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  FÖRORD 

  I 

FÖRORD 
Detta examensarbete utgör sista delen i vår civilingenjörsutbildning i maskinteknik med 
inriktning ergonomidesign, vid Linköpings tekniska högskola. Arbetet har utförts på 
uppdrag av det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Utformning av framtidens 
återvinningscentral – en interventionsstudie för hälsa, miljö och produktivitet” vid 
Linköpings universitet, i samarbete med Tekniska Verken, samt Vinnova som är finansiärer. 

Vi skulle speciellt vilja tacka våra handledare Jörgen Eklund och Inga-Lill Engkvist för deras 
intresse och engagemang. Vi skulle även vilja tacka resten av forskningsgruppen och 
Tekniska Verkens representanter som har bidragit med idéer och hjälp under arbetets gång. 
Ett stort tack går till personalen på återvinningscentralerna för deras vänliga bemötande och 
stora hjälp under datainsamlingen. Många fler har bidragit till att vårt arbete har kunnat 
genomföras; framförallt administratörerna som har hjälp till med alla praktiska detaljer och 
lektorerna vid designavdelningen som har bidragit med ständig inspiration och hjälp med 
presentationsmaterial. 

Slutligen vill vi tacka våra familjer som under hela arbetet har gett oss stöd och uppmuntran. 

 

Linköping, mars 2007 
Anna Jonasson och Sofie Sjödin 
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  SAMMANFATTNING 

  III 

SAMMANFATTNING 
Den ökade konsumtionen i samhället gör att vi producerar allt större mängder avfall. För att 
minska avfallets negativa effekter på hälsan och den omgivande miljön behövs en god 
avfallshantering. Ett steg mot ökade möjligheter att återanvända och återvinna material togs 
under 1980-talet, då befintliga soptippar började utvecklas till återvinningscentraler. 

Syftet med detta examensarbete är att jämföra utformningen och arbetsmiljön vid två nya 
återvinningscentraler, och även jämföra dem med tidigare studerade återvinningscentraler i 
Sverige. Dessutom ska ett förslag på utformning av framtidens återvinningscentral tas fram. 

Genom intervjuer och enkäter till besökare och anställda, samt observationer av besökare 
och av anläggningarna, kunde skillnader identifieras. I jämförelse med besökarna på de 
tidigare studerade återvinningscentralerna, så ansåg besökarna på de två nya att det var 
lättare att veta vilken container avfallet skulle placeras i. De ansåg även att det var lättare att 
lokalisera var på området den aktuella containern var placerad. Besökarna var mycket 
positiva till servicen och var mer intresserade av att få information om vilken nytta 
sorteringen har gett. De anställda på de nya återvinningscentralerna ansåg att den fysiska 
tröttheten var lägre efter en arbetsdag än de anställda på de tidigare studerade, och färre 
ansåg att hanteringen av farligt avfall utgjorde en skaderisk. 

Resultaten visar på att både besökare och anställda är mycket nöjda med de nya 
återvinningscentralerna, men samtidigt kan hela tiden förbättringar göras. Studiens resultat, 
tillsammans med ett arbete med idéframtagning, ledde till ett förslag på utformning av 
framtidens återvinningscentral. Förslaget fokuserar på att guida besökaren rätt med hjälp av 
en tydlig utformning som ger en bra överblick. Information i form av väl synlig skyltning 
och frågeterminaler ska ytterligare förenkla för besökaren att sortera rätt och på så sätt 
underlätta för de anställda. Hjälpmedel placeras synligt för att de ska användas och minska 
skaderisker vid lyft, och för att öka återanvändning ges även Myrornas container en tydlig 
placering. 
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 1  INLEDNING 
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet, från avfallshanteringen ur ett 
historiskt perspektiv till ett aktuellt forskningsprojekt om återvinningscentraler. Kapitlet avslutas med 
att syftet formuleras tillsammans med ett antal frågeställningar som konkretiserar syftet. 

 1.1  Bakgrund 
Jordens befolkning uppgår idag till nästan sju miljarder människor. För 40 år sedan var vi 
bara hälften så många. (U.S. Census Bureau, 2006) Den hastiga befolkningsökningen gör att 
naturen och dess resurser förbrukas snabbare än jorden hinner återhämta sig. Nedbrytning 
av miljön beror till stor del på det ohållbara mönstret av konsumtion och produktion, främst 
i industrialiserade länder (se figur 1.1). (Agenda 21, 1992) Detta konsumtionsmönster gör att 
vi skapar stora mängder avfall. Avfallsbranschen har liten möjlighet att påverka 
konsumtionen och resursförbrukningen den kräver. Dock kan de göra desto mer för att 
förbättra avfallshanteringen genom att öka möjligheterna till återanvändning och 
återvinning, samt att effektivisera dess processer. 

 
Figur  1.1: Jordens befolkningsutveckling de senaste 100 åren, och hur mycket material människan 
förbrukar (Kretsloppsdelegationen, 1997). 

Tidigare gjorde människan sig av med avfallet genom att lägga det i gropar och antingen 
täcka över, bränna upp eller låta djur äta upp det. Denna avfallshantering medförde både 
hälsobesvär och nedskräpning av omgivande natur. Även om den fortfarande förekommer i 
vissa fattigare länder, så tog en utveckling snabbt fart i många länder under den senare 
halvan av 1900-talet. (Strange, 2002) Utvecklingen innebar till en början att främst lösa 
symptomen av miljöproblemen, till exempel genom utbyggnad av reningsverk. Det mesta av 
avfallet lades dock fortfarande på deponi på soptippar. Det var först senare som orsakerna 
till problemen angreps, genom försök att minska avfallsmängden och att öka 
materialåtervinningen. (Rydh et al., 2002) Det ökade kravet på bättre avfallshantering 
medförde att behovet att sortera material uppstod. I Sverige utvecklades, med början på 
1980-talet, flera existerande soptippar till så kallade återvinningscentraler (Engkvist et al., 
2004). Utvecklingen gjordes för att snabbt kunna tillmötesgå behovet att sortera material 
istället för att deponera det, men andra aspekter än yttre miljön hamnade då i skymundan 
(Arbetarskyddsstyrelsen, 1998a). 
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 1.2  Forskningsprojekt om återvinningscentraler 
Forskningsprojektet ”Utformning av framtidens återvinningscentral – en interventionsstudie 
för hälsa, miljö och produktivitet” startades år 2003 på Linköpings universitet som ett 
samarbete mellan Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik (IKP) och 
Institutionen för hälsa och samhälle (IHS). Forskningsgruppen ska, i samarbete med 
befintliga återvinningscentraler, ta fram underlag för förbättring av arbetsmiljö, säkerhet, 
produktionssystem och yttre miljö vid befintliga centraler. Viktiga samarbetspartners är 
Tekniska Verken i Linköping, samt Vinnova som har finansierat projektet. (Engkvist et al., 
2004) 

I forskningsprojektet har en utförlig studie av 16 återvinningscentraler gjorts, och dessutom 
har anställda vid ytterligare 26 återvinningscentraler besvarat en enkät. Denna studie 
kommer i fortsättningen av rapporten att benämnas som ”den tidigare studien” och de 16 
centralerna som ”de tidigare studerade återvinningscentralerna”. Resultatet av studien är 
summerat i elva artiklar. En sammanfattning av dessa finns i kapitel 2 – Nulägesbeskrivning. 
Tidigare i projektet har även tre examensarbeten skrivits inom områdena skyltning 
(Kihlstedt, 2005), hjälpmedel för personal och besökare (Jonsson, 2005) samt layout och flöde 
(Porsborn, 2004). Samarbetet med Tekniska Verken har resulterat i att forskningsgruppen 
konsulterades för att ge rekommendationer om utformningen när två nya 
återvinningscentraler skulle byggas. Se figur 1.2 för en översikt över det som hittills har 
gjorts inom forskningsprojektet. 

 
Figur  1.2: Översikt över forskningsprojektet (uppdaterad från Engkvist et al., 2007b). 
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 1.3  Syfte 
Detta examensarbete har två syften. Det första är att jämföra utformningen och arbetsmiljön 
vid två nya återvinningscentraler, och dessutom jämföra dem med tidigare studerade 
återvinningscentraler i Sverige. Det andra syftet är att ta fram ett förslag på utformning av 
framtidens återvinningscentral. 

 1.4  Frågeställningar 

 1.4.1  Studie av två nya återvinningscentraler 
Svaren på följande frågeställningar ska jämföras för att identifiera skillnader mellan de två 
nya återvinningscentralerna, samt mellan de nya och de 16 tidigare studerade 
återvinningscentralerna. Svaren ska baseras på besökares och anställdas uppfattningar, samt 
författarnas observationer. 

• Hur fungerar flödet av besökare och anställda på området? 

• Vad anser besökarna om möjligheterna att orientera sig på området? 

• Vilka informationskanaler om sortering används? Hur väl fungerar dessa och finns 
det ytterligare informationskanaler som kan utnyttjas? 

• Hur upplevs den psykosociala arbetsmiljön, vilken avser kontakten mellan besökare 
och anställda samt de anställda emellan? 

• Hur upplevs den fysiska arbetsmiljön? 

 1.4.2  Förslag till framtidens återvinningscentral 
Diskussionen kring frågeställningarna ovan kommer att ligga till grund för ett förslag på 
utformning av framtidens återvinningscentral, och besvara följande frågor: 

• Vilka lösningar vid de två nya återvinningscentralerna kan användas som 
rekommendationer vid utformning av framtidens återvinningscentral? 

• Vad kan förbättras vid de två nya återvinningscentralerna? 

Resultaten från studien kommer att kompletteras med ett idégenereringsarbete för att hitta 
nya lösningar och idéer. Förslagen ska sträva mot att förbättra sorteringskvaliteten med hjälp 
av layout, utrustning och information. Arbetsmiljö och användbarhet för anställda och 
besökare är dock centrala faktorer som inte får påverkas negativt till förmån för 
sorteringskvaliteten. 

 1.5  Avgränsningar 
Den grundläggande orsaken till utvecklingen av avfallshanteringen är hänsynen till den 
yttre miljön. Miljöaspekten är således alltid viktig att beakta vid studier av 
återvinningscentraler. Denna rapport har däremot inte för avsikt att undersöka miljönyttan 
med återvinningscentraler. 

Återvinningscentraler drivs av kommunerna utan något vinstintresse. I detta examensarbete 
studeras inte utgifterna och inkomsterna, eller vilka processer som genererar dessa. 
Förbättringsförslagen som presenteras tar inte heller hänsyn till ekonomiska aspekter, men 
håller sig dock inom någorlunda rimliga ekonomiska gränser. 
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 1.6  Rapportupplägg 
I kapitel 1 beskrivs bakgrunden till detta examensarbete, som följs av syftet och tillhörande 
frågeställningar. Kapitel 2 ger en bredare bild av hur nuläget ser ut i avfallsbranschen. Där 
tas upp hur avfallshanteringen fungerar internationellt och i Sverige, vilka lagar som styr 
och hur väl omhändertagandet av avfallet fungerar. Återvinningscentraler i Sverige beskrivs 
kortfattat, och en sammanfattning av forskningsgruppens studie redovisas. Även Linköpings 
två nya återvinningscentraler beskrivs. 

Teorin i kapitel 3 behandlar hur ett system kan utformas för att det ska vara lätt att använda 
och för att minska risken för skador. I kapitel 4 beskrivs upplägget av arbetet och de metoder 
som har använts. Resultatkapitlet, kapitel 5, är uppdelat i tre delar. Först redovisas och 
jämförs resultat från den tidigare och den nya studien, sedan en jämförelse av resultaten från 
de två nya återvinningscentralerna. Slutligen presenteras de förslag som uppkom under 
idégenereringsarbetet. 

Kapitel 6 inleds med en diskussion av hur arbetet har genomförts och de metoder som har 
använts. Den följs av en diskussion av resultaten med koppling till teorin, vad resultaten kan 
bero på och vilka samband som finns mellan dem. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
förslagen från idégenereringen. 

Kapitel 7 presenterar ett förslag till framtidens återvinningscentral, som grundar sig på 
resultatdiskussionen och även en del av förslagen från idégenereringsarbetet. 

Slutsatserna, kapitel 8, besvarar frågeställningarna med hjälp av de resultat som är statistiskt 
säkerställda. Där ges även förslag på vad som kan göras i vidare forskning om 
återvinningscentraler. 
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 2  NULÄGESBESKRIVNING 
I följande kapitel ges en utförligare beskrivning av avfallshanteringen i Sverige och internationellt. 
Inledningsvis redogörs för lagar, förordningar och mål som reglerar och styr avfallshanteringen samt 
hur dessa efterlevs. En närmare beskrivning görs av hur en återvinningscentral i Sverige fungerar och 
ser ut, samt en kort sammanfattning av vad forskningsgruppen har kommit fram till i sin forskning. 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av Linköpings återvinningscentraler. 

 2.1  Avfallshantering internationellt 
Ända sedan 1970-talet har EU med hjälp av lagstiftning och övergripande strategier försökt 
stävja avfallsproblemet. En stor del av lagstiftningen kring avfallshantering inom EU-
länderna har sitt ursprung i EU-direktiv. I ett ramdirektiv (EU, 2006a) från EU som gäller alla 
typer av avfall, anges vad avfall är och hur det ska tas om hand. Ramdirektivet kompletteras 
med särskilda regler för vissa avfallskategorier, som till exempel förpackningar och 
elektroniska produkter. 

Ramdirektivet från 2006, som ersatte det tidigare ramdirektivet från 1975, har som 
huvudsyfte att göra lagstiftningen lättare att tillämpa. Större vikt har lagts vid att förebygga 
uppkomsten av avfall och att främja en effektiv materialåtervinning. Medlemsländerna har 
fått en större skyldighet att motverka uppkomsten av avfall. Detta är helt i linje med EU:s 
strategi för avfallshantering, som har för avsikt att följa den så kallade avfallshierarkin. 

EU:s avfallshierarki (figur 2.1) prioriterar i första hand att mängden avfall minimeras. Detta 
kan uppnås genom förbättrade produktionsmetoder och ändrade konsumtionsmönster, så 
uppkomsten av avfall förhindras. Det avfall som uppkommer ska om det är möjligt 
återanvändas. I tredje hand ska avfallet återvinnas, vilket kan ske genom återvinning av 
sorterat material, biologisk behandling genom kompostering eller rötning samt genom 
förbränning med energiutvinning. (Avfall Sverige, 2007) Enligt hierarkin är 
materialåtervinning inklusive biologisk behandling att föredra framför förbränning, så länge 
det är miljömässigt motiverat (Naturvårdsverket, 2005). Längst ner i hierarkin och sista 
utvägen är att lägga avfallet på deponi. På deponier ska det, om det är möjligt, kunna 
utvinnas deponigas för att utnyttja energin. (Avfall Sverige, 2007) 

 
Figur  2.1: EU:s avfallshierarki, den prioritetsordning som avfall bör tas om hand. (upplägg från Avfall 
Sverige, 2007). 
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Japan, som kan ses som en internationell föregångare när det gäller forskning om ett 
ekologiskt hållbart samhälle, använder sig av ett koncept liknande avfallshierarkin. Systemet 
kallas 3R och står för reduce, reuse, recycle. Reduce avser att använda saker med försiktighet 
så att mängden avfall minskar. Reuse syftar till att återanvända saker och material som 
fortfarande är användbara ur olika aspekter. Recycle uppmanar till att se avfallet i sig som en 
resurs och därför återvinna det. (Okada et al., 2005) 

 2.2  Avfallshantering i Sverige 
Sverige har internationellt sett kommit långt med minimeringen och omhändertagandet av 
avfall, men än finns mycket kvar att göra. Avfallshanteringen styrs idag av de uppsatta mål 
och lagar som finns i Sverige. (RVF, 2006b) Regeringen har som övergripande mål att sträva 
mot ett hållbart samhälle, vilket omfattar den ekonomiska, sociala och miljömässiga 
utvecklingen (Regeringens skrivelse, 2003). Med den miljömässigt hållbara utvecklingen som 
grund har 16 miljömål tagits fram, vilka är de styrande målen för miljöaspekten på 
avfallshanteringen. Lagstiftning om producentansvar och förbud mot deponering av avfall 
är delar av regeringens verktyg för att uppnå ett ekologiskt omhändertagande av avfall. 
(Regeringens proposition, 2003) 

Producentansvaret infördes i och med renhållningslagen 1994 och omfattar idag de fem 
områdena förpackningar, däck, returpapper, bilar samt elektriska och elektroniska 
produkter (Naturvårdsverket). Tanken med producentansvaret är att det ska fungera som en 
drivkraft för producenter att minimera negativa effekter på miljön (SOU, 2001) och har som 
långsiktigt syfte att skapa en mer miljöanpassad produktutveckling. Producentansvaret 
innebär att tillverkare, i samråd med kommunen, ansvarar för insamlingssystem och att 
hushållen får information om hur och var de ska lämna sitt använda material. Tillverkarna 
ska även se till att avfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. (Naturvårdsverket) 

Enligt kretsloppspropositionen (2003) är det den avfallshierarki som EU:s medlemsstater har 
kommit överens om som ligger till grund för den svenska regeringens politik kring 
avfallshantering. Sedan år 2001 finns ett direktiv om deponering i Sverige, som syftar till att 
minska mängden avfall som läggs på deponi. Detta direktiv har medfört att det tas ut en 
avgift för allt avfall som läggs på deponi. Från 2002 är det förbjudet att lägga brännbart 
material på deponi och sedan 2005 finns ett motsvarande förbud mot organiskt avfall. (SFS, 
2001) Svenska riksdagen har även infört skatt på förbränning av hushållsavfall sedan juli år 
2006. Syftet är att öka återvinningen av främst plaster och att minska utsläpp av koldioxid. 
(Tekniska Verken, 2006) Förbränning där kraftvärme produceras, det vill säga el och värme 
samtidigt, främjas genom att beskattas lägre (RVF, 2006a). 

Omhändertagandet av hushållsavfall i Sverige sköts med hjälp av tre huvudsakliga system. 
Köksavfall är kommunens ansvar och hämtning sker regelbundet hos hushållen. Utöver 
detta finns två system där hushållen själva lämnar sitt avfall. (Engkvist et al., 2004) Det första 
av dessa båda system omfattar tidningar och förpackningar, vilka faller under 
producentansvaret. De ska lämnas vid någon av de cirka 7 000 så kallade 
återvinningsstationerna (RVF, 2006b) som finns placerade runt om i Sverige, nära 
bostadsområden och butiker för att vara så lättillgängliga som möjligt. Varje station består av 
fem till tio behållare avsedda för förpackningar av glas, hårdplast, metall och papp samt 
tidningar. Den andra typen av system för lämning av avfall är återvinningscentraler, vilka 
beskrivs närmare i kapitel 2.4. 
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 2.3  Avfallsstatistik för Europa och Sverige 
Trots att framsteg har gjorts gällande en lagstiftning om avfallshantering inom EU, finns 
mycket kvar att göra innan direktiven tillämpas fullt ut av medlemsländerna (EU, 2006b). 
Mängden avfall per invånare ökar och siffror gällande 2005 ger i genomsnitt 518 kg per 
person och år (Eurostat). Alstringen av avfall är större i de gamla medlemsländerna än i de 
nya och sammanlagt, från år 1995 till 2003, har mängden hushållsavfall inom EU ökat med 
ungefär 2 % per år. Under samma period har deponeringen av avfall inom EU minskat med 
10 %. (European communities, 2005) Deponering av avfall är dock fortfarande en lösning 
som väljs av många medlemsländer och i genomsnitt 45 % av avfallet lades på deponi under 
2005. Detta kan jämföras med Sverige som deponerade 4,8 % av avfallet. Mängden avfall 
inom EU som går till förbränning ökar och var under 2005 i genomsnitt 91 kg per person, 
vilket motsvarar 17,6 % av den totala mängden avfall. I denna siffra ingår både förbränning 
med och utan energiutvinning. (Eurostat) I Sverige gick 50,2 % av avfallet till förbränning 
med energiutvinning under 2005 (RVF, 2006b). 

Liksom i övriga Europa ökar mängden avfall per person i Sverige. Andelen farligt avfall har 
varit densamma från år 2002 till 2005. Under samma period har dock materialåtervinning, 
biologisk behandling och förbränning med energiutvinning ökat, medan deponering har 
minskat kraftigt. (RVF, 2006b) 

Behandlad mängd hushållsavfall 2002-2005
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Figur  2.2: Behandlad mängd hushållsavfall i Sverige 2002-2005 (siffror till figuren från RVF, 2006b). 

 2.4  Dagens återvinningscentraler 
Återvinningscentraler är större, bemannade sorteringsanläggningar för grov-, trädgårds- och 
farligt avfall från hushåll. Dessutom finns ofta en återvinningsstation på samma område som 
återvinningscentralen, vilket gör att besökaren kan sortera och lämna i stort sett allt sitt avfall 
där. Undantaget är köksavfall, vilket inte är tillåtet att lämna på en återvinningscentral. 
Avgiften för att lämna sitt avfall ingår oftast i den årliga sophämtningsavgiften, men en del 
återvinningscentraler tar ut en avgift av besökarna. Småföretagare får även lämna avfall på 
de flesta av dessa anläggningar, men då mot en avgift. (Engkvist et al., 2004) 

Den första återvinningscentralen i Sverige invigdes i Falköping 1985 (RVF, 1995). Idag finns i 
varje kommun minst en återvinningscentral, som i genomsnitt har ett upptagningsområde 
på 16 000 invånare. Totalt finns fler än 700 återvinningscentraler i Sverige. (RVF, 2006b) 
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Utformningen av området skiljer sig mellan de olika återvinningscentralerna, men har flera 
saker gemensamt. På området finns stora containrar med en eller flera containrar för varje 
fraktion, det vill säga varje typ av avfall, så som trä, metallskrot, deponi och brännbart 
material. För att underlätta för besökaren att kasta står ofta de stora containrarna lägre än 
marknivå, alternativt på marknivå, men bredvid en ramp där besökaren kan köra upp. 
(Svensson et al., 2007b) Utöver dessa containrar finns det uppsamlingsplatser för vitvaror, 
trädgårdsavfall, farligt avfall, etcetera som ofta är placerade på områden separerade från de 
stora containrarna. Dessutom finns det ofta möjlighet att ge föremål till 
välgörenhetsorganisationer för försäljning i deras butiker. (Engkvist et al., 2004) 

 
Figur  2.3: Exempel på utformning av en återvinningscentral. Bilden visar Gärstad 

återvinningscentral i Linköping (Tekniska Verken, 2007). 
 

 
Figur  2.4: Rampen där besökaren kör upp för att kasta ner sitt avfall i containrar. På bilden ses Motala 
återvinningscentral. 
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På återvinningscentralerna sorteras avfallet efter om det kan materialåtervinnas, förbrännas 
eller läggas på deponi. Efterbehandlingen görs dock inte på centralerna, utan de fungerar 
som mellanlagringsstation för det sorterade materialet. Fulla containrar transporteras till 
nedströms aktörer för vidare behandling. Efterbehandlingen är olika för olika fraktioner, 
men kan även för samma fraktion variera mellan olika kommuner. (Engkvist et al., 2004) 

 2.5  Forskning om återvinningscentraler i Sverige 
Resultatet från den tidigare studien av 16 återvinningscentraler i Sverige har sammanställts i 
elva artiklar. En kort sammanfattning av dem följer här. Statistik om bland annat hur de 
anställda upplever sitt arbete och vad besökarna tycker om vistelsen på 
återvinningscentralen redovisas i resultatkapitlet. 

När allt avfall hamnar i rätt fraktion uppnås en mycket god sorteringskvalitet. 
Forskningsgruppen har identifierat att sorteringskvalitet är en faktor som påverkar både 
ekonomi, arbetsförhållanden, miljö och återvinningens verkningsgrad både på 
återvinningscentralen och för nedströms aktörer. Dock finns än så länge inget sätt att mäta 
sorteringskvaliteten (Krook et al., 2007). 

Vilken sorteringskvalitet som uppnås beror på avfallets egenskaper, återvinningscentralens 
layout, tillgång till personal, attityder och kunskap hos besökare och personal samt vad för 
slags information det finns till besökarna och hur den presenteras (Eklund et al., 2007). 
Återvinningscentraler är i många fall utvecklade från tidigare soptippar till att vara en 
service för invånarna, så att de kan sortera sitt avfall. (Engkvist et al., 2007c) Eftersom det är 
besökarna själva som utför sorteringen spelar de en stor roll för förbättring av 
sorteringskvaliteten på centralerna (Krook et al., 2007). 

Om informationen till besökarna var tillräcklig skulle de kunna sortera hemma, separera 
produkter som består av flera material och packa bilen rätt. Det skulle underlätta sorteringen 
under besöket på återvinningscentralen. (Eklund et al., 2007; Krook et al., 2007) Genom att 
göra det enkelt och intuitivt för besökaren att sortera rätt höjs potentialen att det blir 
förbättringar inom de tidigare nämnda områdena ekonomi, arbetsmiljö och miljö (Engkvist 
et al., 2007c) och besökaren får dessutom en positiv attityd till sortering av avfall. Besökare är 
generellt mycket motiverade att kasta rätt under besöket, främst för att de bryr sig om 
miljön. Viktigaste faktorerna för att kunna kasta rätt anser besökarna vara tidigare erfarenhet 
av området, läsa på skyltar och att fråga personal (Eklund et al., 2007).  

Skyltarnas läsbarhet påverkar kvaliteten på besökarnas sortering. Många besökare föredrar 
större och tydligare skyltar. De måste vara placerade tillräckligt högt för att kunna ses från 
bilarna, men inte för högt så att besökarna inte kan läsa det som står längst upp på skylten 
när de går nära. Bokstäverna bör vara mellan 15 och 25 cm stora för att vara synliga från 
mellan 40 och 60 meter. En rekommendation är att märka skyltarna med nummer, vilket gör 
det lättare för personalen att guida besökarna till rätt container att kasta sitt avfall i. 
(Hemphälä et al., 2007) 

För att minska risken för olyckor, stölder och för att underlätta för besökare och anställda att 
sortera, läsa skyltar och kasta avfall är det viktigt med god belysning på 
återvinningscentralerna. Besökare anser att otillräcklig belysning ökar risken för att bli 
påkörd på området. Få återvinningscentraler följer rekommendationer om belysning och 
design av skyltar. (Hemphälä et al., 2007; Eklund et al., 2007) 

Det största problemet på återvinningscentralerna är inte att hitta på området, utan att förstå 
vilken container avfallet ska kastas i (Eklund et al., 2007; Krook et al., 2007). Besökarna tycker 
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att produkter som består av flera material är svåra att sortera. Det är även förvirrande med 
parallella system, då produkter av till exempel metall ibland ska kastas i metallskrot under 
det kommunala ansvaret och ibland i metallförpackningar under producentansvaret. 
Dessutom har fraktionerna ingen enhetlig benämning, utan har namn som utgår från 
antingen efterbehandlingsmetod, produkt eller material. (Eklund et al., 2007) Det ställer till 
problem eftersom besökarna inte alltid vet vad som kommer att hända med produkten, utan 
bara har en produkt som de vill bli av med (Krook et al., 2007). Dessutom skiljer sig 
benämningarna åt även mellan återvinningscentraler, eftersom det inte finns någon standard 
har centralerna ofta sina egna varianter av skyltar (Eklund et al., 2007). 

Vad gäller utformningen av återvinningscentralerna, så har forskningsgruppen kommit fram 
till att det i allmänhet ska vara kort avstånd mellan containrarna så att besökarna kan gå 
mellan dem, (Sundin et al., 2007a) eftersom det vanligaste är att parkera bilen och gå med sitt 
avfall (Eklund et al., 2007). De olika trafikflödena inom området bör inte korsas. Ett andra 
varv genom området ska kunna göras för att undvika besökare som backar med sitt fordon. 
För att undvika köer bör containerområdet vara rymligt och ha en intuitiv layout. (Sundin et 
al., 2007a) 

Anställda på återvinningscentraler drabbas av olyckor tre till fem gånger oftare än övriga 
förvärvsarbetare i Sverige. Olyckorna sker främst vid manuell hantering av avfall. De 
vanligaste skadorna är skelettfrakturer, stukning och sträckning i händer, axlar, armar och 
ben. (Svensson et al., 2007a) De anställda har också värk i ryggen oftare än andra 
förvärvsarbetare (Engkvist & Eklund, 2007d). För att minska olyckor och skador bör de 
anställda använda hjälpmedel för tunga lyft, samt få träning i lyftteknik och hantering av 
avfall (Svensson et al., 2007a). 

De anställda anser att den arbetsuppgift som ger de mest besvärliga arbetsställningarna är 
att plocka upp material som kastats i fel containrar (Svensson et al., 2007b). En grupp inom 
forskningsprojektet har utvecklat ett verktyg som ska underlätta denna arbetsuppgift 
(Sundin et al., 2007b). 

Arbetet på återvinningscentralen är serviceinriktat med mycket social kommunikation. 
Besökarna behöver informeras och frågar ofta om hjälp, därför behövs många anställda. Det 
är de anställdas arbetsuppgift att utbilda besökarna, ge en god service, övervaka att avfallet 
kastas i rätt container, men också att rätta besökare om de kastar fel. Andra arbetsuppgifter 
är att stuva och packa föremål, samt att ta upp sådant som är felsorterat och sortera det rätt. 
Besökare förväntar sig också hjälp med tunga lyft, fastän det inte är de anställdas uppgift. På 
grund av skaderisker och hot rekommenderas att de anställda aldrig jobbar ensamma. 
(Engkvist & Eklund, 2007d) 

I projektet har en kategorisering av de 16 återvinningscentralerna gjorts som anses väl 
representera samtliga återvinningscentraler i Sverige. Indelningen gjordes i kategorierna; 
Torget, Linjärutspridda återvinningscentralen, Linjärkompakta återvinningscentralen och Cirkulära 
återvinningscentralen. Nedan följer korta beskrivningar av kategorierna. För utförligare 
information, se Porsborn (2004). 

Torget karaktäriseras av att den har en stor öppen yta där besökarna hela tiden rör sig i 
samma plan och har en god översikt. Det finns möjlighet för besökarna att direkt nå olika 
fraktioner på anläggningen, samt att återkomma till en fraktion om det skulle krävas. Detta 
ger besökaren stor frihet att planera sitt besök. Den stora ytan gör att anläggningen tål stor 
belastning och det blir därför sällan kaos. 
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Den linjärutspridda återvinningscentralen har en lång rad av uppsamlingsplatser, företrädesvis 
endast på en sida, vilket begränsat möjligheterna att återkomma till en viss 
uppsamlingsplats. Systemet bygger därför på att besökaren kommer med sitt avfall i en viss 
ordning, antingen genom att det är planerat i förväg eller genom att anpassa sig till 
förutsättningarna på plats. Anläggningen har i många fall en ramp och i en del fall ett tak, 
vilket ger en begränsad översikt över anläggningen. 

Den linjärkompakta återvinningscentralen liknar den linjärutspridda då den också lämpar sig 
för ett sekventiellt flöde och ofta har en ramp och ett tak. Däremot har den 
uppsamlingsplatser på två sidor vilket gör att den inte blir så lång och att 
uppsamlingsplatserna är placerade nära varandra. Detta gör att det inte blir så långt att gå 
om man inte har planerat sitt besök och måste gå tillbaka. Totalytan är ofta liten på dessa 
anläggningar med ett litet utrymme mellan containerraderna, vilket gör att den inte klarar en 
hög belastning. Det finns inte heller något sätt att återkomma till en uppsamlingsplats om 
man inte backar eller går. 

Den cirkulära återvinningscentralen har sitt huvudsakliga containerområde endast på en del av 
återvinningscentralen. Den bygger på att man besöker uppsamlingsplatserna i en viss 
ordning, men det finns också en möjlighet att köra runt på området om det skulle behövas. 
Man kan alltså köra flera varv om så önskas, vilket gör att den är mer förlåtande mot 
oplanerade besök än den linjärutspridda och den linjärkompakta. Även denna anläggning 
har ofta ramp och tak samt en begränsad möjlighet till en god översikt. 

 2.6  Återvinningscentralerna i Linköping 
Linköping har ungefär 138 000 invånare och det finns tre återvinningscentraler i kommunen. 
De ägs och drivs av Tekniska Verken, som är den lokala leverantören av bland annat el, 
vatten och bredband och som även har hand om avfallshanteringen. Varje 
återvinningscentral är tänkt att klara av ungefär 50 000 besökare var, men har ungefär 
100 000 besökare om året. Gärstad återvinningscentral var tidigare en soptipp, men 
utvecklades 1990 till en återvinningscentral, och var länge den enda i staden. Den är den 
enda av stadens tre återvinningscentraler som är avsedd för företagsbesökare. 

De återvinningscentraler som studerats för detta examensarbete är Linköpings två nya; 
Ullstämma och Malmen återvinningscentral. Under resten av rapporten kommer dessa att 
benämnas Ullstämma och Malmen. Ullstämma öppnade i mars 2004 och ligger i stadsdelen 
Ullstämma. Den har en yta på 12 500 m², varav 7 500 m² är asfalterat (figur 2.5). Malmen 
öppnade i november 2005 och ligger mellan Malmslätt och Ryd, nära Malmslätts flygfält. 
Den är lite större än Ullstämma med en yta på 15 000 m², varav 10 000 m² är asfalterat (figur 
2.6). 
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Figur  2.5: Karta över Ullstämma återvinningscentral. 
 

     
Figur  2.6: Karta över Malmen återvinningscentral. 

A  Ris, trädgårdsavfall, 
schaktmassor 

B  Kläder till Myrorna, 
återvinningsstation 

C  Möbler till Myrorna, farligt 
avfall 

D  Färg, olja, elavfall, lampor, 
lysrör, batterier, kyl/frys 

E  Vitvaror, asbest, däck med 
fälg, däck 

F  Wellpapp, metallskrot, 
brännbart, deponi, 
resårmöbler, träavfall, tryckt 
trä 

A  Jord, trädgårdsavfall, ris 
B  Kläder och möbler till 

Myrorna, 
återvinningsstation 

C  Farligt avfall 
D  Toner, batterier, lysrör, 

lampor, elavfall, olja, färg, 
PVC, gasoltuber, 
brandsläckare 

E  Asbest, däck med fälg, 
däck, kyl/frys, vitvaror 

F  Tryckt trä, träavfall, 
metallskrot, brännbart, 
soffor/sängar, deponi,   
metallskrot, wellpapp 
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Ullstämma och Malmen är lika på många sätt. När Tekniska Verken byggde de två nya 
återvinningscentralerna bevarades naturliga inslag som träd, växter och gräs. Det finns långa 
infarter på områdena så att eventuella köer inte ska nå vägen. Färdriktningarna är 
markerade med pilar på marken samt vägskyltar. Det finns inga korsande trafikflöden på 
områdena, och vid tömning av containrar har lastbilarna ett eget område att röra sig på, en 
så kallad rangeryta. 

Ris, trädgårdsavfall och schaktmassor ligger separerat från övriga fraktioner. Till dem finns 
tydlig skyltning (se figur 2.7). Övriga fraktioner ligger runt samma stora, öppna yta, som 
kallas containerområde eller avfallsgård. Först på området ligger en återvinningsstation och 
strax bredvid ligger personalutrymmet. Därefter är de stora containrarna placerade på ena 
sidan området och på motsatt sida står en container för farligt avfall, ett stort skärmtak som 
täcker mindre fraktioner och flera mindre containrar för bland annat vitvaror. Det finns 
möjlighet för besökarna att ställa sitt fordon på området och promenera med sitt avfall till 
containrarna eller att ställa sitt fordon direkt intill containrarna. De stora containrarna är 
vinklade mot området så att man kan kasta sitt avfall både från kortsidan och från en del av 
långsidan av containrarna. 

 
Figur  2.7: Skyltning som skiljer ris, sten, betong och trädgårdsavfall från övrigt avfall. Bilden är från 
Ullstämma. 

Skyltarna vid de stora containrarna är enhetliga. Det finns två skyltar till varje container, som 
är placerade i vinkel så att de kan läsas både innan och efter man har passerat containern (se 
figur 2.8). Varje skylt har, förutom fraktionsnamn, ett nummer för att underlätta för 
personalen när de ska hänvisa till en container. Alla skyltar på området följer samma 
färgsättning där titeln står överst i vitt mot blå bakgrund, och exempel på vad man får kasta 
står nedanför i blått mot vit bakgrund. 
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Figur  2.8: Skyltar i vinkel vid de stora containrarna. Bilden är från Malmen. 

Vid trädgårds- och elavfall finns soptunnor utplacerade där man kan slänga kassar och 
emballage. Mitt i raden av stora containrar finns ett litet skärmtak där sopborstar och skyfflar 
hänger som besökarna kan låna. Det finns möjlighet att lämna saker till återanvändning, 
både till klädinsamling och i en container där man kan lämna möbler och liknande, som 
sedan tas om hand och säljs av andrahandsbutiker. 

Personalutrymmena är placerade centralt, och ligger på samma nivå som 
containerområdena, vilket ger möjlighet till god uppsikt över besökare och containrar. I 
anslutning till personalutrymmet finns parkeringsplatser för personalens fordon. 

När personal anställdes hade man inga krav på utbildning, utan önskade kundvänlig 
personal och värdesatte därför social kompetens. För att personalen ska synas finns det 
enhetlig klädsel i reflekterande orange färg. Det står inte i de anställdas arbetsbeskrivning att 
de ska hjälpa besökare att slänga deras avfall, utan Tekniska Verken överlåter till de 
anställda att avgöra när de ska hjälpa till. Då telefonsamtal når Tekniska Verkens växel 
försöker personalen där att svara på frågor, istället för att koppla vidare till 
återvinningscentralerna och belasta de anställda där. Tekniska Verken skickar även ut 
information om återvinningscentralerna med elräkningen. 

Det finns även information på Tekniska Verkens hemsida. År 2006 hade Tekniska Verken 
260 000 besökare på sin hemsida visar statistik. Av dem hade 35 000 tagit sig vidare till 
tjänsten ”Avfall & Återvinning”, och 30 000 till information om återvinningscentralerna. 
Dessa båda är bland de mest använda tjänsterna på Tekniska Verkens hemsida. På hemsidan 
finns öppettider, översiktskartor, telefonnummer till återvinningscentralerna, samt en karta 
över Linköping med återvinningscentralerna utplacerade. 

Ullstämma och Malmen har samma öppettider. De är öppna alla vardagar, samt på lördagar 
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och med kvällsöppet på måndagar. Runt områdena finns stängsel för att förhindra inbrott 
under de tider då återvinningscentralerna är stängda. 

Det finns några aspekter som skiljer Ullstämma och Malmen åt. På Malmen är belysningen 
upphängd i linor jämnt fördelade över hela containerområdet. På Ullstämmas 
containerområde har de en lina med lampor längs containerraden, men fyra refuger med 
lyktstolpar som lyser upp det övriga området. Skärmtaken med övriga fraktioner lyses upp 
av lysrör på båda återvinningscentralerna. 

Ullstämmas personalutrymme har fönster åt tre håll på området, men på Malmen endast åt 
två. Där ser de inte återvinningsstationen när de är inomhus. På Ullstämma har inte 
skärmtaket någon vägg på den sidan som vetter mot personalutrymmet (se figur 2.9). 

 
Figur  2.9: Personalutrymme och skärmtak för övrigt avfall på Ullstämma. 

På Malmen finns två filer närmast de stora containrarna (se figur 2.10). Filerna är markerade 
med en heldragen linje närmast containrarna och två streckade linjer utanför. I de båda 
filerna finns pilar som visar körriktning. Där finns också en liten avtagsväg strax innan 
utfarten som leder till infartsvägen, vilken man kan välja om man behöver köra ett varv till. 

 
Figur  2.10: Filer längs containerraden på Malmen. 
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 3  TEORI 
Följande kapitel behandlar teoriavsnitt som är relevanta för detta examensarbete. Teorin behandlar 
utformning ur olika perspektiv samt hur flöden av människor kan ledas med hjälp av 
informationsdesign. Därefter tas ergonomi och arbetsmiljö upp. 

 3.1  Utformning 
Väldigt lite forskning och litteratur finns relaterat till återvinningscentraler och dess 
utformning. Nedan belyses teorier från andra områden som anses applicerbara vad gäller 
utformning av en återvinningscentral. Dessutom tas områden som informationsdesign och 
användbarhet upp, vilka anses vara viktiga komplement till en tydlig och intuitiv 
utformning. 

 3.1.1  Utformning ur ett produktionsekonomiskt perspektiv 
Produktionsekonomi handlar om att hushålla med industriföretags resurser. I första hand 
avses företag med produktion av fysiska produkter, men paralleller kan dras till 
serviceproduktion. (Olhager, 2000) Ett produktionssystem kan beskrivas som ett system för 
att från råvaror producera varor eller tjänster för mottagare och konsumenter (Teknisk 
Framsyn, 2004). 

Vad gäller utformning och planering av ett produktionssystem så är målsättningen generellt 
att det ska vara ett högt kapacitetsutnyttjande, korta genomloppstider och hög flexibilitet. En 
överkapacitet möjliggör korta och säkra leveranstider, men detta kostar och är inte gynnsamt 
för ett vinstdrivande företag. Prognoser på lång sikt är viktiga så att kapacitetsutnyttjande 
kan uppnås genom att produktionsavsnitten anpassas efter efterfrågan. Prognoser handlar 
om att bedöma och ange sannolika förlopp. Företag som avstår från att göra prognoser antar 
att framtiden blir en upprepning av historien eller att de i tid hinner anpassa sig till 
eventuella förändringar. Men man bör vara medveten om att prognoser ofta slår fel, och en 
prognos bör därför inkludera ett mått på förväntat prognosfel. Om det finns tillgång till känd 
information, till exempel långsiktiga leveransavtal, ska detta inte ersättas med prognoser. 
(Olhager, 2000) 

Flexibilitet handlar om anpassningsbarhet till ändrade förhållanden, vilket på lång sikt 
handlar om att kunna integrera nya produkter eller utrustning. Denna syftar till att kunna 
behålla en bestående produktivitet och lönsamhet. På kort sikt handlar det istället om att 
ändra produktionstakt vid given produktmix eller att ändra produktionsmixen av produkter 
vid en given volym. Den korta flexibiliteten utnyttjas främst för att hålla en god 
leveransförmåga. Korta omställningstider och mångkunnig personal är de främsta medlen 
för att uppnå flexibilitetsbehovet. Det är den tid som krävs för att byta maskiner, verktyg och 
rutiner när man byter från en produkt till en annan, som avses med omställningstider. 
Mångkunnig personal syftar till individens kompetens och förmåga att utföra ett flertal 
moment. (Olhager, 2000) 

 3.1.2  Utformning ur ett arkitektoniskt perspektiv 
Asterhall & Åkesson (1986) tar upp vikten av att olika kunskapsområden samverkar vid 
planering av en industriell miljö. Genom avsaknaden av gemensamt språk når inte 
specialister med kunskap om produktionsprocessen och byggnadsutformning varandra. 
Arkitektens arbete med att gestalta inre och yttre miljö bygger på kunskapen om den 
verksamhet som bedrivs i denna, varför kunskap om produktionsteknik och 
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arbetsorganisation är nödvändig. Problemet är dock att flödet av påverkan mellan 
kunskapsområdena i huvudsak är enkelriktat, eftersom det finns svårigheter att beskriva 
arkitektyrkets arbetsmetoder och kunskaper. Detta beror på att endast en begränsad del av 
kunskapen kring projektering är påståendekunskap och istället utgörs den största delen av 
erfarenheter och praktisk kunskap. Denna kan dock beskrivas med hjälp av konkreta 
exempel och kan då även analyseras av andra än arkitekter. 

Ett konkret exempel på verksamhet där arkitektur används för att styra flöden är flygplatser. 
Där består flödet av dels människor och dels bagage. Flödet av människor genom 
terminalerna behöver styras vilket kan göras genom de fyra principerna; utrymme, 
uppbyggnad, ljus och objekt. (Edwards, 2005) 

Utrymme  Att definiera rutter genom att använda olika stora utrymmen leder till en 
tydlig indelning i flera hierarkier, vilket hjälper den resande att hitta rätt. 
Huvudstråken markeras med stora korridorer, trappor och hissar, medan 
mindre korridorer leder till exempelvis toaletter.  

Uppbyggnad Liksom utnyttjandet av utrymmen bör uppbyggnaden med väggar och 
pelare visa på en tydlig hierarki. En rad med stora pelare kan markera ett 
huvudstråk och artikulera ett flöde istället för att bara hålla taket på plats.  

Ljus Med hjälp av ljus kan människor guidas genom alla byten av riktningar och 
nivåer. Ljus kan också användas för att förtydliga utrymmen och 
uppbyggnadselementen. På samma sätt som tidigare nämnts kan även ljus 
användas för att markera en hierarki, till exempel med störst ljusintensitet 
på huvudstråket.   

Objekt Objekt är solida volymer och motsats till utrymme. På en flygplats kan det 
röra sig om incheckningsdiskar, avdelande väggar eller fristående kiosker. 
Objekten kan fungera som referenspunkter eller som avgränsare av 
utrymmen. Genom att göra objekt till positiva kännetecken kan de 
underlätta för den resande att förstå organisationen av utrymmen. 

Liksom i teorin om produktionssystem poängteras vikten av flexibilitet. Även om 
uppbyggnad, dagsljus och huvudstråk är beständiga kommer utrymmenas funktion och 
struktur att behöva ändras med tiden (Edwards, 2005). En expansion av infrastrukturen gör 
att flygplatser måste vara designade för att kunna garantera tillräcklig flexibilitet för att 
kunna tillmötesgå det ökade behovet (Dempsey, 2000). 

 3.1.3  Utformning av vägar 
Inom traditionell trafikforskning ses människor som kommunicerande med arkitektoniska 
element, vilka styr våra beteenden. Ny forskning tar även upp människans sociala 
samverkan i trafiken. Jonasson (2002) påtalar människans beroende av andra människors 
rörelse i tid och rum, för att orientera sig. Tidigare har trafiksäkerhetsstudier inriktats på 
konfliktytor för att lära sig av misstagen genom att studera olyckor och orsakerna till dessa. 
Om man istället kan förstå vad det är som gör att trafiken fungerar kan man anpassa 
utformningen så att den blir flödeseffektiv. Det gäller att finna detaljer i utformningen som 
gör att människor förhandlar med varandra. Det får följden att hastigheten sänks och 
individerna blir mer uppmärksamma och kommunicerar som sociala individer. 

Trafik är en interaktion, inte ett enkelriktat flöde. Interaktion mellan transporterande 
människor kännetecknas av snabba beslut på kort tid och ofta på en liten yta. Den 
geometriska och rumsliga utformningen har stor betydelse för förhandlingar om utrymme 
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genom social interaktion. Den påverkar även den ansvarsfördelning som krävs för att skapa 
ett säkert och effektivt möte mellan trafikdeltagare. Trafikljus är en artefakt som bryter den 
kontinuerliga banan för en trafikdeltagare för att en annan ska få företräde. Detta lägger stor 
ansvarsbörda på trafikplaneraren och att denne har kunnat förutsäga alla tänkbara 
situationer. En cirkulationsplats däremot understödjer ett socialt samspel och överlåter till 
användaren att förhandla om utrymmet. Den som är inne i cirkulationsplatsen upplevs ha en 
kontinuerlig bana, vilket förstärker rätten till företräde. (Jonasson, 2002) 

Genom att ändra vägkonstruktionen så att trafikdeltagarna kan avläsa vägens intention, kan 
ett självreglerande system uppstå. Om designprinciper integrerar sociala aspekter 
underlättas och effektiviseras trafiken, och sannolikt skapas förutsättningar för en säkrare 
trafik. (Jonasson, 2002) 

 3.1.4  Informationsdesign och wayfinding 
Vår omgivning har blivit allt mer komplex och att hitta rätt, som förr var en trivial uppgift, 
är idag en utmaning. Därför är design av information och dess nödvändiga kommunikation 
mer kritisk än någonsin. Så fort människan sätter upp ett mål, till exempel att hitta till rätt 
container på en återvinningscentral, krävs ett beslutsfattande. Informationsdesign används 
för att lösa det problem som människan då ställs inför. Här syftar informationsdesign till 
kommunikation via ord, bilder, diagram, tabeller, kartor och piktogram, vare sig det är i 
tryckt eller elektronisk form. (Passini, 1999)  

”Wayfinding” är en arkitektonisk metodologi som uttrycker ett modernt arkitektoniskt mål, 
nämligen att hjälpa människor att hitta i den byggda miljön. (Jacobson, 1999) Utifrån 
informationsdesign beskriver Passini (1999) begreppet ”wayfinding”, som förloppet att ta sig 
ändamålsenligt till en fysisk destination genom kognitiva färdigheter och beteenden. 
Förmågan att orientera sig beror på ett konsekvent användande och organiserande av 
signaler från omgivningen. För att hitta rätt i en omgivning måste du ha en uppfattning om 
den. Sinnesbilden av omgivningen baseras både på omedelbar förnimmelse och på minnet 
av tidigare erfarenheter. Bilden används för att förstå information och fatta beslut och desto 
tydligare bilden är desto snabbare och enklare tar du dig fram. (Lynch, 1960) Det är därför en 
tydlig skillnad på att orientera sig i en miljö som är obekant mot den som är bekant sedan 
tidigare. I en bekant miljö vet människan hur den ska göra för att ta sig fram och behöver 
inte ta några beslut för att hitta rätt väg. (Passini, 1999) 

En grundläggande aspekt på hur människor rör sig är att vi går och tittar rakt fram. Om inte 
omgivningen är välbekant är det en ansträngning att vrida huvudet eftersom du måste titta 
åt ett annat håll än vad du går. Konkreta exempel på situationer där detta kan uppstå är vid 
skyltfönster och utomhusskyltning. Problemet kan i dessa fall enkelt avhjälpas genom att 
sakerna i skyltfönstret och skyltarna vrids så att de syns från en vinkel. Studier visar även på 
att vi människor, i fråga om hur vi förflyttar oss, har en tendens att röra oss åt höger. Denna 
vetskap om hur människor tar sig fram i tillvaron går att tillämpa på många områden och i 
alla samhällsklasser. Hur vi rör oss är kopplat till vilken sida av vägen vi kör på, varför de i 
Storbritannien och Australien går åt vänster. (Underhill, 2006) 

 3.1.5  Självservice 
Holt et al. (2002) skriver i en forskningsrapport om resultatet från en internationell studie av 
självservice i bibliotek och då främst servicefunktioner som utlåning, återlämning och de 
tekniker som gör de möjliga. Här framhålls fördelar för personalen som förbättrad ergonomi 
genom att de får färre lyft och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Istället för att sitta bakom 
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en disk och utföra rutinjobb kan personalen ha mer av en servicefunktion genom att svara på 
frågor och hjälpa besökare att hitta rätt information. Undersökningen visar att besökare 
föredrar självservice av integritetsskäl. Om det dessutom går fortare att använda självservice 
än att köa för att få hjälp av personal, så kommer de flesta att välja självservice. Men det tas 
även upp att besökare vill få hjälp av personal om det skulle vara nödvändigt i speciella 
situationer. 

Införandet av allt mer självservice i bibliotek följer utvecklingen i samhället i stort. 
Bensinstationer och banker är bara några exempel där utvecklingen, från att uppgifter utförs 
av personal till självservice, har lyckats. (Holt et al., 2002) Ett annat exempel på trenden mot 
mer självservice är det ökade antalet elektroniska tjänster på Internet. Samtliga kommuner 
och landsting samt nästan alla myndigheter tillhandahåller idag en webbplats och 
besökssiffrorna för den offentliga sektorns sidor ökar. I fråga om användningsmönster är de 
personer som besöker den offentliga sektorns webbplatser ofta högskoleutbildade med hög 
Internetvana och de har dessutom ofta familj. De personer som inte använder Internet alls är 
i stor utsträckning äldre personer, ofta lågresursgrupper med lägre utbildning och inkomst. 
(Statskontoret, 2004) 

 3.1.6  Användbarhet 
Enligt ISO 9241-11 är definitionen av användbarhet: ”Den utsträckning i vilken en specifik 
användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, 
effektivitet och tillfredställelse, i ett givet sammanhang” (Berns, 2004). Med 
ändamålsenlighet menas till vilken grad ett mål eller en uppgift är uppnådd, vilket ibland 
helt enkelt är att lyckas eller misslyckas. Effektivitet syftar på hur stor ansträngning som har 
krävts för att uppnå ett mål, ju mindre ansträngning, desto högre effektivitet. Den kan mätas 
i hur lång tid uppgiften tar eller hur många fel som gjorts innan uppgiften är avklarad. 
Tillfredsställelse är graden av bekvämlighet som användaren känner och hur godtagbar 
produkten eller systemet är för att användaren ska kunna uppnå sina mål. Den är svårare än 
de andra faktorerna att mäta, men ses som den viktigaste när det gäller produkter eller 
system som är frivilliga att använda. Om produkterna inte är tillfredsställande kan 
användaren välja att låta bli att använda dem. (Jordan, 2001) 

Enligt Nielsen (1993) är användarvänlighet inte endimensionellt, utan består av flera 
komponenter som representeras av följande fem attribut: 

Lätthet att lära sig Ett system ska vara lätt att lära sig så att en användare snabbt kan 
börja använda sig av det. 

Effektivitet Ett system ska vara effektivt så att när en användare lärt sig det ska 
en hög produktivitet vara möjlig. 

Lätthet att komma ihåg Ett system ska vara lätt att komma ihåg så att en användare inte 
behöver lära sig det från början efter att inte ha använt det på ett 
tag. 

Misstagsfrekvens Ett system ska ha låg misstagsfrekvens och om ett misstag sker ska 
det vara lätt att åtgärda felet. Inga katastrofala fel ska ske. 

Tillfredsställelse Ett system ska vara trevligt att använda så att användarna är 
subjektivt nöjda när de använder det. 

Ett system kan inte utvecklas så att det passar alla. Vad som kan vara användbart för någon 
kan vara omöjligt för någon annan. Att göra ett system användbart är att anpassa det för 
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dess potentiella användare. Det finns några egenskaper hos användaren som kan påverka 
hur lätt eller svårt systemet blir att använda: tidigare erfarenhet, kunskap, kulturell 
bakgrund, eventuella handikapp, ålder och kön. (Jordan, 2001) Även den fysiska miljön 
användaren befinner sig i och vad användaren vill uppnå är viktigt att beakta. Således 
kräver utveckling av ett användbart system en bredare kunskap än enbart teknisk 
information eller standarder av enskilda komponenter. (Berns, 2004) 

 3.2  Arbetsmiljö 

 3.2.1  Definitionen av ergonomi 
Ordet ergonomi kommer från de två grekiska orden ergon, som betyder arbete, och nomos, 
som betyder lag (Helander, 2006). Ergonomi kan således översättas till arbetets lagar 
(Hultgren, 1995). I början av 1900-talet togs liten hänsyn till människans förutsättningar och 
begränsningar vid planering av arbetslokaler. Det antogs att människan kunde anpassa sig 
efter sin omgivning, så några krav på arbetsmiljö behövdes inte. Det upptäcktes dock att så 
inte var fallet. (Bolinder & Åberg, 1970) Idag används ergonomiska principer rörande 
anatomi, fysiologi och psykologi för att anpassa arbetsmetoder och arbetsmiljö som främjar 
människans hälsa och välbefinnande (Hultgren, 1995). 

 3.2.2  Ergonomi i arbetsmiljön 
Arbetsmoment som kräver stor rörlighet och kraft bör utföras stående och med svängrum. 
Momenten bör placeras lägre än armbågshöjd för att undvika belastningsskador. Nackdelen 
med att ständigt stå och gå i arbetet är en ständig belastning på hjärta och blodomlopp, samt 
lederna i fötter och ben. Om det finns brister i utformning finns det risk att falla vid till 
exempel trappor eller skyddsanordningar som räcken eller kedjor. (Arbetarskyddsstyrelsen, 
1998b) 

Vid arbeten som kräver mycket gående och stående är det viktigt med ett bra underlag. Ett 
dåligt underlag kan orsaka spända och belastande arbetsställningar och -rörelser, särskilt vid 
hantering av tunga föremål eller vid förflyttning i och ur stora maskiner. Det bör vara en 
någorlunda mjuk kontakt mellan underlag och fot, vilket kan anpassas genom underlagets 
hårdhet samt användande av skor med svikt i sulan. (Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b) 
Underlag på golv och trappor bör väljas så att risken att halka är liten (Statens planverk, 
1985). 

Det är svårt att skapa ett bra klimat på vissa arbetsplatser då hänsyn måste tas till många 
olika aspekter, såsom temperatur, fuktighet och luftens renhet (Hultgren, 1995). De flesta 
återvinningscentraler är placerade utomhus. Under vinterhalvåret när kroppen är nerkyld är 
det viktigt att starta arbetet lugnt och att värma upp muskler och leder. 
(Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b) Det finns även risk för halka vintertid (de Alvarez & 
Antonsson, 2001). Dock anses inte arbete i kyla ge mest problem, utan i värme då kroppen 
måste svettas för att reglera kroppstemperaturen. Eftersom kroppen då utsätts för extra 
påfrestningar på andnings- och cirkulationsorganen (Hultgren, 1995) minskar förmågan att 
utföra tungt arbete under lång tid. Då inte arbetsklimatet går att påverka bör ändamålsenlig 
klädsel bäras. (Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b) 

Inom renhållningsbranschen förekommer högt buller vid till exempel omlastning av glas, 
hantering av containrar, stora fordonstransporter (RVF, 1993) eller då material träffar ytor i 
odämpade behållare (Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b). Bullret kan orsaka permanenta 
hörselskador samt påverka förmågan att arbeta och kan dessutom maskera varningssignaler 
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och rop (Helander, 2006). Ju starkare bullret är desto kortare tid behövs innan hörseln 
skadas. Där höga ljudnivåer förekommer bör skyddsåtgärder vidtas, antingen genom att 
reducera uppkomsten genom absorbenter eller liknande, eller genom användande av 
hörselskydd. (Statens planverk, 1985; Hultgren, 1995) 

En föreskrift från Arbetarskyddsstyrelsen (2000) uppmanar till att ”Belysning skall planeras, 
utföras och underhållas samt undersökas och bedömas i den omfattning som behövs för att 
förebygga ohälsa och olycksfall”. Det gäller både bländande ljus och en otillräcklig 
belysning. För de anställda behövs ett fullgott ljus för att minimera risken för olycksfall och 
för att förhindra besvär med synen. Fel belysning kan också medföra belastningsbesvär som 
en följd av ansträngda arbetsställningar för att kunna se arbetsobjektet. (Arbetarskydds-
styrelsen, 1998b) Belysningen påverkar även trivseln i arbetet (Arbetarskyddsstyrelsen, 
2000). 

För besökare kan dålig belysning medföra svårigheter att läsa instruktioner samt öka risken 
för att ramla och skada sig (Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b). Belysning kan även användas 
för att försvåra inbrott (Hemphälä et al., 2007). 

 3.2.3  Arbetsskador 
Mer än 40 % av alla anmälda arbetsskador i Sverige utgörs av belastningsskador. Besvär eller 
skador i muskler, senor och leder är en vanlig orsak att vara borta från arbetet. Sjukskrivning 
kostar både samhället och företag stora summor pengar, och många individer med besvär 
riskerar att inte kunna återgå till arbetslivet igen. (Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b) 

Inom renhållningsbranschen är risken för arbetsskador tre gånger högre än i arbetslivet i 
övrigt. Det vanligaste är ergonomiska skador och olycksfall vid manuell hantering. (Norén, 
1998) Hög belastning under kort tid, måttlig belastning under längre tid eller enformig 
belastning är problem i arbetsmiljön som kan ge belastningsskador. För att undvika skador 
och för att underhålla kroppens funktioner behövs en lagom blandning av rörelse, belastning 
och vila. (Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b) Produkter som kräver demontering utgör även en 
risk för belastningsskador vid de tillfällen då ergonomiska verktyg saknas (de Alvarez & 
Antonsson, 2001). Även alltför låg belastning på arbetet kan vara skadligt eftersom kroppen 
behöver fysisk aktivitet för att hålla igång rörelse- och cirkulationsorganen 
(Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b). 

Inom renhållningsbranschen har flera risker i arbetsmiljön identifierats. Både besökare och 
anställda riskerar att sticka eller skära sig i händerna när de hanterar föremål, samt på saker 
som tappats på marken. Skyddshandskar bör användas. (Norén, 1998; RVF, 1993) Även vid 
omhändertagande av okänt farligt avfall finns risker för hanteringsskador (de Alvarez & 
Antonsson, 2001). 

Studier visar att det finns en korrelation mellan värk i nacke och skuldror och så kallade 
psykiska belastningar (Melin & Wigaeus Tornqvist, 2005). De psykiska besvären kan göra att 
musklerna spänns mer än vanligt vilket till och med kan förstärka effekter av fysisk 
belastning (Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b). Psykisk belastning kan orsakas av till exempel 
höga krav, enformigt arbete, högt arbetstempo, missnöje med arbetet och dåligt socialt stöd 
från omgivningen (Melin & Wigaeus Tornqvist, 2005; Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b).
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 4  METOD 
I följande kapitel redovisas metoderna för detta examensarbete. Först beskrivs hur det inledande arbetet 
gick till med bland annat en kontextuell utforskning. Därefter behandlas studien av två nya 
återvinningscentraler och utvecklingen av framtidens återvinningscentraler. Kapitlet om studien 
behandlar vilka instrument som användes, hur ett tillägg av frågor gjordes, hur studien genomfördes 
och till sist tolkades. Kapitlet om framtidens återvinningscentral tar upp de metoder som har använts 
för att ta fram förslag till utformningen. 

 4.1  Inledande arbete 
Tre återvinningscentraler besöktes som första moment i examensarbetet för att de skulle 
kunna ses ur en vanlig besökares perspektiv, utan påverkan av teori och forskning. Vid 
besöken gjordes enkla observationer av flödet på återvinningscentralen, alltså hur besökarna 
rörde sig med bil och till fots. Skyltningen, både den som vägleder besökaren rätt och den 
som informerar om hur man ska sortera, studerades. Även de olika arbetsuppgifter som 
personalen utförde observerades. Dessutom iakttogs besökares beteende när de sorterade 
och kastade sitt avfall och om de frågade personalen om hjälp. Några problemområden 
kunde omedelbart identifieras, som exempelvis att besökare körde mot färdriktningen, att ett 
högt besökarantal gjorde att det blev trängsel på avfallsgården och att personalen var 
upptagna med att byta containrar samt att det fanns provisoriska, egentillverkade skyltar. 
Observationerna från besöken dokumenterades genom foton och anteckningar. 

Forskningsgruppens elva artiklar, baserade på resultat från den tidigare studien, utgjorde ett 
första steg vid inläsning av ämnet. De behandlar först studiens uppbyggnad, sedan 
återvinningscentraler ur de olika ämnesområdenas aspekter; yttre miljö, flöde och layout, 
hjälpmedel för personal, skaderisker för personal, besökarperspektiv och avslutas med en 
sammanfattande artikel där även framtidens återvinningscentraler diskuteras. Eftersom inte 
mycket annan forskning har bedrivits kring återvinningscentraler var det dessa artiklar som 
utgjorde den största delen av inläsningen av ämnet. 

Arbetet i forskningsgruppen har resulterat i en lista över frågeställningar som är relevanta 
för utformning av återvinningscentraler. Denna består både av lösa funderingar och av 
rekommendationer, varför listan bearbetades för att finna punkter som behövde ett starkare 
underlag. Från dessa punkter, de lästa artiklarna samt de egna observationerna växte vissa 
intresseområden fram som gavs mer fokus. Med detta som utgångspunkt skapades 
intressepunkter indelade efter ämnesområdena information till besökaren, yttre miljö, 
utformning och flöde samt arbetsmiljö. 

 4.2  Studie av två nya återvinningscentraler 

 4.2.1  Utformning av instrument 
För att kunna jämföra resultaten av studien av de två nya återvinningscentralerna med de 
tidigare undersökningarna av svenska återvinningscentraler, användes samma instrument. 
Instrumenten består av enkäter, strukturerade intervjuer och en bortfallsanalys samt 
observationsprotokoll för både privat- och företagsbesökare. Det finns även en enkät för 
anställda samt intervjumallar för arbetsledare och anställda på återvinningscentralen. 
Dessutom finns en ergonomisk checklista, som användes för att identifiera skaderisker vid 
återvinningscentralerna. Alla dessa instrument användes vid den tidigare studien av 16 
återvinningscentraler. Utöver det skickades enkäter till anställda på ytterligare 26 
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återvinningscentraler. För en mer utförlig beskrivning av instrumenten och dess utformning, 
se Engkvist et al. (2007a). 

Vid studien av de två nya återvinningscentralerna användes alla ovan nämnda instrument 
utom två. Den ergonomiska checklistan, som visat sig ge mindre användbara resultat vid 
den tidigare studien, ersattes med ett observationsprotokoll för anläggningen. De studerade 
återvinningscentralerna är endast avsedda för privata besökare varför inga enkäter för 
företagsbesökare användes. Tillägg av frågor gjordes till alla instrument utom enkäten för 
anställda och bortfallsanalysen. 

Tillägget av frågor utformades utifrån de intressepunkter som skapades under det inledande 
arbetet. Först sorterades de in efter om ämnet avsåg anställda eller besökare. Samtidigt 
diskuterades om ämnet lämpade sig för en öppen fråga eller en med svarsalternativ och om 
det skulle placeras i intervju eller enkät. Först efter denna indelning formulerades själva 
frågorna. I flera steg valdes frågor sedan bort och andra togs med i enkäter och intervjuer för 
både anställda och besökare, innan de slutligen testades på besökare och anställda. 

Av de frågor som lades till var de flesta öppna frågor. Dessa frågor berörde bland annat 
besökarnas upplevelse av besöket och deras eget beteende och hur de anställda uppfattar att 
besökarna beter sig. Därutöver användes några mer specifika frågor med svarsalternativ för 
att identifiera problem med bland annat öppettider, trängsel, hjälpmedel för besökare och 
skaderisker. 

Istället för att lägga de nya frågorna under de kapitel i instrumenten som de berörde, lades 
samtliga i slutet av instrumentet för att inte påverka svaren på frågorna som användes i den 
tidigare studien. De ursprungliga formulären avslutades med en möjlighet för personen att 
ge övriga kommentarer. Dessa ger ett sken av att intervjun eller enkäten leder mot sitt slut, 
varför de tillagda frågorna placerades innan dessa. Ordningen blev således; tidigare frågor, 
tillagda frågor och sist övriga kommentarer (se bilaga 1-3 för tillagda frågor). 

 4.2.2  Validering 
För att undersöka de tillagda frågornas tillförlitlighet gjordes en validering på en 
återvinningscentral som inte är med i den senare genomförda studien. Intervjun för anställda 
testades på en anställd, medan besökarenkäten och -intervjun testades på två besökare. Den 
anställda och de två besökarna fick svara på intervjun eller enkäten, och observerade 
tveksamheter eller feltolkningar antecknades under tiden. De frågor där oväntade eller korta 
svar lämnats eller tveksamheter observerats togs sedan upp för diskussion, där personen fick 
förklara hur hon/han hade tolkat frågan.  

Resultaten av valideringarna visade på vilka intervju- och enkätfrågor som borde formuleras 
om, vilket därefter gjordes. I intervjun för anställda omformulerades en följdfråga för att få 
bättre koppling till huvudfrågan och tre frågor krävde mindre justeringar. I dessa byttes ”ej” 
ut mot ”inte”, ”ej-skyltning” mot ”skyltar med exempel på vad man inte får kasta” och 
”rangeringsyta” mot ”rangeryta”. I besökarenkäten formulerades en fråga om som handlade 
om att köpa saker som andra lämnat på återvinningscentralen. Detta för att förtydliga att det 
handlade om att ha butikerna inom samma område som återvinningscentralen.  

Vid genomgång av besökarintervjun upptäcktes att den var för lång. För att den skulle ta 
kortare tid att genomföra granskades frågorna ytterligare en gång och därefter kunde 
tillägget kortas ned från 21 frågor till 11. Av de som ströks var de flesta frågor som även togs 
upp i andra instrument, vilket ansågs vara tillräckligt. De övriga frågorna var av typen 
”Skulle du vilja ha information om när det brukar vara många besökare, och därmed risk för 



  METOD 

 25

köer?” med följdfrågan ”Om ja: Om sådan information fanns tillgänglig, skulle du då 
anpassa ditt besök efter när det brukar vara få besökare?”. Där antogs att om man ville ha 
informationen så skulle man även anpassa besöket, varför följdfrågan ansågs överflödig. 
Bland de återstående frågorna gjordes tre mindre omformuleringar för att förtydliga vad 
som avsågs. 

Observationsprotokollen testades vid observationer av en anläggning och två av dess 
besökare. Det enda som upptäcktes vid valideringen var svårigheter med att fylla i 
protokollet snabbt, så för att göra det enklare ändrades utformningen (se bilaga 4). 

 4.2.3  Datainsamling 
De två nya återvinningscentralerna besöktes en vecka i taget vid datainsamlingen. För att 
säkerställa den mängd data som förutsatts besöktes den första återvinningscentralen fem 
gånger och den andra fyra gånger. För att möta alla typer av besökare skedde besöken vid 
olika tidpunkter: dagtid tisdag till torsdag då det är öppet klockan 11-18, kvällstid måndag 
då det är öppet till klockan 20, samt lördag vilket är den dag då de har öppet på helgen. På 
så vis antogs att spridningen på ålder och yrkeskategorier skulle bli större. 

Vid samtliga tillfällen samlades informationen in av två personer. Observationer av besökare 
utfördes var för sig, vilket även utdelandet av enkäter gjorde. Vid intervju med besökare 
ställde en person frågorna medan den andra antecknade svaren. Detta för att den som 
intervjuade skulle kunna ha ögonkontakt och fokusera på besökaren, medan den andra 
skulle hinna anteckna. 

Under datainsamlingen valdes först vilket instrument för besökare som skulle användas; 
enkät, intervju eller observation. I vissa fall gjordes en kombination av observation och enkät 
eller intervju, en så kallad koppling. Därefter skedde valet av besökare slumpmässigt, genom 
att säga ”nästa besökare som kommer in på området ska tillfrågas/observeras”. Om de 
utvalda besökarna tackade nej ombads de att delta i en kortare intervju, en så kallad 
bortfallsanalys. 

Samtliga i den ordinarie personalen intervjuades och fick även fylla i enkäten. Även dessa 
intervjuer utfördes genom att en person ställde frågorna medan den andra antecknade. 
Dessutom besvarade två till ur personalen enkäten. De var inhyrda eller praktiserade, men 
arbetade regelbundet på anläggningen, vilket gjorde att de ansågs ha tillräcklig erfarenhet 
för att delta i studien. 

Den mängd ny data som samlades in vid studien baserades på det genomsnittliga antal som 
gjorts vid den tidigare studien, men för att kunna säkerställa resultaten statistiskt samlades 
ett lite större antal in. Antalet anställda som intervjuades begränsades av att det endast finns 
tre fast anställda på varje återvinningscentral. I tabell 4.1 redovisas mängden insamlat 
material som ligger till grund för utvärderingarna. 
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Tabell  4.1: Antal utförda enkäter, intervjuer och observationer (medeltal/återvinningscentral). 

 4.2.4  Bearbetning av datainsamling 
Den insamlade informationen sammanställdes främst i statistikprogrammet SPSS. Samtliga 
enkäter och intervjuer matades in en och en i de befintliga filerna med de tidigare resultaten. 
För sammanställningen av anläggningsobservationerna och -intervjun användes Microsoft 
Excel, dels för att de inte kräver några avancerade analyser och dels för att de tidigare hade 
sammanställts så. 

Svarsfrekvenserna från SPSS fylldes i direkt i pappersversioner av de olika instrumenten. 
Dessa frekvenser jämfördes med de tidigare vilket gjorde att skillnader upptäcktes, som 
sedan analyserades för att se om de var statistiskt signifikanta eller inte. Statistisk signifikans 
innebär att nollhypotesen, det vill säga att ingen skillnad finns, kan förkastas. Det betyder 
inte att det måste finnas en praktisk skillnad, utan trots statistisk signifikans kan de praktiska 
skillnaderna vara väldigt små om testgrupperna är stora. (Morgan et al., 2004) Som 
signifikansnivå valdes 5 % (p<=0,05), vilket innebär att det finns 5 % risk att resultatet, på 
grund av slumpen, skiljer sig från det resultat som skulle ha erhållits i en studie av hela 
populationen (Grandin, 2003). Signifikansnivån på resultaten i kapitel 5 förtydligas med 
stjärnor, där *<=5 %, **<=1 % och ***<=0,1 %. 

I analyserna i detta examensarbete jämfördes två oberoende grupper; antingen besökare eller 
anställda i den tidigare och i den nya studien, eller besökare eller anställda på de två nya 
återvinningscentralerna. Då svarsalternativen var kvantitativa och kontinuerliga användes t-
test, vilket jämför de två gruppernas medelvärden. Kvantitativa innebär att svarsalternativen 
kan anta olika värden, och kontinuerliga att de kan anta vilka värden som helst i ett intervall. 
(Grandin, 2003) Då frågans svarsalternativ utgjordes av beroende variabler som mäts enligt 
nominalskalan användes chitvå-test. Nominala variabler är variabler som har distinkta, 
osorterade nivåer, till exempel kvinna eller man. Om variabeln bara har två möjliga utfall, 
exempelvis för kön, används en variant av nominalskalan som kallas dikotom skala. 
(Morgan et al., 2004) 

Ett chitvå-test kräver ett ganska stort underlag och/eller en jämn uppdelning av ämnena på 

 TIDIGARE STUDIE (medeltal) NY STUDIE (medeltal) 

Besökarenkät 19,8 20,5

Besökarintervju 4,8 12,0

Besökarobservation 10,2 21,0

Bortfallsanalys 3,6 7,5

Personalenkät 2,9 4,0

Personalintervju 2,0 3,0

Anläggningsobservation  1,0

Anläggningsintervju 1,0 1,0

Koppling mellan besökarobservation och 
besökarenkät 

2,2 4,5

Koppling mellan besökarobservation och 
besökarintervju 

0,3 1,0

Koppling mellan besökarobservation och 
bortfallsanalys 

0,3 3,5
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varje nivå, för att det förväntade värdet i 80 % av cellerna ska vara större än 5. Då underlaget 
var för litet och utgjordes av en fyrfältstabell användes Fishers exakta test istället. (Morgan et 
al., 2004) 

 4.3  Idéframtagning till framtidens återvinningscentral 
Vid arbetet med att ta fram förslag till utformning av framtidens återvinningscentral 
användes, förutom studien av de två nya återvinningscentralerna, ytterligare metoder för att 
generera fler innovativa idéer. Dessa idéer utvecklades sedan vidare för att tillsammans med 
resultat från studien bilda ett förslag till framtidens återvinningscentral. 

 4.3.1  Idégenerering 
Som ett steg i processen att ta fram förslag till utformning av framtidens återvinningscentral 
användes brainstorming. Det är en metod för att få fram en stor mängd kreativa idéer kring 
ett problem. Metoden utförs i en grupp av 5-15 personer där en person utgör ledare. Tanken 
är att gruppens medlemmar ska stimulera varandras kreativitet så att fler idéer uppkommer, 
än om inte samarbete förekommit. Förutom att kvantitet eftersträvas är ovanliga och 
omöjliga idéer välkomna eftersom de kan utvecklas till användbara lösningar. För att inte 
utesluta någon idé är inte kritik tillåtet, varken av egna eller av andras idéer. (Johannesson et 
al., 2004) 

Sammanlagt fem personer deltog i brainstormingen och tre av dem var inte närmare bekanta 
med återvinningscentraler. Detta var ett medvetet val för att kunna generera idéer som var 
nytänkande, utan att fastna i konventionella tankebanor. En av författarna utgjorde ledare 
och beskrev hur brainstormingen skulle gå till. Till en början beskrevs enbart 
grundförutsättningarna för en återvinningscentral, det vill säga att besökare ska kunna 
lämna sorterat avfall som inte kan kastas bland hushållssoporna. Dessutom förklarades att 
återvinningscentraler fungerar som en mellanhand mellan privatpersoner och de aktörer 
som tar hand om avfallet i efterföljande steg. Med dessa förutsättningar gavs ett scenario där 
deltagarna fick tänka sig att de skulle flytta och måste göra sig av med större avfall som inte 
kan placeras i hushållssoporna. Alla i gruppen skissade enskilt på idéer om hur det skulle 
kunna fungera. Dessa utvecklades sedan gemensamt genom att diskutera alla lösningar. 
Under tiden gavs mer information om vilka problem som kan uppstå vid dagens 
återvinningscentraler. Hela sessionen spelades in med diktafon för att enkelt kunna gå 
tillbaka och lyssna på idéer som inte skissades eller antecknades vid tillfället. 

 4.3.2  Konceptutveckling 
Idéerna sammanställdes genom att alla skisser på förslag gavs en kortare beskrivande text, 
samt att idéer utan skiss presenterades. Det hela resulterade i ett stort collage av bilder och 
text, där förslag inom samma område grupperades. Dessa kunde på ett lättöverskådligt sätt 
diskuteras för att identifiera idéer som hade potential att utvecklas till realistiska lösningar. 
Ett fåtal av dessa lösningar utvecklades vidare för att kunna användas som nya idéer i 
förslaget av utformning av en återvinningscentral. 

 4.3.3  Förslag till framtidens återvinningscentral 
För att få verkliga förutsättningar och begränsningar valdes att utgå från ett befintligt 
område i Linköping där en ny återvinningscentral ska anläggas. Skisser över detta 
markområde, med redan befintliga vägar markerade, användes som utgångspunkt. För att 
enkelt kunna presentera förslaget skissades det upp i 3D-modelleringsprogrammet 
SketchUp. 
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 5  RESULTAT 
I detta kapitel redovisas resultaten av utvärderingarna, både en jämförelse mellan den tidigare studien 
av 16 återvinningscentraler och studien av de två nya, samt en jämförelse de två nya emellan. Kapitlet 
avslutas med en redovisning av de idéer som uppkom under idégenereringen. 

Tabellen nedan (tabell 5.1) redovisar det antal besökare och anställda som har medverkat i 
den tidigare och i den nya studien. 

Tabell  5.1: Antal personer som har medverkat i studierna. 

 5.1  Jämförelse mellan den tidigare och den nya studien 

 5.1.1  Anställda 
På de tidigare studerade återvinningscentralerna är de i snitt 3,5 anställda. Deras medelålder 
är 51 år, där den yngsta är 22 och den äldsta 64 år. Fler än hälften (54 %) har arbetat inom 
renhållnings- och återvinningsbranschen innan de började på återvinningscentralen. 

Det är tre fast anställda på var och en av de två nya återvinningscentralerna, samtliga män. 
Deras medelålder är 43 år, där den yngsta är 21 och den äldsta 59 år. Utöver de fast anställda 
hyrs extrapersonal in på måndagar och lördagar då återvinningscentralerna har kvälls- och 
helgöppet. Extrapersonalen består av både kvinnor och män i blandade åldrar, men de två ur 
extrapersonalen som svarade på enkäten var män. Tre av de sex fast anställda har arbetat 
inom renhållnings- och återvinningsbranschen innan de började på återvinningscentralen. 

 5.1.2  Besökare 
De flesta besökare var män (se tabell 5.2). Åldern varierade mellan 15 och 83 år. Medelåldern 
skiljer sig signifikant mellan besökare som medverkade i den tidigare och i den nya studien. 
De flesta besökare bodde i villa eller radhus och några i lägenhet.  

Tabell  5.2: Av besökare angivna allmänna uppgifter. Signifikanta skillnader anges med * samt med p-
värdet i fetstil. 

 TIDIGARE STUDIE (totalt antal) NY STUDIE (totalt antal) 

Besökarenkät 300 41

Besökarintervju 77 24

Besökarobservation 163 42

Bortfallsanalys 57 15

Personalenkät 122 8

Personalintervju 32 6

ALLMÄNNA UPPGIFTER OM BESÖKARE TIDIGARE STUDIE NY STUDIE P-VÄRDE 
 Antal 

personer 
 Antal 

personer 
  

Kön man 377 78 % 65 78 % 0,990 

Ålder  (medeltal) 377 51 år 65 56 år 0,021 * 

 andel pensionärer 377 21 % 65 34 % 0,019 * 

Boende  i gård, villa eller radhus 300 81 % 41 80 % 0,931 

                i lägenhet 300 19 % 41 20 % 0,931 



FRAMTIDENS ÅTERVINNINGSCENTRAL 

30  

Vägen från hemmet till återvinningscentralen varierade mellan 1 och 40 km (se tabell 5.3). De 
allra flesta färdades i egen bil och några hade hyrt eller lånat en. Observationer visade att 
besökarna oftast åkte ensamma, men ibland med en eller två passagerare som hjälpte till 
med sorteringen. En signifikant större andel besökare i den nya studien var pensionärer. 

Tabell  5.3: Av besökare angivna allmänna uppgifter, samt observerade antal aktiva personer i 
fordonet. Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

Det var en större andel besökare i den tidigare studien som hade besökt återvinnings-
centralen 12 gånger eller mer de senaste 12 månaderna (p=0,003 **, se figur 5.1). I den 
tidigare studien var det vanligast att ha besökt återvinningscentralen 12-25 gånger de senaste 
12 månaderna, men i den nya 4-6 gånger. Få besökte återvinningscentralen för första gången. 

Antal besök de senaste 12 månaderna
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Figur  5.1: Besökarnas uppgifter om antalet besök på återvinningscentralen de senaste 12 månaderna. 

Den vanligaste anledningen att besökarna åkte till återvinningscentralen var städning eller 
köp av ny produkt, och därefter flytt eller om-/nybyggnad, både i den tidigare och i den nya 
studien (se tabell 5.4). I den nya studien kombinerade de allra flesta inte besöket med något 
annat ärende, medan vissa gjorde inköp (27 %). Det var fler i den tidigare studien som 
kombinerade besöket med annat, den största andelen gjorde inköp (38 %). 

Besökstiden var ungefär densamma i den tidigare och i den nya studien (se tabell 5.4). 
Besöken tog mellan 1 och 42 minuter, fast 80 % var där i 10 minuter eller mindre. Under 
besöket stannade de flesta på de nya återvinningscentralerna bara en gång med bilen, några 
stannade två och ett fåtal stannade tre-fyra gånger. På de tidigare studerade 
återvinningscentralerna stannade besökarna i genomsnitt något fler gånger, vilket skiljer sig 
signifikant. Något fler i den nya studien åkte till återvinningscentralen med släpkärra eller  

ALLMÄNNA UPPGIFTER OM BESÖKARE TIDIGARE STUDIE NY STUDIE P-VÄRDE 
 Antal 

personer 
 Antal 

personer 
  

Avstånd till återvinningscentral (medeltal) 377 5,0 km 65 5,6 km 0,622 

Färdmedel egen bil 300 93 % 41 95 % 1,000 

                     hyrd/lånad bil eller annat 300 7 % 41 5 % 1,000 

Antal aktiva personer i fordonet en 163 68 % 42 69 % 0,942 

 två eller fler 163 32 % 42 31 % 0,942 
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större fordon. I den tidigare studien var det vanligast att kasta avfall i en fraktion, men i den 
nya i två fraktioner. Dock förekom allt från en till tio fraktioner. 

Tabell  5.4: Av besökare angivna, samt observerade, uppgifter om besöket. Signifikanta skillnader anges 
med * samt med p-värdet i fetstil. 

Besökarna angav som största förväntningar att de skulle bli av med allt avfall de hade med 
sig och att det skulle vara bra skyltat så att det är lätt att hitta. De tyckte även att det bör vara 
bra ordning och rent på området, samt att personal som man kan få hjälp av skulle finnas 
tillgänglig. 

 5.1.3  Planering innan besöket 
Av besökarna på återvinningscentralerna var det något fler i den nya studien som hade sökt 
information innan besöket (tidigare studie 12 %, nya 20 %). Av de som hade sökt information 
i den nya studien var den största andelen via Internet (tidigare 2 %, nya 10 %), medan den 
största informationskällan i den tidigare studien utgjordes av informationsblad. Av de som 
inte hade sökt information angav alla att det berodde på att de kände till 
återvinningscentralen sedan tidigare. 

 5.1.4  Att orientera sig på området 
På frågan ”Var det lätt att lokalisera var på området containern/uppsamlingsplatserna var 
placerade idag?” svarade samtliga besökare i den nya studien att det var lätt eller mycket 
lätt, vilket är signifikant fler än i den tidigare (se tabell 5.5). Även i fråga om hur rörigt 
besökarna upplevde det att sortera föreligger signifikant skillnad. I studien av de nya 
återvinningscentralerna ansåg besökarna i mindre grad än tidigare att det var rörigt att 
sortera. 

Tabell  5.5: Besökares åsikter om hur lätt det var att lokalisera containrar och upplevelse av 
sorteringen. Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

UPPGIFTER OM BESÖKET TIDIGARE STUDIE NY STUDIE P-VÄRDE 
 Antal 

personer 
 Antal 

personer 
  

Anledning till 
besök  

städning, köpt ny produkt 300 69 % 41 76 % 0,373 

 flytt, om- eller nybyggnad 300 35 % 41 29 % 0,476 

Kombinerade inte besöket med annat ärende 300 39 % 41 54 % 0,073 

Besökstid  (medeltal) 163 7 min 42 8 min 0,150 

Antal stopp med bil på området (medeltal) 163 1,9 ggr 42 1,5 ggr 0,024 * 

Andel besökare med släpkärra eller större 
fordon 

434 23 % 80 29 % 0,258 

Antal fraktioner som 
besökarna kastade i  

(medeltal) 163 3,1 st 42 3,6 st 0,201 

ATT LOKALISERA CONTAINER OCH UPPLEVELSE AV  TIDIGARE STUDIE NY STUDIE P-VÄRDE 
SORTERING Antal 

personer 
(%) Antal 

personer 
(%)  

Lokalisera var container var, 1-2 
(1=Mycket lätt, 5=Mycket svårt) 

377 88 65 100 0,003 ** 

Rörigt att sortera, 3-5 
(1=Inte alls rörigt, 5=Mycket rörigt) 

300 20 41 3 0,009 ** 
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 5.1.5  Flödet av besökare 
De anställda bedömde att besökarna i något större utsträckning backar eller kör mot 
färdriktningen på de nya anläggningarna (75 % av de anställda i den nya och 60 % i den 
tidigare studien svarade ”Ett par gånger i veckan eller oftare”). Däremot var det lika många 
besökare i den tidigare som i den senare studien som angav att de hade backat eller kört mot 
färdriktningen under besöket (se tabell 5.6). Det var något fler besökare i den tidigare än i 
den nya studien som observerades backa på området. Besöket tog kortare tid än förväntat 
angav något fler besökare i den tidigare än i den nya studien. 

Tabell  5.6: Besökares beteende med fordon, samt upplevelse av hur lång tid besöket tog. Signifikanta 
skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

 5.1.6  Sorteringskvalitet 
Signifikant fler besökare på de nya återvinningscentralerna tyckte att det var lätt eller 
mycket lätt att veta i vilken container avfallet skulle placeras (se tabell 5.7). Något färre 
besökare saknade någon container eller uppsamlingsplats på de två nya 
återvinningscentralerna och det var även färre som ansåg att skyltningen skulle kunna göras 
bättre. 

Tabell  5.7: Besökares uppgifter om hur lätt de upplevde att sortera sitt avfall, samt brister som 
försvårade sorteringen. Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

Tidigare kunskap om området var den faktor som besökarna ansåg hade störst betydelse för 
att hitta rätt container i den tidigare studien (se tabell 5.8). Detta hade en signifikant mindre 
betydelse i den nya studien, där istället skyltningen hade störst betydelse. Vägmarkeringar 
och information på Internet hade också en större betydelse för besökarna i den nya studien, 
medan personalen hade en något mindre betydelse. Något fler i den nya studien tittade vad 
som redan låg i containern för att hitta rätt. I båda studierna hade andra besökare och 
information i postlåda liten betydelse. 

BETEENDE MED FORDON SAMT BESÖKSTID TIDIGARE STUDIE NY STUDIE P-VÄRDE 
 Antal 

personer 
(%) Antal 

personer 
(%)  

Backade eller körde mot färdriktningen 300 13 41 13 0,998 

Backade på området 163 18 42 10 0,168 

Kortare besökstid än förväntat 77 24 24 13 0,235 

UPPLEVELSE AV ATT SORTERA AVFALL TIDIGARE STUDIE NY STUDIE P-VÄRDE 
 Antal 

personer 
(%) Antal 

personer 
(%)  

Lätt att veta vilken container avfallet skulle 
placeras i, 1-2 
(1=Mycket lätt, 5 =Mycket svårt) 

434 80 80 95 0,002 ** 

Saknade container 77 17 24 8 0,349 

Skyltningen kunde göras bättre 77 39 24 21 0,114 
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Tabell  5.8: Av besökarna angivna betydelsefulla faktorer för att hitta rätt container på området. 
Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

De anställda i den nya studien uppskattade att det var färre besökare som frågade om var de 
skulle slänga sina saker (se tabell 5.9). De uppskattade också att färre besökare placerade sina 
saker fel, och att färre saker hamnade fel. 

Tabell  5.9: Anställdas upplevelse av hur ofta besökarna frågar om hjälp, samt hur väl de sorterar. 
Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

I den tidigare studien angav 75 % av de anställda att de fick feedback från efterföljande led 
angående om de levererat enligt deras önskemål eller inte. På de nya anläggningarna angav 
samtliga att de får feedback, men fyra av sju sa att det endast sker om efterföljande led är 
missnöjda och resterande sa att det sker både om de är missnöjda och nöjda. 

 5.1.7  Besökares miljöintresse 
Vid de nya återvinningscentralerna var det något fler än vid de tidigare studerade som 
kunde tänka sig att använda saker som andra har lämnat till återanvändning (se tabell 5.10). 
Intresset för information om hur mycket avfall kommuninvånarna har samlat in och vilken 
nytta det har gett var signifikant större vid de nya återvinningscentralerna. 

Tabell  5.10: Besökares åsikter om att återanvända, samt om det finns intresse för information om 
resultatet av återvinningscentralens insamlade avfall. Signifikanta skillnader anges med * samt med 
p-värdet i fetstil. 

BETYDELSEFULLA FAKTORER FÖR ATT HITTA 
RÄTT CONTAINER, 4-5 
(1=Ingen betydelse, 5=Mycket stor betydelse) 

TIDIGARE STUDIE   
(%) (n=300) 

NY STUDIE  
(%) (n=41) 

P-VÄRDE 

Tidigare kunskap om området 73 56 0,022 * 

Skyltning 40 64 0,005 ** 

Vägmarkeringar 12 38 0,001 *** 

Information på Internet 3 6 0,319 

Personalen 39 26 0,158 

Tittade vad som redan låg i containern 16 26 0,155 

Andra besökare 6 6 0,699 

Information i postlåda 5 10 0,397 

BEMÖTANDE FRÅN BESÖKARE TIDIGARE STUDIE   
(%) (n=122) 

NY STUDIE  
(%) (n=8) 

P-VÄRDE 

Besökare som frågar var de ska slänga,     
1 av 4 eller fler 

77 50 0,099 

Andel besökare som placerar någon av 
sina saker på fel ställe, 1 av 4 eller fler 

62 38 0,264 

Andel av sakerna som hamnar på fel ställe, 
1 av 4 eller fler 

40 25 0,481 

ÅTERANVÄNDNING OCH INFORMATION OM 
SORTERINGSRESULTAT 

TIDIGARE STUDIE  
(%) (n=77) 

NY STUDIE  
(%) (n=24) 

P-VÄRDE 

Använda begagnade saker 67 79 0,261 

Information om insamlat avfall 44 88 <0,001 *** 
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 5.1.8  Kontakten mellan besökare och anställda 
Andelen besökare som angav att de tog hjälp av personalen var något färre i den nya studien 
än i den tidigare (se tabell 5.11). Majoriteten, 78 % i den nya studien och 81 % i den tidigare, 
frågade om var de skulle placera saker. Dock var det inga besökare vid de nya 
återvinningscentralerna som lät bli att fråga på grund av att de inte hittade personalen eller 
att personalen var upptagna, vilket 3,5 % angett som skäl vid den tidigare studien. 

Vid besökarnas bedömning av servicen som helhet på återvinningscentralerna sa de flesta, 
både i den nya och i den tidigare studien, att de var positiva eller mycket positiva (se tabell 
5.11). Tittar man endast på andelen som var mycket positiva till servicen är det en signifikant 
skillnad, i den nya studien var fler mycket positiva. 

I den tidigare studien var det något färre än i den nya som förväntade sig lyfthjälp från 
personalen (se tabell 5.11). Bland pensionärer var det fler som förväntade sig hjälp än bland 
dem som inte var pensionärer. 

Tabell  5.11: Besökares uppgifter om huruvida de tog hjälp av personal, bedömning av service, samt om 
de förväntade sig hjälp att lyfta. Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

I tabell 5.11 ses att i den nya studien är det många fler pensionärer än icke pensionärer som 
förväntar sig lyfthjälp, vilket ger en signifikant skillnad mellan dem (p<0,001 ***).  

I enkäten tillfrågades de anställda om besökarnas beteende. Majoriteten i de båda studierna 
sa att besökare har visat uppskattning för något de gjort mer än en gång i veckan (se tabell 
5.12). De anställda i den nya studien upplevde att de mer sällan utsätts för otrevligt 
bemötande från besökarna. 

Tabell  5.12: De anställdas upplevelse av hur ofta de möts av positivt respektive negativt bemötande 
från besökare. Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

 

 

HJÄLP FRÅN PERSONAL OCH BEDÖMNING AV  TIDIGARE STUDIE NY STUDIE P-VÄRDE 
SERVICE Antal 

personer 
(%) Antal 

personer 
(%)  

Tog hjälp av personalen 300 31 41 25 0,465 

Service 
(1=Mycket negativ, 5= Mycket positiv) 

4-5 434 85 80 91 0,127 

 5 434 55 80 72 0,006 ** 

Förväntade sig 
lyfthjälp 

andel av alla 77 32 24 38 0,617 

 andel av pensionärer 14 50 10 80 0,210 

 andel av icke pensionärer 52 25 14 7 0,269 

BEMÖTANDE FRÅN BESÖKARE TIDIGARE STUDIE   
(%) (n=122) 

NY STUDIE  
(%) (n=8) 

P-VÄRDE 

Uppskattning från besökare,                       
en gång i veckan eller oftare 

79 88 1,000 

Otrevligt bemötande,                                   
en gång i veckan eller oftare 

26 0 0,199 
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 5.1.9  Anställdas arbetsuppgifter 
Vid de tidigare studerade återvinningscentralerna var det lite fler än hälften av de fast 
anställda som körde maskin, medan samtliga gjorde det på de nya (se tabell 5.13). Att hjälpa 
till att slänga besökares material i burar och containrar ansåg en knapp majoritet i den 
tidigare studien hör till deras arbetsuppgifter, men endast en fjärdedel av de anställda i den 
nya. Att stuva och packa manuellt i burar och containrar gjorde samtliga av dem som 
svarade på den nya studien, vilket något färre gjorde i den tidigare. I den nya studien sa 
hälften att telefonrådgivning hörde till deras arbetsuppgifter, men en något större andel sa 
det i den tidigare. 

Tabell  5.13: De anställdas uppfattning om uppgiften är en arbetsuppgift eller inte. Signifikanta 
skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

På frågan om vilka arbetsuppgifter som var de viktigaste angav de anställda i båda studierna 
att ge besökare råd var den allra viktigaste. Knappt hälften av de anställda vid den tidigare 
studien ansåg att visa tillrätta besökare som slängt fel var en av de viktigaste 
arbetsuppgifterna, vilket ingen i den nya studien gjorde. 

 5.1.10  Skaderisker och besvär  
De allra flesta i den tidigare och samtliga i den nya studien ansåg att plocka upp det som 
sorterats fel är den arbetsuppgift där det är störst risk att skada sig (se tabell 5.14). Att stuva 
och packa manuellt i burar och containrar sågs som den med näst störst risk. Även att slänga 
besökares material ansåg de anställda utgjorde en stor risk. I den tidigare studien skattade de 
anställda även att sortera farligt avfall och kemikalier högt. Då placerade majoriteten av de 
anställda uppgiften som en av de tre med störst risk, vilket är en signifikant skillnad mot en 
av åtta på de nya återvinningscentralerna. De ansåg dock i större grad att de fått tillräcklig 
utbildning i hur de ska hantera kemikalier (75 %), vilket endast 32 % i den tidigare studien 
ansåg. 

Tabell  5.14: Av personalen angivna arbetsuppgifter där det är störst risk att skada sig. Signifikanta 
skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

 

ARBETSUPPGIFTER TIDIGARE STUDIE   
(%) (n=122) 

NY STUDIE  
(%) (n=8) 

P-VÄRDE 

Köra maskin 60 100 0,080 

Slänga besökares material i 
burar/containrar 

55 25 0,146 

Stuva/packa manuellt i bur/container  83 100 0,353 

Telefonrådgivning  66 50 0,447 

ARBETSUPPGIFTER MED STOR SKADERISK 
(andel som har angett arbetsuppgiften som en 
av de tre med störst risk att skada sig) 

TIDIGARE STUDIE   
(%) (n=122) 

NY STUDIE  
(%) (n=8) 

P-VÄRDE 

Plocka upp det som sorterats fel 77 100 0,200 

Stuva/packa manuellt i bur/container  66 75 0,716 

Slänga besökares material i bur/container 29 38 0,692 

Sortera farligt avfall/kemikalier 62 13 0,008 ** 
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Tre av sex av de anställda på de nya återvinningscentralerna angav att de hade skadat sig 
det senaste året, vilket något färre i den tidigare studien angav (se tabell 5.15). Skadorna som 
hade skett vid de nya återvinningscentralerna var två klämskador i elburar samt en lätt 
hjärnskakning, som inte medförde sjukskrivning. De vanligaste skadorna vid de tidigare 
studerade återvinningscentralerna var sträckning eller värk i ryggen samt stänk eller skräp i 
ögonen och 25 % av de skadorna ledde till sjukskrivning. Andelen småsår och småskador 
var något större i den nya studien, där två av sex drabbades en gång i veckan eller oftare. De 
anställda fick också frågan om det har hänt att någon besökare har skadat sig, vilket drygt 
hälften (53 %) angav i den tidigare studien och en majoritet (75 %) vid de nya 
återvinningscentralerna. I den tidigare studien var skadorna mestadels skärskador och 
småsår, men även en del besökare som hade fallit ner i containrar, samt några som hade 
blivit påkörda av andra besökare. I den nya studien var det enbart skärskador. Dock uppger 
inte någon besökare vid de nya centralerna att de hade skadat sig någon gång, men 3 % 
uppgav detta i den tidigare studien. 

Något fler av de anställda vid de tidigare studerade återvinningscentralerna hade besvär i 
nacken och i handlederna (se tabell 5.15). De uppskattade också att de lyfte tunga föremål, 
tyngre än 25 kg, oftare än på de nya. På de nya återvinningscentralerna hade fler fått 
utbildning i lyftteknik, samt signifikant färre av de anställda saknade något hjälpmedel. Vid 
de tidigare studerade fanns inte lastmaskin eller traktor i lika stor utsträckning. 

Vid de tidigare studerade återvinningscentraler som hade lastmaskin eller traktor var det 
85 % av de fast anställda som körde maskin, men samtliga vid de nya. Av dem som inte hade 
tyngre maskiner var det 33 % som sa att de körde maskin. I dessa fall syftade de på 
exempelvis truck eller lyft för TV och elavfall. 

På de nya återvinningscentralerna uppgav en majoritet av de anställda att det finns 
skadedjur på området, men färre än hälften vid de tidigare studerade centralerna (se tabell 
5.15). 

Tabell  5.15: Anställdas skador och besvär, samt förekomsten av tunga lyft, hjälpmedel och skadedjur. 
Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

 

SKADOR, BESVÄR OCH TUNGA LYFT TIDIGARE STUDIE NY STUDIE P-VÄRDE 
 Antal 

personer 
(%) Antal 

personer 
(%)  

Skadat sig, senaste 12 mån 32 38 6 50 0,663 

Småsår och småskador, en gång i veckan eller 
oftare 

32 13 6 33 0,234 

Besvär  i nacke 122 42 8 13 0,141 

 i handleder 122 25 8 0 0,196 

Lyfter tunga föremål, en gång om dagen eller 
oftare 

122 58 8 38 0,296 

Utbildning i lyfta och bära 122 17 8 25 0,626 

Saknar hjälpmedel 122 73 8 25 0,011 * 

Finns lastmaskin, hjullastare, traktor 122 60 8 88 0,255 

Skadedjur 32 38 6 83 0,071 
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 5.1.11  Anställdas upplevelse av arbetet 
Vid de nya återvinningscentralerna skattade de anställda att de arbetar mer tillsammans 
med andra än vad de gjorde vid de tidigare studerade (se figur 5.2). De får även stöd och 
uppmuntran från sina arbetskamrater något oftare, i den tidigare studien sa 82 % ”För det 
mesta” eller ”Alltid”, och den siffran var 100 % på de nya återvinningscentralerna. De ansåg 
sig också ha något mer inflytande över planeringen av arbetet och över arbetstakten än vid 
de tidigare studerade centralerna. Trots det skattade de anställda att arbetet upplevdes något 
mindre meningsfullt på de nya än på de tidigare studerade återvinningscentralerna. 

 
Figur  5.2: De anställdas skattade upplevelse av arbetet i medeltal, en jämförelse mellan den tidigare 
och den nya studien. 
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De anställda fick skatta hur fysiskt belastande en arbetsdag var (se tabell 5.16) enligt Borgs 
modifierade skattningsskala (Borg, 1990). I den tidigare studien motsvarade medelvärdet 
”ganska tungt” och i den nya ”ganska lätt”. De skattade även hur fysiskt respektive mentalt 
trötta de kände sig efter ett normalt arbetsskift. Då angav de anställda på de tidigare 
studerade återvinningscentralerna ett signifikant högre värde för fysisk trötthet, och ett 
något högre värde för mental trötthet. 

Tabell  5.16: De anställdas skattning av arbetets fysiska belastning samt dess påverkan på fysisk och 
mental trötthet. Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

 5.2  Jämförelse mellan Ullstämma och Malmen 

 5.2.1  Anställda 
De fast anställda på Ullstämma har en medelålder på 38 år (yngsta 21, äldsta 48). Ingen av 
dem har arbetat inom renhållning eller återvinning innan de började arbeta Ullstämma. 
Medelåldern på Malmen är 49 år (yngsta 40, äldsta 59). Alla på Malmen har arbetat inom 
renhållning och återvinning innan. 

 5.2.2  Besökare 
Enkäter och intervjuer visade att andelen män var något högre på Malmen än på Ullstämma, 
medan medelåldern var lägre (se tabell 5.17). De allra flesta besökarna på Ullstämma bodde i 
villa eller radhus, vilket signifikant färre av besökarna på Malmen gjorde, där boende i 
lägenhet var vanligt. 

Tabell  5.17: Av besökare angivna allmänna uppgifter. Signifikanta skillnader anges med * samt med 
p-värdet i fetstil. 

 

 

 

BELASTNING OCH TRÖTTHET TIDIGARE STUDIE 
(medeltal) (n=122) 

NY STUDIE 
(medeltal) (n=8) 

P-VÄRDE 

Upplevd fysisk belastning 
(Borgs skattningsskala 0-14, 1=Mycket, mycket 
lätt, 13=Mycket, mycket tungt) 

6,6 5,3 0,066 

Fysisk trötthet 
(0=Inte alls trött, 9=Helt utmattad) 

4,4 2,8 0,026 * 

Mental trötthet 
(0=Inte alls trött, 9=Helt utmattad) 

4,4 3,1 0,112 

ALLMÄNNA UPPGIFTER OM BESÖKARE ULLSTÄMMA MALMEN P-VÄRDE 
 Antal 

personer 
 Antal 

personer 
  

Kön  man 31 74 % 34 82 % 0,424 

Ålder  (medeltal) 31 60 år 34 52 år 0,014 * 

Boende  i gård, villa eller radhus 20 95 % 21 67 % 0,045 * 

 lägenhet 20 5 % 21 33 % 0,045 * 



  RESULTAT 

 39

Avståndet till återvinningscentralen varierade mellan 1 och 30 km på Ullstämma och 1 och 
40 km på Malmen. Medeltalet blev även högre på Malmen (se tabell 5.18). Det var dock 
vanligast både på Malmen och på Ullstämma att ha 2-3 km till återvinningscentralen. De 
allra flesta på båda anläggningarna färdades i egen bil och resten hade hyrt eller lånat en. 
Observationer visade att de flesta besökarna på Ullstämma åkte ensamma, men ibland med 
en passagerare som hjälpte till med sorteringen. På Malmen var det däremot ungefär lika 
många som åkte själva som hade en medpassagerare. Det är en signifikant skillnad mellan 
de båda återvinningscentralerna på hur många aktiva personer det fanns i fordonen. 

Tabell  5.18: Av besökare angivna allmänna uppgifter, samt observerade antal aktiva personer i 
fordonen. Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

Om man tittar närmare på åldern på besökarna så ser man att medelåldern var en ganska bra 
indikator på hur åldersspridningen ser ut (se figur 5.3). På Ullstämma är de flesta födda 
mellan åren 1931 och 1950, medan födelseåren på Malmen är lite mer jämnt fördelade mellan 
åren 1930-1980. Andelen pensionärer (födda 1941 eller tidigare) är 43 % på Ullstämma men 
27 % på Malmen. 
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Figur  5.3: Åldersfördelningen bland besökare vid Ullstämma och Malmen. 
 
 
 
 
 

ALLMÄNNA UPPGIFTER OM BESÖKARE ULLSTÄMMA MALMEN P-VÄRDE 
 Antal 

personer 
 Antal 

personer 
  

Avstånd till återvinningscentral (medeltal) 31 4,9 km 34 6,3 km 0,447 

Färdmedel  egen bil 20 100 % 21 90 % 0,488 

 hyrd/lånad bil eller annat 20 - 21 10 % 0,488 

Antal aktiva personer i fordonet en 21 86 % 21 52 % 0,019 * 

 två eller fler 21 14 % 21 48 % 0,019 * 
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Det var en skillnad på hur ofta besökarna åker till Ullstämma respektive Malmen (se figur 
5.4). På Ullstämma angav knappt hälften att de hade besökt återvinningscentralen en gång i 
månaden eller mer det senaste året, men det var signifikant färre på Malmen (p=0,001 ***). 
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Figur  5.4: Besökarnas uppgifter om hur många besök de har gjort på återvinningscentralen de senaste 
12 månaderna. 

I figur 5.5 ses att återvinningscentralerna har flest besökare på måndagar och lördagar, samt 
att antalet besökare på Malmen i snitt är högre än på Ullstämma. 
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Figur  5.5: Antal besökare på Ullstämma och Malmen mellan den 5 september och den 18 oktober. 
Värden saknas för Ullstämma från den 5 till den 17 september, och för Malmen från den 2 till den 18 
oktober. 
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Något fler besökare på Ullstämma än på Malmen uppgav att de stannade fordonet mer än en 
gång (se tabell 5.19). Dock observerades att besökare i genomsnitt stannar något oftare på 
Malmen än på Ullstämma. Besökarna på Malmen hade med sig något mer avfall, en 
tredjedel av besökarna i studien hade släpkärra eller större fordon. På Ullstämma var 
andelen knappt en fjärdedel. Besökare på Malmen kastade avfall i något fler containrar än på 
Ullstämma. 

Tabell  5.19: Av besökare angivna uppgifter om besöket, samt observerade antal stopp med bil. 
Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

 5.2.3  Planering innan besöket 
Det var nästan lika stor andel besökare på Ullstämma som på Malmen som hade sökt 
information innan besöket på återvinningscentralen (Ullstämma 20 %, Malmen 19 %). Av de 
personer som hade sökt information hade de flesta av besökarna på Malmen sökt den via 
Internet (Ullstämma 25 %, Malmen 75 %). 

När besökarna fick ange hur betydelsefulla olika faktorer var för val av återvinningscentral, 
var det att den ligger närmast som var av störst betydelse på båda anläggningarna (se tabell 
5.20). Att det var lätt att hitta på området ansåg något fler på Malmen än på Ullstämma var 
av mycket stor betydelse. Att det sällan är köer var av mycket stor betydelse för knappt en 
tredjedel av besökarna på Ullstämma och för drygt hälften på Malmen. En ren och snygg 
återvinningscentral var av mycket stor betydelse för knappt hälften av besökarna. 

Tabell  5.20: Av besökarna angivna betydelsefulla faktorer för val av återvinningscentral. Signifikanta 
skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

 

 

UPPGIFTER OM BESÖKET ULLSTÄMMA MALMEN P-VÄRDE 
 Antal 

personer 
 Antal 

personer 
  

Antal stopp med bil på området två eller fler 20 60 % 21 48 % 0,427 

Antal stopp med bil på området (medeltal) 21 1,5 ggr 21 1,7 ggr 0,217 

Andel besökare med släpkärra eller större 
fordon 

37 24 % 43 33 % 0,417 

Andel besökare som kastade avfall i mer än 
3 fraktioner 

37 30 % 43 44 % 0,183 

BETYDELSEFULLA FAKTORER FÖR VAL AV 
ÅTERVINNINGSCENTRAL, 5 
(1=Ingen betydelse, 5=Mycket stor betydelse) 

ULLSTÄMMA   
(%) (n=20) 

MALMEN         
(%) (n=21) 

P-VÄRDE 

Ligger närmast 85 90 1,000 

Lätt att hitta på området 50 62 0,455 

Sällan köer 29 52 0,154 

Rent och snyggt 44 48 0,843 

Kunnig personal 22 24 1,000 

Serviceinriktad personal 17 38 0,138 

Växtlighet och grönska 6 20 0,344 
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På frågan om hur nöjda besökarna var med öppettiderna svarade de allra flesta besökare på 
Ullstämma, men inte lika många på Malmen, att de var nöjda eller mycket nöjda (se tabell 
5.21). När besökarna fick önska vilka öppettider de skulle vilja ha, svarade något fler på 
Ullstämma än på Malmen att de var bra som de var. Av de som önskade andra öppettider 
var det en jämn fördelning mellan helg, kväll och morgon på Malmen, medan helg och kväll 
fick fler röster än morgon på Ullstämma. Vilka tider som var mindre viktiga ansåg de flesta 
vara morgontider, men några ansåg även alla vardagar med öppet dagtid. Det var något fler 
av besökarna på Malmen än på Ullstämma som kunde tänka sig att undvika att besöka 
återvinningscentralen under tider då det brukar vara högt besökarantal, om sådan 
information fanns tillgänglig. 

Tabell  5.21: Besökares åsikter om öppettider samt önskan att undvika högt besökarantal. Signifikanta 
skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

 5.2.4  Att orientera sig på området 
På både Ullstämma och Malmen svarade en majoritet av besökarna att det var viktigt med 
överblick över området, men en något mindre andel på Malmen (se tabell 5.22). På Malmen 
var det däremot något fler än på Ullstämma som trodde att en översiktskarta över området 
skulle underlätta deras sortering. De allra flesta besökarna på Ullstämma angav alternativet 
”Mycket lätt” gällande att lokalisera var på området containern var, men något färre angav 
det på Malmen. 

Anledningarna till varför det var lätt att lokalisera containern skilde sig mer. Erfarenhet av 
återvinningscentralen visade sig ha stor betydelse för besökarna på Ullstämma, då många sa 
att det var för att de hade varit där förut. På Malmen var det också den vanligaste 
anledningen, men det var något färre än på Ullstämma som sa det. Istället var skyltningen en 
större anledning till varför det var lätt att lokalisera containern för besökarna på Malmen.  

Tabell  5.22: Besökares åsikter om hur viktigt det är med överblick av området och hur lätt det var att 
lokalisera containrar. Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

TID FÖR BESÖKET ULLSTÄMMA MALMEN P-VÄRDE 
 Antal 

personer 
(%) Antal 

personer 
(%)  

Nöjd med öppettider 
(1=Inte alls nöjd, 5=Mycket nöjd) 

4-5 20 95 21 68 0,090 

 5 20 68 21 53 0,319 

Önskade ändrade öppettider 31 29 34 44 0,208 

Undvika besök vid högt besökarantal 11 64 13 75 0,667 

ÖVERBLICK AV OMRÅDET OCH ATT LOKALISERA  ULLSTÄMMA MALMEN P-VÄRDE 
CONTAINER Antal 

personer 
(%) Antal 

personer 
(%)  

Viktigt med överblick 11 80 13 62 0,405 

Översiktskarta skulle underlätta sortering 11 27 13 46 0,423 

Lokalisera var container var, 1 
(1=Mycket lätt, 5=Mycket svårt) 

31 94 34 85 0,430 
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 5.2.5  Flödet av besökare 
Samtliga anställda på Ullstämma angav att det bildas köer, medan två av tre anställda på 
Malmen angav detsamma. På Ullstämma angav samtliga att köerna bildas vid uppfarten till 
planen. På Malmen angav en att köer uppstår vid uppsamlingsplatsen för trädgårdsavfall 
och ris. En annan sa att köer uppstår på planen under kvällar och lördagar, men att det inte 
blir kaos eftersom planen är så stor. På frågan om hur besökarna beter sig när det är mycket 
folk på området, svarade en av tre ur personalen på Ullstämma att de köar. De övriga på 
Ullstämma och tre av tre på Malmen svarade att de kör in på containerområdet. Personalen 
på Malmen ansåg inte att det ställer till problem att samtliga kör in på planen, men det tyckte 
däremot personalen på Ullstämma. 

Något fler besökare på Malmen än på Ullstämma uppgav att de var tvungna att backa eller 
köra mot färdriktningen under besöket på återvinningscentralen (se tabell 5.23). En anställd 
på Malmen uttryckte dock att de tillåter att de svänger runt och kör tillbaka eftersom 
området är så stort. Lika många observerades backa på de två återvinningscentralerna. 

De allra flesta besökare vid Malmen ansåg inte att det var ett problem med kötider på 
området och på Ullstämma sa något färre samma sak (se tabell 5.23). Liknande resultat visar 
frågan om besöket var tidskrävande, då de allra flesta på Malmen svarade ”Inte alls 
tidskrävande”, vilket något färre på Ullstämma svarade. 

Tabell  5.23: Besökares angivna beteende med fordon, samt upplevelse av hur lång tid besöket tog. 
Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

På Malmen fick 13 besökare frågan om vad de trodde att filmarkeringarna vid de stora 
containrarna betydde. Sju trodde att de var till för att man skulle parkera mellan linjerna och 
få mer ordning på besökarna. En trodde att man skulle köra så långt fram som möjligt i filen. 
En annan trodde att man skulle använda den yttre filen av de två när man skulle köra ut. 
Fyra visste inte vad de betydde. Besökarna fick också frågan om det någon gång är svårt att 
köra enligt filmarkeringarna. Sju sa nej. Tre trodde att det kan vara svårt när det är mycket 
folk. Två andra sa att det är svårt om folk står i vägen, särskilt när man har släp. En svarade 
enbart ja. 

 5.2.6  Sorteringskvalitet 
Vid en jämförelse av hur betydelsefulla olika faktorer var för att hitta rätt container så var 
skyltningen den faktor som flest besökare angav hade stor eller mycket stor betydelse, både 
på Ullstämma och på Malmen (se tabell 5.24). Tidigare kunskap om området var av näst 
största betydelse för att hitta rätt container på båda anläggningarna. På Ullstämma angav 
besökarna att personalen har näst intill lika stor betydelse som de två tidigare nämnda 
faktorerna, vilket skiljer sig signifikant från Malmen där personalen inte har så stor betydelse 
för att hitta rätt container. Vägmarkeringar har något större betydelse på Malmen, och att 

BESÖKARES BETEENDE MED FORDON, SAMT  ULLSTÄMMA MALMEN P-VÄRDE 
BESÖKSTID Antal 

personer 
(%) Antal 

personer 
(%)  

Backade eller körde mot färdriktningen 20 11 21 14 1,000 

Backade på området 21 10 21 10 1,000 

Problem med kötider, 2-5 
(1=Inget problem, 5=Mycket stort problem) 

20 12 21 5 0,584 

Besöket tidskrävande, 2-5 (1=Inte alls 
tidskrävande, 5=Mycket tidskrävande) 

20 11 21 5 0,595 
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titta vad som redan låg i containern har också ganska stor betydelse på båda anläggningarna. 
De faktorer som har minst betydelse är information i postlåda, information på Internet och 
andra besökare. 

Tabell  5.24: Av besökarna angivna betydelsefulla faktorer för att hitta rätt container. Signifikanta 
skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

Då personalen fick frågan om hur stor andel av besökarna som frågade var de skulle slänga 
sitt avfall, ansåg de anställda på Malmen att det är en större andel som frågar än vad de 
anställda på Ullstämma ansåg (se tabell 5.25). De anställda på Malmen uppskattar att det är 
något färre besökare som placerar sina saker fel, men mer avfall som kastas fel, än på 
Ullstämma. Ungefär en tredjedel av besökarna uppger själva att det händer att de chansar på 
var de ska kasta om de är osäkra (4/11 på Ullstämma, 3/13 på Malmen). 

Tabell  5.25: Anställdas upplevelse av hur ofta besökarna frågar om hjälp, samt hur väl de sorterar. 
Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

På Ullstämma ansåg fler besökare än på Malmen att skyltningen skulle kunna göras bättre 
(se tabell 5.26). Samtliga anställda på Ullstämma tyckte att exemplen på vad man inte får 
kasta som står på skyltarna fungerade dåligt. De ansåg att besökarna istället tog det för 
exempel på vad som får kastas och att det i så fall borde stå med en annan färg. På Malmen 
gick åsikterna isär om det var bra eller dåligt, men de ansåg att det inte fick vara för mycket 
text. De ansåg också att det var svårt att göra bra skyltar utan att ge exempel vad som inte får 
kastas. 

Att det är svårt att veta vad som får slängas i containern för brännbart ansåg en något 
mindre andel besökare på Malmen än på Ullstämma (se tabell 5.26). Vad som får kastas i 
containern för deponi ansåg de vara svårare på båda anläggningarna. 

BETYDELSEFULLA FAKTORER FÖR ATT HITTA RÄTT 
CONTAINER, 4-5 
(1=Ingen betydelse, 5=Mycket stor betydelse) 

ULLSTÄMMA   
(%) (n=20) 

MALMEN         
(%) (n=21) 

P-VÄRDE 

Skyltning  53 74 0,196 

Tidigare kunskap om området 50 62 0,443 

Personalen  47 6 0,015 * 

Vägmarkeringar  27 47 0,234 

Tittade vad som redan låg i containern 27 25 1,000 

Information i postlåda 13 6 0,600 

Information på Internet 7 6 1,000 

Andra besökare 13 0 0,484 

BEMÖTANDE FRÅN BESÖKARE ULLSTÄMMA   
(%) (n=5) 

MALMEN         
(%) (n=3) 

P-VÄRDE 

Besökare som frågar var de ska slänga,        
1 av 4 eller fler 

20 100 0,143 

Andel besökare som placerar någon av sina 
saker på fel ställe, 1 av 4 eller fler 

40 33 1,000 

Hur stor andel av sakerna som hamnar på fel 
ställe, 1 av 4 eller fler 

20 33 1,000 
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Det var 29 % av Ullstämmas och Malmens besökare som trodde att en frågeterminal skulle 
kunna underlätta sorteringen. Hälften av dem uttryckte att de hellre frågar personal, men en 
frågeterminal kan vara bra om de är upptagna. 

Under intervjun med de anställda framkom att alla på Ullstämma tyckte att det blir sämre 
sorterat när det är många besökare på återvinningscentralen. På Malmen däremot tyckte inte 
någon att antalet besökare på området påverkar sorteringskvaliteten. 

Tabell  5.26: Besökares upplevelse av hur bra skyltningen är, samt om de förstår vad 
fraktionsbenämningarna syftar till. Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

Samtliga anställda på Ullstämma och Malmen angav att de får höra från efterföljande led om 
de har levererat enligt deras önskemål eller inte. Dock var det fler på Ullstämma som endast 
fick höra när de är missnöjda. 

 5.2.7  Besökares miljöintresse 
Alla besökare på Malmen och 88 % av besökarna på Ullstämma kunde tänka sig att lämna 
saker till Myrorna, men det var endast 10 % som hade lämnat något under besöket. 

 5.2.8  Kontakten mellan besökare och anställda 
Det var något färre av Malmens besökare som sa att de hade tagit hjälp av personalen än 
Ullstämmas (se tabell 5.27). På Ullstämma var det något fler besökare som förväntade sig 
lyfthjälp om de skulle behöva. 

Två av de tillfrågade 41 besökarna hade använt redskap (sopkvast och skyffel) under sitt 
besök. Bland de övriga besökarna var det mindre än hälften som visste om att det fanns 
redskap att låna. Hälften av besökarna saknade inte något redskap, och den andra hälften 
visste inte om de saknade eller ej. 

När besökarna tillfrågades om hur viktigt det är att kunna rengöra händerna på området 
svarade 20 % på Ullstämma och 33 % på Malmen med en fyra eller femma på en femgradig 
skala. 

Tabell  5.27: Besökares uppgifter om huruvida de tog hjälp av personalen och om de förväntade sig 
hjälp att lyfta. Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

SKYLTNING OCH FRAKTIONSBENÄMNING ULLSTÄMMA   
(%) (n=11) 

MALMEN         
(%) (n=13) 

P-VÄRDE 

Skyltningen kunde göras bättre 36 8 0,142 

Svårt att veta vad som ska 
slängas 

i brännbart 36 17 0,371 

 i deponi 45 45 1,000 

HJÄLP FRÅN PERSONAL ULLSTÄMMA MALMEN P-VÄRDE 
 Antal 

personer 
(%) Antal 

personer 
(%)  

Tog hjälp av personalen 20 35 21 15 0,144 

Förväntade sig lyfthjälp 11 55 13 23 0,206 

Använde redskap 20 0 21 11 0,231 

Visste om att man kan låna redskap 20 50 21 35 0,368 

Saknar inte redskap 20 50 21 50 1,000 
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De anställda på båda de nya återvinningscentralerna bemöts av uppskattning från besökare 
mer än en gång i veckan. På Malmen uppger två av tre att det händer varje dag, men en av 
fem på Ullstämma (se tabell 5.28). De flesta uppgav att de sällan eller aldrig utsätts för 
otrevligt bemötande. På Ullstämma angav personalen att det aldrig eller sällan kommer icke 
svenskspråkiga besökare, medan två av tre personal på Malmen angav att det förekommer 
varje dag. Samtliga angav dock att de inte upplevde något problem att informera dessa 
besökare. 

Tabell  5.28: De anställdas upplevelse av hur ofta de möts av positivt respektive negativt bemötande 
från besökare. Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

 5.2.9  Anställdas upplevelse av arbetet 
Då de anställda skattade hur fysiskt belastande en vanlig arbetsdag är (enligt Borgs 
skattningsskala) var medelvärdet på Ullstämma något högre än på Malmen (se tabell 5.29). 
När de skattade hur fysiskt trötta de är efter en arbetsdag blev däremot medelvärdet på 
Malmen något högre än på Ullstämma. Hur mentalt trötta de kände sig efter ett arbetspass 
skattade de däremot likvärdigt. 

Tabell  5.29: De anställdas skattning av arbetets fysiska belastning samt dess påverkan på fysisk och 
mental trötthet. Signifikanta skillnader anges med * samt med p-värdet i fetstil. 

De anställda fick uppskatta sin upplevelse av arbetet ur olika aspekter. Då de fick skatta hur 
nöjda de var med arbetet skattade de det något högre på Ullstämma än på Malmen (se figur 
5.6). De anställda på Malmen skattade att de i högre grad arbetar mycket tillsammmans med 
andra. De anställda på Malmen ansåg att de hade något mer att göra än de på Ullstämma, 
men de ansåg även att arbetet var mer meningsfullt. 

BEMÖTANDE FRÅN BESÖKARE ULLSTÄMMA   
(%) (n=5) 

MALMEN         
(%) (n=3) 

P-VÄRDE 

Uppskattning från besökare, varje dag 20 67 0,464 

Otrevligt bemötande, ett par gånger i månaden 
eller oftare 

20 0 1,000 

BELASTNING OCH TRÖTTHET ULLSTÄMMA 
(medeltal) (n=5) 

MALMEN 
(medeltal) (n=3) 

P-VÄRDE 

Upplevd fysisk belastning 
(Borgs skattningsskala 0-14, 1=Mycket, mycket 
lätt, 13=Mycket, mycket tungt) 

5,6 4,7 0,487 

Fysisk trötthet 
(0=Inte alls trött, 9=Helt utmattad) 

2,2 3,7 0,258 

Mental trötthet 
(0=Inte alls trött, 9=Helt utmattad) 

3,0 3,3 0,847 
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Figur  5.6: De anställdas skattade upplevelse av arbetet i medeltal, en jämförelse mellan 
Ullstämma och Malmen. 

Alla anställda (100 %) på både Ullstämma och Malmen sa att de för det mesta eller alltid får 
stöd och uppmuntran från sina arbetskamrater när arbetet känns besvärligt. Samtliga på 
Malmen och en majoritet på Ullstämma upplever att de får stöd från sin chef i dessa lägen. 

De anställda på Malmen uppgav att det förekommer så högt buller att man måste skrika för 
att göra sig hörd ungefär 10 % av tiden. På Ullstämma var det mer sällan, fyra av fem svarar 
“Nej, inte alls”. På Malmen finns inte bullerdämpning i någon av containrarna, men alla 
tyckte att det skulle behövas i några eller gärna alla. På Ullstämma finns bullerdämpning i 
två containrar som är avsedda för metallskrot och deponi. Två av tre tyckte att det hjälper, 
men bara i det understa lagret. En anställd föreslog att det skulle behövas för vitvaror också. 

Tre av fem av Ullstämmas anställda ansåg att belysningen var dålig ungefär ¼ av tiden. På 
Malmen tyckte inte någon att belysningen var dålig. På Ullstämma saknade inte de anställda 
några hjälpmedel, men på Malmen hade de önskemål om en snöslunga och en sopmaskin. 
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 5.3  Idéframtagning till framtidens återvinningscentral 

 5.3.1  Konceptutveckling 
Nedan redovisas de idéer som efter idégenereringen ansågs ha potential att utvecklas vidare. 
Idéerna diskuteras och utvecklas vidare i diskussionskapitel 6.3.1. 

”Glassbilen” 
Tanken med detta förslag var att en mindre lastbil skulle köra runt i bostadsområden för att 
samla in avfall och likt en glassbil signalera med en melodi när den kommer. Den skulle då 
antingen kunna ha olika fack för olika avfallsslag eller att det kommer olika bilar för olika 
avfallsslag. Ytterligare ett alternativ som utvecklades var att det skulle fungera mer som en 
vanlig sopbil, men att den hämtade soptunnor i olika färger för olika avfallsslag vid 
hushållen. 

Ett stopp 
Flertalet deltagare vid idégenereringen ansåg att om man var tvungen att åka till en 
anläggning för att kasta sitt avfall, vore det bästa om man kunde stanna en gång och placera 
allt på samma ställe. Därför uppkom flera idéer med denna grundtanke. Den första var att 
man skulle stanna vid ett hål där man kastar alla sina saker. Då skulle man göra ett val av 
fraktion på en monitor, antingen själv eller en anställd, innan man kastade. På så sätt skulle 
avfallet sorteras rätt i ett tunnelsystem under marken. En alternativ lösning på detta var att 
avfallet skulle sugas upp istället, för att slippa ett tunnelsystem under mark. 

En annan idé med samma grundtanke var att man skulle köra in i varsin depå, där alla 
fraktioner skulle finnas nära till hands. Varje container skulle då vara ganska liten och för 
mindre avfall skulle det kunna vara endast små fack. 

Rullband 
Denna idé baserade sig på att man åker till en anläggning likt man gör idag, men att själva 
förloppet med att placera sina saker i rätt container borde förenklas. Tanken var att 
besökarna ställer sina saker på ett rullband som finns längs containerraden och lämnar 
sorteringen till personalen. Sorteringen skulle ske genom att personalen, när avfallet passerar 
rätt container, trycker på en knapp för välta ner avfallet i containern. Förslag på hur det 
skulle kunna ske var att rullbandet vinklas så att avfallet ramlar ner, eller att en arm skjuts ut 
och puttar ner avfallet i containern. För att undvika att saker som personalen inte hinner 
sortera samlas på en hög i slutet av containerraden bör rullbandet ha en sluten bana. Då kan 
avfallet passera flera varv, likt kvarglömda väskor på ett bagageband på en flygplats. 

Fack 
Även denna idé är en lösning för att öka sorteringskvaliteten. Tanken är att besökarna skulle 
kunna placera sitt avfall i mindre fack i anslutning till de stora containrarna. De anställda 
skulle på så sätt kunna kontrollera dessa fack, för att se att sakerna var rätt placerade, och 
sedan släppa på en spärr så att facket tippar och välter ner sakerna i containern.  

Upptäcka/motverka felsortering 
Förutom att ändra utformning av området och containrarna kan även andra metoder 
användas för att lösa problemet med sorteringskvalitet och att personalen måste plocka upp 
felsorterat material. En övervakningsrobot, att man ser sig själv på en skärm eller att en 
leksakskamera filmar, så att man åtminstone tror att man är övervakad, ansågs kunna få 
besökarna att undvika att chansa var sakerna skulle placeras. Alternativt skulle det ge 
samma effekt om det fanns mer personal tillgänglig. 

 



  RESULTAT 

 49

Ytterligare förslag gick ut på att man vid första besöket fick en guide med sig i bilen vid 
ankomst, för att på så sätt få en utbildning i hur man placerar sitt avfall. De anställda skulle 
också kunna märka avfallet vid ankomst, med till exempel containernumret. Det fanns även 
en tanke om att man skulle kontrollera hur väl besökarna sorterade sitt avfall, i likhet med 
scannersystemen i matvarubutiker, och om man sorterade bra skulle dessa kontroller ske 
mer sällan. 

Drive in/frågeterminal  
Ett system med en drive in var en lösning som togs fram under idégenereringen för att 
underlätta för besökaren att sortera rätt. Det skulle kunna fungera antingen som en kontroll 
av alla besökare eller som en möjlighet för osäkra att få hjälp. Antingen får de anställda 
kontrollera vilket avfall besökaren har med sig eller så får hon/han säga vad för slags avfall 
det är, för att sedan få en utskriven ”meny” på hur hon/han ska sortera sitt aktuella avfall. 
Ett liknande förslag var att det skulle finnas en frågeterminal på området, i form av en dator 
där man kunde få hjälp om man hade svårigheter med enstaka material eller saker. 

Kategoriindelning  
För att lättare hitta på ett område med containrar, uppkom idén med att dela in dessa efter 
olika kategorier. Dessa skulle vara namngivna efter typ av avfall och inte typ av 
efterbehandlingsmetod, för att göra det enklare att relatera det till sakerna som skulle 
slängas. Exempel på huvudkategorier var ”Möbler och inredning”, ”Trädgård”, 
”Renovering” samt ”Kök och tvättstuga”. Tanken var då att dessa skulle visas på stora 
skyltar så att man i ett första steg bara skulle behöva välja den kategori man behövde. När 
man sedan närmar sig området för kategorin kan man välja rätt container för det aktuella 
avfallet. Även själva containrarna skulle då ha benämningar som svarade mot produkten, 
inte efterbehandlingsmetoden. 

Släpvagn   
Eftersom det i många fall krävs en släpvagn för att transportera sitt avfall uppkom förslag 
under idégenereringen om att man skulle kunna hyra eller låna en släpvagn på 
återvinningscentralen. Tanken med släpet var från början att det skulle vara indelat efter 
olika avfallskategorier, vilket skulle betyda att man gjorde sin sortering redan hemma. Vid 
utvecklingen av idén föreslogs att avfallet istället för att sorteras i fack, skulle kunna märkas 
med en streckkod som sedan avlästes på återvinningscentralen för att automatiskt kunna 
sorteras rätt. Alternativt skulle avfall av samma sort som ska sorteras i samma fraktion 
samlas i en genomskinlig säck för att enklare kunna slänga allt på samma gång när man väl 
är på återvinningscentralen. Med en genomskinlig säck blir det dessutom enkelt för de 
anställda att kontrollera avfallet. 
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 6  DISKUSSION 
I detta kapitel granskas examensarbetet. Inledningsvis undersöks om metoderna har haft några 
begränsningar eller brister. I resultatdiskussionen kopplas teorin samman med resultaten från 
studien, för att se samband mellan olika resultat och hitta orsaker till dem. 

 6.1  Metoddiskussion 

 6.1.1  Datainsamlingens utförande 
Utvärderingarna gjordes på plats på de två återvinningscentralerna. Således medverkar 
endast personer som besöker dem. Det hade varit intressant att få åsikter även från dem som 
aldrig eller sällan har varit på en återvinningscentral, men det skulle kräva insamling av 
information från invånare i allmänhet i kommunen, vilket dock ligger utanför denna studie. 
Om studien hade utförts under sommaren hade eventuellt en större andel ovana besökare 
kunnat nås, i form av personer som har sommarstuga i trakterna kring Linköping. 

Datainsamlingen skedde under slutet av oktober. Under den perioden kommer det in ganska 
varierat avfall. Även om mycket trädgårdsavfall kommer in präglas inte säsongen i samma 
utsträckning av en viss avfallstyp, likt trädgårdsavfall under sommarmånaderna eller 
byggmaterial under våren. Oktober är inte en av de månader som hör till 
återvinningscentralernas högsäsong, vilket gör att de inte är så hårt belastade då. Hade 
besökstätheten varit högre hade flödesproblem bättre kunnat studeras. Dock skedde den nya 
datainsamlingen under ungefär samma tidsperiod som i den tidigare studien, vilket 
underlättar vid jämförelse. 

Vid observationerna var det svårt att se vad besökarna kastade samtidigt som man skulle 
vara diskret och inte påverka dem. Detta problem uppstod främst på Malmen där området 
är så stort att det är svårt att hitta optimal placering med överblick över samtliga 
uppsamlingsplatser. Placeringen valdes till nära personalutrymmet eller under skärmtaket 
med redskap, där man är tämligen dold bland andra besökare och anställda. Det är även 
centrala platser med någorlunda god överblick, men ibland krävdes en förflyttning för att 
kunna se vad för avfall besökaren kastade. 

Intervjuerna utfördes av båda författarna för att den som intervjuade skulle kunna ha 
ögonkontakt och fokusera på den som intervjuas, medan den andra skulle hinna anteckna. 
Denna metod gjorde också att utrymmet för egna tolkningar minskade eftersom två personer 
hörde svaren. Efter intervjun diskuterades svaren tills samstämmighet rådde. Dock är 
metoden tidskrävande, och den intervjuade kan känna ett visst underläge när två personer 
lyssnar på vad hon/han säger. 

Intervjuer med de anställda gjordes antingen då tre anställda arbetade samtidigt eller när det 
var få besökare på området, för att det inte skulle vara ont om personal på området. 
Besökarna svarade inte heller på en intervju eller enkät då personalen intervjuades, eftersom 
det då fanns risk att påverka besökarnas svar negativt när inte full personalstyrka fanns på 
området. 

Den grupp av besökare som valde att svara endast på den kortare bortfallsanalysen skilde 
sig inte nämnvärt från de som svarade på enkät och intervju. Ett fåtal besökare svarade inte 
på vare sig enkät/intervju eller bortfallsanalys. Även dessa besökare anses representera den 
genomsnittliga besökaren väl. Att dessa personer inte medverkade anses alltså inte ha 
påverkat resultaten märkbart åt något håll. 
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 6.1.2  Tolkning av resultat 
Redan innan valideringen av de tillagda frågorna beslutades att endast en validering skulle 
göras. Detta skedde med en anställd och två besökare, samt observation av en anläggning 
och två besökare. Inför stora studier ska ytterligare valideringar göras tills inga tveksamheter 
kvarstår. Vi anser att den validering vi utförde var tillräcklig eftersom inga större 
förändringar av frågor behövde göras. Vid några frågor uppstod dock oklarheter vid 
tolkningen av resultaten, trots att dessa inte upptäcktes under valideringen. 

I enkäten till de anställda svarade samma person en femma för ”Mycket meningslöst arbete” 
samtidigt som en fyra för ”Nöjd med mitt arbete”. Liknande bedömningar hade ytterligare 
tre anställda i den nya studien gjort. Detta väckte vår uppmärksamhet på att de två frågorna 
var graderade från 1 till 5, där 5 i ena frågan motsvarade ett negativt svar och i den andra ett 
positivt. Vi anser att detta ökar risken att fylla i ett felaktigt svar och resultatet blir därför 
svårtolkat. 

Besökarna svarade i enkäten på ”Var du tvungen att backa/köra mot färdriktningen någon 
gång idag?”. Det hade varit intressant att separera de två alternativen, backa och köra mot 
färdriktningen. Studien innefattande ett särskilt intresse för filmarkeringar på Malmen, vilka 
tros orsaka att fler besökare behöver backa. Dock var det ändå bara 14 % som svarade ja på 
frågan. Porsborn (2004) kommenterade frågan i sitt examensarbete, som att den antyder att 
det är negativt att backa/köra mot färdriktningen. Besökarna kanske därför väljer att svara 
nej på frågan. 

I intervju och bortfallsanalys fick besökarna frågan ”Hur mycket avfall hade du med dig 
idag till återvinningscentralen?”. Besökarna blev i många fall frågande och visste inte vad de 
skulle använda för mått. Den som intervjuade fick ofta ange några alternativ som ledning för 
att de skulle kunna besvara frågan, likt de angivna ”Full baklucka” eller ”Endast släpkärra”. 
I enkäten var det lättare när besökarna själva kunde läsa alternativen. 

Besökarenkäten innehöll frågan ”Hur upplevde du att sortera avfall i olika 
containrar/uppsamlingsplatser idag?”. Här skulle besökaren bedöma flera aspekter, som 
besvär, hur tidskrävande det var och miljönytta. Fem av svaren hade sina positiva svar till 
vänster i tabellen, som ”Inget besvär alls” och ”Inte alls tidskrävande”, medan ”Mycket bra 
för miljön” var placerad till höger. Detta anses vi är förvirrande och ökar risken att 
besökarna fyller i fel svar. 

I intervjun med besökarna ställdes frågan ”Vad händer med saker/material efter att ni har 
lämnat det på återvinningscentralen?”. Den är lite omilt formulerad, eftersom det kändes 
som att man satte besökaren på prov. Frågan formulerades istället ”Vet du vad som händer 
med saker/material efter att ni har lämnat det på återvinningscentralen?” för att inte utsätta 
besökaren för onödigt obehag. 

Fråga 19 till besökare under intervjun var ”Har ditt besök idag tagit längre eller kortade tid 
än förväntat?”. På grund av intervjun hade besöket i de flesta fall tagit längre tid, vilket 
många besökare ironiskt kommenterade. I dessa fall gjordes ett tillägg efteråt som löd: ”om 
du bortser från intervjun”. Många besökare ändrade då till ett mer positivt svarsalternativ. 

Under intervjuerna med de anställda på Malmen insåg vi att det inte fanns någon fråga till 
dem om filmarkeringarna. Misstaget reparerades genom att fråga om detta under den sista 
frågan gällande övriga tillägg. 

I besökarenkäten fanns frågan ”Hur betydelsefulla var följande faktorer idag för att du 
hittade rätt container/uppsamlingsplats?”. Två av de faktorer som skulle betygsättas var 
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”Vägmarkeringar” och ”Tittade vad som redan låg i containern/uppsamlingsplatsen”. Detta 
gör att man inte riktigt förstår vad frågan avser. Vägmarkeringar behöver man för att hitta 
fram till containrarna, men att titta vad som är i den tyder på att man redan är framme vid 
en container med sitt avfall och undrar om man kommer att kasta i rätt fraktion. Frågan tas i 
resultatdelen upp under kapitlet om sorteringskvalitet eftersom de flesta svarsalternativen 
ansågs syfta till hur man visste i vilken container man skulle placera avfallet. I diskussionen 
tas dock vägmarkeringarnas ökade betydelse även upp i samband med att hitta på området.    

De instrument som fanns att tillgå för studien var mycket omfattande, vilket gjorde att alla 
frågor inte kunde analyseras djupare eller diskuteras efter sammanställningen av resultaten. 
Fler avgränsningar i arbetet skulle ha gjort att vi hade kunnat fokusera på några utvalda 
ämnesområden och analysera dem mer grundligt, istället för att analysera många områden 
ytligt. 

 6.1.3  Instrumentens trovärdighet 
Eftersom endast två återvinningscentraler studerades blev det sammanlagda antalet 
anställda litet. Trots att samtliga fast anställda deltog i intervjuer och enkäter gjorde det 
knappa antalet att vi inte fick signifikanta skillnader i så många frågor, särskilt i jämförelse 
mellan Ullstämma och Malmen. 

Då insamlingen av data utfördes av endast två personer var det lätt att diskutera om 
oklarheter uppstod. Exempel på sådana situationer var bedömningen av besökstätheten och 
ålder under observationerna. Intervjuerna utfördes också av två personer vilket gjorde att 
svaren kunde diskuteras efteråt så att de inte skilde sig i tolkning. Datainsamlingen skedde 
två veckor i följd vilket ger en hög tillförlitlighet i jämförelsen mellan de två anläggningarna. 

För att få en större uppfattning om studiens tillförlitlighet jämfördes de kopplade 
observationerna och enkäterna, alltså de fall där samma person som observerades även 
fyllde i en enkät. De frågor som är lätta att observera, som antal stopp på området, antas 
generellt ha ett mer tillförlitligt svar i observationerna än i enkäterna. Åldern som är svårare 
att bedöma anses däremot ha ett mer trovärdigt resultat i enkäten än i observationen. 

Antalet stopp på området, om personen backade eller ej samt om hon/han frågade 
personalen om hjälp studerades och jämfördes mellan de kopplade enkäterna och 
observationerna. Resultaten var väl överensstämmande varför enkäterna på det stora hela 
anses noggrant ifyllda och ge ett trovärdigt resultat. 

 6.2  Resultatdiskussion – Studie 

 6.2.1  Planering innan besöket 
Att Internet var den största informationskällan i den nya studien kan ha sin förklaring i att 
Linköping är en mer utpräglad universitetsstad än majoriteten av städerna i den tidigare 
studien. Av de besökare i den nya studien som hade sökt information via Internet hade alla 
yrken där en akademisk utbildning med stor sannolikhet utgör en grund och de använder 
troligtvis dator i sitt dagliga arbete. Detta är helt i linje med hur personer med hög 
Internetvana beskrivs i andra studier om Internetanvändning (jfr Statskontoret, 2004). Av 
dessa besökare var tre av fyra besökare på Malmen, vilket kan förklaras av att anläggningen 
ligger i närheten av både Linköpings universitet och företagsparken Mjärdevi, som har ett 
stort inslag av IT-företag. Att det skiljer några år mellan de två studierna kan också vara en 
förklaring, då Internetanvändningen har ökat med tiden. 
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Besökarna på Ullstämma var mer nöjda med öppettiderna och det var även färre där som 
önskade ändrade öppettider. Detta kan bero på att besökarna på Ullstämma i större 
utsträckning är pensionärer som har möjlighet att besöka återvinningscentralen dagtid, utan 
att ha en arbetstid att anpassa sig efter. Relativt många angav att de kunde tänka sig att 
undvika att besöka återvinningscentralen vid tider med högt besökarantal. I praktiken är det 
inte möjligt för alla att välja att besöka återvinningscentralen en annan tid, på grund av till 
exempel arbetstider. Men om man genom att göra den informationen tillgänglig kan utnyttja 
att många är villiga att försöka undvika dessa tider, kan man också minska kötiderna och 
trängseln, vilket kortar genomloppstiderna. 

Även om underlaget om Internetanvändning är litet, anser vi att Tekniska Verken skulle 
kunna utnyttja sin redan existerande hemsida för mer information. Speciellt eftersom 
besökarstatistik visar att deras sida med information om återvinningscentralerna har ett högt 
besökarantal. Dessutom kan man räkna med att Internetanvändningen i samhället kommer 
fortsätta att öka de närmsta åren. Information om öppettider med många besökare skulle 
kunna publiceras på sidan om återvinningscentraler och därmed resultera i en jämnare 
besökartillströmning. Detta antas i dagsläget främst gynna Malmen, där både andelen 
Internetanvändare är högre och fler kan tänka sig att anpassa tiden för sitt besök. För att 
ytterligare korta genomloppstiderna kan öppettiderna anpassas efter 
återvinningscentralernas olika besökargrupper. 

 6.2.2  Att orientera sig på området 
Besökarna vid de nya återvinningscentralerna upplevde att det var enklare att lokalisera 
containrarna och att det var mindre rörigt att sortera, trots att det var fler som var ovana 
besökare. Den positiva utvecklingen gör det viktigt att identifiera vad i utformningen som 
gör det enklare. Bakomliggande orsaker är att dessa nya anläggningar byggdes för att vara 
återvinningscentraler och att erfarenheter från den tidigare studien användes vid 
planeringen. Genom att utformningen var genomtänkt från början och inte har utvecklats 
efter hand, som fallet är vid många äldre anläggningar, antas anläggningen vara tydligare 
och enklare för besökaren att använda. 

Vid jämförelse med den kategorisering av de observerade återvinningscentralerna som 
gjordes i den tidigare studien (Porsborn, 2004), kan de nya återvinningscentralerna anses 
vara en kombination av typfall 1; Torget och typfall 2; Den linjeutspridda 
återvinningscentralen. De har i likhet med torget en stor öppen yta där besökarna hela tiden 
rör sig i samma plan samt att besökarna har stor möjlighet att parkera bilen och nå olika 
fraktioner genom att gå emellan dem. Till skillnad från Torget som har en ganska kvadratisk 
yta, har de nya återvinningscentralerna en avlång utformning med stora containrar endast 
på en sida. De nya anläggningarna har därmed ett rakt flöde och är i detta hänseende mer 
lika de linjeutspridda. 

Bortser man från flödets struktur, så är de nya anläggningarna mycket lika torget, vilket var 
det typfall där besökaren ansågs ha störst möjlighet till god översikt. I den tidigare studien 
var det endast två av de 16 återvinningscentralerna som hade denna typ av utformning. 
Därför kan den goda översikten på de nya anläggningarna vara en av orsakerna till att det 
var enklare att lokalisera containrarna. 

Att skyltarna är vinklade och dubblerade gör att man enklare kan se dem från den vinkel 
man kommer in på avfallsgården (jfr Underhill, 2006), än om de hade varit placerade längs 
med färdriktningen. Det gör även att de kan ses från andra hållet när man har passerat 
containern. Denna lösning användes endast på ett fåtal av de tidigare studerade 
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återvinningscentralerna, varför det får ses som en bidragande faktor till varför containrarna 
nu är lättare att lokalisera. Att skyltningen har en enhetlig layout bidrar till att hela 
återvinningscentralen känns mer ordnad och sammanhängande, vilket kan vara en orsak till 
varför det upplevdes mindre rörigt att sortera. 

Skylten vid trädgårdsavfall gör att besökaren endast behöver göra ett val om hon/han har 
någon form av trädgårdsavfall eller något annat avfall, men inte specifikt vilket. Därför är 
denna skylt ett bra exempel på hur man med hjälp av relevant information kan underlätta 
för besökaren att snabbt ta det beslut som krävs för att nå sitt mål; att hitta rätt 
uppsamlingsplats (jfr Passini, 1999). Denna typ av lösning anser vi förenkla för besökaren att 
lokalisera uppsamlingsplatser och bör om möjligt utnyttjas oftare.   

Båda de nya anläggningarna har en utformning som gör det enklare än på de tidigare 
studerade anläggningarna att lokalisera containrarna. Vid en jämförelse dem emellan är 
dock inte resultaten tillräckliga för att kunna dra några slutsatser om vilken som är att 
föredra. Fördelen med Ullstämma är att den är kompakt och dessutom lite böjd, vilket gör 
att man får en god överblick över hela området. Fördelen med Malmen är att dess stora yta 
ger en ökad flexibilitet, både på kort och på lång sikt. På kort sikt genom att den klarar av 
när det vid vissa tidpunkter, framförallt under helger och kvällar, kommer många besökare 
samtidigt. På längre sikt ger det en ökad flexibilitet eftersom det finns större möjlighet att 
utöka antalet fraktioner, om det sker en ökning av totalvolymen. 

Om man kunde få en jämnare besökartillströmning, till exempel genom att publicera 
information om tider med högt besökarantal, skulle inte anläggningen behöva vara så stor 
som Malmen är idag. Problemet är dock att det på kort sikt är mycket svårt att förutsäga när 
besökare kommer, hur mycket eller vilken typ av avfall de har med sig. Även prognoser om 
besökarantal på lång sikt skulle med stor sannolikhet slå fel (jfr Olhager, 2000) eftersom nya 
lagar kan förändra förutsättningarna. Anläggningens flexibilitet bör därför prioriteras 
framför att försöka öka kapacitetsutnyttjandet genom att minska anläggningens storlek. 

Sammanfattningsvis är vår åsikt att man bör kombinera Ullstämma och Malmens fördelar, 
vilket skulle resultera i en relativt stor avfallsgård men med en böjd form. På sätt kan man 
bibehålla den goda överblicken samtidigt som anläggningen blir mer flexibel. En viktig 
aspekt är dock att skyltningen bör utformas i förhållande till anläggningens storlek, så att 
skyltarna blir synliga över hela anläggningen. 

 6.2.3  Flödet av besökare 
Besökarna stannade bilen färre gånger på området i den nya studien än vad som 
observerades i den tidigare. Det beror förmodligen på att anläggningarnas avfallsgård är så 
stor och öppen att man anser sig kunna lämna sin bil och gå med vissa saker, utan att flytta 
bilen. Detta kan vara bra om man ser till miljöaspekten att det är dåligt att starta bilen och 
köra korta sträckor. Det kan dock leda till problem om besökarna stannar sin bil tidigt på 
området och på så vis stoppar upp flödet av besökare.  

Enligt observationerna kan man se en tendens till att färre besökare backar eller kör mot 
färdriktningen i den nya studien. Det är dock fortfarande cirka tio procent av besökarna som 
gör det. Besökare som backar anses utgöra en stor skaderisk för övriga besökare som kan bli 
påkörda. Detta gäller speciellt besökare som kör med släpkärra, vilket för många är ovant 
och således gör situation svårare att bemästra. Många av de gånger besökare observerades 
backa berodde det på att de blivit inparkerade närmast containrarna när andra besökare 
ställt sina bilar utanför. 
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Att besökare vänder runt och kör mot färdriktningen kan bero på att planen vid stora 
containrarna, speciellt på Malmen, är så stor att folk inte tycker att det innebär något 
problem. Dessutom anser personalen på Malmen att det är acceptabelt. Om detta bör vara 
godtagbart eller ej är svårt att säga, då erfarenheter och rekommendationer från liknande 
situationer är svåra att hitta. Den liknelse som ligger närmast till hands är en stor 
parkeringsplats. Där är hastigheten låg och liksom på en återvinningscentral är flödet 
mindre styrt än i trafiken, där föraren förväntas köra i en fil och i en bestämd riktning. Lite 
forskning finns om parkeringar specifikt, men enligt Jonasson (2002) ska trafik ses som en 
interaktion mellan trafikanter och inte som ett enkelriktat flöde. Detta liknar situationen på 
en parkeringsplats, varför hans teorier även anses kunna appliceras på en 
återvinningscentral. Om samtliga besökare på återvinningscentralen var medvetna om att 
det var tillåtet att vända och köra mot färdriktningen, skulle det kunna leda till ett 
självreglerande system där de själva förhandlar om utrymmet (jfr Jonasson, 2002). Problemet 
är att det idag inte är tydligt vilka regler som gäller, vilket gör att besökarna inte förväntar 
sig ett mötande fordon. Ska ett självreglerande system fungera på en återvinningscentral 
måste utformningen vara tydligare och signalera till besökaren dess intention (jfr Jonasson, 
2002). 

Enligt Edwards (2005) kan flöden av människor styras med hjälp av de fyra 
designprinciperna utrymme, uppbyggnad, ljus och objekt. Att utnyttja utrymme som en princip 
kan göras på en återvinningscentral genom att huvudstråken ges en bredare utformning, 
vilket kan hjälpa besökaren att hitta rätt. Utrymmen som är avsedda endast för de anställda 
bör utformas med smalare vägar och trappor, för att minska risken att de används av 
besökarna. 

Eftersom de flesta återvinningscentralerna är utomhusanläggningar finns inte samma 
möjligheter att använda uppbyggnad som en princip, genom att med byggnadselement 
markera hierarkier i flödet. Dock kan de stora containrarna fungera som en markering av 
huvudflödet. Besökarna styrs då mot dessa, där de kan parkera och utgå ifrån. Men då bör 
det vara möjligt för besökaren att ta sig till andra fraktioner antingen till fots eller med bil. 
Om de kör med bil måste det kunna göras utan att köra mot färdriktningen. 

Det finns stora möjligheter att utnyttja ljus som designprincip för att markera viktiga 
element, till exempel genom att med belysning förtydliga placeringen av Myrornas 
container. Att återvinningscentraler till största delen är öppna dagtider, begränsar dock 
möjligheterna att använda sig av belysning för att förtydliga utformningen. En del 
återvinningscentraler har skärmtak över stora delar av anläggningen och det, tillsammans 
med att de är öppna kvällstider och att det vintertid är mörkt stora delar av dagen, gör dock 
att belysning kan användas som ett komplement. 

Att använda objekt som en princip för att styra flödet av besökare på återvinningscentralen 
kan göras på många sätt. Genom att placera personalutrymmet synligt kan det fungera som 
en positiv avdelare och ge en referenspunkt för besökarna. Hela återvinningsstationen som 
enhet är ett objekt som många besökare känner igen. Om det kan fungera som ett 
kännetecken är det lättare för besökaren att förstå hur anläggningens utformning är 
organiserad och hjälper dem på så sätt att hitta. 

Filmarkeringar är ett annat sätt att styra flöden av människor, som främst används i 
trafiksammanhang. De filmarkeringar som finns närmast de stora containrarna på Malmen, 
ansåg personalen fungerade bra. Ett naturligt skäl till deras positiva inställning är att de 
själva har varit med och bestämt att dessa skulle ritas upp. En knapp majoritet av besökarna 
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var nöjda med filmarkeringarna. Det är dock anmärkningsvärt att det är så många besökare 
som inte vet vad de betyder eller har en annan uppfattning om hur man ska bete sig i 
förhållande till dem. Problemet anser vi är att pilarna som markerar färdriktningen kan 
tolkas som att man ska fortsätta köra framåt och inte parkera. Nästan hälften av de 
tillfrågade ansåg att filmarkeringarna kan ställa till problem när det är mycket folk eller om 
man blir inparkerad. Detta tyder på att de inte fullt ut fyller sitt syfte och borde utvecklas 
eller inte alls användas.  

Vi anser ändå att filmarkeringarna kan fungera bra för att få mer ordning på besökarna och 
bilda ett område i mitten av avfallsgårdsgården där besökare kan passera utan att behöva 
kryssa sig fram mellan andra bilar. Detta problem var något som observerades på 
Ullstämma, där det inte finns några filmarkeringar. Det motverkar även problemet med att 
besökare parkerar bilen mot containern istället för längs med den.  

Problemet med att besökare blir inparkerade måste lösas eftersom det kan leda till irritation 
hos besökarna och dessutom göra att besöken tar längre tid än nödvändigt. Det leder till ett 
dåligt kapacitetsutnyttjande när de innersta bilarna tar upp plats närmast containrarna trots 
att de redan har lämnat allt sitt avfall. Vi tror att lösningen kan vara en fil närmast 
containrarna utan pilar för att markera att man ska stanna sin bil i den filen. Filen utanför har 
däremot pilar för att markera att man använder den för att köra ut från området. Fler filer 
utanför denna skulle kunna ritas upp, men observationer på Malmen visade att besökarna 
fortsatte att göra filer utanför de två uppritade, trots att de inte fanns markerade. Antalet 
filer bör dock alltid anpassas efter anläggningens storlek, så att det finns ett område utanför 
filerna där besökare kan passera.    

 6.2.4  Sorteringskvalitet 
Trots att de anställda på de båda anläggningarna var nöjda med personalutrymmets 
placering föredrar vi utformningen och placeringen av Ullstämmas personalutrymme. Det 
har fönster åt alla uppsamlingsplatser, vilket ger personalen en god uppsikt över 
anläggningen och  besökarna. På Ullstämma finns inte heller någon vägg på skärmtaket till 
övrigt avfall, vilket ger fri sikt till elavfallet från personalutrymmet. 

Färre av de anställda vid de nya återvinningscentralerna angav att telefonrådgivning är en 
arbetsuppgift. Det kan bero antingen på att det inte längre är det eller att färre besökare 
ringer. Om det är så att inte lika många besökare ringer kan det få negativa effekter, eftersom 
de då är mindre förberedda och de kan behöva mer hjälp av personalen på plats. Ett lägre 
antal samtal kan bero på att Tekniska Verken fortlöpande skickar ut information till 
invånarna, vilket kan ha lett till att besökarna inte behöver ringa och fråga lika mycket. 
Största anledningen antas dock vara att Tekniska Verkens växel försöker svara på så många 
som möjligt av frågorna. Om det fungerar väl att växeln svarar på frågor kan det vara en 
fördel eftersom personalen då har mer tid för besökarna på plats. För att underlätta för 
personalen i växeln bör dock en utförlig lista över hur olika produkter ska sorteras finnas till 
hands. Denna utformas med fördel i samband med att webbsidan med ett sökverktyg 
utvecklas.  

Besökarna i den nya studien ansåg att det var lättare att veta vilken container de skulle 
placera avfallet i. Skyltarna hade fått en ökad betydelse för att hitta rätt container och det var 
färre i den nya studien som ansåg att skyltningen kunde göras bättre, vilket visar att det har 
gett resultat att öka skyltarnas läsbarhet. Tidigare kunskap om området har fått en mindre 
betydelse för att hitta, vilket är i linje med att besökarna på de nya återvinningscentralerna 
inte är vana besökare i lika stor utsträckning som i den tidigare studien.  
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Faktorerna för att hitta rätt container skiljer sig även mellan Ullstämma och Malmen där 
skyltningen är i stort sett identisk. På Ullstämma hade personalen en större betydelse för att 
hitta rätt container medan skyltningen hade en lite mindre betydelse. Det är också fler på 
Ullstämma som tycker att skyltningen kan göras bättre. Det antas bero på att Ullstämma har 
sämre belysning, samt att Ullstämma har en högre andel pensionärer, med generellt sämre 
syn. 

Att skyltarna har fått en ökad betydelse för att hitta rätt kan beror på att Malmen disponerar 
en större yta och har fler besökare än Ullstämma, men har lika stor personalstyrka. Det kan 
helt enkelt vara svårare för personalen på Malmen att hjälpa alla besökare. 

Litteraturen om självservice i bibliotek visar på att om det tar lång tid att vänta på att få 
hjälp, föredrar besökarna att utföra uppgiften själv (Holt et al., 2002). Med den teorin som 
utgångspunkt kan man motivera varför en frågeterminal på området skulle kunna hjälpa 
besökare om personalen var upptagen med att hjälpa andra besökare eller var för långt ifrån. 
Denna lösning trodde också cirka en tredjedel av besökarna på de nya anläggningarna skulle 
kunna underlätta för dem. 

Att det finns ett behov av nya lösningar tyder också resultatet från intervjuerna där cirka en 
tredjedel av besökarna på de nya återvinningscentralerna angav att det händer att de 
chansar. Detta resultat är inte positivt och om lika stor andel i realiteten chansar kan det ge 
stora effekter på sorteringskvaliteten. Det måste därför vara så enkelt för besökaren att 
sortera att de inte behöver chansa. Detta kan uppnås genom att tillämpa Nielsens (1993) 
beskrivning av användbarhet med hjälp av fem attribut.  

Återvinningscentralen bör ha ett system som är lätt att lära sig så att inlärningstiden blir så 
kort som möjlig. Anläggningen bör ha en intuitiv utformning som gör det enkelt att hitta 
även utan skyltarnas hjälp. Detta kan uppnås genom att utforma anläggningen så att man får 
en god överblick över den. Fraktionsbenämningarna bör också vara intuitiva så att det inte 
uppstår några tveksamheter om vad som menas. Det ska också finnas personal tillgänglig så 
att besökaren kan få hjälp om denne behöver det. 

Effektivitet kan uppnås genom att när besökaren har varit på återvinningscentralen några 
gånger och lärt sig hur det fungerar, kan hon/han använda den kunskapen för att öka sin 
produktivitet. Ett bra exempel hur det kan göras vid de nya återvinningscentralerna är att 
utnyttja de dubbla uppsättningarna containrar. Besökare som har den kunskapen kan välja 
de containrar som finns längre fram på området, där det ofta är färre besökare. Andra 
exempel är att välja en tid för besöket då det är få besökare, vilket också gör besöket mer 
effektivt, eller att använda sig av den första utfarten om man bara har trädgårdsavfall med 
sig.  

Även om det dröjer en tid mellan besöken på återvinningscentralen ska det vara lätt att 
komma ihåg hur systemet fungerade. För att detta ska uppfyllas krävs att saker är intuitiva, 
men även att saker känns logiska när man väl har fått det förklarat för sig en gång.   

För att få en låg misstagsfrekvens ska det vara så lätt som möjligt för besökare att sortera rätt, 
så att det näst intill är omöjligt att sortera fel. Det görs genom att ha en tydlig 
fraktionsbenämning som är logisk och enkel att förstå för användaren. Dessutom bör det 
finnas personal eller en frågeterminal nära till hands vid frågor. Om fel ändå uppstår ska 
dessa lätt kunna åtgärdas. Detta bör helst ske på ett bättre sätt än idag då det innebär stora 
skaderisker för personalen att åtgärda felen.  
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Besöket på återvinningscentralen ska även leda till tillfredsställelse. För att användaren ska 
vara så nöjd som möjligt efter besöket är det viktigt att det är lätt att hitta på området, att 
besöket fortlöper utan till exempel långa väntetider, samt att en bra service erbjuds. Det är 
dessutom viktigt att det är rent och snyggt på området, både för att minska skaderisken och 
för att öka trivseln. Även inslag av träd och växter kan öka besökets tillfredsställelse. 

Även om man gör det enkelt för besökaren att sortera rätt kommer en viss felfrekvens 
förekomma. Tyvärr finns det idag inget sätt att mäta sorteringskvaliteten, varför det är svårt 
att veta om förändringar leder till de förväntade förbättringarna (Krook et al., 2007). Alla de 
anställda på Ullstämma och Malmen sa att de får höra från efterföljande led om kvaliteten på 
leveransen, vilket var ett bättre resultat än i den tidigare studien. Detta är positivt eftersom 
man på detta sätt kan få ett visst mått på utfallet av förändringar i verksamheten.  

 6.2.5   Besökares miljöintresse 
Intresset för både att använda begagnade saker som andra hade lämnat på 
återvinningscentralen och att lämna saker själv var mycket stort i den nya studien. Det var 
dock betydligt färre än de som angav att de kunde tänka sig att lämna saker som faktiskt 
gjorde det. Vi anser därför att Myrorna bör ha en tydligare placering på området för att 
uppmärksamma besökarna om möjlighet att lämna saker där. På så sätt kan mer avfall 
återanvändas vilket gör att de passerar via ett högre steg i avfallshierarkin.  

Andelen besökare som ville ha information om hur mycket avfall invånarna i kommunen har 
samlat in samt vilket nytta det har gett, var betydligt högre i den nya studien. Detta bör 
självklart utnyttjas, varför vi anser att sådan information bör publiceras. Förslagsvis kan en 
broschyr eller ett enklare informationsblad årligen skickas ut till hushållen. Sådan 
information kan även öka motivationen för besökare som aldrig eller sällan besöker 
återvinningscentralen. 

 6.2.6  Kontakten mellan besökare och anställda 
De anställda på de nya återvinningscentralerna tyckte att besökare oftare visade 
uppskattning och mer sällan utsatte dem för otrevligt bemötande. Besökarna tyckte att 
servicen var bättre på de nya återvinningscentralerna. Dessa resultat går troligtvis hand i 
hand. Om servicen är bra är besökarna nöjda och visar uppskattning. Resultaten kan vara en 
följd av att Tekniska Verken medvetet har rekryterat personal med social kompetens. 

Personalens betydelse för att hitta rätt container har minskat något i den nya studien och 
samtidigt angav både personalen och besökarna själva att det var färre som frågade var de 
skulle placera sitt avfall. Detta kan bero på att utvecklingen i samhället i stort går mot ett allt 
mer utnyttjande av självservice och att besökarna därför är vana att uträtta sina ärenden utan 
hjälp av personal (jfr Holt et al., 2002). Att besökarna inte är beroende av hjälp från 
personalen, tyder resultatet på frågan om vilka faktorer som avgör valet av 
återvinningscentral på, där både ”kunnig personal” och ”serviceinriktad personal” rankades 
förvånansvärt lågt. ”Ligger närmast”, ”lätt att hitta på området”, ”rent och snyggt” samt 
”sällan köer” var alla faktorer som rankades högre vid val av återvinningscentral. Trots detta 
angav besökarna att de var mycket nöjda med servicen på de nya återvinningscentralerna. 
Detta tyder på att service kan innebära många olika aspekter; att personalen svarar på frågor 
eller hjälper till att slänga avfall, men även att skyltningen är bra, att det är rent och bra 
ordning på återvinningscentralen eller att det är öppet vid passande tider. 
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 6.2.7  Anställdas arbetsuppgifter 
I både den tidigare och den nya studien ansåg de anställda att ge besökare råd var den 
viktigaste arbetsuppgiften. Detta är positivt, eftersom då besökarna får råd blir de också 
utbildade och kan sortera bättre nästa gång de besöker återvinningscentralen. Personalen 
borde använda sig av detta ännu mer genom att ge en tydlig förklaring när en besökare 
frågar om sorteringshjälp. Istället för att bara säga vilken container som avfallet ska placeras 
i kan hon/han förklara varför det ska placeras där. 

Ingen i den nya studien ansåg att visa tillrätta besökare som slängt fel var en viktig 
arbetsuppgift. För att undvika dålig stämning kan det vara bättre att de anställda hjälper 
besökare än att de säger åt dem. Dock kan tillrättavisningar medföra att besökarna lär sig till 
nästa gång och då sorterar rätt. Om de anställda undviker att säga till besökare innebär det 
också att de själva får mer felsorterat avfall som de eventuellt behöver plocka upp och lägga i 
rätt container. Detta ger en ökad risk för de anställda att skada sig. 

 6.2.8  Skaderisker och besvär 
Det är positivt att fler av de anställda vid de nya återvinningscentralerna ansåg att slänga 
besökares material inte var deras arbetsuppgift, eftersom det inte finns med i deras 
arbetsbeskrivning. Det var också fler som ansåg att uppgiften medförde stor risk att skada 
sig, vilket kan bero på att de har blivit mer medvetna om att det är riskabelt med upprepad 
hög belastning (jfr Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b). Det förekom också totalt sett färre 
manuella tunga lyft i den nya studien. Personalen visade dock tendenser till att hellre hjälpa 
till att slänga material, än att förklara för besökarna att det i längden skadar deras kropp. De 
anställda bör inte hjälpa besökare att slänga material. För att inte anses ge dålig service bör 
information finnas till besökare om att det inte tillhör de anställdas arbetsuppgifter, samt en 
förklaring om varför. 

I nya studien finns det en koppling mellan besökares förväntan på lyfthjälp och deras ålder. 
En majoritet av pensionärerna förväntade sig hjälp, men endast en liten andel av de övriga. 
Något fler besökare förväntar sig lyfthjälp i den nya studien, vilket kan bero på att andelen 
pensionärer också är större. På Ullstämma var en större andel av besökarna pensionärer, 
vilket också visade sig i resultatet då det var mer än hälften av alla besökare som förväntade 
sig lyfthjälp. Det kan även bero på att personalen på Ullstämma är yngre och att besökarna 
då anser att de kan fråga om lyfthjälp. Det kan också förklara varför de anställda på 
Ullstämma upplever arbetet mer fysiskt belastande än på Malmen. Oavsett orsak är 
förväntan om lyfthjälp från besökarna inte bra för skaderisken för personalen.  

Det var fler anställda vid de nya återvinningscentralerna som hade fått utbildning i hur man 
ska lyfta och bära, men ändå bara en fjärdedel. Det tycker vi är för få. Utbildning i lyftteknik 
är viktigt i ett yrke där många manuella lyft förekommer. 

Det var få av besökarna som visste om att det finns redskap och hjälpmedel att låna på 
återvinningscentralerna och som hade använt dem. De som hade använts var dessutom bara 
redskap för att städa och inte för lyft- eller bärhjälp. Därför anser vi att samtliga redskap och 
hjälpmedel borde samlas till ett ställe och ges synligare placering, samt att det tydligt ska 
markeras att det är tillåtet för besökarna att använda dem. För att minska risken att 
besökarna ber personalen om lyfthjälp bör antalet hjälpmedel utökas. Enkla och billiga 
bärhjälpmedel kan utgöras av till exempel kundvagnar eller skottkärror.  

Det var fler anställda vid de nya återvinningscentralerna som hade som arbetsuppgift att 
stuva och packa burar, vilket främst handlar om burar för elavfall. De anställda ansåg att 
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stuva och packa burar var den arbetsuppgift med näst störst risk att skada sig. 
Arbetsmoment som kräver stor rörlighet och kraft bör utföras med svängrum 
(Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b), vilket inte är fallet i de trånga elburarna. Det finns en 
standardiserad bur för insamling av elavfall. Vi föreslår att denna bur ska göras mer 
ergonomisk för att minska skaderisken för de anställda. Det vore dock bättre om besökarna 
packar burarna väl själva. Detta skulle kunna lösas genom att separera elavfallet i två eller 
fler burar. Om en bur endast innehöll till exempel TV-apparater skulle det vara lättare för 
besökare att packa kompakt direkt. En annan bur skulle kunna vara för mindre elektroniskt 
avfall, som telefoner och hårtorkar, vilka kan ligga mer tätt packade utan att det blir tomrum 
emellan. Denna uppdelning av burar kan dock försämra arbetsmiljön för efterföljande led, 
då sladdar trasslar sig och produkter blir svåra att separera från varandra. Det kräver att 
besökarna klipper av sladdar innan de kastar sitt elavfall. 

Att plocka upp felsorterat avfall är en tung uppgift som ger risk för belastningsskador, 
eftersom de anställda ofta behöver vrida kroppen i onaturliga arbetsställningar. Brister i 
utformningen kan innebära risker (Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b), på återvinningscentraler 
finns det till exempel risk att ramla i containrar. Det som plockas upp kan vara trasigt, vilket 
ger en risk att skära sig. För att undvika att de anställda behöver utföra denna uppgift bör 
det vara enkelt för besökarna att sortera rätt från början. 

Skaderisken vid hantering av farligt avfall och kemikalier skattas lägre av de anställda på de 
nya återvinningscentralerna, än vid de tidigare studerade. Detta beror troligtvis på att en 
större andel har fått utbildning i hantering av kemikalier, och de var även nöjda med den. 

Tendensen att skadeförekomsten bland de anställda var större i den nya studien kan bero på 
att återvinningscentralerna är ganska nybyggda och att de anställda ännu inte har samma 
rutiner. Svaren om skadeförekomsten hos besökare från besökarna själva och de anställda 
pekade åt olika håll. Det kan bero på att de anställda anger samma händelse då en enda 
person skadade sig, vilket gör att frekvensen kan förefalla högre än vad den egentligen är. 
Dock är resultatet ändå viktigt att beakta, eftersom det är en olycklig utveckling om det 
faktiskt finns en tendens att fler besökare skadar sig vid de nya återvinningscentralerna. 

 6.2.9  Anställdas upplevelse av arbetet 
På Ullstämma angav de anställda att arbetsdagen var mer fysiskt belastande än på Malmen, 
men däremot kände de sig mindre fysiskt trötta. Fysisk trötthet kan bero på andra aspekter 
än belastning, så som hälsa, hur mycket de går under en arbetsdag och hur psykiskt trötta de 
är (Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b). Malmen har en större yta att röra sig på, så den fysiska 
tröttheten kan bero på det. På Ullstämma var det en större andel besökare som förväntade 
sig lyfthjälp av personalen, varför de anställdas fysiska belastning troligtvis är högre där. De 
anställda på Malmen uppskattade i förhållade till de på Ullstämma att fler besökare frågade 
om hjälp, samt att de hade mer att göra. Detta kan bero på att Malmen har fler besökare, men 
lika många anställda som Ullstämma. 

Hjärta och blodomlopp utsätts för en ständig belastning vid arbete som utförs stående 
(Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b). Det bör således finnas möjlighet för de anställda att kunna 
utföra några arbetsuppgifter sittande, som till exempel att köra maskin eller utföra 
datorarbete, eller att kunna ta raster. Personalutrymmet bör vara placerat strategiskt så att 
besökare enkelt kan nå personal när de utför stillasittande arbetsuppgifter. 

Samtliga anställda på Ullstämma och Malmen upplevde att de för det mesta eller alltid fick 
stöd och uppmuntran från sina arbetskamrater. De upplevde även att de har ganska stort 
inflytande på planering och arbetstakt, vilket också påverkar trivseln på arbetet. Det är 
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viktigt att det är en god stämning på arbetsplatsen, inte bara för att trivas, utan även för att 
psykiska belastningar kan förstärka effekter av fysisk belastning (Arbetarskyddsstyrelsen, 
1998b). 

Trots att de anställda upplevde sig ha mycket inflytande på arbetet var de neutrala vad 
gällde om arbetet kändes meningslöst eller meningsfullt. Innebörden av meningslöshet kan 
dock vara till exempel att de inte har något miljöintresse och tycker att återvinningscentraler 
och arbetsinsatsen är onödig. Om det är så tror vi att studiebesök hos efterföljande led kan 
öka motivationen för arbetet. 

Det förekommer högt buller på återvinningscentraler vid till exempel hantering av 
containrar och då material träffar ytor i odämpade behållare (RVF, 1993). Detta kan ge 
hörselskador, samt maskera rop och varningssignaler (Helander, 2006). På Malmen fanns 
inte bullerdämpning i några av containrarna, och de utsattes även för oväsen från 
närliggande Malmslätts flygfält. De anställda uppskattade bullernivån som hög och önskade 
bullerdämpning i några eller alla containrar. En lärdom från Ullstämma var att eftersom det 
bara fanns ett visst antal tomma containrar att fylla på med var det ibland svårt att placera 
de bullerdämpade containrarna på avsedd plats. Om Malmen ska investera i 
bullerdämpning skulle de således behöva dämpning i alla containrar. Dock måste den höga 
kostnaden det innebär tas i beaktande. Att minska bullernivån från källan är ändå att föredra 
framför hörselskydd, eftersom sådana skulle försvåra samtal mellan besökare och personal. 

De anställda på Ullstämma uppgav att belysningen var dålig upp till 25 % av tiden. Eftersom 
otillräcklig belysning ökar risken för skador och fall, samt kan göra det svårt för besökarna 
att läsa instruktioner (Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b), bör belysningen göras bättre. 

 6.3  Resultatdiskussion – Idéframtagning till framtidens 
återvinningscentral 

 6.3.1  Konceptutveckling 
”Glassbilen” 
Utgångspunkten med idén om ”glassbilen” var att människan av naturen är lat, och på detta 
sätt skulle man slippa att själv köra iväg med sitt avfall. En positiv aspekt är att 
bensinförbrukningen blir mindre om samma bil kan ta flera personers avfall. Men med tanke 
på hur stora dagens anläggningar är och hur mycket avfall som lämnas, är risken stor att 
dessa lastbilar snabbt skulle fyllas. Om då varje bil måste åka och tömma avfallet flera 
gånger innan rundan är klar, minskar genast fördelen med minskad bensinförbrukning. Det 
skulle alltså ta mycket tid och pengar att utföra denna tjänst för samtliga hushåll. Dessutom 
krävs det personal som kan utföra det tunga arbetet att tömma lastbilarna. 

En fördel med idén är att det enklare kan kontrolleras att avfallet placeras i rätt fraktion, 
genom att en personal alltid finns på plats. Däremot kan det bli svårt att rymma alla 
fraktioner i en lastbil, eftersom det många gånger handlar om stora avfall, samt att det kan 
försvåra tömningen av lastbilen. Alternativet att ha en lastbil för varje fraktion som kommer 
olika dagar, gör att man måste passa flera tider och gå ut med sitt avfall i flera omgångar 
istället för att bli av med allt på en gång. 

Vi har valt att inte gå vidare med denna idé, eftersom det handlar om så stora mängder 
avfall människor vill bli av med, vilket skulle kräva många lastbilar att packa och lasta ur. 
Däremot finns det kategorier av människor som faktiskt har svårigheter att ta sig till en 
anläggning själva, dels alla utan egen bil, dels äldre som inte har fysisk kapacitet att klara det 
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själva. Idén skulle därmed kunna fungera som ett komplement till en återvinningscentral. 

Ett stopp 
Genom att bara göra ett stopp på återvinningscentralen och ha alla fraktioner nära till hands 
blir det inte så långt att bära sina saker, vilket är positivt. Ett tunnelsystem i marken skulle 
kunna fungera för mindre saker, men med större saker som möbler blir det svårare. Problem 
med att saker ställer sig på tvären och fastnar i rören skulle förmodligen också uppstå. 

Systemet med depåer kan också vara praktiskt svårt att lösa, dels eftersom det finns många 
olika fraktioner, dels för att det skulle behövas många depåer för att inte besökarna ska 
behöva köa. Man skulle dock kunna göra många depåer med de vanligaste fraktionerna och 
om man har något ytterligare får man köra ett extra varv till en annan depå. 

Någon vidareutveckling av denna idé har inte gjorts, eftersom det kräver ett stort arbete för 
att utveckla den till något användbart. 

Rullband 
Fördelar med idén om rullband är att besökarna kan stanna en gång på området och placera 
alla sina saker på rullbandet. Sorteringskvaliteten borde dessutom öka genom att det är 
utbildad personal som sköter sorteringen. Nackdelar är att rullbandet måste skötas av 
personal hela tiden för att inte bli fullt och göra det omöjligt för besökare att placera mer 
avfall. Om avfallet måste transporteras en lång sträcka på bandet innan det når rätt container 
tar det också upp mycket plats för andra att placera avfall på bandet. 

Vi gick inte vidare med denna idé, eftersom vi tror att det är viktigt att besökarna får vara 
delaktiga i sorteringen. De behöver känna ett ansvar för miljön, att de får medverka när de 
väl har tagit sig till återvinningscentralen. Att bara åka dit och lämna sina saker på en plats 
och överlämna sorteringsansvaret till personalen ger ingen känsla av delaktighet. 

Fack 
Den stora fördelen med lösningen med mindre fack på containrarna är att de anställda 
slipper plocka upp saker som är felplacerade om de redan innan har kontrollerat att avfallet 
placerats rätt. Facken skulle antingen kunna vara i marknivå så att man kan gå ut på dem, 
eller högre upp så att man slipper böja sig när man ska placera sina saker. Problemet blir i 
vilket fall att större saker inte får plats i små fack. Man skulle då kunna ha ett större fack, 
men det blir då svårare att få en överblick över avfallet för att se om det är rätt placerat. En 
annan möjlighet är att endast ha fack vid de fraktioner där besökare kastar mest fel, till 
exempel brännbart och deponi. 

En negativ aspekt är säkerheten. Ska facken vara i markhöjd så att man kan gå ut på dem 
gäller det att inte personalen tippar facket medan någon står på det. Det krävs också att 
själva tippningen av facket inte kan utföras av besökare eller av misstag av personalen. Man 
skulle också behöva lösa problemet med att allt avfall hamnar i den närmsta delen av 
containern, vilket skulle ske om containrarna placerades som i dagsläget. 

Idén med fack skulle innebära en minskad skaderisk för besökare eftersom de kan ställa ifrån 
sig sitt avfall istället för att kasta. De behöver då inte göra en lika ryckig rörelse. Dock 
innebär det merarbete för de anställda eftersom de måste gå och titta till och tömma facken 
med jämna mellanrum. De skulle till exempel inte kunna äta lunch utan att det hinner bli 
fullt någonstans. 

Om avfallet står på en platta, och inte går sönder när det bara ställs ner, är det möjligt att fler 
besökare skulle ta med sig saker som har lämnats. 
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En vidareutveckling av idén med fack är en container med fjädrande botten. När containern 
är tom är botten placerad i markhöjd, och när man kastar i någonting sviktar botten och lägre 
ju mer avfall som läggs på. Principen är tänkt som när man tar tallrikar i en lunchrestaurang. 
Idén skulle innebära att kortare avstånd när de anställda vill plocka upp något som har 
sorterats fel. Det är också mindre risk att avfallet går sönder och skvätter upp på besökaren 
när det kastas. 

Diskussionen om vidareutveckling av idén om fack är egentligen att angripa fel problem. 
Ursprungstanken med den var att det ska vara lättare för anställda att plocka upp felsorterat 
avfall. Det enklaste och bästa vore om besökarna kastade rätt från början, vilket är orsaken 
till problemet. Det är egentligen detta problem som borde lösas. 

Upptäcka/motverka felsortering 
Några av förslagen gör att folk känner sig utpekade. Det skulle troligtvis inte öka antalet 
invånare som sorterar sitt avfall. Man bör inte utsätta besökarna för obehag. 

Att någon följer med i bilen och utbildar under det första besöket kan förefalla en god idé. 
Dock är detta mycket kostsamt. 

Vi återkommer igen till att det bästa vore att göra det så enkelt som möjligt för besökarna att 
sortera rätt. 

Drive in/frågeterminal 
Fördelen med en drive in är att man kan få en ökad sorteringskvalitet om besökarna följer 
sin utskrivna ”meny”. Om det ska vara frivilligt att ta denna hjälp, förlorar man de som tror 
att de sorterar rätt men i själva verket inte gör det. Ska däremot samtliga besökare stanna vid 
ankomst, kommer det leda till problem med köbildning. Dessutom kan arbetet upplevas som 
enformigt och stillasittande om besökarna ska säga vad de har med sig och de anställda 
endast får skriva ut en ”meny”. Detta kan dock lösas genom att de anställda istället 
kontrollerar avfallet, vilket gör att det blir mer likt dagens arbetsuppgifter. 

En frågeterminal är inte lika tidskrävande som systemet med en drive in, vilket gör att den 
inte bidrar till köbildning på samma sätt. Det är positivt att en frågeterminal är konsekvent 
och alltid svarar samma sak på en fråga om var en viss sak/material ska placeras. De kan 
även fungera som en kanal för att utbilda besökare genom att erbjuda denne mer 
information om en viss fraktion om intresse skulle finnas. Negativa aspekter är att många 
äldre människor inte har så stor datorvana, vilket skulle försvåra användandet för dem. Det 
kan tänkas att det skulle gå fortare och vara enklare att fråga någon av de anställda istället, 
men det är en kostnadsfråga hur många anställda man kan ha. Till frågeterminalens nackdel 
kan ses att den måste uppdateras allt eftersom det uppkommer frågor om nya material eller 
saker. 

Vi tror att en frågeterminal antingen på plats på området, eller på hemsidan, skulle 
underlätta sorteringen för en del besökare. Det är ett bra komplement om personalen skulle 
vara upptagen, så att man slipper chansa. 

Kategoriindelning 
Genom att göra en kategoriindelning skulle man kunna få en bra överblick över området och 
göra det enkelt att ta beslut om var man ska placera sitt avfall, i olika steg. Först genom att 
köra till rätt huvudkategori och sedan välja rätt container. Däremot kan det vara svårt att 
hitta en kategoriindelning som innefattar alla avfallsslag man kan tänka sig. Det kan också 
hända att det behövs betydligt fler containrar än i dagsläget om man gör uppdelningen efter 
olika typer av produkter och material. Detta kan då medföra att man behöver åka till flera 



  DISKUSSION 

 65

huvudkategorier och därmed stanna fler gånger på området. 

Vi anser att utvecklingen av kategoriindelning bör ske i samband med en utveckling av 
fraktionsbenämningar. 

Släpvagn 
Genom att hyra släp på återvinningscentralen skulle man kunna spara en körsträcka 
gentemot om man hyr det på en bensinstation eller motsvarande. Om man på detta sätt kan 
sortera avfallet redan hemma kommer besöket på återvinningscentralen att ta kortare tid 
vilket minskar riskerna för köbildning och ger ett snabbare flöde. Problemet med en 
indelning av släpet är att det krävs att den är dynamisk, eftersom man inte kan förutse vad 
eller hur mycket avfall besökarna kommer att slänga. 

Vi tycker att det är en god idé att kunna hyra vanliga släp på återvinningscentralen. I 
samband med hämtningen av släpet kan man få information med sig så att man hemma, i 
lugn och ro, kan läsa på om de olika fraktionerna och sedan sortera sitt avfall. Det kan även 
finnas reklam på hyrsläpet som säger ”Jag är på väg till återvinningscentralen! Tänk på 
miljön, sortera du också!”. För att de anställda ska slippa att hantera kontanter bör besökarna 
betala med kontokort. 

 6.3.2  Sammanfattning 
Många av koncepten har potential och kan vidareutvecklas. De idéer som redan kan 
användas i förslaget om framtidens återvinningscentral är följande: 

• “Glassbilen”: kan finnas i form av en service till invånare som inte har möjlighet att ta 
sig till återvinningscentralen själva. 

• Frågeterminal: kan finnas på plats på återvinningscentralen, och gärna också på 
hemsidan. 

• Släpvagn: kan finnas att hyra på återvinningscentralerna. 
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 7  FÖRSLAG TILL FRAMTIDENS ÅTERVINNINGSCENTRAL 
I detta kapitel redovisas vårt förslag till framtidens återvinningscentral. Bilderna är importerade från 
3D-modellen och illustrerar på ett enkelt sätt upplägget av anläggningen. Texten fungerar som ett 
komplement och förklarar vissa detaljer i bilderna. 

Infarten till återvinningscentralen är placerad före utfarten i trafikflödet för att undvika att 
flödena korsas (se figur 7.1). Det finns inte heller några flöden inne på området som korsar 
varandra. Vid infarten finns en vändplan där besökaren kan vända med sitt fordon om 
återvinningscentralen är stängd. Där finns även en brevlåda med möjlighet att hämta en 
broschyr, med information om sortering och en karta över återvinningscentralen. 
 

 
Figur 7. 1: Översiktsbild på förslag till utformning av framtidens återvinningscentral. 

Trädgårdsavfall, ris och schaktmassor ligger på ett område separerat från området för det 
övriga avfallet (se figur 7.2). Det finns en skylt, likt de på Ullstämma och Malmen, som 
tydligt visar riktning då vägen delas mot trädgårdsavfall eller övrigt avfall. Det finns 
möjlighet att köra direkt från trädgårdsavfall till utfarten för de besökare som inte har något 
övrigt avfall. 
 

 
Figur 7. 2: Området för trädgårdsavfall är separerat från området med det övriga avfallet. 
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Först på avfallsgården finns återvinningsstationen, där förpackningar och tidningar slängs 
(se figur 7.3). Vi har placerat den lite avsides så att besökare som stannar där inte blockerar 
framfarten för andra, och förtydligat detta område genom att använda en annan beläggning. 
De som stannar avses då göra det inom det området, så att de andra utan problem kan köra 
förbi. 
 

 
Figur 7. 3: Området för återvinningsstationen samt Myrornas uppsamlingsplatser. 

Eftersom intresset för återanvändning var stort i den nya studien, placerade vi Myrornas 
container efter återvinningsstationen, så att den är väl synlig när besökaren kommer in på 
avfallsgården (se figur 7.3). Att den ligger nära de stora containrarna gör också att det inte är 
så långt att gå dit med saker då bilen står parkerad vid de stora containrarna. 

Infarten mot resten av avfallsgården är vinklad mot containerraden, för att besökaren ska få 
en bra överblick över containrarna (se figur 7.4). Även containrarna längst bort på andra 
sidan av området är vinklade, och på så sätt fås en överblick över områdets samtliga 
containrar och uppsamlingsplatser. De stora containrarna, där det tyngsta avfallet slängs, är 
placerade på höger sida i färdriktningen, eftersom det är mest naturligt att köra på höger 
sida. På så sätt kan besökaren parkera bilen vid de stora containrarna, och bära det mindre 
avfallet som ska till den andra sidan.  
 

 
Figur 7. 4: Infarten till avfallsgården. 
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I mitten av containerraden under skärmtaket tycker vi samtliga redskap och hjälpmedel för 
besökare kan placeras (se figur 7.5). En tydlig skylt bör förklara att besökarna gärna får låna 
redskapen, så att de används i större utsträckning än idag. Alla skyltar anser vi ska ha en 
enhetlig layout och färgsättning. Vid de stora containrarna är skyltarna vinklade och 
dubblerade, samt numrerade. Det finns en frågeterminal på området som besökarna kan 
använda då personalen är upptagen. En liknande variant bör finnas på 
återvinningscentralens hemsida. 
 

 
Figur 7. 5: Skärmtaket där redskap och hjälpmedlen bör placeras, samt skyltning vid de stora 
containrarna. 

Bakom personalutrymmet har vi placerat släp som besökarna kan hyra (se figur 7.6). Tanken 
med dessa släp är att besökaren, samtidigt som släpet hyrs, får en broschyr med information 
om sortering och på så sätt kan vara bättre förberedd vid besöket. När släpet har hyrts eller 
lämnats kan besökaren köra direkt till utfarten, utan att passera genom avfallsgården.På 
samma område som hyrsläpen finns även en personalparkering och plats för att parkera 
lastmaskinen under dagen. 
 

 
Figur 7. 6: Område för hyrsläp samt personalparkering. Separat avtagsväg leder mot utfarten. 
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Personalutrymmet är centralt placerat, väl synligt för besökare (se figur 7.7). Personalen har 
dessutom från personalutrymmet bra utsikt både mot trädgårdsavfall, återvinningsstation, 
stora containrar, farligt avfall och det övriga avfallet under skärmtaket. Det finns ingen vägg 
på skärmtaket på den sidan som vetter mot personalutrymmet. Personalen har därför god 
översikt över elavfallet, som är stöldbegärligt. Det finns flera burar för elavfall för att större 
och mindre elavfall ska kunna placeras i olika burar. Då blir avfallet bättre packat, och 
arbetsbördan för personalen att packa burar blir mindre. Där hänger även en avbitartång, 
samt instruktioner om att besökarna ska klippa av sladdar och lägga i en behållare bredvid 
elavfallet. 
 

 
Figur 7. 7: Personalutrymmets placering är väl synlig för besökare och ger god översikt för personalen. 

Rangerytan, området där lastbilarna hämtar de fulla containrarna, är placerat så att den 
tunga trafiken separeras från besökartrafiken (se figur 7.8). Rangerytan har en egen in- och 
utfart för lastbilar och vägen går direkt till Gärstad dit containrarna ska transporteras. 
Rangerytan är stor, så att lastbilar kan svänga runt utan problem. För att de anställda ska 
kunna köra ner med lastmaskinen och byta containrarna, finns en liten väg ner till 
rangerytan. Den är placerad efter de stora containrarna, och riktad lite snett i vinkel mot 
färdriktningen, för att undvika att besökarna använder den vägen.  
 

 
Figur 7. 8: Rangerytan med separat in- och utfart samt nedfart för personal. 



  SLUTSATS 

 71

 8  SLUTSATS 

 8.1  Studie av två nya återvinningscentraler 
Vid en jämförelse mellan den nya och den tidigare studien kan man se att uppfattningen om 
hur utformningen av återvinningscentralen påverkar besökarnas flöde och förmåga att 
orientera sig skiljer sig på flertalet sätt. Besökarna vid de nya anläggningarna anser att det är 
lättare att lokalisera var på området containrarna är placerade. De tycker även att det är 
mindre rörigt att sortera. Man kan också se att tidigare kunskapen om området har mindre 
betydelse för att hitta rätt container. Den nya utformningen gör dessutom att besökarna 
stannar med bilen färre gånger på området. 

Vad gäller uppfattningen om information anser besökarna på de nya anläggningarna att det 
är lättare att veta vilken container avfallet ska placeras i. Skyltning och vägmarkeringar är de 
faktorer för att hitta rätt container som har en större betydelse i den nya studien. Intresset för 
att få information efter besöket, i form av hur mycket avfall kommunens invånare har samlat 
in och vilken nytta det har gett, är större i den nya studien. 

Mellan de två nya återvinningscentralerna finns endast en skillnad i fråga om information 
under besöket. Denna skillnad avser hur betydelsefull personalen är för att hitta rätt 
container, där personalen har större betydelse på Ullstämma. 

Besökarna i den nya studien är i större utsträckning mycket positiva till servicen på 
återvinningscentralerna. 

Om man jämför uppfattningen om den fysiska arbetsmiljön kan man se att de anställda i den 
nya studien anser att de är mindre fysiskt trötta efter en arbetsdag. Det är också färre 
anställda i den nya studien som saknar något hjälpmedel. De anser även i mindre 
utsträckning att sortera farligt avfall/kemikalier är en arbetsuppgift med stor skaderisk. 

Om man jämför de besökare i den nya studien som förväntade sig att få lyfthjälp av 
personalen om de skulle behöva, ser man en skillnad mellan pensionärer och icke-
pensionärer. Pensionärerna förväntade sig lyfthjälp i större utsträckning. 

 8.2  Förslag till framtidens återvinningscentral 
Resultaten från studien visar på att både besökare och anställda överlag är mycket nöjda 
med de nya återvinningscentralerna. Eftersom besökarna anser det både lättare att lokalisera 
containrarna och att det är mindre rörigt att sortera är vår utgångspunkt att anläggningarnas 
principiella utformning fungerar bra och bör behållas. Besökarna anser det lättare att veta 
vilken container avfallet ska placeras i och att skyltningen har fått en ökad betydelse för 
detta. Skyltarnas nuvarande utformning bör därför användas som utgångspunkt vid 
utformning av framtidens återvinningscentraler. 

Trots att anläggningarna idag fungerar bra, finns det alltid förbättringar att göra. 
Utformningen bör som nämnts behållas i stort, men flödesproblemen som uppstår när det är 
många besökare bör avhjälpas. Det finns tveksamheter kring vad de olika 
fraktionsbenämningarna egentligen betyder och många besökare anger att det händer att de 
chansar, varför det fortfarande måste göras förbättringar för att ytterligare underlätta för 
besökare att sortera rätt. Eftersom det fortfarande förekommer arbetsskador i relativt stor 
utsträckning kan arbetsmiljön, både för besökare och för personal, förbättras ytterligare. 
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Resultat från studien och idégenereringsarbetet har lett till att vi har gjort ett förslag på 
utformning av en återvinningscentral, där alla konkreta lösningar finns samlade. Detta 
förslag presenteras i kapitel 7. 

 8.3  Förslag till vidare forskning 
Fraktionerna på återvinningscentralerna har benämningar som syftar antingen på produkt, 
material eller efterbehandlingsmetod. Att benämningarna inte följer samma mönster och inte 
är enhetliga förvirrar besökare och medför att de ibland har svårt att veta var de ska placera 
sitt avfall. För att förbättra sorteringskvaliteten och göra sorteringen enklare och mer intuitiv, 
bör en studie göras som undersöker hur fraktionerna kan benämnas enhetligt. 
Fraktionsbenämningarna bör sedan införas som standard, för att användas på alla 
återvinningscentraler i Sverige. Somliga fraktioner bör dock ha flera alternativ i standarden, 
eftersom efterbehandlingen för fraktionerna ibland skiljer sig åt mellan olika kommuner. 

I samband med utvecklingen av nya fraktionsbenämningar kan det även studeras 
möjligheterna att underlätta sorteringen genom att dela in fraktioner i olika kategorier, till 
exempel “Renovering” eller “Trädgård”. 

En stor andel av de anställda anser att stuva och packa manuellt i burar och containrar 
innebär en stor risk att skada sig. Elburarna är trånga, vilket begränsar möjligheterna för de 
anställda att ta ut rörelser ordentligt när de är i burarna för att packa och sortera elavfall. 
Elburarna bör utvecklas för att bli mer ergonomiska att arbeta med, så att det innebär en 
mindre risk att skada sig när avfallet packas. Detta kan göras genom att konstruera burarna 
annorlunda, eller att använda hjälpmedel vid packningen, till exempel en vakuumlyft för 
TV-apparater. 
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ABSTRACT 
The increasing consumption of today makes the amount of waste grow bigger and bigger. To 
decrease the bad influence on people’s health and the environment, there has to be a good 
way to take care of the waste. One step towards bigger opportunities to reuse and recycle 
was taken in the 1980’s, when refuse dumps were started to be developed to recycling 
centres. 

The purpose for this final thesis is to compare the design and working environment of two 
new recycling centres, and also to compare them with recycling centres that has been studied 
earlier. Also, a proposition of design of a recycling centre for the future is going to be 
developed. 

With interviews and questionnaires to visitors and employees, and also observations of 
visitors and the centres, differences could be discovered. When comparing the visitors from 
the new and the earlier studied recycling centres, the visitors from the two new recycling 
centres considered it easier to know in which container to throw their waste. They also 
considered it easier to locate where the container was. The visitors estimated the service to 
very positive, and they were more interested in getting information about the collection of 
waste and what benefit it has been. The employees from the new recycling centres 
considered the physical fatigue after a working day to be lower than the employees from the 
earlier study, and less of the employees considered sorting of chemicals to be a task with 
risks to get hurt. 

The results show that both visitors and employees are very satisfied with the new recycling 
centres, but there can always be improvements made. The results from the study, together 
with a work to develop new ideas, led to a proposition of design of a recycling centre for the 
future. The proposition focuses on guiding the visitor by having an obvious design that gives 
a good overview. Signs that are easy to see show information, and computer terminals with 
sorting help will simplify even more for the visitor to do the sorting of waste right, and to 
facilitate for the employees. Aids are easy to see so they can be used and reduce the risks to 
get hurt when lifting, and to increase the extent of reusing, the container for Myrorna is 
given a well-seen position. 
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BILAGA 1 
Tillagda frågor till “Frågeformulär för Privata besökare vid återvinningscentraler”. 

 

6.1 Hur betydelsefulla är följande faktorer för att du valt att besöka just denna 
återvinningscentral idag? Sätt ett kryss per rad på den femgradiga skalan! 

Ingen betydelse                                 Mycket stor betydelse          

 (a) Ligger närmast   1  2  3  4   5   

 (b) Kunnig personal  1  2  3  4   5   

 (c) Serviceinriktad personal 1  2  3  4   5   

 (d) Rent och snyggt  1  2  3  4        5   

 (e) Växtlighet och grönska 1  2  3  4      5   

 (f) Lätt att hitta på området 1  2  3  4   5   

 (g) Sällan köer   1  2  3  4   5  

 (h) Annat, ange vad: ________ 

 ________________________ 1  2  3  4      5  

 

6.2 Vad av ovanstående kan göras bättre på denna återvinningscentral? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

6.3 Hur nöjd är du med öppettiderna på denna återvinningscentral? 
(Mån 6.30-20.00, tis-tors 11.00-18.00, fre 6.30-15.00, lör 8.00-15.00) 
 
Inte alls nöjd     1        2        3         4   5    Mycket nöjd 
 

6.4 Om du inte är nöjd, vilka öppettider önskar du? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

6.5 Vilka av de nuvarande öppettiderna är mindre viktiga? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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6.6 Använde du redskap/utrustning (till exempel skottkärra, sopborste, skyffel) vid 
ditt besök på återvinningscentralen idag? 
 
1   Ja, jag lånade på återvinningscentralen 
2   Ja, jag tog med mig egna 
3   Ja, jag lånade av annan besökare på återvinningscentralen 
4   Nej 
 

6.7 Om ja, vilka? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

6.8 Om nej, vet du om att det finns redskap/utrustning att låna? 
 
1  Nej 
2  Ja 
 

6.9 Finns det redskap/utrustning du saknar? 
 
1   Nej 
2   Ja, ange vad: ____________________________________________________ 
3  Vet ej 
 

6.10 Har du lämnat någon sak/material till Myrorna vid ditt besök på 
återvinningscentralen idag? 
 
1   Nej 
2   Ja, ange vad: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

6.11 Om nej, skulle du kunna tänka dig att lämna saker/material till Myrorna? 
 
1  Nej 
2  Ja 
 

6.12 Kan du tänka dig att handla i butiker här på området, som säljer begagnade 
saker/material som andra besökare lämnat på återvinningscentralen? 
 
1   Nej 
2  Ja 
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6.13 Upplevde du att trängsel var ett problem under ditt besök på 
återvinningscentralen idag? 
 
1   Nej 
2   Ja 
 

6.14 Om du upplevde trängsel som ett problem idag, var upplevde du i så fall detta? 
Flera alternativ är tillåtna! 
 
1   Vid infart 
2   Vid trädgårdsavfall 
3   Vid förpackningsinsamlingen (glas/tidningar/kartong/…) 
4   Vid farligt avfall 
5   Vid stora containrarna 
6   Vid utfart 
7  Vid annan plats, ange var: __________________________________ 
 

6.15 Upplevde du något problem vid ditt besök på denna återvinningscentral idag? 
Sätt ett kryss per rad på den femgradiga skalan! 

Inget problem                                   Mycket stort problem          

 (a) Buller     1  2  3  4  5   

 (b) Damm    1  2  3  4  5   

 (c) Smuts    1  2  3  4  5   

 (d) Fysisk ansträngning  1  2  3  4  5  

 (e) Belysning   1  2  3  4  5   

 (f) Annat, ange vad: ________ 

 __________________________ 1  2  3  4   5  
 

6.16 Hur viktigt är det för dig att få möjlighet att göra rent händerna på 
återvinningscentralen? 
 
Inte alls viktigt   1        2        3         4   5  Mycket viktigt 
 
 

 



FRAMTIDENS ÅTERVINNINGSCENTRAL 

82  



  BILAGA 2 

 83

BILAGA 2 
Tillagda frågor till “Besökarintervju”. 

 

BI 36. Om det fanns information tillgänglig om när det brukar vara många besökare och 
risk för köer, skulle du då försöka undvika att besöka återvinningscentralen vid 
dessa tider? 
 
1  Nej, varför inte? 2  Ja 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

BI 37. På en frågeterminal kan man skriva in produkten/materialet och få veta vilken 
container den ska slängas i. Tror du att en frågeterminal på området skulle 
underlätta sorteringen för dig? 

1  Nej  2  Ja 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

BI 38. Skulle en skylt med översiktskarta över området underlätta besöket på 
återvinningscentralen för dig? 

1  Nej  2  Ja 
 

BI 39. Om ja, var skulle du vilja att en skylt med översiktskarta var placerad på 
området? 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

BI 40. Tycker du att det är viktigt att ha överblick över hela containerområdet? 

1  Nej, varför inte? 2  Ja, varför? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

BI 41. Tycker du att det är svårt att veta vad som får slängas i containern för brännbart? 

1  Nej  2  Ja, hur skulle det kunna göras enklare? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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BI 42. Tycker du att det är svårt att veta vad som får slängas i containern för deponi? 

1  Nej            2  Ja, hur skulle det kunna göras enklare? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

BI 43. Kan du markera på denna skiss hur du körde på återvinningscentralen idag? 
Markera med ett kryss för varje stopp. 
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BI 44. Vad tror du är tanken med filmarkeringarna? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

BI 45. Är det någon gång svårt att köra enligt filmarkeringarna? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

BI 46. Tycker du att filmarkeringarna har lett till förbättringar eller försämringar 
jämfört med hur det var tidigare (utan filmarkeringar)? 

1  Förbättringar, varför?  2  Försämringar, varför? 
3  Har inte varit här tidigare 4  Har inte märkt någon skillnad 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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BILAGA 3 
Tillagda frågor till “Intervjuformulär för Anställda vid återvinningscentraler”. 

 

21. Vad tycker du om personalutrymmets placering på området? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

22. Saknar du att ha överblick över hela området från personalutrymmet? 

 
1 ∋  Nej  2 ∋  Ja 
 
Varför? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

23. Hur ofta har du mött besökare som är icke svenskspråkiga den senaste månaden? 
 

1 ∋ Aldrig 
2 ∋ Någon enstaka gång 
3 ∋ Varje vecka 
4 ∋ Varje dag 
___________________________________________________________________________ 
 

24. Hur informerar du icke svenskspråkiga besökare? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

25. Har du upplevt svårigheter med att informera icke svenskspråkiga besökare? 
 

1 ∋  Nej  2 ∋  Ja 

 

Om ja, beskriv hur/på vilket sätt? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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26. Upplever du någon skillnad i hur besökare sorterar beroende på om det är få, några 
eller många andra besökare på området? 
 

1 ∋  Nej  2 ∋  Ja 
 

Om ja, när upplever du att besökare sorterar som bäst, och varför? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

27. Hur beter sig besökarna när det är många andra besökare på området; försöker så 
många som möjligt köra in på containerområdet eller köar de, och i så fall var? (Visa 
på karta!) 
 
1∋ Kör in på området  2∋ Köar  3∋ Annat 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

28. Händer det att det uppstår problem i dessa situationer? 
 
1 ∋  Nej  2 ∋  Ja 
 
Om ja, hur skulle du föredra att de kör? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

29. Vilken ordningsföljd på containrarna skulle du tycka var den bästa? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

30. Tycker du att numreringen av containrarna underlättar ditt arbete? 
 
1 ∋  Nej  2 ∋  Ja 
 
Om nej, varför inte? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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31. Hur tycker du att skyltarna med exempel på vad man inte får kasta fungerar? 
 
1∋ Dåligt 2∋ Bra  3∋ Vet ej 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

32. Märker du någon skillnad på vad som slängs nu jämfört med innan ni satte upp 
skyltar med exempel på vad man inte får kasta? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

33. Vad är viktigast för att besökarna ska slänga sitt avfall i rätt container? (till exempel 
skyltning, tidigare kunskap, hjälp från personalen, …) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Näst viktigast..? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Sedan..? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

34. I vilka containrar på denna återvinningscentral finns det bullerdämpning? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

35. Tycker du att bullerdämpningen hjälper? 
 
1 ∋  Nej  2 ∋  Ja 
 

36. Finns det några nackdelar med bullerdämpning? 
 
1 ∋  Nej  2 ∋  Ja 
 

Om ja, vilka? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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37. Finns det andra containrar/platser på området som skulle behöva bullerdämpning? 
 
1 ∋  Nej  2 ∋  Ja 
 
Om ja, följande: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

38. Har du upptäckt problem vid tömning av återvinningsstationen, då tunga fordon 
och besökare måste samsas om platsen? 
 
1 ∋  Nej  2 ∋  Ja 
 
Om ja, vilka problem har du upptäckt? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

39. Har du upptäckt problem vid tömning av farligt avfall, då tunga fordon och 
besökare måste samsas om platsen? 
 
1 ∋  Nej  2 ∋  Ja 
 
Om ja, vilka problem har du upptäckt? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

40. Har du upptäckt problem med att (Malmen) infarten/(Ullstämma) utfarten går kant i 
kant med rangerytan? 
 
1 ∋  Nej  2 ∋  Ja 
 
Om ja, vilka problem har du upptäckt? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

41. Hur ofta händer det att folk kör fel och kör in vid utfarten? 
 

Inte alls, sällan de 3 
sista månaderna  

Ett par ggr i 
månaden 

En gång i veckan 
(1 dag av 5) 

Ett par ggr i veckan 
(1 dag av två) 

Varje dag 

1 ∋ 2 ∋ 3 ∋ 4 ∋ 5 ∋ 
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42. Hur ofta förekommer det: 
 

 Inte alls, sällan 
de 3 sista 
månaderna  

Ett par 
ggr i 
månaden 

En gång i 
veckan (1 dag 
av 5) 

Ett par ggr i 
veckan (1 
dag av två) 

Varje dag 

inbrott 1 ∋ 2 ∋ 3 ∋ 4 ∋ 5 ∋ 

skadegörelse 1 ∋ 2 ∋ 3 ∋ 4 ∋ 5 ∋ 

hot 1 ∋ 2 ∋ 3 ∋ 4 ∋ 5 ∋ 

våld 1 ∋ 2 ∋ 3 ∋ 4 ∋ 5 ∋ 

 

43. Ge exempel på vad som har hänt: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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BILAGA 4 
Observationsprotokoll för besökare. 

 

Observationsprotokoll för besökare (BO) 
 
Återvinningscentral:    Malmen  Ullstämma 
Datum: ___________________________________________ 
Väderlek (snö?): ___________________________________ 
Temperatur: _______________________________________ 
Besökstäthet: ______________________________________ 
 
Om besökarna: 
Kön:  Kvinna   Man  
Ålder:   ___________________________________________ 
Typ av bil:   _______________________________________ 
Antal personer i bilen: ______________________________ 
 
Starttid:   _________________________________________ 
Sluttid:   __________________________________________ 
 
Övrigt: ___________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 

Väderlek:  Besökstäthet: 
1 = klart   1 = lugnt, enstaka bilar 
2 = halvklart  2 = lugnt, bilar, men flyt 
3 = mulet  3 = jämn ström av bilar 
4 = duggregn  4 = väntetider uppstår 
5 = regn   5 = totalt kaos 
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FÖRKORTNINGAR 

BL= blockerar 
BBL= blir blockerad 

T= tvekan 
I= ingen observerad tvekan 
U= upprördhet 
L= lättja 
S= stress 
Fy= fysiskt besvär 

G= glädje 
Fr= frågar personal 
B= backade med fordon 
K= kör mot körriktning 
O= olycka 
TL= tungt lyft 

?= osäkert om det slängdes rätt 
X= slängdes fel 
R= slängdes rätt 

 
 

Färdsätt Uppsamlings-
plats 

Hur fordon 
parkeras 

Agerande/ 
Speciella 
händelser 

Vad som slängs/ 
Resultat 

Åter till 
fordon? 

 Bil ___ 
 Till fots 
 ______ 

     Ja 
 Nej 

 Bil ___ 
 Till fots 
 ______ 

     Ja 
 Nej 

 Bil ___ 
 Till fots 
 ______ 

     Ja 
 Nej 

 Bil ___ 
 Till fots 
 ______ 

     Ja 
 Nej 

 Bil ___ 
 Till fots 
 ______ 

     Ja 
 Nej 

 Bil ___ 
 Till fots 
 ______ 

     Ja 
 Nej 

 
Tillägg: till exempel köer, väntetider, olycka, konstiga lyft/kast 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 


