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Förord
Mängden avfall som årligen passerar landtes återvinningscentraler (ÅVC) har successivt ökat och närmar sig nu en miljon ton per år. Dessa anläggningar har en central roll i avfallshanteringssystemet
genom att hur sorteringen görs, avgör den senare behandlingen och därmed miljönyttan med återvinningen. Benämningen på avfallsfraktionerna kan för besökarna vara svåra att förstå och kan dessutom
skilja mellan olika platser i landet. Upp emot tio procent av avfallet sorteras fel, vilket givetvis får konsekvenser för miljönyttan och ökade kostnader.
I detta projekt har förslag utarbetats till en förbättrad terminologi och mer lättförståelig skyltning av avfallsfraktionerna på återvinningscentralerna. På sikt förväntas en mätbart förbättrad sorteringskvalitet
jämfört med nuvarande benämningar på avfallsfraktionerna.
Projektet har genomförts av Joakim Krook, Industriell miljöteknik, Linköpings universitet.
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1. Inledning
Antalet återvinningscentraler överstiger nu 600 stycken i landet och tillsammans samlas ca 30 procent
av hushållsavfallet in på dessa anläggningar, framförallt i form av grovavfall, farligt avfall och elektronik (Avfall Sverige, 2008). En betydande andel av detta avfall sorteras dock i fel fraktioner, vilket i sin
tur får många negativa konsekvenser både på återvinningscentralerna och i de efterföljande leden av
avfallshanteringen (Engkvist et al., 2008). Det finns en stor potential till att genom en bättre sortering
effektivisera driften och funktionen av återvinningscentraler, framförallt ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv (Krook och Eklund, 2009). För att lyckas med detta krävs emellertid ett systematiskt
kvalitetsarbete där åtgärder för förbättring fortlöpande utvecklas, implementeras och utvärderas.
På en återvinningscentral är det många faktorer som påverkar hur avfallet sorteras såsom anläggningens layout, placering av containrar, skyltning av avfall och anställdas och besökares kunskap, motivation
och attityder (Tucker, 1999; Garcés et al., 2002; Mattsson Petersen, 2004; Porsborn, 2004; Engkvist et
al., 2008). Skyltningen av avfall uppges dock av besökarna själva som ett av de viktigaste hjälpmedlen
för att sortera avfallet (Eklund och Engkvist, 2009). Trots detta har det inte skett någon standardisering av skyltarna utan varje återvinningscentral har ofta efter egen förmåga utvecklat sina egna skyltar.
Riktlinjer för hur skyltarna ska designas med avseende på färg, form, teckensnitt och textstorlek har
emellertid nyligen tagits fram av Kihlstedt (2005). Dessa riktlinjer handlar framförallt om att göra skyltningen tydligare och att förbättra läsbarheten av texten. Vad som däremot ska stå på skyltarna för att få
besökare att sortera avfallet så bra som möjligt har inte studerats (Krook et al., 2009). Med tanke på att
en så pass stor andel av avfallet sorteras fel finns det sannolikt stora möjligheter att förbättra rådande
skylttexter. För att kunna göra detta krävs emellertid först en grundläggande kunskap om vilka texter
och begrepp som används på återvinningscentraler och hur besökare använder och tolkar innebörden
av dessa skylttexter och det är precis det som utgör kärnan i detta projekt.

1.1 Projektets syften
Projektet ska ses som ett första steg i att utveckla en bättre och för besökarna mer lättförståelig avfallsterminologi på återvinningscentraler. Med bättre menas här en terminologi som leder till en ökad
sorteringskvalitet det vill säga att en större andel av avfallet helt enkelt hamnar på rätt plats. Projektet
har haft två huvudsyften. Det första syftet var att kartlägga vilka terminologier som används på återvinningscentraler och om det finns något behov av att standardisera skyltningen av avfallet. Projektets
andra syfte var att studera hur besökare använder och tolkar innebörden av olika skylttexter samt vilken
typ av terminologi som de har lättast för att förstå. Sådan grundläggande kunskap är fundamentalt för
att framöver kunna utveckla skylttexter som leder till en bättre sorteringskvalitet och därmed en effektivare drift av återvinningscentraler, både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
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2. Projektets genomförande
Projektets kan delas in i två delar. Först genomfördes en nationell kartläggning av den terminologi som
används för att skylta avfall på återvinningscentraler. På vilket sätt sådana skylttexter i sin tur påverkar
sorteringen utvärderades sedan i empiriska försök. Inom ramen för projektet valdes följande åtta avfallsfraktioner ut som speciellt intressanta att studera:
• Avfall till deponering
• Avfall till vägbyggnad (Schaktmassor, Fyllnadsmaterial eller liknande)
• Blandat avfall till förbränning (Brännbart avfall)
• Metall
• Möbler med metallresår
• Tryckimpregnerat trä
• Trä
• Wellpapp
Den absolut viktigaste anledningen till detta urval är att det är bland dessa typer av avfall mest felsortering förekommer på återvinningscentraler (Krook et al., 2009). Följaktligen är det också för dessa fraktioner som man kan få störst positiv effekt genom en bättre, mer lättförståelig skyltning. Tillsammans
utgör de utvalda avfallsfraktioner dessutom en mycket stor andel av den totala mängd avfall som årligen
samlas in på landets återvinningscentraler.

2.1 Kartläggningen
I samråd med Avfall Sverige gjordes först ett urval av återvinningscentraler för kartläggningen. Tio
organisationer valdes ut vilka tillsammans driver över 100 återvinningscentraler, Tabell 1. Kartläggningen kan följaktligen inte göra anspråk på att vara heltäckande eftersom det i Sverige totalt finns lite
drygt 600 återvinningscentraler (Avfall Sverige, 2008). En stor del av den variation som kan förekomma
i terminologin borde emellertid täckas in i och med att urvalet innefattar organisationer och återvinningscentraler med en stor geografisk spridning – från Malmö i sydväst till Luleå i nordost.
Från varje organisation erhölls ett mer eller mindre komplett bildunderlag av de skyltar som de använder på sina återvinningscentraler. Denna information kompletterades med kortare intervjuer med de
ansvariga för återvinningscentralerna i respektive organisation. Syftet med intervjuerna var att täcka
eventuella luckor som fortfarande fanns angående terminologin (vissa bildunderlag var exempelvis inte
fullständiga) samt att klargöra exakt vad olika avfallsfraktioner ska innehålla för avfall och hur de senare
behandlas. All information analyserades slutligen för att identifiera skillnader och likheter i vilka ord
och begrepp som används för att skylta olika avfallsfraktioner på återvinningscentraler.
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Tabell 1. De tio organisationer som ingick i kartläggningen och hur många återvinningscentraler respektive organisation ansvarar för.
Organisationer/kommuner
Gästrike återvinnare
Halmstad
Jönköping
Linköping
Luleå
Renova
Stockholms stad
Sysav
SRV Återvinning AB
VafabMiljö

Antal återvinningscentraler
13
5
9
3
4
23
5
15
9
18

2.2 De empiriska försöken
Två i princip identiska försök genomfördes i augusti 2008. Första försöket gjordes på en återvinningscentral i Linköping och det andra försöket på en återvinningscentral i Jönköping. Försöken gick ut på
att låta ett stort antal besökare (60 stycken i Linköping och 48 stycken i Jönköping) få sortera bilder av
avfall på en spelplan där de olika avfallsfraktionerna med tillhörande skylttext var representerade. Varje
deltagare fick sortera 12 bilder och totalt användes tre sådana uppsättningar av bilder i försöken, alltså
totalt 36 bilder. Hälften av deltagarna fick sortera på en spelplan som representerade den rådande terminologin på anläggningarna och den andra hälften på en spelplan där alternativa skylttexter användes.
I vilka fraktioner deltagarna sorterade de olika avfallen bokfördes i ett protokoll. Även deras reaktioner
(exempelvis tvekan och osäkerhet) och kommentarer dokumenterades. När själva sorteringen av avfallet
var slutförd genomfördes också en kortare intervju med varje deltagare. Då samlades personuppgifter in
(ålder, kön och yrke) samt information om hur ofta de besöker återvinningscentralen. De fick dessutom
uppskatta hur de upplevt det att sortera avfallet på en femgradig skala, där 1 var lika med mycket lätt
och 5 med mycket svårt. Intervjun avslutades med en mer öppen fråga där deltagarna gavs möjlighet att
uppge avfall som de ansett varit speciellt svåra att sortera under försöket.
2.2.1 Spelplaner och bilder av avfall
På de spelplaner som användes i försöken representerades avfallsfraktionerna av stora grå rutor och
de tillhörande skyltarna av mindre vita rutor, Figur 1. Den enda skillnaden mellan spelplanerna för
den rådande och alternativa terminologin var vilka ord och begrepp som användes för att skylta de
olika fraktionerna. Vi återkommer strax till detta i 2.2.2 Skillnader mellan den rådande och alternativa
terminologin. I övrigt hade spelplanerna alltså samma principiella utformning och var identiska med
avseende på typ och placering av avfallsfraktioner.
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Figur 1. Principiell utformning av de spelplaner som användes i försöken. Den spelplan som visas i
figuren representerade den rådande terminologin vid försöket i Linköping. Observera att spelplanen
är kraftigt förminskad.
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Detaljtext

Rubriktext

Även utformningen av skyltarna standardiserades på spelplanerna för de olika terminologierna. Varje
skylt utformades med svart text på vit bakgrund och texten strukturerades också på samma sätt genom
att dela upp den i rubrik- och detaljtext, Figur 2. Med rubrik menas här själva benämningen av avfallsfraktionen (t ex. Brännbart) medan detaljtexten innefattar material- och produktexempel (t ex. plast),
förbudstexter (t ex. Ej förpackningar) och annan typ av information (t ex. vid osäkerhet, fråga personalen). För att säkerställa att all text var väl synlig och läsbar för deltagarna i försöken gjordes spelplanerna i ett relativt stort format, 120x90 cm, där varje skylt var av storleken 9x12 cm.

R ubrik

S c haktmas s or

Rubriktext

P rodukt- oc h materialexempel

S ten, grus , betong oc h tegel

F örbuds tex t

E j emballage

Detaljtext

A nnan information

V id tveks amheter kontakta pers onalen

Figur 2. Skylten till vänster illustrerar hur all text strukturerades i rubrik och detaljtexter (produktoch materialexempel, förbudstext och annan information). Den högra skylten utgör ett exempel på en
skylt som användes i försöken. Observera att skyltarna i figuren är förminskade och att de vid försöken var betydligt större, 9x12 cm.
I försöken ingick totalt 36 olika typer av avfall, Tabell 2. Exakt samma avfall användes i både Linköping
och Jönköping. Avsikten med detta urval var framförallt att få en ordentlig blandning av avfall som både
kan vara lätta och svåra att sortera på en återvinningscentral. Varje avfall representerades av en bild
som deltagarna fick sortera på de olika spelplanerna och dessa bilder var av storleken 12x12 cm.
Tabell 2. De olika typerna av avfall som användes vid de empiriska försöken.
Kartong av wellpapp

Vitmålad byrå i trä

El-kabel

Konservburk

Pappersförpackningar

Hyllplan av spånskivor

Trädörr med metallbeslag och fönster Glasförpackningar

Presenning

Tidningar

Kontorsstol av metall, plast och tyg

Isolering i from av mineralull

Muggar och tallrikar av porslin

Slipers

Takpannor av tegel

Brassestol av metall och tyg

El-leksak i plast

Träfönster med glas i

Tryckimpregnerat virke

Böcker

Tapet

Kudde

Träbord med grova metallben

Betongplint med metallhållare

Plastförpackningar

Gipsskivor

Golvlampa av metall

Brödrost i rostfritt

Plaststol

Pulka av plast

Plasthink

Stol av trä, tyg och stoppning

Brandvarnare

Spegelglas utan ram

Toalettstol

Stoppad fåtölj med metallresår
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2.2.2 Skillnader mellan den rådande och alternativa terminologin
Skylttexterna på spelplanerna för den rådande terminologin utgick ordagrant från vad som stod på skyltarna i Linköping och Jönköping vid tidpunkten för försöken. I alternativa terminologin förekom flera
skillnader gentemot dessa skylttexter, både på rubriknivå och i detaljtexterna. Den absolut största principiella skillnaden gjordes på rubriknivån genom att i den alternativa skyltningen konsekvent benämna
alla avfallsfraktioner efter vilka material de ska innehålla, Figur 3. Följaktligen användes inga rubriker
som utgick från vilken behandlingsmetod avfallet senare kommer att genomgå eller vad det kommer att
användas till. I den rådande terminologin å andra sidan förekom flera sådana rubriktexter såsom exempelvis Brännbart restavfall, Deponi och Schaktmassor.

B rännbart
Ä ven plas t, frigolit oc h textilier

P las t (möbler, leks aker, mjukplas t mm)
F rigolit
T extil (kläder, s kor, dynor, mattor mm)
P apper (tapet, b öcker, papp mm)
E j tidningar, f örpac kningar oc h tr ä

V id tveks amheter kontakta pers onalen

B landat avfall till f örbrä nning

Figur 3. Skylttext för blandat avfall till förbränning i den rådande (skylten till vänster) och alternativa
terminologin (skylten till höger) vid försöket i Linköping. Observera att skyltarna i figuren är förminskade och att de vid försöken var av storleken 9x12 cm.
Förutom på rubriknivån förekom det skillnader i detaljtexterna mellan de olika terminologierna. Exempelvis så varierades de material- och produktexempel som gavs på skyltarna. Förbudstexter av typen ”Ej
tidningar, förpackningar och trä” introducerades också för flera fraktioner i den alternativa skyltningen
för att se på vilket sätt sådan information påverkar sorteringen, se Figur 3. Vid försöken gjordes endast
förändringar i terminologin för de åtta studerade avfallsfraktionerna, vilka beskrevs tidigare i detta kapitel. För andra fraktioner på återvinningscentralerna såsom producentansvarsmaterial, trädgårdsavfall och miljöfarligt avfall var skylttexterna identiska. En fullständig översikt av de skyltar som användes
vid försöken i Linköping och Jönköping ges i Appendix.
2.2.3 Deltagarna i försöken
De flesta personer som deltog i försöken var vana att sortera avfall på återvinningscentraler. I både
Linköping och Jönköping sa mer än 70 procent av deltagarna att de besökte återvinningscentralen 6–10
gånger eller mer per år, Figur 4. Att en så stor andel av besökarna till återvinningscentraler även generellt sett utgörs av sådana så kallade vanebesökare har konstaterats i tidigare forskningsprojekt (Eklund
och Engkvist, 2009). Endast ca 10 procent av alla deltagare sa att de besökte återvinningscentralen för
första gången detta år. Störst andel av sådana relativt sett oerfarna besökare förekom i försöken där den
alternativa terminologin testades. Dessa besökare är av förklarliga skäl mer ovana att sortera avfall på
återvinningscentraler men är å andra sidan inte lika inkörda på den rådande terminologin som vanebesökarna. I alla försöken var emellertid medelvärdet för hur många besök deltagarna sa att de gör till
återvinningscentralen 6–10 gånger per år, vilket innebär att försöken borde vara jämförbara med avseende på graden av erfarenhet av att sortera avfall bland deltagarna.
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70

60

50

1 gång/år

% av deltagare

40

2 till 5 gånger/år
6 till 10 gånger/år

30
% av deltagare

Mer än 10 gånger/år

20

10

0
Rådande
terminologi,
Linköping

Alternativ
terminologi,
Linköping

Linköping, totalt

Rådande
terminologi,
Jönköping

Alternativ
terminologi,
Jönköping

Jönköping, totalt

Figur 4. Fördelning av hur många gånger per år deltagarna i försöken sa att de besökte återvinningscentralen i Linköping och Jönköping.
Den övervägande andelen av deltagarna var män. Både i Linköping och i Jönköping låg denna andel på
ca 70 procent och det förekom endast mindre variationer mellan försöken. Medelåldern för både män
och kvinnor var runt 50 år men det förekom en relativt stor spridning i ålder bland deltagarna där den
yngsta var 18 år och den äldsta 78 år.

7

3. Resultat från kartläggningen
3.1 Benämningar av olika avfallsfraktioner på rubriknivå
I tabell 3 redovisas resultaten från kartläggningen för de studerade avfallsfraktionerna. Störst variation
i benämningar på rubriknivå förekommer för avfall till vägbyggnad, avfall till deponering och möbelfraktionen. Anmärkningsvärt är att ingen av de organisationer som ingick i kartläggningen använder
samma rubrik för avfall till deponering och möbler med metallresår. De rubriker som används för olika
materialfraktioner såsom trä, metall och wellpapp är å andra sidan ganska enhetliga mellan återvinningscentralerna. Så är också fallet för fraktionen för blandat avfall till förbränning som på de flesta
anläggningar benämns Brännbart eller Brännbart avfall.
Tabell 3. Variation i benämningar av de åtta studerade avfallsfraktionerna. Hur många av de totalt
10 organisationer som ingick i kartläggningen som använder respektive fraktion på sina återvinningscentraler redovisas också i tabellen.
Typ av fraktion
Blandat avfall till förbränning

Förekomst
10 organisationer

Metall
Trä
Wellpapp
Avfall till vägbyggnad

10
10
10
9

Tryckimpregnerat trä

8

Avfall till deponering

7

Möbler med metallresår

4

Benämningar på fraktionen
Brännbart avfall, Brännbart, Mjukplast & Frigolit,
Brännbart restavfall
Metallskrot, Metall, Järn & Metall
Trä, Träavfall, Trävirke
Well, Wellpapp
Fyllnadsmaterial, Schaktmassor, Fyllnadsmassor, Sten & Betong, Tegel & Betong, Jord & Sten,
Jord Sten Tegel & Betong
Tryckt virke, Impregnerat trä, Tryckimpregnerat
trä, Tryckimpregnerat
Obrännbart, Deponirest, Inte återvinningsbart,
Restavfall, Deponi, Isolering, Gips & Isolering
Sängar & Stålfjädersbottnar, Stoppade möbler,
Resårmöbler, Soffor & Sängar

Bara för att en fraktion heter samma sak på olika återvinningscentraler innebär det emellertid inte att
den ska innehålla samma typ av avfall. Listan över sådana skillnader mellan olika anläggningar kan
i princip göras hur lång som helst men flest variationer förekommer i blandat avfall till förbränning.
På vissa anläggningar ska exempelvis trädgårdsavfall, resårmöbler, fönster med glas i, hårdplast eller
impregnerat trä läggas i denna fraktion medan sådana avfall i andra fall har egna fraktioner eller läggs
tillsammans med annat avfall i andra fraktioner. I fyra av organisationerna förekommer dessutom olika
typer av begränsningar av storleken för det avfall som får läggas i blandat avfall till förbränning.
Även innebörden av avfall till deponering varierar mellan de olika organisationerna. På de flesta av återvinningscentralerna innefattar denna fraktion avfall som gips, isolering och fönster- och spegelglas. Tre
av de studerade organisationerna sorterar emellertid ut gips som en egen fraktion och det förekommer
också, dock mer sällsynt, att även isolering (en organisation) och fönster- och spegelglas (en organisation) har egna fraktioner. När det gäller avfall av keramiska material såsom porslin kan de studerade
organisationerna delas upp i två läger där sådant avfall i det ena fallet ska läggas i avfall till deponering
och i andra fallet sorteras som avfall till vägbyggnad.
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Tre organisationer utmärker sig genom att inte ha någon egen fraktion för avfall till deponering. På
dessa anläggningar läggs istället sådant avfall tillsammans med alla möjliga typer av avfall (soffor, takboxar, slipers, trådstängsel, kontorsstolar, presenningar, etc.) i en eller flera fraktioner som sedan sorteras om i efterhand. Även för sådana specialfraktioner förekommer en stor variation i hur de benämns
mellan de olika organisationerna, vilket åskådliggörs av följande rubriktexter: Sorterbart, Grovsopor, Ej
återvinning och Ej återvinningsbart.

3.2 Typ och mängd av detaljinformation på skyltarna
Resultaten från kartläggningen visar att det även råder en stor variation mellan de olika organisationerna vad gäller användandet av detaljtexter på skyltarna. Material- och produktexempel används dock
på de flesta återvinningscentralerna för att förtydliga vad olika avfallsfraktioner ska innehålla. Vilka
exempel som ges på skyltarna varierar emellertid och det förekommer en omfattande flora av materialoch produktexempel för många fraktioner, Tabell 4.
Tabell 4. Samtliga material- och produktexempel som identifierades i kartläggningen för fraktionerna
för avfall till deponering, blandat avfall till förbränning och metall.
Typ av fraktion
Avfall till deponering

Blandat avfall till förbränning

Metall

Material- och produktexempel
Gipsskivor, isolering, PVC-rör, fönsterrutor, spegelglas, mineralull,
speglar med ram, VVS-porslin, speglar, fönster, gips, porslin, fyllnadsmassor, glasfiberisolering, planglas, stoppade möbler, mattor,
fönsterglas, keramik
Textilier, mattor, plastmöbler, plasttak, tapeter, böcker, läder, slangar
och rör av plast, gummi, plastprodukter, frigolit, madrasser, stoppade
möbler, plast, skumgummi, takpapp, tjärpapp, vaxat papper, tyg, skor,
videoband, cd-skivor, golvmattor, soffdynor, papper, trädgårdsavfall,
kläder i säck, trasiga leksaker, plastmattor, resårsoffor, saker av plast
Cyklar, diskbänkar, järn, galvad plåt, bastuaggregat, varmvattenberedare, oljepannor, kastruller, motorer, badkar, kontorsstolar, skrot av
järn eller andra metaller, stålmöbler, plåt, gräsklippare, föremål av
minst 50 procent metall, alla sorters metaller, plåtskåp, stålsängar,
husgeråd

Även graden av detaljinformation som besökarna får via skyltningen på de olika återvinningscentralerna skiljer sig markant åt, Figur 5. I vissa fall ges inget eller endast några få materialexempel medan
andra skyltar innehåller så pass mycket som uppemot tio förtydligande exempel. Detsamma gäller förbudstexter även om sådana texter, där de avfall som inte ska läggas i fraktionen räknas upp, generellt
sett är betydligt mindre vanligt förekommande än material- och produktexempel. Endast en av organisationerna använder konsekvent förbudstexter på sina skyltar. I övriga organisationer används sådana
texter betydligt mer sparsamt eller så används de inte alls.
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Metalls krot

Metalls krot

Hä r lä mnar du:
P låt, c yklar, gr äs klippare s om är
bens indrivna utan olja, f öremå l
med mins t 50 proc ent metall

A lla s orters metaller

B rännbart

B rännbart avfall

T ill exempel
B öc ker, frigolit, plas t,
trä dgårds avfall, kl ä der i s äc k,
s kor
F örbjudet att s l ä nga
F öremå l s törre än 0,5x 0,5x 1,0 m,
mattor, madras s er, s toppade m öbler,
elektronik, is olering

Figur 5. Exempel på hur graden av detaljinformation som ges på skyltarna varierar mellan de studerade organisationerna. Överst ges två exempel på skyltar för metall och underst visas två skyltar för
blandat avfall till förbränning.
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4. Resultat från de empiriska försöken
4.1 Effekter av olika terminologier på rubriknivå
För de flesta avfallsfraktioner var rubriktexterna snarlika på spelplanerna för den rådande och alternativa terminologin. Den största förändringen hade gjorts för blandat avfall till förbränning, avfall till
vägbyggnad och avfall till deponering. Istället för att som i den rådande terminologin benämna dessa fraktioner efter behandlingsmetod (exempelvis Brännbart och Deponi) utgjorde rubriktexten i den
alternativa skyltningen en uppräkning av de material fraktionerna ska innehålla (se kapitel 2.2.2 Skillnader mellan den rådande och alternativa terminologin).
Resultaten från de empiriska försöken visar att sorteringskvaliteten i blandat avfall till förbränning,
avfall till vägbyggnad och avfall till deponering är mer eller mindre likvärdig för de båda terminologierna, Figur 6 och 7. I Linköping ledde den alternativa terminologin till en något bättre sortering i dessa
fraktioner medan det omvända inträffade i Jönköping, där sorteringen istället blev marginellt sämre.
Även när man tittar på det totala antalet sorteringar som deltagarna i försöken gjorde är sorterings
kvaliteten densamma för de båda terminologierna. I Linköping sorterades 76 och 74 procent av avfallet
rätt när den rådande respektive alternativa skyltningen användes. För Jönköping är dessa siffror istället
80 respektive 77 procent, alltså i princip ingen skillnad.

Figur 6. Antalet sorteringar i de olika avfallsfraktionerna som var rätt och fel i de empiriska försöken
av den rådande respektive den alternative terminologin i Linköping.
Har det då ingen betydelse vad man använder för rubriker för att benämna olika fraktioner? En viktig
bakgrundsfaktor att komma ihåg här är att majoriteten av deltagarna i försöken var vanebesökare det
vill säga besöker den aktuella återvinningscentralen 6–10 gånger eller mer per år. Över tiden har de
sannolikt utvecklat en erfarenhet av att sortera avfall på anläggningen och är därmed också väl inkörda
på den rådande terminologin. Att så är fallet stöds av att huvuddelen av deltagarna som utsattes för den
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alternativa skyltningen blev förvirrade och osäkra när de inte hittade de traditionella fraktionerna på
spelplanen (Brännbart, Deponirest, etc.). Så pass mycket som 40 procent av dem frågade också explicit
efter de traditionella fraktionerna vid flera tillfällen under försöken. Men trots att det alltså var första
gången någonsin som dessa deltagare utsattes för det alternativa sättet att skylta avfall presterade de
lika bra som deltagarna som sorterade efter den rådande terminologin. Det är rimligt att anta att allt
efter som besökare utvecklar en erfarenhet av att sortera efter den alternativa skyltningen kommer de
prestera bättre och bättre. Följaktligen talar resultaten från försöken för att en terminologi som konsekvent utgår från material och produkter, åtminstone på sikt, är att föredra jämfört med den rådande
skyltningen där vissa fraktioner benämns efter behandlingsmetod. Skulle de båda terminologierna varit
jämbördiga borde rimligtvis den alternativa terminologin ha resulterat i en betydligt sämre sortering
jämfört med den rådande som deltagarna redan var vana vid och under lång tid tränats i att sortera
efter. Implikationer av att använda dessa två huvudprinciper för att benämna avfall analyseras mer
ingående i kapitel 5. Diskussion.

Figur 7. Antalet sorteringar i de olika avfallsfraktionerna som var rätt och fel i de empiriska försöken
av den rådande respektive den alternativa terminologin i Jönköping.
Vid försöket i Linköping gjordes även en förändring av rubriktexten för möbler med metallresår, från
Resårmöbler (rådande terminologi) till Stoppade Möbler (alternativ terminologi). Båda dessa rubriktexter utgår från samma princip (namnger fraktionen efter vilken typ av produkt den ska innehålla) och
anledningen till förändringen var helt enkelt att undersöka hur besökare tolkar innebörden av de olika
begreppen. I Jönköping finns ingen sådan fraktion utan dessa möbler sorteras i Brännbart restavfall
det vill säga i blandat avfall till förbränning. Resultaten från försöken i Linköping visar att den rådande
rubriktexten (Resårmöbler) är att föredra. Framförallt förekom det nästan dubbelt så mycket felsorteringar i fraktionen då rubriken Stoppade möbler användes. Anledningen var att fler av deltagarna tolkade denna benämning som att alla typer av stoppade föremål, och inte bara de med metallresår, skulle
läggas i fraktionen såsom kuddar och stolar med vadderade dynor.
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4.2 Betydelsen av detaljtexter för sorteringen
I och med att det förekommer skillnader både på rubriknivå och i detaljtexter mellan den rådande och
alternativa terminologin går det inte att kvantitativt fastställa exakt hur stor betydelsen de olika förändringarna haft. Baserat på resultaten från försöken är det emellertid möjligt att föra ett semi-kvantitativt
resonemang om hur deltagarna tolkat och till vilken grad de använt informationen på skyltarna i sin
sortering.
4.2.1 Produkt- och materialexempel
Både i den rådande och alternativa terminologin användes produkt- och materialexempel för att förtydliga för besökarna vad de olika avfallsfraktionerna skulle innehålla. Att dessa exempel verkligen hjälper
vissa besökare att sortera rätt framgår tydligt av de kommentarer deltagarna i försöken gjorde medan de
sorterade avfallet. Nedan ges ett urval av några sådana kommentarer:
”Det står ju kontorsstolar där ser jag”, ”Fönster står det ju där till och med”, Tapet ska vara där ja”, ”Kontorsstolar är svårt fast sen stod det ju där”, ”Passar inte någonstans [resårmöbler]. Där nere står det ju”,
”Där står det ju [isolering och gips]”, ”Jag var tvungen att läsa underrubrikerna [porslin och isolering]”,
”Det står speglar där”.
Erfarenheten från försöken är att exemplen framförallt gav en positiv inverkan på sorteringen då de
innefattade exakt de avfall som deltagarna skulle sorterade. Det förekom emellertid även flera fall då
deltagarna genom sina kommentarer visade att de använt exemplen för att identifiera liknelser med de
avfall som de skulle sortera, exempelvis:
”Hitta inget bra exempel [Toalettstol]. Tog det på handfat” [alternativ terminologi, Linköping], ”Dörr,
det är ju flera olika material. Gick efter trä eftersom det var mest av det” [rådande terminologi, Linköping].
Att välja lämpliga produkt- och materialexempel är svårt och lyckas man inte kan det istället leda till
en ökad felsortering. Ett typiskt exempel på detta är när Större pappersförpackningar användes i den
alternativa skyltningen för att förtydliga vad fraktionen Wellpapp ska innehålla. Både i Linköping och i
Jönköping ledde detta produktexempel till mer felsorteringen, framförallt av just pappersförpackningar, se Figur 6 och Figur 7. Det finns två principiella problem med att använda ett sådant produktexempel. För det första är det på intet sätt självklart för besökarna vad större innebär utan var och en måste
själva bedöma innebörden av detta adjektiv. Anser en besökare exempelvis att den wellpappkartong
de ska sortera inte är just större lägger de den kanske i fraktionen för pappersförpackningar istället. I
Linköping sorterades mer än dubbelt så mycket wellpapp fel i fraktionen för pappersförpackningar
när den alternativa terminologin testades. Ett kanske ännu större problem med denna typ av produkt
exempel är att det innehåller namnet på en helt annan fraktion, Pappersförpackningar. Resultaten från
försöken visar tydligt att detta stimulerat fler deltagare att lägga just pappersförpackningar i wellpapp
(50 procent mer felsortering i Jönköping och 100 procent mer felsortering i Linköping).
Ett alternativ, eller för den delen komplement, till att använda produkt- och materialexempel är att specificera materialsammansättningen för det avfall som ska läggas i en viss fraktion. Att detta kan vara ett
framgångsrikt sätt att stödja besökarna i deras sortering framgår på flera sätt av de empiriska försöken.
Många av deltagarna uttryckte att de till stor del baserar sin sortering på vilken sammansättning avfallet
har, exempelvis:

13

”Man ska tänka på det material det är mest av då man sorterar” [Linköping], ”Går på det som det är mest
av när jag sorterar” [Jönköping]
I den alternativa skyltningen testades också detta angreppssätt genom att endast använda följande
specifikation för att exemplifiera vad fraktionen Metall skulle innehålla för avfall: Produkter av minst
25 procent metall. Fördelen med detta angreppssätt gentemot att använda produkt- och materialexempel (rådande terminologi) var framförallt att det resulterade i en bättre sortering av avfall som förutom av metall består av andra material. I försöken användes en kontorsstol (metall, tyg, stoppning och
plast), ett träbord med metallben och en brassestol (tyg och metall) och i både Jönköping och Linköping
resulterade materialspecifikationen till 30 procent mindre felsortering av dessa produkter. Detta trots
att den rådande terminologin för Metallskrot i Jönköping innehöll produktexemplet kontorsstolar. Att
specifikationen verkligen var ett stöd för vissa deltagare i försöken samt att de var kapabla att uppskatta
avfallets sammansättning framgår av följande kommentarer:
”Tog det på minst 25 % metall” [kontorsstol, Jönköping], ”Mest metall på” [kontorsstol, Linköping],
”25 % metall är det ju” [bord med metallben, Jönköping], ” Tog det på hjälptexten, produkter med minst
25 % metall är det ju” [kontorsstol och bord med metallben, Jönköping], ”Gick på att det var minst
25 % metall” [kontorsstol, Linköping], “Gick på det som det var mest av” [kontorsstol och bord med
metallben, Jönköping].
Eventuellt finns det en nackdel med att använda den typen av materialspecifikation för fraktionen
Metall. Resultaten från försöken i Jönköping visar att när denna alternativa terminologi användes sorterades dubbelt så många el-produkter felaktigt i denna fraktion. Dessa el-produkter består av en stor
andel metall (brödrost i rostfritt och golvlampa av metall) och specifikationen kan alltså ha stimulerat
fler deltagare att även lägga dessa avfall i metallfraktionen. I Linköping inträffade emellertid inte detta
fenomen.
För vissa typer av avfall är det dock uppenbart att besökarna behöver specifika exempel för att kunna
sortera rätt. I Linköping ska exempelvis fönster med glas i läggas i fraktionen Brännbart. Det finns emellertid ingen information om detta på skylten vilket ledde till att samtliga deltagare i försöken sorterade
fönstret i fel fraktion. När vi poängterade för dessa deltagare att de lagt fönstret i fel fraktion, oftast i
avfall till deponering, blev de förvånade och hade mycket svårt att förstå att ett avfall som består av en
så stor andel glas ska gå till förbränning:
”Fönster i Brännbart? Då var det ju jättesvårt” [Linköping]
Ett annat exempel på detta är sortering av elkablar. I både Linköping och Jönköping, och på de flesta
andra återvinningscentraler i landet, ska kablar läggas i fraktionen för metall. Huvuddelen av deltagarna
i försöken förknippade emellertid sådant avfall med elektronik vilket resulterade i att 90 procent sorterade elkabeln i fel fraktion. Specifika produktexempel eller annan typ av detaljerad information krävs
alltså framförallt när det inte finns några möjligheter för besökarna att på annat sätt kunna urskilja efter
vilka principer avfallet ska sorteras.
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4.2.2 Förbudstexter
Både i Linköping och i Jönköping används förbudstexter i allmänhet sparsamt och saknas helt för wellpapp, metall, blandat avfall till förbränning och avfall till deponi. För att undersöka om förbudstexter
potentiellt kan minska felsorteringen infördes därför sådana texter för dessa fraktioner på spelplanen
med den alternativa skyltningen.
Resultaten från försöken indikerar emellertid att förbudstexterna generellt sett haft en liten inverkan
på sorteringen i både Linköping och Jönköping, Tabell 5. I de flesta fall var antalet felsorteringar av
de listade avfallen lika vare sig förbudstexter användes eller inte. Det finns dock några undantag där
sådana texter kan ha påverkat sorteringen, både i positiv och i negativ bemärkelse. Exempelvis var antalet felsorteringar av just träföremål i fraktionen för blandat avfall till förbränning betydligt lägre när
den alternativa skyltningen användes. Om denna förbättring i sin tur beror på förbudstexten eller på
andra förändringar i exempelvis rubriknivån är dock oklart. Flera saker talar emellertid för att det är
just rubriktexten som inverkat mest på sorteringen. I den alternativa skyltningen innefattade rubriken
specifik information om vilka material fraktionen ska innehålla och trä utgjorde inte ett av dessa listade
material. På spelplanen för den rådande terminologin användes istället en mycket mer vidlyftig benämning av fraktionen, Brännbart i Linköping och Brännbart restavfall i Jönköping. Det är inte svårt att
förstå varför flera av deltagarna då även sorterade träföremål i fraktionen, som ju i allra högsta grad är
just brännbara. Sådan så kallad logisk felsortering är mycket vanligt förekommande på återvinningscentraler (Krook och Eklund, 2009). Ett annat starkt argument för att denna förbudstext sannolikt haft
en relativt liten inverkan på sorteringen är att graden av felsortering av de två andra listade avfallen
(tidningar och förpackningar) inte minskade vid försöken.
Tabell 5. Graden av felsortering för specifika avfall då förbudstexter användes i skyltningen (alternativ terminologi) respektive när de inte användes (rådande terminologi). För respektive avfall i förbudstexterna indikeras skillnaden i graden av felsortering med följande symboler: X=samma grad
av felsortering med och utan förbudstext, □=mer felsortering av avfallstypen med förbudstext och
●=mindre felsortering av avfallstypen med förbudstext.
Avfallsfraktion
Wellpapp
Metall
Avfall till förbränning
Avfall till deponi

Förbudstext i alternativ terminologi
Ej tidningar, frigolit och plast
Ej el-produkter och metallförpackningar
Ej tidningar, förpackningar och trä
Ej plast och glasförpackningar

Linköping
x/x/x
x/x
x/x/●
x/x

Jönköping
x/x/x
□/□
x/□/●
x/x

I tidigare forskning har det konstaterats att besökare ibland missar ”Ej:et” i förbudstexter och därmed
istället ser de avfall som där listas som exempel på vad fraktionen ska innehålla (Engkvist et al., 2008).
Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför vissa av de listade avfallen i förbudstexterna
sorterades mer fel när den alternativa skyltningen användes. Om detta vore ett genomgående problem
borde emellertid användandet av förbudstexter generellt sett ha lett till en ökad felsortering av de listade
avfallen vid försöken, vilket inte var fallet. Slutligen kan det konstateras att ingen av de 108 deltagarna
i försöken kommenterade eller på annat sätt visade att de använde förbudstexterna när de sorterade
avfallet.
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4.2.3 Hur använder besökarna informationen på skyltarna
En förutsättning för att kunna påverka sorteringen genom valet av terminologi är givetvis att besökarna
verkligen läser och tar till sig informationen på skyltarna. Hur deltagarna i de empiriska försöken angrep skyltarna varierade emellertid kraftigt, allt ifrån en noggrann genomläsning till att endast snabbt
ögna igenom textmassan. De flesta deltagarna fokuserade på rubrikerna medan de var mindre uppmärksamma på detaljtexterna. Detta är sannolikt en viktig förklaring till varför förbudstexterna, som
stod längst ner på skyltarna, inte hade någon större inverkan på sorteringen. Resultaten från försöken
visar emellertid att vissa besökare även missar de produkt- och materialexempel som ges på skyltarna.
I Jönköping sorterade exempelvis 40 procent av deltagarna kontorsstolen i fel fraktion trots att just
denna produkt var ett av de tre listade exemplen i den rådande skyltningen för metall. Följande kommentarer från deltagarna i försöken visar att denna problematik även förekom i Linköping och för andra
avfallsfraktioner:
”Isolering, är det Brännbart” [rådande skyltning i Linköping, isolering stod som ett produktexempel för
fraktionen Deponi], ”Var ska man lägga plast” [rådande skyltning i Jönköping, plast stod som ett materialexempel för fraktionen Brännbart restavfall],”Tapet, var ska det slängas” [alternativ skyltning i Linköping, tapet stod som ett produktexempel för fraktionen för blandat avfall till förbränning],”Porslin,
hittar inte någonstans” [rådande skyltning i Jönköping, porslin stod som ett materialexempel för fraktionen Sten & Betong], ”Isolering, är det miljöfarligt?” [alternativ skyltning i Linköping, isolering stod i
rubriktexten för fraktionen för avfall till deponering], ”Porslin, hitta ingen lämplig container” [alternativ
skyltning i Linköping, porslin stod i rubriktexten för fraktionen för avfall till deponering].
Som kommentarerna ovan visar missade vissa av deltagarna även produkt- och materialexempel som
stod i rubriktexterna. I Linköping sorterade exempelvis 40 procent av deltagarna isolering i fel fraktion
när de utsattes för den alternativa skyltningen, i vilken isolering stod i rubriktexten för avfall till deponering.
Varför fokuserade då många av deltagarna i försöken framförallt på rubrikerna när de sorterade avfallet
och endast ögnade igenom resten av texten på skyltarna? En trolig förklaring till detta är att huvuddelen av deltagarna var vanebesökare. I tidigare forskning har det konstaterats att sådana besökare
framförallt sorterar efter sina tidigare erfarenheter och anser sig ha en god insikt i hur avfallet ska
sorteras (Eklund och Engkvist, 2009). Detta påstående stöds också av hur deltagarna i försöken svarade
på frågan hur de upplevde det att sortera avfallet, Figur 8. Mer än 70 procent tyckte att det var lätt eller
mycket lätt att sortera avfallet på spelplanerna och endast en procent sa att de upplevde det som svårt.
Trots detta sorterades mellan 20 och 30 procent av avfallet i fel fraktioner under försöken och i många
fall berodde detta på att deltagarna inte läste skyltarna tillräckligt noggrant utan sorterade efter hur de
trodde avfallet skulle sorteras.
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Figur 8. Hur deltagarna (n=108) i de empiriska försöken sa att de upplevde det att sortera avfallet på
en femgradig skala, från mycket lätt (1) till mycket svårt (5).
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5. Diskussion
5.1 Behov av en mer enhetlig avfallsterminologi på nationell nivå
Resultaten från kartläggningen visar att hur avfallsfraktioner benämns, vilka fraktioner som finns tillgängliga och vad fraktionerna ska innehålla varierar mellan återvinningscentralerna. Ett slående exempel på detta är att alla organisationer som ingick i kartläggningen använder olika benämningar för avfall
till deponering. Detta får bland annat till följd att varje enskild organisation själva måste informera och
utbilda invånarna i sin region om hur avfallet ska sorteras. En mer enhetlig terminologi för avfall bland
landets återvinningscentraler skulle i detta sammanhang ge påtagliga storskalfördelar. Alla kommuner
kunde då gå samman, exempelvis genom branschorganisationen Avfall Sverige, och tillsammans ta fram
ett gemensamt informationsmaterial och genomföra nationella kampanjer i media, skolor, etc. Genom
en sådan kraftansamling skapas helt andra resurser än vad en enskild kommun kan uppbringa, vilket
framförallt möjliggör fortlöpande folkbildningsinsatser inom avfallsområdet. En ökad likformighet i
hur avfall benämns skulle dessutom minska förvirringen bland den del av befolkningen som använder
sig av flera återvinningscentraler (Engkvist et al., 2008).
När man diskuterar en standardisering av avfallsterminologin är det emellertid viktigt att komma ihåg
att det alltid måste finnas utrymme för lokala skillnader mellan återvinningscentraler. I olika regioner
finns exempelvis helt olika förutsättningar för att finna avsättning och lämpliga behandlingsanläggningar för avfallet. Återvinningscentraler måste därför ibland ha delvis olika fraktioner och instruktioner om
exakt vad dessa ska innehålla. Sådana specifika skillnader motsätter emellertid inte en utveckling av en
mer enhetlig terminologi för de fraktioner som finns på i princip alla anläggningar såsom trä, metall,
avfall till deponering och blandat avfall till förbränning, för att nämna några. Organisationer som av
någon anledning har specifika krav på dessa fraktioner, eller har behov av helt andra fraktioner, får helt
enkelt lösa detta lokalt, genom skyltning, personal eller andra typer av informationskanaler. Grund
läggande borde emellertid alltid vara att samma typer av fraktioner alltid heter likadant och ska innehålla, åtminstone till stora delar, samma avfall oberoende av var man befinner sig i landet.

5.2. Övergripande riktlinjer för val av avfallsterminologi
Idag förekommer det flera olika principer för hur avfallet ska sorteras på återvinningscentraler, vilket
i sin tur leder till en variation i den terminologi som används. När det gäller hur olika avfallsfraktioner
benämns kan följande två huvudprinciper identifieras bland de tio studerade organisationerna som ingick i kartläggningen:
•

•

Terminologi efter behandlingsmetod eller användningsområde – Fraktioner benämns efter vilken
typ av behandling avfallet ska genomgå alternativt vad det kommer att användas till. Vanligast för
avfall till deponering (t ex Deponi, Obrännbart och Restavfall), blandat avfall till förbränning (t ex
Brännbart avfall) och avfall till vägbyggnad (t ex Fyllnadsmaterial och Schaktmassor).
Terminologi efter material eller produkter – Fraktioner benämns efter huvudtyp av material (t ex
Trä, Wellpapp och Metall) eller produkt (t ex Resårmöbler). Förutom på rubriknivå används denna
princip ofta för att exemplifiera vad olika fraktioner ska innehålla för avfall.

18

Att det förekommer två helt olika principer för hur avfallsfraktioner benämns är på många sätt förvirrande för besökarna till återvinningscentraler. I vissa fall möts de av en skyltning där de ska relatera till
en behandlingsmetod medan de för en annan fraktion helt plötsligt ska basera sin sortering på typ av
material eller produkt. Detta kan vara en viktig orsak till att det förekommer relativt mycket felsortering
på återvinningscentraler. Vad som ytterligare komplicerar sorteringen för besökarna är att de flesta
anläggningar även tar emot avfall som täcks av producentansvaret såsom förpackningar och tidningar
(Krook et al., 2009). Trots att dessa avfall består av material som överensstämmer med andra fraktioner
på återvinningscentralerna, ska de sorteras i egna, separata fraktioner. Många besökare är emellertid
inte insatta i hur avfallshanteringen är organiserad och har därför ofta svårt att förstå varför exempelvis
inte en plastförpackning kan sorteras med övrig plast i blandat avfall till förbränning (Eklund och Engkvist, 2009). Detta problem är dock bortom återvinningscentralernas rådighet att lösa. För tillfället har
vi producentansvar för vissa produkter i Sverige och för att ge en god service till invånarna bör därför
även sådana fraktioner samlas in på återvinningscentraler. Vad man däremot kan göra för att förenkla
sorteringen för besökarna är att renodla den terminologi som används genom att konsekvent benämna
allt avfall efter en och samma princip.
Vilken huvudprincip för avfallsterminologi ska man då välja? I tidigare forskning har det konstaterats
att fraktioner som benämns efter behandlingsmetod (t ex avfall till deponering och blandat avfall till
förbränning) är speciellt problematiska för besökarna och det är även bland dem i särklass mest felsortering förekommer på återvinningscentraler (Engkvist et al., 2008). Det finns flera anledningar till
detta. För det första är sådana fraktioner mycket vidlyftiga det vill säga innefattar många olika avfall och
besökare har därför ofta svårt att avgöra vad de ska respektive inte ska innehålla (Krook och Eklund,
2009). Kartläggningen visar också att många bakomliggande faktorer påverkar vad som i praktiken ska
sorteras i dessa fraktioner såsom lokala marknader och avsättningsmöjligheter för avfall, producentansvaret, typ av anläggningar som behandlar avfallet, etc. Exempelvis finns det många avfall som är
brännbara men som för den sakens skull inte ska läggas i fraktionen Brännbart avfall (tidningar, trä,
däck, förpackningar, trädgårdsavfall, etc.). Att vid skyltningen relatera till en behandlingsmetod ger
därför ganska lite stöd till besökarna i deras sortering. Undantaget är vanebesökare som kommer med
ett avfall de slängt många gånger tidigare och därför vet exakt i vilken fraktion de ska slänga det. Men
för ovana besökare och alla vanebesökare som kommer med nya typer av avfall till anläggningen säger
en behandlingsmetod inte så mycket beroende på att de rimligtvis inte är insatta i exakt vilken kapacitet
och vilka begränsningar de olika metoderna för att behandla avfall har.
Vad besökare till återvinningscentraler däremot vet, åtminstone i de flesta fall, är vad de har med sig
för material och uttjänta produkter – ett faktum som man borde utnyttja mer vid skyltning av olika
avfallsfraktioner. Resultaten från de empiriska försöken visar också att en terminologi som konsekvent
utgår från material- och produkter på sikt är att föredra och ger absolut mest stöd till besökarna i deras
sortering. I och med att de flesta av avfallsfraktionerna på återvinningscentraler redan benämns efter
denna princip innebär detta dessutom att endast mindre förändringar behöver göras i arbetet med att
renodla den terminologi som används vid skyltningen.
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5.3 Mer forskning behövs om detaljtexter på skyltar
Baserat på resultaten från det här projektet går det inte att exakt säga vad som ska stå på skyltarna för
olika avfallsfraktioner. För att besvara detta krävs ett stort antal sekventiella försök där man endast gör
förändringar av en parameter i taget på skyltarna. Från de empiriska försöken kan emellertid ett antal
generella slutsatser dras som framöver kan ligga till grund för utformandet av sådana försök på återvinningscentraler.
Många av deltagarna i försöken fokuserade på skyltarnas rubriktexter men även de material- och produktexempel som angavs direkt under rubrikerna utgjorde ett mycket viktigt stöd för dem när de sorterade avfallet på spelplanerna. Däremot inverkade förbudstexterna och annan typ av information, som
stod längst ner på skyltarna, lite på sorteringen. När man utformar skyltar bör man därför noga överväga vilken information som är absolut viktigast för att besökarna ska kunna sortera avfallet rätt och
alltid placera den informationen först, högst upp på skylten. Som konstaterats ovan är olika behandlingsmetoder för avfall inte sådan information utan fokus bör istället läggas på vilka material och/eller
produkter fraktionen ska innehålla. Baserat på resultaten från kartläggningen kan tre huvudtyper av
material- och produktexempel identifieras:
• Typ 1 – Specifika exempel av de vanligaste materialen/produkterna i en fraktion
• Typ 2 – Specifika exempel av de material/produkter som besökarna har svårt för att förstå att de ska
läggas i en fraktion
• Typ 3 – Generella riktlinjer för vilken typ av avfall som ska läggas i fraktionen, t ex en specifikation
av avfallets materialsammansättning.
Alla dessa typer av exempel har sina för- och nackdelar. I de empiriska försöken konstaterades att
exemplen på skyltarna gav störst effekt när de innefattade exakt det material eller den produkt som
deltagarna skulle sortera (typ 1). Problemet med denna typ av specifika exempel är givetvis svårigheten
att identifiera exakt vilka material och produkter som dominerar i en fraktion. Risken är att listan blir
väldigt lång vilket i värsta fall kan leda till att besökarna helt enkelt inte orkar ta till sig informationen på
skyltarna. För mycket text gör det också svårare för besökarna att identifiera vilken information som är
relevant för just dem i en specifik situation. När man använder många specifika exempel finns dessutom
en risk att vissa besökare tolkar detta som att det är dessa exempel och ingenting annat som ska sorteras
i fraktionen.
I typ 2 listas de material eller produkter som man av erfarenhet vet att många besökare inte tror ska
sorteras i fraktionen. Exempel på detta kan vara elkablar och kontorsstolar för fraktionen för metall eller
böcker och träfönster med glas i för blandat avfall till förbränning. Resultaten från de empiriska försöken visar att för vissa typer av avfall behöver besökarna sådan specifik information för att kunna sortera
rätt. Nackdelen med att basera skyltningen på denna typ av exempel är emellertid att det förutsätter
att besökarna är väl insatta i vad de olika fraktionerna i övrigt ska innehålla, vilket absolut inte alltid är
fallet (jmfr Krook och Eklund, 2009).

20

Den sista typen av exempel (typ 3) är bredare och av en mer generell karaktär än de två andra typerna.
Ett exempel som användes i de empiriska försöken var att istället för att ge specifika exempel på skylten
för fraktionen metall uppge vilken materialsammansättning avfallet skulle ha: Produkter av minst
25 procent metall. En förutsättning för att denna typ av specifikation ska fungera är emellertid att besökarna är kapabla att uppskatta ett föremåls ungefärliga sammansättning och dra generella liknelser
med det avfall som de ska slänga. Resultaten från de empiriska försöken visar att många av deltagarna
faktiskt klarade av detta och sorterade minst lika bra som när specifika material- och produktexempel
användes. Det kan emellertid vara svårt att kortfattat utforma sådana generella specifikationer för fraktioner som ska innehålla många olika typer av material såsom avfall till deponering och blandat avfall till
förbränning. För sådana fraktioner kanske mer specifika material- och produktexempel är att föredra.
När man utformar skyltar finns inget som säger att man endast kan välja en av dessa huvudtyper av
exempel utan de kan snarare kombineras mer eller mindre i det oändliga. Exakt vilken effekt sådana
kombinationer får på sorteringen och vilken kombination som är att föredra för olika avfallsfraktioner
återstår dock att undersöka i framtida projekt.

5.4 En bättre terminologi löser inte allt
Som konstaterades redan i inledningen till denna rapport är det många saker som förutom terminologin
påverkar hur avfallet sorteras på återvinningscentraler. För att förbättra sorteringen måste man därför
fortlöpande jobba på bred front med att utveckla anläggningarnas utformning, skyltning och personal.
En bättre, mer kundanpassad terminologi för att skylta avfallsfraktioner utgör emellertid en central del
i detta arbete. I det här projektet har generella riktlinjer för vilken terminologi som är just kundanpassad tagits fram och nu återstår mer specifika, riktade försök på återvinningscentraler för att fastställa
detaljerna kring exakt vilken text som ska användas på skyltarna.
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6. Slutsatser
Nedan ges en kortfattad beskrivning av de mest centrala slutsatserna från projektet:
• Det råder en stor variation mellan återvinningscentraler med avseende på hur fraktioner benämns,
vilka fraktioner som finns tillgängliga och vad de ska innehålla. En utveckling av en mer standardiserad terminologi, som samtidigt beaktar de lokala skillnaderna mellan återvinningscentralerna,
skulle i detta sammanhang ge många fördelar och bland annat möjliggöra fortlöpande, nationella
informations- och folkbildningsinsatser.
• På de flesta återvinningscentraler används flera, helt olika principer för att benämna avfallet. Vissa
fraktioner benämns efter behandlingsmetod, andra efter vad avfallet kommer att användas till eller
så namnger man fraktionerna efter vilka material och produkter de ska innehålla. Detta är på många
sätt förvirrande för besökarna och leder till en hel del felsortering. Därför bör man eftersträva att
renodla terminologin genom att endast använda en princip för att benämna avfallet.
• Mycket talar för att en terminologi som konsekvent utgår från vilka material- och produkter fraktionerna ska innehålla är att föredra. Återvinningscentraler bör därför undvika att använda olika
behandlingsmetoder och användningsområden för avfallet i skyltningen eftersom sådan information ger ganska lite stöd till besökarna.
• Många besökare sorterar i huvudsak efter sina tidigare erfarenheter. De läser därför inte skyltarna
noggrant utan fokuserar på rubrikerna och ögnar bara snabbt igenom resten av texten. Av den orsaken är det extra viktigt att man placerar den viktigaste informationen först det vill säga material- och
produktexempel. För mycket detaljinformation på skyltarna (många materialexempel, förbudstexter, hänvisningar, etc.) gör det också extra svårt för denna typ av besökare att snabbt identifiera den
relevanta informationen för dem i en specifik situation.
• För att fastställa hur mycket information och exakt vilka ord och begrepp som ska användas på
skyltarna för att åstadkomma bäst sortering krävs mer forskning i form av ett större antal empiriska
försök. I detta projekt har vi tagit fram grundläggande kunskap som kan ligga till grund för utformandet av sådana försök.
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Appendix
Specifika skyltar för försöket i Linköping. Observera att skyltarna är förminskade och
att de vid försöket var av storleken 9x12 cm.
Rådande terminologi

W ellpapp

Alternativ terminologi

W ellpapp
S törre pappers f ö rpac kningar
E j tidningar, frigolit oc h plas t

V id tveks amheter kontakta pers onalen

W ellpappen material å tervinns

Metalls k rot

Metaller

A lla s orters metaller

P rodukter av mins t 25 proc ent
metall
E j elproduk ter oc h metallf örpac k ningar

V id tveks amheter kontakta pers onalen

Metallerna material återvinns

T räavfall

T rä

E j try c k impregnerat virk e oc h s lipers .
E j s äc k ar

P rodukter av virke, s p å ns kivor,
mas onite, MDF oc h plywood.
Ä ven m ålat tr ä
E j try c k impregnerat tr ä

V id tveks amheter kontakta pers onalen

T rä et blir biobr ä ns le till f örbr änning
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Rådande terminologi

T ryc k t tr ä
T ryc kimpregnerat tr ä oc h s lipers

Alternativ terminologi

T ryc k impregnerat
trä
V irke fr å n altaner, s taket oc h
s lipers

V id tveks amheter kontakta pers onalen

A vfallet s kic kas till milj ös ä ker f örbrä nning

B rännbart

P las t (möbler, leks aker, mjukplas t mm)
F rigolit
T extil (kläder, s kor, dynor, mattor mm)
P apper (tapet, b öcker, papp mm)

Ä ven plas t, frigolit oc h textilier

E j tidningar, f örpac k ningar oc h tr ä
V id tveks amheter kontakta pers onalen

B landat avfall till f örbrä nning

R es årmöbler

S toppade m öbler
S ängar, s offor oc h f åtö ljer med
res å r av metall

V id tveks amheter kontakta pers onalen

A vfallet m ås te behandlas innan f örbr ä nning

S c hak tmas s or

J ord & S ten
B etong & T egel
K akel & k linker

S ten, grus , betong oc h tegel
E j emballage

E j gips oc h is olering

V id tveks amheter kontakta pers onalen

A nv ä nds till v ägbyggnad

Deponi

G ips
Is olering (glas - och mineralull)
G las (föns ter och s peglar)
P ors lin

P ors lin, keramik, s peglar,
mineralull, planglas , gips .

E j plas t oc h glas f örpac k ningar
V id tveks amheter kontakta pers onalen

A vfallet l ä ggs p å s optipp
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Specifika skyltar för försöket i Jönköping. Observera att skyltarna är förminskade och
att de vid försöket var av storleken 9x12 cm.
Rådande terminologi

Alternativ terminologi

W ell

W ellpapp

E ndas t kartong oc h wellpapp!

S törre pappers f ö rpac kningar
E j tidningar, frigolit oc h plas t

W ellpappen material å tervinns

Metalls k rot

Metaller

E x empel: badkar, c yklar,
kontors s tolar

P rodukter av mins t 25 proc ent
metall
E j elproduk ter oc h metallf örpac k ningar

Metallerna material återvinns

T rä

T rä

E xempel: br ä dor, mas onite,
s på ns kivor, laminat

P rodukter av virke, s p å ns kivor,
mas onite, MDF oc h plywood.
Ä ven m ålat tr ä

Obs ! E j try c k impregnerat!

E j try c k impregnerat tr ä

T rä et blir biobr ä ns le till f örbr änning
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Rådande terminologi

T ryc k impregnerat
E ndas t tryc kimpregnerat tr ä oc h
s lipers

Alternativ terminologi

T ryc k impregnerat
trä
V irke fr å n altaner, s taket oc h
s lipers

V id os äkerhet, fr åga pers onalen!

A vfallet s kic kas till milj ös ä ker f örbrä nning

B rännbart res tavfall

P las t (möbler, leks aker, mjukplas t mm)
R es årmöbler (s offor, f åtöljer)
T extil (kläder, s kor, dynor, mattor mm)
P apper (tapet, b öcker, papp mm)

E xempel: S toppade m öbler, plas t,
s kumgummi, takpapp, tj ä rpapp,
tapeter, vaxat papper, mattor,
läder, frigolit

E j tidningar, f örpac k ningar oc h tr ä
B landat avfall till f örbrä nning

S ten & B etong
E xempel: kakel, klinkers , pors lin,
V V S -pors lin, tegel, jord oc h s and

J ord & S ten
B etong & T egel
K akel & k linker
P ors lin (tallrikar, s k ålar, handfat mm)
E j gips oc h is olering
A nv ä nds till v ägbyggnad

Deponires t
Is olering, s peglar, f ö ns ter, gips

G ips
Is olering (glas - och mineralull)
G las (föns ter och s peglar)
E j plas t oc h glas f örpac k ningar

A vfallet l ä ggs p å s optipp
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Gemensamma skyltar för försöken i Linköping och Jönköping. Dessa skyltar användes
både i den rådande och alternativa terminologin. Observera att skyltarna är förminskade och att de vid försöket var av storleken 2x12 cm.

T idningar

P las tförpac kningar

P appers förpackningar

G las förpac kningar

Metallförpackningar

T rädgårds avfall

E lektronikavfall

Miljöfarligt avfall
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