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Förord  
Vi vill genom detta förord först och främst tacka informanterna som har tagit sig tiden att dela 

med sig av sina erfarenheter. Utan deras deltagande hade denna studie inte varit genomförbar. 

Vi riktar även tacksamhet till de tjänstemän på kommunerna som hjälpt och lotsat oss fram till 

nyckelpersonerna för studien. Ett stort tack går också till vår handledare Victoria Wibeck för 

hennes värdefulla, givande tankar och synpunkter som hon bidragit med under uppsatsen 

gång. Vi riktar också stor uppskattning till Källvindsgatans vackra utsikt över Norrköpings 

industrilandskap, som har gett oss välbehövliga drömmande pauser i vårt hårda 

uppsatsskrivande. Slutligen måste vi också nämna vår rumskompis Anna Niklasson som 

genom sin närvaro haft en positiv effekt på vår sociala hälsa. 

 

Christine Broman & Emma Lilja 

Norrköping 2014-04-14  
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Sammanfattning 
Studien syftar till att undersöka Norrköping och Finspångs kommuns 

kommunikationsprocesser gällande hållbar avfallshantering. Genom intervjuer med 

tjänstemän från Norrköping och Finspångs kommun klarläggs kommunernas uppfattning samt 

tillvägagångssätt för kommunikationen av avfallshantering till sina invånare. En textanalys på 

kommunernas kommunikativa material om avfallshantering utreder vidare vilka strategier 

som används för att nå ut till invånarna. Studien klargör även hur kommunerna definierar och 

förmedlar en hållbar avfallshantering. För att sätta studien i ett större perspektiv diskuteras 

studiens analys sedan i förhållande till tidigare forskning. Resultatet av studien visar bland 

annat att Norrköping och Finspångs kommuns planering av kommunikationen börjar i olika 

skeden av kommunikationsprocessen. Det klargörs även att kommuners organisering påverkar 

kommunikationen med invånarna. En tidig strategisk planering av kommunikation till 

invånarna underlättar för kommuners kommunikationsprocess. I Norrköping och Finspångs 

kommuns kommunikativa material används det tydliga strategier för att nå ut till invånarna, 

dessa strategier anses också vara bra utifrån tidigare forskning. Kommuner bör därmed 

använda sig av en kommunikation som är målgruppsanpassad, involverar individen, har ett 

lokalt perspektiv, samt har en positiv framtoning. Gällande hållbar avfallshantering finns det i 

båda kommunerna ett fokus på tredje steget i EU:s avfallshierarki, återvinning. Studiens 

resultat kan användas av andra kommuner för att förbättra kommunikationen till invånarna.  
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Abstract 
This study aims to examine the communication processes of the municipalities Norrköping 

and Finspång regarding sustainable waste management. Through interviews with employees 

from Norrköping and Finspång the study clarifies the municipalities’ perception and approach 

concerning communication with its citizens regarding waste management. A text analysis is 

conducted on communicative material regarding waste management of the municipalities; this 

text analysis investigates the strategies used to reach out to the citizens. The study also 

clarifies how the municipalities define and communicate a sustainable waste management. To 

view the study from a larger perspective the analysis of the study are later related to previous 

research. The results of the study show among other things that the communication planning 

of the municipalities Norrköping and Finspång start at different stages of the communication 

process. It also clarifies that municipalities’ organization has an effect on the communication 

to the citizens. An early strategic planning of the communication to the citizens can help 

facilitate the municipalities’ communication process. The municipalities Norrköping and 

Finspång are using lucid communication strategies in their communicative material, these 

strategies are also defined as effective by previous research. Municipalities should therefor 

use a communication that is tailored for target groups, involving the individuals, has a local 

perspective, and a positive approach. In terms of sustainable waste management, the 

municipalities Norrköping and Finspång are focusing on the third step of the EU:s waste 

hierarchy, recycling. The results of the study can be used by other municipalities to improve 

the communication to the citizens.  
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1. Inledning 
Sveriges regering har i propositionen En god livsmiljö (1991) påpekat individens betydelse för 

att åstadkomma förändring. För att uppnå en framtida hållbar utveckling krävs det att alla 

deltar i miljöarbetet. Individernas och det civila samhällets agerande utgör en viktig faktor för 

att förhindra och även lösa miljöproblem (Angelöf & Jonsson, 1994; Brulle, 2010). För att 

skapa en social förändring krävs det därmed att kommunikationen av miljöproblem verkar för 

att involvera de enskilda individerna. Hur ett miljöproblem diskuteras och framställs påverkar 

hur problemet sedan kommer att hanteras (Hallgren och Ljung, 2005). Därför är 

kommunikationen av ett miljöproblem och individernas miljöpåverkan viktig för formandet 

av individers agerande.  

Enligt von Borgstede och Andersson (2010) är information med syftet att öka miljöhänsyn 

och miljömedvetenhet ett vanligt styrmedel. Medvetenhet om miljöproblem har visat sig vara 

avgörande för att ändra beteendemönster och bidra till positiva attitydförändringar ur 

miljösynpunkt. Beroende på informationskällan och på utformningen av materialet så kan 

information som styrmedel vara mycket effektivt för att sprida kunskap och därmed bidra till 

medvetenhet, attitydförändringar samt ändrade beteendemönster.  

Sveriges 290 kommuner ansvarar för att tillhandahålla information till hushållen, och utöver 

sitt delegerade miljöansvar har de en viktig roll i att påverka miljöutvecklingen i Sverige 

genom sin självstyrande och centrala roll i samhället (Montin & Granberg, 2013). 

Kommunerna har genom sin ställning en stor möjlighet att påverka andra genom sitt 

agerande. De kan även ses som viktiga resurser av kunskap och expertis inom miljöområdet, 

bland annat till hushållen (Gustafsson, 2005). Således blir kommunen en viktig aktör vid 

arbete med att lösa miljöproblem och även för att influera enskilda individer till engagemang i 

miljöfrågorna.  

Ett av världens stora miljöproblem är den mängd avfall som genereras på jorden. 

Avfallsmängden kan starkt sammankopplas med jordens ökande befolkning och den 

ekonomiska tillväxten (Naturvårdsverket, 2012:a). Det vill säga: avfallsmängderna ökar när 

konsumtionen ökar, vilket får stora effekter på miljön och klimatet. Hushållsavfallet i 

Sveriges var år 2012 ca.4,4 miljoner ton, en ökning från föregående år, vilket påvisar att det 

finns en trend som måste brytas (Avfall Sverige, 2013). I Sverige är det kommunerna som bär 

ansvaret för att ta hand om hushållens avfall samt att informera om hanteringen (Miljöbalken, 

2014). Den problematiska avfallsfrågan och den ökande avfallsmängden ställer därför krav på 

att kommunerna ska ta hand om allt mer avfall på ett så resurseffektivt och miljövänligt vis 

som möjligt, samtidigt som de har möjligheten att arbeta för att hushållens avfallsmängder 

minskar. 

Att sprida kunskap om miljöns status och en medvetenhet om miljöproblem, såsom 

avfallsfrågan, är avgörande för att få folk att vilja förbättra sin avfallshantering med allt vad 

det innebär (bl.a. Barr, 2007). Information om hur och var man återvinner är ännu en aspekt 

som visat sig vara essentiell i denna fråga. Då kommuner ansvarar för att informera sina 

invånare, är det av stor vikt att just de informerar om avfallsfrågans problematik och 

informerar om hur man som privatperson kan hantera sitt avfall på bästa möjliga vis utifrån en 

hållbar avfallshantering. Ännu en påverkande aspekt är att dagens samhälle är ett så kallas 

informationssamhälle, och det finns därmed en stor mängd information från olika källor, 
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vilket är påfrestande för människor som således måste sålla i vilken information de tar till sig 

eller inte. Dessa punkter bidrar till stora krav på en “bra” kommunikation från kommunens 

sida, då kommunens uppfattning av kommunikation till invånarna och den faktiska 

utformningen på informationsmaterialet är i hög grad betydande för individernas agerande.  

Det finns många studier och mycket forskning kring miljökommunikation (Konrod, Grinstein, 

& Wathieu, 2012; O’Neill & Nicholson-Cole, 2009; Tobias, Brügger & Mosler, 2009). 

Studier om hur detta ska användas av kommuner för att kommunicera med sina invånare, 

samt hur kommuner faktiskt kommunicerar är däremot mycket outforskat.  Det finns även 

flertalet studier kring hur beteendeförändringar skapas kring avfallshantering (bl.a. Barr, 

2007; Barr m.fl., 2013; Ebreo & Vining, 2001). Däremot finns det begränsat med forskningen 

i hur “sändaren av meddelandet” ser på kommunikationen.  

Hur kommunen uppfattar en effektiv och genomslagskraftig kommunikation påverkar 

kommunikationsmaterialets utformning. Hur individen sedan tar till sig materialet kan 

resultera i förändrat beteendemönster. Därmed är det av stor vikt och av stort intresse att 

undersöka just hur kommuner faktiskt uppfattar en stark och genomslagskraftig 

kommunikation av en hållbar avfallshantering, samt om deras uppfattning sedan speglas i det 

faktiska kommunikationsmaterialet. Så hur gör kommunerna för att involvera sina invånare, 

skapa medvetenhet om avfallsproblematiken och få dem att agera? Hur skapas ett material 

som tilltalar så många som möjligt?  
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka Finspångs och Norrköpings kommuns 

kommunikationsprocesser gällande hållbar avfallshantering, detta från kommunens 

uppfattning av en genomslagskraftig och effektiv kommunikation till det faktiska 

kommunikativa materialet. Genom intervjuer med tjänstemän från kommunerna som deltar i 

olika delar av processen, klarläggs kommunernas uppfattning samt tillvägagångssätt för 

kommunikation till sina invånare. Syftet är även att analysera det kommunikativa materialet 

kommunerna utformat, detta för att klargöra om kommunernas uppfattning förmedlas till 

invånarna. Genom att undersöka kommunernas definition av en hållbar avfallshantering ger 

detta en förutsättning för att studera om kommunerna kommunicerar ut sina förhållningssätt. 

3. Frågeställningar 
 Hur fungerar kommunernas kommunikationsprocess med invånarna gällande hållbar 

avfallshantering och hur påverkar detta kommunernas kommunikativa material? 

 Vad använder kommunerna för strategier för att nå ut till invånarna på bästa möjliga 

sätt?  

 Hur skiljer sig de två kommunernas kommunikationsprocesser samt strategier åt, och 

vad finns det för möjliga orsaker till dessa skillnader? 

 Hur definierar kommunerna hållbar avfallshantering och hur framställs det i det 

kommunikativa materialet? Är kommunernas definition av hållbar avfallshantering 

densamma genom hela kommunikationsprocessen?  
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4. Avgränsningar 

4.1 Norrköping och Finspångs kommun 

De två kommunerna som studien grundar sig på är Finspångs kommun samt Norrköpings 

kommun. Valet av att studera Finspångs kommun grundar sig i att kommunen uttryckt ett 

intresse att få kommunikation till invånarna studerat. Utifrån detta valdes Norrköpings 

kommun att också studeras då dessa två kommuner skiljer sig åt avseende invånarantal och 

storlek, vilket skapar olika förutsättningar för kommuneras avfallshantering samt 

kommunikationen av denna. Därmed representeras en större och en mindre kommun i studien. 

Kommunerna är även grannkommuner och har därmed liknande geografiska förutsättningar. 

Som grannkommuner kan de två kommunerna dra nytta av varandras erfarenheter i studien. 

Valet av Norrköping och Finspångs kommun gjordes även då kommunerna ligger inom ett 

geografiskt område som underlättar studiens genomförande. 

Valet av att genomföra studien på två kommuner grundar sig i att skapa en bredare bild av 

kommuners kommunikationsprocesser. Genom att endast undersöka en kommun hade en 

djupare analys varit möjlig, dock möjliggör valet av två kommuner att en jämförelse kan 

genomföras. De två kommunernas skillnader och likheter i kommunikationsprocesserna kan 

nu analyseras och relateras till varandra för att få ett bredare perspektiv. På så sätt kan 

kommuners kommunikation utvärderas i ljuset av olika förutsättningar och organiseringar. 

Trots denna avgränsning, att studera de två kommunerna Norrköping och Finspång, anses 

denna studie vara intressant samt användbar för andra kommuner. Norrköping och Finspångs 

kommun verkar som exempelfall som vidare kan relateras till andra kommuner men också till 

andra organisationer med liknande kommunikationsprocesser. Därmed är tanken med denna 

studie att också andra kommuner, och organisationer, kan dra nytta av studiens resultat samt 

slutsatser. 

4.2 Kommunernas perspektiv 

Den här studien fokuserar på kommunernas externa kommunikation till invånarna. Detta 

studeras utifrån kommunernas uppfattning av den externa kommunikationen, därmed 

undersöks inte invånarnas perspektiv. På så sätt går det inte att få en helhetsbild om huruvida 

kommunernas kommunikation fungerar bra och hur den uppfattas av invånarna. Dock finns 

det möjlighet att undersöka hur kommunerna uppfattar sin kommunikation till invånarna men 

även hur kommunikationsprocessen går till. Detta är av vikt då denna process påverkar 

kommunikationen som slutprodukt. Kommunernas kommunikation kan sedan förstås i ljuset 

av tidigare forskning som är baserade på hur läsaren uppfattar kommunikation. På så sätt går 

det att skapa en någorlunda bild även av hur kommunernas kommunikation kan tänkas 

uppfattas av kommuninvånarna.  

5. Bakgrund 
Nedan kommer viktiga begrepp att identifieras, dessa begrepp ligger till grund för förståelsen 

av studien. Det kommer även redogöras för viktig information som kan vara betydande inför 

resterande av studien.  

5.1 Definition av kommunikation 

Erikson (2007) definierar kommunikation som en dubbelriktad ömsesidig dialog mellan 

avsändare och mottagare. Kommunikation inom organisationer definierar Jacobsen och 
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Thorsvik (2008) som en process där medlemmarna upprätthåller och förändrar organisationen 

genom både intern och extern kommunikation. Ett traditionellt sätt att kommunicera är genom 

en process där individer eller grupper sänder eller utbyter information, det handlar framförallt 

om informationsöverföring. Jacobsen och Thorsvik (2008) hävdar dock att kommunikation 

inte bara handlar om överföring av information utan även om förmedling av idéer, attityder 

och känslor från en person till en annan. Kommunikationsprocessen inom organisationer kan 

beskrivas genom en bestämd följd av handlingar där information överförs från sändare till 

mottagare. Figur 1 nedan visar hur detta kan se ut utifrån kommuners 

kommunikationsprocess. Denna figur ligger till grund för hur denna studie förhåller sig till 

hur kommunikationen planeras och skapas i kommunerna och även hur den mottas av 

individerna. Då syftet med denna studie är att undersöka sändarens, det vill säga kommunens 

del i kommunikationsprocessen, är det främst steg 1 till 3 i denna figur som kommer att 

studeras. 

 

Figur 1: Modell över kommunens kommunikationsprocess, inspirerad av Jacobsen och Thorsvik (2008). 

 

5.2 Avfallshanteringen i Sverige 

Europas avfallshantering finns sedan 2008 reglerat i EU:s direktiv om avfall 

(Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/98/EG). Direktivet syftar till att minska avfallets 

miljö- och hälsopåverkan och innehåller bland annat en beskrivning över den avfallshierarki 

som medlemsstaterna ska följa. Avfallshierarkin innehåller fem steg; förebyggande, 

förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning och bortskaffande. 

Medlemsstaterna ska prioritera att hålla sig så högt upp på hierarkin som möjligt. 

I Sveriges miljölagstiftning fastställs det att kommunerna till stor del har ansvar för 

hushållsavfallet som finns inom kommunen (Miljöbalken, 2014). Varje kommun har även 

skyldighet att upprätta en renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter. Avfallsplanen 

ska innehålla hur kommunen hanterar avfall och hur de arbetar för att minska mängden samt 

farligheten. Avfall Sverige (2013) menar på att avfallsmängderna i Sverige måste minska och 
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detta är ett arbete som kommunerna spelar en viktig roll i. Kommunen är viktig aktör då, 

enligt Avfall Sverige (2013), de är motorn i omställningen samt garanten för en långsiktig 

hållbar avfallshantering. 

Sedan i början av 90-talet har deponering av hushållsavfall och annat brännbart avfall minskat 

kraftigt och till stor del försvunnit (Naturvårdsverket, 2012:b). Förbränningen av avfall har 

ökat liksom återvinning och biologisk behandling. Utifrån de förändringar som har skett inom 

avfallshantering, har miljöpåverkan också minskat. Avfallshantering innebär numera att olika 

sorters nyttigheter produceras. Återvinning leder exempelvis till att nya material produceras, 

som kan ersätta material producerade från nya råvaror. Vid förbränning utvinns värme och el 

som kan ersätta värme och el producerat från andra bränslen. Om hänsyns tas till dessa 

nyttigheter och att de kan ersätta annan produktion, så kan avfallshanteringen totalt sett bidra 

till att samhällets miljöpåverkan minskar. Den behandlade mängden hushållsavfall i Sverige 

ökar dock (Avfall Sverige, 2013). År 2012 uppmättes till 4 398 680 ton, detta är en ökning 

med 1,1procent i jämförelse med år 2011. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk 

upphov till 460 kg hushållsavfall 2012, jämförelsevis med år 2011, som gav ett utslag på 459 

kg per person. I och med den ökande avfallsmängden är en resurseffektiv och miljövänlig 

avfallshantering av stor vikt att arbeta för, just för att minska samhällets miljöpåverkan.  

Enligt studie av Naturvårdsverket (2012:b) har det visat sig att människor som inte är nöjda 

med hur avfallssystemet fungerar snarare är osäkra än missnöjda. Därmed kan tydlig 

information göra stor nytta, om den anpassas till situationen och målgruppen, och särskilt om 

den kombineras med andra styrmedel (Naturvårdsverket, 2012:b). 

5.3 Hållbar avfallshantering 

I studien används begreppet hållbar avfallshantering. Denna studie definierar begreppet 

utifrån EU:s avfallshierarki och det innebär därmed en hantering av avfall som syftar till att 

hålla sig så långt upp i hierarkin som möjligt. En avfallshantering som främst syftar till att 

minska mängden avfall som uppkommit, och att hantera det uppkomna på ett så miljömässigt 

hållbart sätt som möjligt, kan därför definieras som mer hållbar. Kommunerna har i 

intervjustudien ombetts ge en egen definition av hållbar avfallshantering, för att klargöra 

kommunernas arbete med avfallshantering. Därmed finns det i vissa delar av studien andra 

definitioner av hållbar avfallshantering.   

5.4 Norrköping och Finspångs kommun 

Nedan presenteras de två kommunerna som studerats i studien. Presentationen utgår ifrån 

viktiga aspekter om deras respektive avfallshantering, dessa aspekter påverkar avfallsarbetet 

och därmed kommunikationen. Det finns vissa skillnader i hur långt kommunerna har kommit 

i arbetet med avfallshantering, detta gör att de även har olika erfarenheter av att kommunicera 

förändringar i hanteringen till invånarna. De olika storlekarna på kommunerna skapar olika 

mycket resurser och därmed olika förutsättningar att kommunicera med invånarna. 

I Norrköpings kommun ansvarar Tekniska kontoret för att ta hand om avfallet inom 

kommunen (Norrköpings kommun, 2013:b). Kommunen har sedan flera år tillbaka valt att 

varje hushåll ska sortera ut matavfall som sedan skickas till rötning och blir biogas. Under år 

2014 har kommunen inlett ett projekt med att införa nya soptunnor med flera fack till varje 

enskilt hushåll, detta ger hushållen möjlighet att källsortera sitt avfall direkt i tunnan, vilken 

sedan tas hand om av kommunen (Norrköpings kommun, 2014). Från och med april 2014 går 
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ansvaret för avfallshanteringen över från Tekniska kontoret till det nybildade kommunala 

bolaget Norrköping vatten och avfall, kommunen kommer då att sluta köpa in 

avfallshanteringstjänster från entreprenörer (Intervju 1 & 2, 2014). 

I Finspångs kommun är det kommunala bolaget Finspångs Tekniska Verk som ansvarar för 

kommunens avfall och även en stor del av kommunikationen av avfallshantering (Finspångs 

Tekniska Verk, 2014:a). I dagsläget slängs Finspångs kommuns matavfall bland det brännbara 

avfallet, men kommunen håller på att utreda hur de på bästa sätt kan sortera och hantera detta 

(Intervju 3, 2014). Därmed har Norrköpings kommun kommit steget längre i 

avfallshanteringen.  

I analys och diskussion slås i vissa fall Finspångs kommun och det kommunalägda bolaget 

Finspångs Tekniska Verk samman och nämns som Finspångs kommun. Detta för att 

Finspångs Tekniska Verk anses representera Finspångs kommun. 
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6. Metod och empiri 
Denna studie har genomförts i två delar, en intervjustudie samt en textanalys. Intervjustudien 

är baserad på intervjuer med tjänstemän på kommunerna, och textanalysen har genomförts på 

det informationsmaterial kommunerna använder till sina invånare (se Tabell 1). Att använda 

båda dessa metoder har varit nödvändigt för att skapa en bred förståelse över kommunernas 

uppfattning samt deras faktiska arbete. Genomförandet och analysen av intervjuerna samt 

textanalysen har genomförts parallellt i studien och analyserna har till stor del gjorts 

oberoende av varandra. Helt oberoende analyser har inte varit möjliga att genomföra eftersom 

varje del har inneburit att ny information kommit fram och påverkat förståelsen av studiens 

ämne. Oavsett vilken ordning som väljs på intervjuer och textanalys är påverkan omöjlig att 

undvika. Därför valdes det att göra dessa parallellt och på så sätt har även studiens tid kunnat 

användas effektivt. Utöver detta har även en mindre och enkel analys av kommunernas 

avfallsplaner genomförts.  

Tabell 1: Studiens empiriska material från respektive kommun 

 

 
Norrköpings kommun Finspångs kommun 

Intervju Strateg 1: Person som tidigare 

varit involverad i skapandet av 

de strategiska dokumenten om 

avfallshantering. 

Strateg 2: Person som är involverad 

vid skapandet av de strategiska 

dokumenten om avfallshantering. 

Intervju Informatör 1: Ansvarar för 

utformandet av det 

kommunikativa materialet om 

avfallshantering på Tekniska 

kontoret. 

Informatör 2: Ansvarar för 

utformandet av det kommunikativa 

materialet om avfallshantering på 

Finspångs Tekniska Verk. 

Kommunikativt 

material 

Sopbladet, nr. 2 2013 Miljöalmanackan 2014 

Avfallsplan Norrköpings kommun - 

Avfallsplan 2013 

Renhållningsordning för Finspångs 

kommun - Förslag till avfallsplan 

2014-2018 

 

6.1 Kvalitativ forskningsintervju 

6.1.1 Kvalitativ intervju som metod 

Då syftet med denna studie är att undersöka kommunernas kommunikationsprocess är 

kvalitativa intervjuer lämpliga. Detta för att kunna få fram kommunens (tjänstemännens) 
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uppfattning och därmed tjänstemännens erfarenhet och tankar kring ämnesområdet 

(Denscombe, 2007). 

Denna studies intervjuer har varit halvstrukturerade. Detta gjorde det möjligt för 

informanterna att utifrån egna erfarenheter och tankar kunna prata öppet om de ämnen som 

togs upp (Kvale & Brinkmann, 2009). Med en halvstrukturerad intervju finns även 

möjligheten att låta ordningen av teman och frågor som ställs vara flexibel, på så sätt kan 

viktiga aspekter i intervjun följas upp och behandlas vid lämpligast tillfälle. Å andra sidan 

ställer detta höga krav på intervjuarens flexibilitet. Det är viktigt att vara medveten om vad 

intervjun har behandlat, vad som behöver förtydligas samt vad som återstår. Ett argument för 

halvstrukturerade intervjuer tar Ryen (2004) upp, som menar att en alltför hård struktur lätt 

kan göra intervjuaren blind. Det finns stora risker att interaktionen i dessa fall låses för 

mycket och att intervjuaren missar att ta upp vissa punkter som är viktiga för informanten. 

Detta kan förhindras i och med en mindre fast struktur som gör att intervjun till viss del 

formas av informanten. En hård struktur kan däremot användas i de tillfällen då intervjuaren 

vet vad den är ute efter. Eftersom kommunernas process och organisering angående just 

kommunikation till invånarna var okänd för författarna innan intervjun fanns det stora 

svårigheter att utforma en hårt strukturerad intervju och därmed var en halvstrukturerad mer 

passande. En hårt strukturerad intervju skulle endast hämma intervjuaren från att finna svar på 

studiens frågor.  

Intervjuerna i denna studie har skett mellan uppsatsens författare och en informant i taget, 

vilket enligt Denscombe (2007) är den vanligaste formen av halvstrukturerad intervju. Till 

skillnad från gruppintervjuer eller fokusgrupper, kan enskilda intervjuer minimera risken att 

olika uppfattningar och åsikter blandas ihop mellan flera informanter, och att de påverkar 

varandra (Denscombe, 2007). Då en del av syftet med denna studie är att studera 

uppfattningar och erfarenheter kring planeringen av kommunikation inom kommunerna, är 

det viktigt att informanterna inte påverkar varandra eller att åsikterna blandas ihop.  

6.1.2 Intervjupersoner 

En aspekt inom en intervjustudie är självfallet valet av vilka personer som ska studeras. Enligt 

Alvesson (2011) är valet av intervjuperson starkt sammankopplat med syftet i den studie som 

utförs. Utifrån studiens syfte så har två typer av yrkesroller identifierats. Dessa anses vara 

relevanta för att uppnå syftet och för att kunna besvara studiens frågeställningar. Den första 

typen av yrkesroll som identifierades (Strategen, se tabell 1) är involverad i utformandet och 

skapandet av kommunens avfallsstrategi. Den andra yrkesrollen som identifierades 

(Informatören, se tabell 1) ansvarar för utformandet av kommunens kommunikativa 

dokument, med inriktning på avfallshantering. Dessa yrkesroller identifierades utifrån att 

dessa antas befinna sig i olika steg i kommunikationsprocessen och kan därmed bidra till att få 

en bild av processen i kommunen, från början till slut. 

Alvesson (2011) beskriver två huvudprinciper vid val av intervjupersoner. Den ena är 

representativitet, vilket handlar om att få bredd och variation i valet av intervjupersoner. Den 

andra principen är någon form av kvalitetsurval. Denna princip innebär att intervjupersonerna 

har egenskaper som gör dem särskilt relevanta som informanter. Alvesson (2011) tar upp 

exempel såsom att de kan ha erfarenhet, överblick, begåvning, verbal talang, vara öppna och 

intresserade av projektet vilket leder till att värdet av deras intervjusvar blir särskilt stora. 
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Dessa två principer som Alvesson (2011) beskriver har varit i åtanke vid val av 

intervjupersoner. Intervjupersonerna har valts utifrån att de anses vara representativa och som 

nämnts tidigare bidrar de till att få en bild av hela kommunikationsprocessen inom kommunen 

och därmed till en någorlunda allomfattande bild. Intervjupersonerna ansågs även ha 

erfarenhet inom studiens ämne, och ger en bra överblick över området utifrån kommunens 

perspektiv samt kan ha ett intresse av studiens resultat. 

Vid valet av intervjupersoner ska det poängteras att det gjordes avgränsningar angående antal 

intervjuer som kunde genomföras per kommun, då studien begränsas beträffande tid samt 

storlek. Vid valet av intervjupersoner har det även varit viktigt att beakta kommunernas 

organisering. På grund av kommunernas differenser i storlek samt organisering har det inte 

varit möjligt att göra exakt matchning gällande intervjupersonernas yrkesroller mellan de två 

kommunerna. Det finns dock stora likheter beträffande de intervjuades yrkesroller och 

arbetsuppgifter som medför möjligheten att kunna göra givande jämförelser. 

För att identifiera vilka tjänstemän inom varje kommun som bäst representerade de två 

identifierade yrkesrollerna kontaktades ursprungligen en tjänsteman som identifierades som 

möjlig intervjuperson via kommunernas hemsida. Denna person på kommunen har sedan 

utifrån beskrivningen av studien och de identifierade yrkesrollerna tipsat och slussat vidare till 

personer som ansetts passa in i de identifierade yrkesrollerna. 

Som representanter för Finspångs kommun är det först en tjänsteman som har ett 

miljöstrategiskt arbete och arbetar med miljön i samhällsplaneringen. Denna tjänsteman är 

därmed involverad och med i skapandet av strategier inom avfallsområdet, där ibland 

avfallsplan. Den andra representanten från Finspångs kommun arbetar som informatör på 

Finspångs kommuns bolag Finspångs Tekniska Verk och utformar därmed 

kommunikationsmaterial till invånarna angående avfall. 

De som representerar Norrköpings kommun i intervjustudien är först en tjänsteman som 

tidigare har arbetat med utvecklingen av kommunens avfallshantering, inklusive 

avfallsplanen, under lång tid. I och med den omstrukturering som kommunens avfallsansvar 

står inför är denna tjänst sedan sex månader vilande, och tillsätts igen när det nya bolaget 

börjar arbeta. Den valda intervjupersonen är därför den som mest passar in på den tidigare 

beskrivna yrkesrollen. Den andra representanten från Norrköpings kommun är en tjänsteman 

som arbetar som informatör gällande bland annat avfallsfrågor. Detta innebär ett ansvar för 

utformandet av det kommunikativa materialet angående avfall till kommunens invånare. 

För att underlätta hänvisning till varje informant i den följande analysen kommer 

tjänstemännen som varit involverade i utformningen av det strategiska dokumenten att kallas 

strateger. De tjänstemän som arbetar fram och utformar det kommunikativa materialet 

kommer att kallas informatörer.  

Informanterna i studien representerar alla en kommun. Detta gör att informanterna hamnar i 

en sits där de ska förhålla sig till sina egna åsikter och tankar, samtidigt som de till viss del 

förväntas presentera kommunens förhållningssätt. Intervjuerna har inte kunnat ge en entydig 

och korrekt bild av kommunernas syn på frågan, dock ger intervjuerna en möjlig 

representation av kommunens uppfattning.  
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6.1.3 Intervjuguide  

I intervjustudier med halvstrukturerade intervjuer utformas en intervjuguide som stöd för både 

intervjuaren och informanten (Kylén, 2004). Guiden bör innehålla punkter som ska behandlas 

i intervjun, och kan bestå av övergripande ämnen, eller mer specifika frågor, beroende på 

intervjuns struktur och syfte. För att hålla en intervju öppen, utan att styra informanten för 

mycket, kan intervjuaren ställa upp underfrågor till punkterna som informanten inte får ta del 

av i förväg. Detta hjälper intervjuaren att styra intervjun åt rätt håll under varje punkt. Då 

halvstrukturerade intervjuer valts används endast föruppställda huvudfrågor och viktiga teman 

som ska tas upp under intervjuerna. Detaljen och ordningsföljden på frågeställningarna 

definieras däremot inte på förhand. Detta gör att möjligheten finns för intervjuaren att ställa 

följdfrågor för att fördjupa svaret (Kvale & Brinkann, 2009; Ryen, 2004). Utifrån detta 

innehåller den intervjuguide som skapats för studien framförallt teman, men även 

frågeställningar och nyckelord som ska behandlas i intervjun (Se bilaga 1). Frågor och teman 

är skapade utifrån studiens forskningsfrågor, detta för att med säkerhet kunna ställa frågor 

som i slutänden kan ge svar på forskningsfrågorna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

En viktig aspekt som har varit i åtanke vid formandet av intervjufrågorna är att frågorna ska 

formuleras generellt och inte peka i någon riktning (McCracken, 1988, i Ryen, 2004). Frågor 

som består av att intervjupersonen fritt ska berätta någonting är ofta bra frågor (Dalen, 2008). 

Aspekter som om frågan är tydlig, om det behövs förkunskap som informanten inte har för att 

besvara frågan och om frågan kan vara känslig att svara på, behöver utvärderas vid skapandet 

av frågeställningar och intervjuguide. 

Intervjuguiden till studien är därför formad genom övergripande rubriker - teman, som har 

några underfrågor (Kylén, 2004). Ordningen på rubrikerna kan komma att förändras under 

intervjuerna, dock är frågorna under respektive rubrik skapade för att ställas i samband med 

varandra. För att få informanten att fortsätta prata under intervjun kan följdfrågor ställas, 

alternativt andra tekniker för att få informanten att förklara sig (Ryen, 2004). Viktigt är att 

under intervjun lägga märke till nyckelord utifrån informantens berättelse, som kan användas i 

följdfrågor och då det behövs förtydliganden. 

6.1.4 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna har genomförts på informanternas arbetsplatser, och informanterna har även på 

begäran tillhandahållits de huvudsakliga frågorna ett par dagar innan intervjun för att kunna 

förbereda sig samt skapa sig en bild kring de ämnen som intervjun behandlar. Intervjuerna har 

med informanternas godkännande spelats in på diktafon, detta för att intervjuaren under 

intervjun ska kunna koncentrera sig på intervjun och undgå att behöva anteckna allt som sägs. 

Att spela in intervjun underlättar även efterarbetet för intervjuaren. 

6.1.5 Etiskt hänsynstagande vid intervju 

I intervjustudier är etiska frågor viktiga att ta hänsyn till (Trost, 2010). Det är viktigt att 

informanterna ska ha gett ett medvetet samtycke. Därför har varje intervju inletts med att 

berätta om studiens syfte, samt hur intervjun kommer att gå till. Informanterna har blivit 

tillfrågade om det går bra att spela in intervjun samt gjorts medvetna om att det bara är 

författarna som kommer att ta del av ljudfilen. Informanterna gavs även möjligheten att läsa 

igenom det transkriberade materialet för att undvika missförstånd (Kvale och Brinkmann, 

2009). I studien har informanterna valts att inte presenteras med namn, dock är namnet på 
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kommunen de representerar samt deras yrkesroll beskriven, detta är dock godkänt av 

informanterna. På så sätt ger det informanterna en viss anonymitet. Intervjuerna har varit 

frivilliga, och informanten har när som helst kunnat avbryta intervjun (Trost, 2010). 

6.1.6 Transkription och analys 

Efter intervjuerna har det inspelade materialet transkriberats, detta har skett så snart som 

möjligt efter att intervjuerna ägt rum. Genom att transkribera intervjuerna snarast fås den 

bästa möjliga återgivningen av det faktiska samtalet mellan intervjuaren och informanten 

(Dalen, 2008). De transkriberade intervjuerna har i det här fallet definierats som texter i 

tolkningsprocessen. Dalen (2008) menar att det finns vissa risker med detta, eftersom den tas 

ur sitt egentliga sammanhang. Trots detta argumenterar Dalen (2008) för att använda sig av 

transkriptionsmaterial som texter vid analyseringen. Analyseringen av de transkriberade 

intervjuerna har skett genom att systematiskt gå igenom varje intervju för att förstå vad den 

egentligen handlar om (Dalen, 2008). Detta innebär att de transkriberade intervjuerna har lästs 

igenom samtidigt som viktiga huvudaspekter i intervjuerna har markerats. Analyseringen har 

skett bland annat genom att relatera innehållet till tematikerna kommunikation och hållbar 

avfallshantering, dock har även andra intressanta aspekter i intervjuerna lyfts. De aspekter 

som har lyfts fram i intervjuerna, samt viktiga begrepp som identifierats, har sedan delats in i 

kategorier som gjorde det möjligt att förstå materialet på ett mer tolkande och djupgående sätt. 

Dessa kategorier har sedan legat till grund för analysen.  

För att få ut så mycket som möjligt av analysen samt för att inte missa viktiga perspektiv har 

studien dragit nytta av de två författarna. Genom att varje person utfört kodningsprocessen var 

för sig, så har olika perspektiv på intervjuerna varit möjliga att identifiera. De individuella 

kodnings- och kategoriresultaten har sedan jämförts och diskuterats. På så sätt har de 

tydligaste perspektiven identifierats och risken för missförstånd utifrån intervjuerna 

minimerats.  Utifrån den sammanställda bilden av varje kommun har sedan en jämförelse 

mellan de två kommunerna genomförts av de båda författarna tillsammans.   

6.2 Kvalitativ textanalys 
Studiens intervjuer kompletteras med textanalyser på kommunernas kommunikativa 

dokument som skickas ut till invånarna, angående avfallshantering. Genom textanalys finns 

det möjlighet att ta reda på vad en text säger och även hur den säger det (Hellspong & Ledin, 

1997). Båda dessa perspektiv är intressanta i den här studien. Genom att ta reda på vad de 

kommunikativa dokumenten egentligen säger kan det undersökas om kommunernas bild av 

kommunikation och hållbar avfallshantering håller i sig genom hela 

kommunikationsprocessen och vad kommunen egentligen kommunicerar. Genom att studera 

hur dokumenten är utformade kan kommunernas kommunikativa strategier utvärderas. 

Textanalysen har bestått av en delvis riktad kvalitativ innehållsanalys. En riktad kvalitativ 

innehållsanalys genomförs utifrån tidigare forskning och teorier (Hsiu-Fang & Shannon, 

2005). Relevant forskning eller teorier används då för att skapa kategorier att använda som 

grund vid analyseringen av texten. I den här studien är målet med textanalyserna att 

undersöka två redan förutbestämda teman, hållbar avfallshantering samt kommunikation, 

vilket gör den riktade analysen lämplig. Dock är tidigare forskning och teorier om de valda 

temana till viss del saknad och/eller ofullständig, vilket gör att det inte är möjligt att på 

förhand skapa tydliga kategorier inom dessa två teman. Genom att förutbestämma temana 
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hållbar avfallshantering och kommunikation, kan analysen riktas för att besvara studiens 

frågeställningar. Dessa teman liknar även dem som ligger till grund för intervjuerna, vilket 

möjliggör en jämförelse mellan textanalys och intervju. Underkategorier till temana har dock 

inte bestämts i förväg, på så sätt kunde analysen göras öppen inom dessa förutbestämda 

ämnen. Detta bidrar till att det kunde undvikas att viktiga aspekter missades genom en helt 

riktad analys, och materialet får styra resten av analysen och ligga till grund för de 

underkategorier som bestäms. Därför är det en delvis riktad innehållsanalys som har 

genomförts.  

Textanalysen började därmed med att författarna antecknade sina första intryck och tankar 

(Hsiu-Fang & Shannon, 2005), detta utifrån kommunikation och hållbar avfallshantering. 

Dessa intryck och tankar strukturerades sedan och delades in i relevanta kategorier. Genom att 

de två författarna har genomfört dessa steg av analysen var för sig har det gjort analysen 

säkrare. Risken att viktiga aspekter missas och att något övertolkas har minimerats på detta 

sätt. De identifierade kategorierna och tolkningarna har sedan diskuterats, för att undvika att 

texten missförstås och övertolkas. Viktigt att poängtera är att textanalysen påverkas av 

författarnas tolkningar och uppfattningar kring texterna och materialet.  

6.2.1 Kommunikativt material 

Textanalysen har genomförts på kommunikativt material från båda kommunerna. De krav 

som funnits vid valet av vilka material som har analyserats har varit att det ska vara tryckt 

material som fokuserar på att kommunicera avfallshantering till kommuninvånarna. För att 

kunna relatera dessa material till de aspekter som kommer fram vid intervjuerna med 

kommunerna ska materialen vara aktuella och kunna spegla kommunernas nuvarande arbete 

och strategier. Då kommunernas avfallshantering och andra förutsättningar skiljer sig åt har 

det inte varit möjligt att få tag på liknande material från båda. Istället har det fokuserats på att 

materialet ska representera kommunernas respektive fokus och strategier. Vid kontakt med 

båda kommunerna har tjänstemännen själva fått lägga fram tryckt material som kommunen 

använt och använder sig av. Samtidigt har material eftersökts på kommunernas hemsidor. På 

så sätt har olika typer av material identifierats, sedan har studiens författare genomfört ett 

urval utifrån ovanstående aspekter samt vad som ansågs vara lämpligt för studien. 

Det tryckta kommunikativa material som har valts att analyseras från Finspångs kommun är 

Miljöalmanacka 2014 som Finspångs Tekniska Verk ger ut. Almanackan delas ut till samtliga 

hushåll och fritidshus inom kommunen en gång per år. Den innehåller bland annat 

information om avfallshantering i kommunen men även generell information om miljö och 

natur. Från Norrköpings kommuns tryckta kommunikativa material har det senaste utskicket 

av Sopbladet (nummer 2, 2013) analyserats. Sopbladet skickas ut till samtliga hushåll i 

kommunen två gånger om året och innehåller information om kommunens avfallshantering 

samt aktuell information om avfall. Dessa två material har valts att analyseras på grund av 

deras breda målgrupp samt att det är kontinuerligt material som används av kommunerna. Det 

material som har analyserats är till storleken och mängden begränsat, vilket bidrar till 

svårigheter att dra slutsatser om kommunernas hela kommunikation. Det material som valts är 

dock kommunikationsinsatser som kommunerna satsar mycket på, materialet representerar 

därför en bild av kommunernas planerade kommunikationsstrategier. Materialet kan trots 

detta endast ses som ett urval av kommunernas kommunikation, och skapar inte en 

heltäckande bild men påvisar ändå stora och viktiga kommunikationsinsatser från 

kommunernas sida.  
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Trots att kommunerna till stor del använder sig av webbinformation när de ska kommunicera 

avfallshantering till sina invånare har textanalysen endast skett på tryckt material. Då det 

elektroniska materialet finns i väldigt stor mängd är det problematiskt att hitta en del av 

materialet som kan anses vara representativt för hela kommunens strategi. Webbmaterial är 

även mycket föränderligt och uppdateras kontinuerligt för att kommunicera ut aktuell 

information. Till skillnad från detta visar tryckt material en fastare bild av kommunens 

kommunikation vid ett tillfälle. Denna kommunikation är utarbetad för att fungera under en 

längre tid och blir därmed mer representativ för kommunen. Dock innebär avgränsningen till 

tryckt material att en av kommunernas största kommunikationskanaler inte analyseras, 

internet, vilket kan orsaka att vissa kommunikationsstrategier och aspekter av kommunernas 

kommunikation faller bort.  

6.3 Analys av avfallsplanerna 
Kommunernas avfallsplaner har varit viktiga att ta hänsyn till i studien och därmed har en 

mindre och enkel analys genomförts på respektive kommuns avfallsplan. Avfallsplanerna har 

använts som underlag för hur kommunikationen ingår i den ursprungliga planeringen av 

kommunens avfallshantering, samt för hur kommunerna använder sig av EU:s avfallshierarki. 

Analysen har genomförts genom att studera om och på vilket sätt kommunikation till 

invånarna presenteras i strategier, mål och åtgärder samt hur avfallshierarkin presenteras. 

Avfallshierarkin ligger till grund för studiens definition av hållbar avfallshantering och 

användningen av den kan därmed ge en bild av hur kommunerna förhåller sig till hållbar 

avfallshantering och dess olika steg.   
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7. Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning om de ämnen som behandlas i studien. Denna forskning 

relateras det till senare, vid analys och diskussion av studiens resultat. 

7.1 Kommunikationsprocessen 

I planeringen av kommunikation ingår det att göra strategiska val, oavsett om det handlar om 

långsiktiga kampanjer eller mer kortsiktiga insatser så är det viktigt att utarbeta en 

genomtänkt strategi för kommunikationsaktiviteten (Larsson, 2008). Medan målen i en plan 

anger vart man vill komma eller vad man vill uppnå så pekar de strategiska valen ut det 

huvudsakliga vägvalet, det vill säga hur man ska ta sig dit på bästa sätt samt hur man ska 

hantera de hinder som kan finnas på vägen. Kommunikationsstrategin står också för den 

avgöranden idén om hur man hanterar relationen med sin omvärld. Enligt Larsson (2008) 

utformas kommunikationsstrategier från ledningsnivå till detaljeringsnivå. Strategi på 

organisatorisk ledningsnivå är speciellt viktigt då denna ska balansera inre och yttre faktorer, 

det vill säga göra en avvägning mellan organisationens mål och aktiviteter, samt 

omgivningens behov och krav. 

Erikson (2007) menar att när en organisations mål och visioner bestäms behöver dessa 

omformuleras till en kommunikationsplan. Denna ska fungera som underlag för hela 

organisationens kommunikationsarbete. Planen bör fokusera på både hur organisationens 

interna och externa kommunikation ska fungera. Viktiga aspekter att ha med i 

kommunikationsplanen är hur nuläget ser ut och vilka mål organisationen har med arbetet. 

Målen med kommunikationsarbetet ska inte innefatta att genomföra faktiska insatser, utan 

istället fokusera på vad man vill uppnå med det arbete som planeras. Planen ska också 

identifiera viktiga målgrupper för kommunikationsarbetet, dessa målgrupper ska brytas ner i 

så små grupper som möjligt för att underlätta det framtida kommunikationsarbetet. Grupperna 

kan definieras utifrån parametrarna geografi, demografi och psykografi. I 

kommunikationsplanen ska även ansvarsfördelningen inom organisationen klarläggas, detta 

för att utreda vem som gör vad när planen genomförs. Viktigt är även att definiera 

organisationens kommunikationsstrategi, det övergripande budskapet, hur och när 

kommunikationen ska genomföras, budget och uppföljning/utvärdering. 

Ammenberg (2012), Bruzelius & Skärvad (2011) och Jacobsen & Thorsvik (2008) anser att 

den interna kommunikationen är avgörande inom en organisation då personalen måste vara 

medvetna om vad som är viktigt och varför, samt vad man ska göra och hur det ska ske. Detta 

för att kunna skapa en enad och samarbetande organisation.  Det kan vara mycket svårt att 

uppnå en bra intern kommunikation inom en organisation, och en kommunikation som inte 

fungerar leder ofta till stora problem. 

7.2 En genomslagskraftig och effektiv kommunikation 

Brulle (2010), Larsson (2008) och Person & Holz (2003) menar att dagens kommunikation 

ställer stora krav på att föra en dialog mellan sändarna av informationen och mottagarna av 

informationen, till skillnad från att bara informera. För att kommunikationen ska vara effektiv 

krävs det att allmänheten själva är involverade i kommunikationen och därför bör 

informatörer till stor del fungera som diplomater istället för att bara leverera information. Ett 

annat sätt är att använda sig av aktiviteter för att involvera mottagarna i kommunikationen. 

Cox (2013) diskuterar att många informationskampanjer ofta misslyckas för att de endast 
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sprider information. Istället behöver kampanjerna arbeta med hur mottagarna av 

kommunikationen ska agera i dessa frågor.   

Att ta hänsyn till målgruppens förutsättningar och förkunskaper lyfter många forskare som 

viktigt för att skapa en bra kommunikation (Andersson m.fl., 2011; Larsson, 2008; Tobias, 

Brügger och Mosler, 2009). Samhället består av en stor samling av många olika slags grupper 

som alla förstår och tar till sig information på olika sätt. Detta ställer stora krav på en allt mer 

målgruppsanpassad information, där kommunikationsmetod och kommunikationsstrategi är 

viktiga val för att utforma kommunikationen. Att använda sig av massutskick till hela 

samhället är därför en allt mer ineffektiv metod för att skapa medvetenhet och resultera i 

beteendeförändringar. Andersson m.fl. (2011) menar att syftet med information delvis är att 

orsaka direkta beteendeförändringar hos individer, men även att göra individer mer mottagliga 

för andra typer av styrmedel. 

Beroende på i vilken fas i beteendekedjan människor befinner sig behöver de olika typer av 

information och kunskap (Andersson, m.fl., 2011). Beteendekedjan består bland annat av en 

fas där individen är medveten om ett problem och är beredd att förändra sitt beteende, till 

skillnad från fasen där individen behöver förändra sin attityd om en fråga innan en 

beteendeförändring kan ske. Information till de som är medvetna om problemet kan 

exempelvis vara att beskriva hur något ska genomföras. För att istället skapa 

attitydförändringar bör information användas till att beskriva ett problem och varför individen 

ska förändra sitt beteende. 

Att använda påstridiga slogans och meddelanden för att kommunicera miljöproblem är vanligt 

(Konrod, Grinstein & Wathieu, 2012). Detta får dock ofta effekten av att mottagaren inte alls 

bryr sig om meddelandet. Istället menar Konrod, Grinstein och Wathieu (2012) att individer 

är mer följsamma när påstridighet inte används och mottagaren istället bes att göra någonting. 

Att använda skrämseltaktik i samband med miljöproblem är även det till stor del ineffektivt 

(O’Neill & Nicholmson-Cole, 2009). Detta leder ibland till ett initialt engagemang i fråga, 

men ur ett längre perspektiv minskar detta på grund av rädsla eller handlingsförlamning. 

Viktigt för att skapa ett engagemang hos allmänheten är istället genom att presentera lokala 

perspektiv på frågan, som individen kan relatera till. Att även fokusera på vad individen själv 

kan göra för att hantera ett miljöproblem är viktigt.  

Henriksson, Åkesson & Ewert (2010) och von Borgstede & Andersson (2010) anser att 

information är ett viktigt styrmedel för att skapa positiva attityder om återvinning och att få 

individer att återvinna sitt avfall. Detta beror på informationens utformning och 

informationskällan. En bra information är en information som tar upp motivationsfaktorer 

men som även påvisar möjliga barriärer som finns för att förändra beteende.  

Ojala (2008) menar att individers val att inte agera utifrån en hållbar avfallshantering delvis 

beror på brist av information och kunskap. Den studie Ojala (2008) genomfört visar att 

individer ansåg det vara komplicerat att återvinna samt källsortera korrekt, vilket innebär att 

det saknas kunskap kring återvinningens praktiska del. Å andra sidan framkom det att 

deltagarna i studien inte tagit sig tid att läsa det informationsmaterial som fanns tillgängligt 

och som kunde ha besvarat deras frågor och funderingar. 
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7.3 Avfallshantering 

Barr m.fl. (2013) berättar att fokus för att lösa och hantera avfallsfrågan länge har legat på att 

få individer att källsortera. Dock har en ökad återvinning av privatpersoners avfall resulterat i 

att enskilda kommuner får större och större problem med att kunna hantera allt det material 

som samlas in. Barr m.fl. (2013) anser att detta innebär att kommunerna bör fokusera mer på 

att inte bara få invånarna att återvinna sitt avfall, utan även på att få dem att minska och 

återanvända material för att hindra avfallets uppkomst. Detta ställer dock andra krav på 

kommunikationen än tidigare. Att få individer att återanvända och minska sin konsumtion 

innebär att påverka hur produkter förs in i hemmen, detta till skillnad från återvinning som 

endast involverar hur avfall hanteras i hemmen.  
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8. Analys 
Nedan följer en analys utav intervjustudien samt textanalysen för respektive kommun. 

Intervjuanalysen kommer att behandla de kategorier som har varit utmärkande under 

intervjuerna. Textanalysens intressanta aspekter relateras sedan till intervjuernas innehåll. 

Därefter jämförs de två kommunernas sammantagna resultat, detta för att få fram likheter men 

även skillnader.  

8.1 Norrköping 

8.1.1 Intervjustudie 

Avfallsplanens relation till kommunikationen 

Norrköpings kommun fastställde år 2013 en ny avfallsplan för åren 2013-2016 (Norrköpings 

kommun, 2013:a). I planen presenteras ett tydligt perspektiv om invånarnas betydelse för att 

uppnå målen, det krävs “en kraftfull satsning på information, dialog och 

kunskapsuppbyggnad” (s. 4, Norrköpings kommun, 2013:a). Kommunikation och information 

ingår som åtgärdsförslag för många av kommunens mål.  

Vikten av kommunikationen i förhållande till avfallsplanen poängterades även av strategen 

(Intervju 1, 2014). Kommunikation till medborgarna menas vara ett av de två medlen som 

finns till att påverka, det andra är genom reglering av taxor, och därmed blir kommunikation 

viktig som ett åtgärdsförslag.  

Arbetsprocessen 

När det kommunikativa materialet angående avfallshantering skapas i Norrköpings kommun 

sker det i ett antal steg (Intervju 1 & 2). Processen påbörjas antingen genom ett politiskt beslut 

om en åtgärd eller insats, eller genom att ett problem eller en idé uppkommit någonstans i 

driftprocessen. Insatser för att förbättra avfallshanteringen uppkommer till exempel genom att 

många invånare ringer in till kundtjänst med frågor som rör samma sak eller att det blir 

vanligt förekommande att något sorts avfall slängs fel. Ibland skapas bara rena 

kommunikationsinsatser, till exempel informationsblad om slamtömning, eller så bildas större 

projekt med fysiska åtgärder som också kräver information.  

De idéer och problem som uppkommer diskuteras på interna möten på avfallsavdelningen, där 

konkreta åtgärder bestäms (Intervju 1 & 2). När beslut fattas om att det blir någon form av 

kommunikationsinsats skapas det en kommunikationsplan för insatsen (Intervju 2). 

Kommunikationsplanen innehåller syftet med insatsen, hur den ska genomföras, målgrupp 

med mera. Denna används sedan som underlag för den kommunikativa insatsen. 

Båda informanterna (Intervju 1 & 2) poängterar att det finns ett stort engagemang för 

avfallsfrågor inom Norrköpings kommun. I idéutveckling och formande av information till 

medborgarna är det ofta många som vill vara och är delaktiga. Engagemanget är viktigt för att 

skapa bra insatser, men det kan även göra att arbetet försvåras och tar längre tid när många är 

delaktiga. Informatören uttrycker engagemanget genom följande; ”…just vad det gäller avfall 

här på tekniska kontoret så blir vi alltid många personer som är inblandade av någon 

anledning…”. Samtidigt som det senare uttrycks; ”…men just så att de som jobbar med avfall 

kan vara väldigt engagerade och nästan att det blir för mycket att alla ska tycka till om exakt 
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samma text och det slutar med att texten blir något annat än vad den var från början…” 

(Intervju 2) 

Intern kommunikation 

Den interna kommunikationen inom kommunen uttrycks som viktig av båda informanterna 

(Intervju 1 & 2). Detta handlar om kommunikation mellan Tekniska kontoret och 

kundservice, kommunikationsavdelningen, politikerna, bygg- och miljökontoret samt 

entreprenörerna för avfallshanteringen. Alla dessa avdelningar är involverade i 

kommunikationen av avfallshanteringen och därför behöver de ha den senaste informationen 

om det pågående arbetet.  

Både fysiskt avstånd och organisatoriskt avstånd inom kommunen uttrycks skapa svårigheter 

för arbetet med avfallshanteringen (Intervju 1 & 2). Det fysiska och organisatoriska avståndet 

mellan kundservice, som tar emot samtal vid frågor om avfall från medborgarna, och 

Tekniska kontoret skapar svårigheter för den interna kommunikationen, strategen menar att 

”det är en utmaning att få det att fungera”. Det ställer extra stora krav på en fungerande 

intern kommunikation mellan olika parter, det “faller ibland mellan stolarna” (Intervju 1), 

vilket kan orsaka problem i bemötande av kunder. Samma avstånd finns även mellan den 

ansvarige informatören, som sitter på kommunikationsavdelningen, och Tekniska kontoret. 

Tekniska kontoret, som vet vad som är på gång, har ett stort ansvar att mata dem som ansvarar 

för kommunikationen med relevant information.  

Den politiska processen inom kommunen kan ibland göra att projekt blir svåra att genomföra; 

“det är väldigt många man måste ha med i båten, alla måste vara överens…” (Intervju 1). 

Projekt som just syns mycket för invånarna uttrycker strategen som extra tröga, då många vill 

vara med och säga sitt. En annan svårighet med kommunikationen uppkommer i de fallen då 

en snabb kommunikation behövs, till exempel om pressen ringer (Intervju 2). I dessa 

situationer uttrycker informatören att tidsbristen orsakar att kommunikationen inte alltid blir 

genomtänkt och att budskapet ibland brister.  

Extern kommunikation 

De informationsvägar som Norrköpings kommun främst använder för kommunikation till sina 

invånare är webbinformation (Intervju 1 & 2). Denna information är lättillgänglig och når ut 

till många invånare, även om man inte når alla. Då många medborgare även har visat intresse 

för att få information i brevlådan kombineras webbinformationen bland annat med ett 

kontinuerligt tryckt material, Sopbladet. Bladet skickas ut två gånger om året till samtliga 

hushåll i kommunen och det innehåller information om kommunens avfallshantering. Denna 

kommunikationsväg har använts i ett par år och är något som Norrköpings kommun ofta får 

positiv respons på av invånarna. Båda informanterna anser att kommunikationen till invånarna 

i dagsläget är bra, dock finns det alltid en önskan om att kunna göra mer. Bland annat genom 

att komma ut mer i “fält” och ha en mer personlig kontakt med invånarna. 

En bra kommunikation uttrycks av informanterna som någonting som sker naturligt och som 

medborgarna möts av i vardagen (Intervju 1 & 2). Det är viktigt att hela tiden komma från 

olika håll för att nå människor, och ofta kombineras olika typer av informationsmaterial för att 

nå så många som möjligt. Informationen måste vara relevant för målgruppen för att 

informationen ska nå fram.  
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Informatören utrycker att de ofta använder personliga möten i det kommunikativa materialet, 

detta för att skapa en personlig koppling mellan invånare och till exempel sophämtare 

(Intervju 2). Det är även viktigt att kommunikationen ska ha något för alla målgrupper, och att 

det ska bli en balans mellan information som är lite rättvisande och tråkig, och en information 

som är rolig och inspirerande.  

Hållbar avfallshantering 

Att förhålla sig till EU:s avfallshierarki är en viktig aspekt i hur Norrköpings kommun 

framställer en hållbar avfallshantering i sitt kommunikativa material (Intervju 1 & 2). I 

Norrköpings kommuns avfallsplan (2013:a) finns det även där ett fokus på EU:s 

avfallshierarki, den presenteras och beskrivs ligga till grund för kommunens avfallsarbete. 

Båda informanterna uttrycker att kommunen försöker styra invånarnas avfall till de första 

stegen av hierarkin; återanvändning och återvinning, för att skapa en hållbarare 

avfallshantering. Informatören menar att hållbar avfallshantering framställs och beskrivs 

genom ”…att man försöker beskriva dom här flödena som finns…” och ”…jag tycker 

genomgående att vi försöker få in det där perspektivet, var tar det vägen sen?, och det är nog 

allra viktigast egentligen.”, detta för att skapa en medvetenhet hos medborgarna (Intervju 2). 

Ett exempel på detta är matavfallets kretslopp som presenteras i Sopbladet. Detta kretslopp 

går från avfallets uppkomst, via hur det hanteras vid återvinning och slutligen till produkten 

biogas. I vissa fall finns inte möjligheten att beskriva hela flödet, men det viktigaste är enligt 

informatören att ändå just presentera var det tar det vägen sedan (Intervju 2). 

Förändring till bolag 

Ansvaret för Norrköpings kommuns avfallshantering kommer från och med 1 april att flytta 

från Tekniska kontoret till ett nytt kommunalägt bolag, Norrköping vatten och avfall. 

Informatören och strategen uttryckte båda förväntningar på att organiseringen och hanteringen 

av avfallet kommer att förbättras i och med förändringen (Intervju 1 & 2). En förhoppning 

finns hos båda informanterna att detta ska leda till mer resurser för avfallshanteringen. Då 

Tekniska kontoret hanterar andra frågor än avfallshantering finns det i dagsläget risk att 

avfallshanteringen hamnar på sidan av, strategen hoppas att detta förändras i och med 

omorganiseringen. 

8.1.2 Textanalys 

Sopbladet 

Sopbladet från Norrköpings kommun är ett informationsmaterial som är utformat som en 

tidning. Innehållet i Sopbladet nr 2, 2013 behandlar ämnen som exempelvis matavfallets 

kretslopp, elavfall men också tips att tänka på när höst går mot vinter.  

Sopbladet är utformat med mycket klara färger och bilder, detta gör att materialet kan 

uppfattas som mer estetiskt tilltalande. Texten i tidningen är uppdelad i olika 

informationsrutor, vilket medför att texten inte känns tung och därmed kan bli lättare att läsa. 

Sopbladet använder ofta ord som kan fungera för att väcka nyfikenhet och intresse hos 

läsaren, exempelvis ”har du funderat över…?” och ”tänk på…”. Tips för att underlätta 

avfallshanteringen används även ofta. På så sätt har materialet en positiv attityd kring avfall, 

vilket innebär att informationen inte ger skuldkänslor och inte heller ger en negativ upplevelse 

vid läsning. Detta kan göra materialet mer mottagligt för läsaren.  
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Texterna i Sopbladet är skrivna genom att de är direkt riktade till läsaren, vilket skapar en 

direkt och personlig kontakt. Detta genom att exempelvis använda orden “du” och “ditt” 

genomgående i materialet, ”Så här sorterar du ditt trädgårdsavfall” och ”Tänk på att knyta 

ihop soppåsen ordentligt innan du lägger den i soptunna…”. En personlig kontakt skapas 

även genom att ställa frågor till läsaren “Samlar du också elprylar på hög?”. Att skriva på det 

här sättet kan bidra till att läsaren känner sig utpekade, dock inte nödvändigtvis på ett negativt 

sätt, utan mer att den enskilda individen är delaktig i ett kretslopp och en process. Genom att 

använda ordet ”också” kan det även påvisa att individen inte är ensam om att kanske hantera 

sitt avfall fel. Sopbladet vänder sig även till flera olika målgrupper, exempelvis innehåller 

materialet en text om hur barn är engagerade i avfallsarbetet. Detta kan rikta sig både till barn, 

men även till föräldrar. 

En del av Sopbladet beskriver ett kretslopp, “Matavfallets väg, från hushåll till 

biogasanläggning”, där “du” med “ditt” matavfall är en avgörande och betydande part. 

Beskrivningen av matavfallets kretslopp börjar med det enskilda hushållet, och man beskriver 

bland annat ”Vad är matavfall?” och ger intressanta siffror på hur mycket matavfall som 

slängs varje år. Att definiera någon typ av avfall görs inte bara i detta avsnitt utan även på 

flera andra ställen, exempelvis ”Vad är elavfall?”. Då denna typ av informationsmaterial 

riktar sig till en väldigt bred målgrupp innehållande väldigt varierande kunskapsnivåer kan det 

vara viktigt att också ligga på en grundnivå och definiera de olika typerna av avfall, så att 

förvirring och frågor undanröjs. Nästa steg i processen är när sophämtaren hämtar “ditt” 

matavfall du slängt i “din” tunna. Här får man ett personligt möte med sophämtaren Kalle 

Karlsson som kör tvåfacksbil på Vikbolandet. Att ha ett personligt möte på detta sätt kan leda 

till att man som läsare lättare tar till sig tipsen under; “Tänk på din sophämtare i vinter”, då 

tipsen underlättar just Kalle Karlssons arbete. Det ges också ett personligt möte med Patrik 

Aronsson som arbetar på Svensk biogas, den sista anhalten i kretsloppet. Här tydliggörs det 

lokala perspektivet genom att tydligt markera “i Linköping” med grön färg i rubriken 

“Slutligen tas ditt matavfall om hand på biogasanläggningen i Linköping”. På detta sätt 

förstärks och markeras det närproducerade och lokala i kretsloppet.  

8.1.3 Jämförelse mellan intervju och textanalys 
Det finns vissa likheter mellan hur kommunikation presenteras av informanterna och hur 

kommunikationsstrategier används i Sopbladet. Då Sopbladet skickas ut till samtliga hushåll i 

Norrköping är det även en information som man möts av i sin vardag, denna strategi nämns 

som viktig av Norrköpings kommun för att naturligt få ut information till invånarna. 

Personliga möten nämns av informatören som ett bra sätt att skapa personlighet i ett material, 

detta används i Sopbladet till exempel när processen kring matavfall beskrivs. Att alltid ha 

något för alla målgrupper i materialet är ännu en aspekt som lyfts för att skapa bra 

kommunikation. I Sopbladet finns det information för olika kunskapsnivåer, men materialet 

riktar sig även till olika åldersgrupper, som exempelvis barn. På så sätt speglar Sopbladet flera 

av de strategier som informanterna poängterat som viktiga för att nå ut till invånarna.  

För att ge bilden av en hållbar avfallshantering anser Norrköpings kommun att det är viktigt 

att fokusera på flöden och kretslopp av avfall. Detta perspektiv syns tydligt i Sopbladets 

beskrivning av processen kring återvinning och behandling av matavfall. Kommunen menar 

även att de lägger fokus på att styra invånarnas avfallshantering mot mer återanvändning och 

återvinning i kommunikationen. I processen om matavfall fokuseras det mycket på att 
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återvinna matavfall, och vad detta bidrar till. För att påverka individerna till att minska sitt 

matavfall presenteras bara mängden matavfall som slängs av varje individ, därmed finns det 

plats för ett större fokus på att en minskning är betydande. Ett fokus på att få individerna att 

minska sin mängd avfall finns inte heller i det resterande av materialet, det fokuseras främst 

på återvinning. Dock är det problematiskt att lägga fram bra konkreta tips på hur individer kan 

göra detta i praktiken, vilket gör att det finns svårigheter med att fokusera på detta steg i 

avfallshierarkin.  

8.2 Finspångs kommun 

8.2.1 Intervjustudie 

Avfallsplanens relation till kommunikationen 

Finspångs kommun har nyligen antagit en avfallsplan för perioden 2014-2018. I avfallsplanen 

finns det ett avsnitt vid namnet “Avfallsmängder och källsortering” vilket innehåller ett fokus 

på information (Finspångs kommun, 2013). Det poängteras att det är viktigt att så många som 

möjligt nås av informationen avseende vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras. Det 

finns dock en problematik kring att informationsflödet idag är både större och mer högröstat 

än någonsin, vilket medför svårigheter att nå ut med samhällsinformation. Vidare påpekas att 

det krävs en noggrann analys av vilka kanaler som fungerar bäst för kommunikationen. I 

övrigt finns det i Finspångs kommuns avfallsplan inget större fokus på information till 

invånarna, varken som mål eller åtgärd. 

Strategen menar på att det inte finns någon medveten plan i kommunikationen till invånarna 

utifrån avfallsplanen (Intervju 3). Vid framtagandet av renhållningsordningen och 

avfallsplanen har man inte heller sneglat så mycket på hur det ska kommuniceras till 

invånarna. Informatören å andra sidan lyfter fram att avfallsplanen är viktig och att planen 

finns i åtanke vid utformandet av kommunikationen, avfallsplanen finns alltid med som ett 

ramverk (Intervju 4). Informatören tydliggör att avfallsplanen inte begränsar utan det finns en 

frihet kring utformandet av kommunikationen. Den fungerar som en grund, men man gör 

mycket utöver det som står i avfallsplanen. 

Arbetsprocessen 

De två informanterna från Finspångs kommun presenterade två ganska olika processer av hur 

planeringen av kommunikation går till. Men något både strategen och informatören påpekade 

var att planeringsprocesserna av kommunikation ser väldigt olika ut beroende på vad det 

handlar om och vilka som deltar (Intervju 3 & 4).  

Enligt informatören är det främst Finspångs Tekniska Verks verksamhetschefer tillsammans 

med deras miljö- och kvalitetssamordnare som uppmärksammar ett behov av information till 

invånarna (Intervju 4). Behovet av information utgår ifrån allt som står i förordningar, 

lagkrav, villkor, tillstånd, bestämmelser och så vidare från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, 

kommunen etc. Då Finspångs Tekniska Verk även är ISO 9001 och ISO 14001 certifierat så 

ställer det också krav på hur kommunikationen ska se ut och vad som ska kommuniceras till 

invånarna. Utifrån de informationsbehov som identifieras är det informatören som arbetar 

fram ett bästa möjliga sätt att kommunicera. Informatören lägger fram olika förslag på 

metoder att kommunicera för verksamhetschefer samt projektansvarig som beslutar om vad 

som anses vara den rätta strategin.  
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I planeringsprocessen av kommunikation till invånarna finns det även två viktiga grupper som 

identifierar kommunikationsbehov och arbetar med att lösa dessa (Intervju 3 & 4). För det 

första finns det en renhållningsgrupp, med företrädare från kommunens tillsynsavdelning, 

Finspångs Tekniska Verk samt renhållningsentreprenören. I renhållningsgruppen förs en 

diskussion kring vad som fungerar och vad som inte fungerar angående avfallshantering, samt 

till slut hur man kommunicerar det som inte fungerar. Det finns även en så kallad 

samverkansgrupp där Finspångs Tekniska Verk, kommunens miljöstrateg, klimat-och 

energistrateg samt skolans och förskolans strateger deltar. Denna samverkansgrupp har syftet 

att just samverka kring kommunikation och planera olika aktiviteter för skolan och förskolan.  

Kommunen är framförallt inblandade i utformandet av avfallsplanen, och därmed deltar 

strategen inte i så stor utsträckning vid utformandet och planeringen av kommunikationen till 

invånarna (Intervju 3). Då strategen inte medverkar i den direkta processen visas det ingen 

tydlig arbetsprocess av kommunikationen från strategen. Strategen anser att ”…man skulle 

lägga till någon kommunikationsplan redan när man tar fram en avfallsplan…att ha någon 

slags idé om hur man kommunicerar ut det.”. Strategen fortsätter vidare med ”Så att det 

skulle ju kunna vara ett sätt att man titta på någon typ av kommunikationsplan för att det ska 

leva vidare.” Det vill säga att avfallsplanen skulle kunna innehålla en mer medveten, 

strategisk plan av kommunikation som även skulle kunna underlätta genomförandet av planen 

efter dess godkännande.  

Intern kommunikation 

Ett perspektiv som förs fram av båda informanterna är att det är viktigt att den interna 

kommunikationen fungerar (Intervju 3 & 4). Det är av stor vikt att alla som är involverade i 

avfallshanteringen, bland annat kommunen och Finspångs Tekniska Verk, har samma 

perspektiv och bild av frågorna och att det därmed kommuniceras på samma sätt till 

invånarna. Informatören menar att arbetet mellan kommun och bolaget fungerar bra, ”…jag 

tycker vi jobbar bra ihop… och det känner jag att de tycker också” men lyfter också följande; 

”men däremot så skulle man kunna jobba ännu mer för det finns ju den här geografiska biten  

för helst så skulle man ju vilja springa över…, men man kan ju lyfta luren…” (Intervju 4).  Så 

det geografiska avståndet mellan kommunen och bolaget gör att det sätts press på den interna 

kommunikationen, men den anses ändå fungera väl. Å andra sidan finns det en närhet inom 

bolaget mellan informatör, kundservice och hela avfallshanteringen, som underlättar arbetet. 

Extern kommunikation 

I Finspångs kommun har man sedan ett par år tillbaka använt sig av Miljöalmanackan för att 

kommunicera ut viktig information om avfall (Intervju 4). Då denna typ av information även 

har ett annat användningsområde, ökar chanserna att hushållen inte bara kastar den i 

återvinningen. Förutom almanackan används framförallt webben och Facebook för att 

kommunicera ut information. Detta är enkla informationskanaler som inte kräver stora 

ekonomiska resurser, men fortfarande når fram till många invånare. Fokus ligger också på att 

samarbeta med skolorna inom kommunen, genom barnen kan informationen även nå hem till 

föräldrarna och hushållen.  

Informatören anser att en bra kommunikation ska ske nära invånaren, den ska vara en del av 

vardagen (Intervju 4).  Informanten påpekar att det finns en klassisk skröna att det inte spelar 

roll om man källsorterar, allt hamnar ändå i samma container i slutändan, därmed är det 
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viktigt att belysa att det gör skillnad att källsortera. Det är även viktigt är att invånarens 

perspektiv är med, “what’s in it for me?”. Informatören arbetar mycket med att få in fina 

bilder och även ett lokalt perspektiv på informationen, detta för att lättare nå fram till 

invånarna. Båda informanterna (Intervju 3 & 4) uttrycker att det är svårt med kommunikation 

som ska nå ut till många olika målgrupper, det finns önskningar om att ha mer tid och resurser 

för att satsa mer på specifika insatser för speciella målgrupper. Att skräddarsy informationen 

utifrån mottagaren istället för att satsa på att få ut mer information är en viktig del i att nå 

fram. Strategen påpekar att kommunen bör kommunicera mer strategiskt och genomtänkt för 

att få en förbättrad kommunikation samt information.  

Att vara ute och träffa invånarna är ett effektivt sätt för att kommunicera, anser både strategen 

och informatören (Intervju 3 & 4). Dock är möten ett kostsamt och resurskrävande sätt att 

kommunicera, vilket begränsar användandet av det. Önskan finns dock från båda att få göra 

detta i större utsträckning, exempelvis med skolor och föreningar.  

Hållbar avfallshantering 

I Finspångs kommuns avfallsplan (2013) finns inte EU:s avfallshierarki med i så stor 

utsträckning, den nämns endast som ett direktiv att förhålla sig till. Informanterna presenterar 

dock avfallshierarkin som en viktig aspekt i att kommunicera en hållbar avfallshantering till 

medborgarna (Intervju 3 & 4). Informatören arbetar för att styra medborgarnas 

avfallshantering mot mindre deponering och mer återanvändning (Intervju 4). Det är viktigt 

att det finns en långsiktighet i hanteringen. Genom att fokusera på de cykler som finns lokalt i 

naturen; “det du spolar ner i avloppet hamnar sedan i ditt dricksvatten”, kan de globala 

cyklerna förstås genom ett lokalt perspektiv, som är lätt att ta till sig för medborgarna. 

8.2.2 Textanalys 

Miljöalmanackan 

Finspångs Tekniska Verks Miljöalmanacka 2014 fungerar inte bara som ett sätt att 

kommunicera miljöinformation till kommunens invånare, utformningen av en almanacka gör 

att den har en alternativ funktion som håller länge, den blir en del av invånarens vardag. 

Bilderna i almanackan är lokala och utses genom en fototävling som privatpersoner får delta i, 

därmed blir allmänheten delaktig i almanackan. De naturbilder som finns i almanackan kan 

öka chansen att den används av hushållen och inte bara slängs direkt när den kommer hem i 

brevlådan. Förutom att almanackan blir mer estetiskt tilltalande på grund av de bilder som 

används, är texten indelad i mindre stycken och rutor, vilket kan underlätta läsningen av 

texten.  

Miljöalmanacka 2014 innehåller mycket fakta och information om många olika 

avfallsområden, till exempel information om hur du sorterar; ”Sortera dina tidningar och 

förpackningar” och även ”Öppettider Sjömansängs återvinningscentral”. Informationen är 

kort och koncis, vilket gör att almanackan kan fungera som en uppslagsbok vid funderingar. 

Utformningen av en uppslagsbok kan ses som funktionell då den är kombinerad med en 

almanacka som är skapad för att finnas i hushållen under en längre tid. Den information som 

finns med i almanackan är av ett brett spektrum, den utgår bland annat ifrån att invånarna har 

olika förutsättningar, till exempel bor i villa eller fritidshus, vilket gör att den täcker in många 
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målgrupper. Exempelvis är det olika saker som gäller vid grovsophämtning beroende på 

boendeform, hur ofta det hämtas och så vidare.  

Informationen är till stor del formulerad utifrån individens perspektiv, den fokuserar på vad 

privatpersoner kan och ska göra vid hantering av sitt avfall. Genomgående i almanackan 

presenteras informationen ur individens perspektiv; ”När du vill anlägga ett enskilt avlopp…” 

och ”Tack för att du lägger sopporna i påsar!”. Det finns en kontinuerlig bekräftelse på att 

individen gör skillnad och är av stor vikt för att skapa en bättre värld. Detta kan tydas i 

avsnittet “Sortera dina tidningar och förpackningar” där man exempelvis tydligt påvisar var 

“dina” tidningar tar vägen: “Blir: Nytt papper i Norrköping. Energibesparingen är 70 % 

jämfört med användningen av ny fiber vid tillverkningen.”  

I almanackan presenteras avfallshierarkin kort, den utgår ifrån det större, globala perspektivet, 

men specificerar sedan varje steg utifrån hur individen själv kan agera. De första stegen 

presenteras som positiva ur miljösynpunkt, medan deponi “är det miljömässigt sämsta 

alternativet”. Det poängteras att ”Din hjälp behövs för att minska miljöpåverkan”. Det fokus 

som finns på individen i beskrivningen kan göra det enkelt att som privatperson agera och 

känna sig viktig i arbetet för en hållbar avfallshantering. Informationen i almanackan utgår 

även mycket ifrån tips som underlättar för hushållen och den som tar hand om avfallet, som 

till exempel i stycket “Undvik dina illaluktande sommarsopor!”.  

Genom hela almanackan används ofta beskrivningar av avfallets hela flöden. När det 

presenteras hur man källsorterar vissa typer av avfall presenteras det inte bara ”vad” och 

”hur”, utan även vad avfallet blir sedan, hur mycket resurser detta sparar och ”tänk på” det 

här när du sorterar. Kretslopps-tänket är närvarande även i presentationen av avfallshierarkin, 

”[Steg]3. Återvinna. Tänk kretslopp!”.  

8.2.3 Jämförelse mellan intervju och textanalys 
Enligt Finspångs kommun är det viktigt att informationen är en del av invånarnas vardag men 

också att den har ett annat användningsområde. Detta kan tydligt uppfattas i 

Miljöalmanackan, då den förutom att sprida information även är en almanacka, och blir vid 

användningen en del av invånarens vardag. Det anses också vara viktigt för informatören att 

informationen är estetiskt tilltalande med exempelvis vackra bilder, detta innehåller 

miljöalmanackan. Bilderna är tagna inom kommunen vilket påvisar ett lokalt perspektiv som 

också påpekas som betydelsefullt av informatören. Det lokala perspektivet stärks också med 

lokal information.  

Informanterna ser det som väsentligt, men också svårt, att täcka in många målgrupper. 

Almanackan riktar sig ändå till en bred målgrupp som har olika förutsättningar och även 

kräver olika slags information. Finspångs kommun diskuterar att källsortering inte alltid 

uppfattas som betydelsefullt, detta försöker man i Miljöalmanackan motbevisa genom att 

tydliggöra den minskade energianvändningen som källsortering bidrar till.  

Finspångs kommun anser det vara mycket viktigt att fokusera på avfallshierarkin när man 

kommunicerar en hållbar avfallshantering, detta framgår även i almanackan. I samband med 

redovisningen av avfallshierarkin görs ett tydligt utlåtande om att deponi är det sämsta 

alternativet, detta tydliggörs även i intervjuerna. Utöver att presentera avfallshierarkin så 

fokuseras det inte på att minska individens avfall. Att minska individernas avfall är dock 
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något som informanterna lyfter, men detta återspeglas inte i materialet. Kommunen menar att 

det vid framställandet av en hållbar avfallshantering är viktigt att redogöra för de cykler som 

finns i avfallshanteringen. Detta gör man tydligt i Miljöalmanackan flertalet gånger bland 

annat genom att påpeka att “det du spolar ner i avloppet hamnar sedan i dricksvattnet”.  

8.3 Jämförelse mellan Norrköping och Finspång 
Norrköping och Finspångs kommun påpekar båda vikten av kommunikation och information 

till sina invånare i förhållande till avfallshantering, men hur denna betydelsefulla aspekt lyfts 

fram i avfallsplanen skiljer sig åt mellan kommunerna. I Norrköpings kommun är 

kommunikationen en viktig del i avfallsarbetet och även i avfallsplanen. I Norrköpings 

avfallsplan för man tydligt fram invånarnas betydelse för att uppnå målen och därmed krävs 

det stor satsning på information, dialog och kunskapsbyggande. Trots att Finspång påpekar att 

kommunikation är betydande inom avfallsfrågan, får kommunikation inte en stor betydelse i 

avfallsplanen. Detta påvisar att vikten av kommunikation och information till invånarna faller 

lite mellan stolarna, det försvinner i utarbetandet av avfallsplanen. Då strategerna (även 

informatörerna till viss del) i båda kommunerna uttryckt att kommunikationen bör vara mer 

strategisk planerad och att den även är avgörande för att uppfylla avfallsplanens mål, borde 

kommunikation och information till invånarna vara en viktig del i avfallsplanerna.  

I dagsläget finns det skillnader angående de två kommunernas organisering. Finspångs 

kommun har bolaget Finspångs Tekniska Verk som ansvarar för kommunens avfallshantering 

och till stor del även kommunikationen av det. Till skillnad från detta är det i Norrköping, i 

dagsläget, Tekniska kontoret som sköter dessa frågor. Att överlåta avfallshanteringen till ett 

kommunalägt bolag visar sig ha fördelar men också nackdelar. Det har fördelar då 

informatören i Finspångs fall har en närhet till hela kedjan inom avfallshantering, exempelvis 

till kundtjänst, avfallsingenjörer och så vidare, vilket skapar goda förutsättningar för en bra 

kommunikation. Nackdelen blir å andra sidan en distans till kommunhuset, både geografiskt 

och organisatoriskt. Andra organisatoriska och geografiska distanser finns även i Norrköpings 

kommun, då det finns ett avstånd till andra avdelningar, såsom kundtjänst. Kommunernas 

organisering kan därmed skapa svårigheter för den interna kommunikationen oavsett om ett 

kommunalägt bolag sköter avfallshanteringen eller inte.  

Det finns många likheter angående vad kommunerna definierar som en “bra” kommunikation 

och därmed vad de använder för strategier för att nå ut till sina invånare. Både Norrköping 

och Finspångs kommun framför betydelsen av att lyfta fram lokala perspektiv, men också att 

informationen ska finnas nära individen och finnas som en del av vardagen. 

Målgruppsanpassad information läggs fram som viktig, och även att informationen bör vara 

estiskt tilltalande med exempelvis fina bilder.  

Strategierna som kommunerna använder sig av för att nå ut till invånarna innehåller liknande 

aspekter. Båda kommunerna använder sig framförallt av ett kontinuerligt tryckt material som 

ska nås av alla kommunens invånare. Detta kompletteras med mindre punktinsatser om 

speciell information eller till specifika målgrupper. Att kommunicera genom möten och mer 

personlig kontakt med invånarna anser båda kommunerna vara det bästa sättet att 

kommunicera. På grund av begränsade resurser kan det därför inte användas så mycket som 

kommunerna önskar då det är ett tidskrävande och dyrt kommunikationssätt. 
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Trots skillnaderna i kommunernas storlek och invånarantal, kan liknande begränsningar ses 

för både Norrköpings och Finspångs kommun. Resurser i form av personal, tid och till viss 

del ekonomi begränsar kommunikationen. Norrköping har med sina större resurser en 

möjlighet att använda sig av en större mängd tryckt material, dock är Finspångs 

Miljöalmanacka en stor satsning i sig. De ekonomiska begränsningarna är mer närvarande i 

Finspångs kommun än i Norrköpings, båda har dock önskningar om att få göra mer. 

Norrköpings och Finspångs kommun har en liknande syn på hur hållbar avfallshantering ska 

presenteras för invånarna. Båda strävar efter att presentera avfallshanteringen i flöden och 

kretslopp och att genom detta ge invånarna ett helhetsperspektiv. Detta kan även utläsas i 

kommunernas material. Avfallshierarkin används som utgångspunkt för kommunikationen av 

båda kommunerna. Hur detta faktiskt syns i det kommunikativa materialet skiljer sig dock. 

Finspång presenterar avfallshierarkin i Miljöalmanackan. Norrköping har i Sopbladet däremot 

en mer underliggande fokus på hierarkins övre steg, framförallt återvinning, och bidrar på så 

sätt till att framföra en hållbar avfallshantering. 
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9. Diskussion 
Utifrån analysen av Norrköping och Finspångs kommuns har det identifierats vissa intressanta 

aspekter som är värdefulla att diskutera närmare. Dessa diskuteras och relateras nedan till 

tidigare forskning.  

9.1 Kommunikationsprocessen 

En viktig aspekt och skillnad mellan de två kommunerna är att Finspångs kommun har ett 

kommunalt bolag som ansvarar för avfallsfrågorna och därmed kommunikationen utav dessa, 

medan det i Norrköping är Tekniska kontoret som ansvarar för detta område. Detta skapar en 

stor skillnad mellan de två kommunernas kommunikationsprocess. Organiseringen av 

ansvaret för avfallshanteringen har visat sig skapa både möjligheter och begränsningar för 

kommunernas kommunikationsarbete. Viktigt att belysa är att Norrköpings kommun 

genomgår en organisationsförändring, från att ansvaret av avfallsfrågor är stationerat på 

Tekniska kontoret till att det kommer att ligga hos ett kommunalägt bolag. En intressant 

aspekt är huruvida denna förändring kommer att påverka kommunens kommunikationsarbete. 

Den nuvarande organiseringen har både möjligheter och hinder för en effektiv 

kommunikation, vilket även bolagsorganiseringen har i Finspångs kommun. Därför är det av 

intresse att se vad denna förändring resulterar i.   

Som nämnts tidigare finns det en skillnad i hur stor plats kommunikation får i avfallsarbetet 

och i avfallsplanen hos de två kommunerna. Det finns skillnader i hur mycket utrymme 

kommunikation samt information får i avfallsplanen i sin helhet, men också mer inriktat på 

planens mål och åtgärder. I och med dessa skillnader som har uppmärksammats i de två 

avfallsplanerna kan det innebära att kommunikationsprocesserna i de två kommunerna får två 

olika starter och kanske därmed även olika bra början på processen. Larsson (2008) menar att 

det är viktigt att arbeta fram en genomtänkt kommunikationsstrategi, detta för att peka ut hur 

och varför kommunikationsinsatserna ska genomföras samt hur hinder ska hanteras som kan 

finnas på vägen. Målen i en plan anger vart man vill komma eller vad man vill uppnå medan 

kommunikationsstrategin står för den avgörande idén om hur man ska förhålla sig till 

omvärlden. Detta som Larsson (2008) redogör för kan relateras till att det är viktigt att i 

avfallsplanen eller i samband med avfallsplanen arbeta fram en genomtänkt strategi för 

kommunikationen till invånarna, detta för att underlätta planeringen av kommunikationen. 

Som nämnts i analysen finns det i Norrköpings avfallsplan ett stort fokus på kommunikation 

till invånarna, medan detta görs i mindre utsträckning i Finspångs avfallsplan. Det finns 

därmed möjlighet för Finspång att involvera kommunikationen mer i mål och åtgärder i 

avfallsplanen. Det är viktigt att påpeka att båda kommunerna i intervjuerna framhäver vikten 

av kommunikation i avfallsfrågan, så i Finspångs kommuns fall handlar det snarare om att 

denna aspekt fallit bort i utarbetande av planen än att den ses som oviktig.  

Norrköpings kommun använder kommunikationsplaner för att strukturera sitt 

kommunikationsarbete. I kontakten med Finspångs kommun har det dock inte framgått att 

kommunikationsplaner används på samma sätt. Det skulle kunna vara så att dessa används 

och skapas i ett senare led i kommunikationsprocessen, detta har dock inte framgått av 

intervjuerna. Larsson (2008) menar att det även är viktigt att utforma en 

kommunikationsstrategi och plan på ledningsnivå. De beskrivs också att strategier på 

organisatorisk ledningsnivå ska balansera inre och yttre faktorer, det vill säga göra en 

avvägning mellan organisationens mål och aktiviteter samt omgivningens behov och krav. Att 
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utforma tydliga strategier för kommunikation på ledningsnivå underlättar arbetet längre fram i 

processen. Som Erikson (2007) beskriver är kommunikationsplaner bra som underlag för 

kommunikationsarbetet. De används för att strukturera upp och planera insatserna och klargör 

därmed vad som ska göras, hur och varför. Utifrån kommunernas kommunikationsprocesser 

kan det tänkas att kommunikationsplaner är lämpliga i flera skeden. Genom att skapa en 

kommunikationsplan i förhållande till avfallsplanen kan kommunikationsarbetet tidigt 

struktureras med övergripande mål och förslag på insatser. Detta skulle underlätta 

kommunikationsarbetet, men även genomförandet av avfallsplanen, vilket även strategen i 

Finspång uttryckt. Mer specifika kommunikationsplaner, exempelvis för specifika insatser 

eller kortare tidsperioder, skapar möjlighet för en mer detaljerad planering. 

Det syns en tydlig skillnad mellan kommunikationsprocesserna för respektive kommun. 

Norrköping startar planeringen tydligt redan i avfallsplanen medan Finspång till större del 

låter kommunikationen komma in i ett senare steg. Utifrån Norrköpings 

kommunikationsprocess uttrycks det finnas ett stort kommunikationsengagemang från alla 

inblandade vilket skulle kunna härledas till det stora och tidiga fokus på kommunikation redan 

i planeringen av avfallshanteringen. Engagemanget och medverkan i kommunikationen i 

Finspång ligger främst på bolaget Finspångs Tekniska Verk, kommunen är inte inblandade i 

så stor utsträckning i kommunikationsprocessen. Detta skulle kunna härledas till det 

geografiska avståndet som finns mellan Finspångs kommun och bolaget Finspångs Tekniska 

Verk. Dock skulle ett större fokus på kommunikation tidigt i planeringen därmed kunna öka 

medvetenheten och vikten av kommunikationen, vilket skulle göra alla mer inblandade, något 

som även strategen på Finspångs kommun påpekar skulle underlätta arbetet. 

Kommunernas kommunikationsprocesser har uttryckts ställa stora krav på en fungerande 

intern kommunikation. Då kommunikationen sker på olika håll, genom exempelvis 

kundtjänst, tryckt material och avfallsentreprenören, är det många som ska sprida samma 

information och alla olika delar måste därmed ha en samlad bild av det som ska 

kommuniceras. Ammenberg (2012), Bruzelius & Skärvad (2011) och Jacobsen & Thorsvik 

(2008) poängterar den interna kommunikationen som viktig, och påpekar att en intern 

kommunikation som inte fungerar kan ställa till stora problem för en organisation. 

Informanterna uttrycker dock inte att den interna kommunikationen på kommunerna gett 

upphov till stora faktiska problem, dock uttrycks det finnas svårigheter inom den interna 

kommunikationen som är viktiga att arbeta med.  

9.2 Strategier för bra kommunikation 

I intervjuerna med Norrköpings och Finspångs kommun kom det fram flera strategier som 

används för att skapa en bra kommunikation. Flera av dessa strategier syns även senare i 

kommunernas respektive kommunikativa material. Detta visar att det finns en tydlig 

bakomliggande tanke med utformningen av materialet. Informatörerna har tagit hänsyn till 

invånarnas perspektiv och utformat det kommunikativa materialet utifrån det. Båda 

kommunerna uttrycker dock svårigheter med att nå fram till samhällets olika grupper. 

Andersson m.fl. (2011), Larsson (2008) och Tobias, Brügger & Mosler (2009) menar att 

samhället ställer högre och högre krav på en mer målgruppsanpassad information och att det 

är viktigt att ta hänsyn till målgruppens förkunskaper samt att olika människor tar till sig 

information på olika sätt. Det analyserade materialet från kommunerna, Sopbladet och 

Miljöalmanacka 2014, har båda en bred målgrupp. Dock kan det urskiljas en viss 
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målgruppsanpassning, både genom att ge en bred kunskap men också genom information 

relevant för specifika grupper. Materialets breda målgrupp försvårar arbetet med 

målgruppsanpassad information, även om det är något som kommunerna tycks ha arbetat 

med. 

Andersson m.fl. (2011) diskuterar att information mest ska ses som komplement till andra 

styrmedel för att orsaka en förändring. Det uttrycks även av Brulle (2010), Cox (2013) och 

Larsson (2008) att det krävs mer än faktabaserad information för att förändra individens 

beteende, informationen måste istället arbeta för att involvera invånarna i arbetet. Ett exempel 

på detta skulle kunna vara möten då individer själva blir mer delaktiga i kommunikationen. 

En personlig kontakt uttrycker kommunerna som det bästa sättet att kommunicera med 

invånarna. Kommunerna uttrycker dock att resurserna är för knappa för att genomföra detta i 

stor utsträckning, möten måste därför prioriteras bort. Finspångs kommuns almanacka kan 

dock ses som ett sätt att engagera invånarna i kommunikationen. Då allmänheten kan vara 

med och skicka in bilder till almanackan kan det resultera i en delaktighet i 

kommunikationsmaterialet, detta kan även skapa ett större intresse för det färdiga materialet 

från en del av målgruppen. 

Kommunerna kompletterar den tryckta informationen, Miljöalmanacka och Sopbladet, med 

att använda internetbaserad information, däribland Facebook. På så sätt får kommunerna ut 

samma information från olika håll vilket gör det möjligt att nå fler med informationen, då 

individer är mottagliga för olika typer av information (Andersson m.fl., 2011; Larsson, 2008; 

Tobias, Brügger & Mosler, 2009). Facebook kan även ses som ett sätt att involvera invånarna, 

vilket Larsson (2008) bedömer som viktigt för att sprida information. Då det på Facebook 

finns möjlighet att som individ kommentera eller gilla ett inlägg skapar detta en stor möjlighet 

att på ett enkelt sätt involvera invånarna i kommunikationen. Att använda Facebook kan även 

ge respons på att informationen tas emot av invånarna, genom ”gilla-knappen” och 

kommentarer. Detta visade sig när Norrköpings kommun presenterade sophämtaren Kalle 

Karlsson, vilket ”…fick likes för att det blir så personligt…” (Intervju 2). En negativ aspekt 

med internetbaserad information, som båda kommunerna uttrycker, är dock att den inte når 

alla invånare därför får ändå tryckt material en viktig innerbörd.  

I framförallt Norrköpings kommuns Sopbladet, men även i Finspångs kommuns 

Miljöalmanacka 2014, används det lokala exempel för att förklara olika processer i 

avfallshanteringen och miljön. Det visas i en studie av O’Neill och Nicholson-Cole (2009) att 

just lokala perspektiv gör individer mer mottagliga för kommunikation när det gäller att 

hantera miljöproblem, detta eftersom det är lättare att greppa och relatera till än det globala 

perspektivet.  

Ojala (2008) diskuterar att individer trots bristande kunskaper om återvinning och 

källsortering inte läser det tillgängliga informationsmaterialet. Detta ger en bekräftelse på att 

det är viktigt att utforma ett material som är tilltalande och attraktivt för individen. Genom 

Miljöalmanackan och Sopbladet kan det urskiljas två olika strategier för att informationen ska 

vara tilltalande, bli en del av vardagen och stanna kvar i hemmen. Miljöalmanackan kan 

skapa intresse genom att den är en almanacka med fina bilder. Informationen i almanackan 

fungerar som en bonus när invånaren bläddrar mellan månaderna. Då Miljöalmanackan har en 

alternativ funktion finns det en stor chans att just detta informationsmaterial behålls och 
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stannar kvar i hemmen. Sopbladets tidningsutformning gör att intresset hos individen hänger 

på om den är estetiskt tilltalande och ser intressant ut. Ett stort krav ställs på att tidningen i sig 

ska vara en givande läsning för invånaren, om det inte väcker ett omedelbart intresse så finns 

det därför en risk att den inte läses av invånarna.  

Kommunerna följer därmed flera av de strategier som forskningen anser vara bra för att nå 

fram till invånarna. Detta gäller även då de inte använder skrämseltaktik eller påstridiga 

meddelanden i materialet, vilket ofta snarare orsakar förnekelse och att människor blir 

omotiverade att agera (O’Neill & Nicholson-Cole, 2009; Konrod, Grinstein & Wathieu, 

2012). 

I kommunernas kommunikation kan det ses en balans mellan flera olika strategier. Ofta går 

det inte att få med alla aspekter för att skapa en så bra kommunikation som möjligt. 

Kommunernas resurser begränsar både mängden kommunikation och sättet att kommunicera 

på. Den bästa kommunikationen hade varit en med smal och definierad målgrupp (Larsson, 

2008), detta hade dock ställt stora krav på tidskrävande analyser. Tobias, Brügger och Mosler 

(2009) diskuterar just att prioriteringar ofta måste göras på grund av ekonomiska 

begränsningar när det gäller kommunikation. De menar att det därför gäller att satsa på de 

insatser som ger bäst resultat. Kommunerna har framförallt valt att arbeta med ett material 

som passar en bredare målgrupp och sedan att endast använda ett fåtal punktinsatser. På så 

sätt kan effektiv, väl genomtänkt information användas i viss utsträckning genom 

punktinsatserna, samtidigt som kommunen även når många av invånarna genom Sopbladet 

eller Miljöalmanacka 2014. Så trots de avvägningar som kommunerna måste göra kan det i 

deras arbete tydas många strategier som forskning lyfter som bra. 

En aspekt som är värd att lyfta är att det i denna studie inte kan klarläggas huruvida invånarna 

i kommunerna uppfattar kommunernas kommunikation. Kommunernas externa 

kommunikation följer dock flera aspekter från de strategier tidigare forskning framhäver för 

att nå ut till människor och för att skapa beteendeförändringar.   

9.3 Hållbar avfallshantering 

Perspektivet på hållbar avfallshantering beskriver båda kommunerna utifrån EU:s 

avfallshierarki. När detta presenteras i de kommunikativa materialen fokuseras det på att visa 

avfallet i ett kretslopp och alla olika flöden som finns. I det kommunikativa materialet finns 

det dock ett stort fokus på att styra invånarna mot mer återvinning av sitt avfall, det tidigare 

stegen i avfallshierarkin får därmed en mindre plats. Barr m.fl. (2013) menar att ett stort fokus 

på att individer ska återvinna skapar svårigheter i det långa perspektivet för kommuner att 

hantera mängderna material som ska återvinnas. Barr m.fl. menar därför att större fokus 

behöver läggas på att få invånarna att minska sitt avfall och inte bara återvinna det. Detta 

skapar dock kommunikationssvårigheter i och med att det handlar om hur produkter förs in i 

hemmen, och inte bara på hur avfallet hanteras i hemmen. Utifrån detta skulle kommunerna 

kunna lägga ett större fokus på återanvändning och minskad konsumtion, dock är detta 

problematiskt att kommunicera ut till invånarna enligt Barr m.fl. (2013).  

I Norrköpings kommuns avfallsplan (2013:a) finns det ett större fokus på EU:s avfallshierarki 

än det gör i Finspångs kommuns avfallsplan (2013). Avfallshierarkin beskrivs dock i samtliga 

intervjuerna ligga till grund för hur kommunerna ser på hållbar avfallshantering. I Finspångs 
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kommuns almanacka presenteras avfallshierarkin, vilket påvisar att den även finns i åtanke 

vid utformningen av materialet. Båda kommunerna har dock i materialet ett begränsat 

perspektiv på minimering av avfall. För att få en enad och sammanhängande bild av 

avfallshanteringen kan det vara av vikt att samma perspektiv framgår genom hela processen. 

Detta kan liknas vid kommunernas kommunikation, som kan förbättras genom en tydlig 

planering och sammanhängande bild genom hela processen. Därför kan det vara av stor vikt 

att kommunerna presenterar ett tydligt perspektiv på hur avfallshanteringen i kommunen ska 

utformas utifrån avfallshierarkin, på så sätt glöms inte någon viktig aspekt bort. 

9.4 Avslutande diskussion 

Utifrån det som har diskuterats ovan kan det konstaterats att de två kommunerna har en 

genomtänkt kommunikation till sina invånare angående avfallshantering. Dock finns det 

skillnader i hur denna kommunikationsprocess påbörjas, exempelvis när och på vilket sätt 

kommunikationen planeras. Det finns skillnader i hur avfallsplanen involveras i arbetet och 

hur kommunikationen involveras i avfallsplanen. Trots dessa skillnader och kanske även de 

brister som finns i processen så kan det fastställas att det i slutändan resulterar i en 

genomtänkt kommunikation till invånarna. Fler av de strategier som kommunerna använder 

sig av rekommenderar tidigare forskning för att nå fram med information. Det är dock värt att 

påpeka att en strategisk och tidig början på kommunikationsprocessen är viktig då det 

underlättar samt optimerar arbetet och utformandet av kommunikationen. Det finns därmed 

för de båda kommunerna möjlighet till förbättring vad gäller kommunikationsprocessen men 

också det kommunikativa materialet.  

Denna fallstudie på Norrköping och Finspångs kommun diskuterar intressanta aspekter i 

kommuners kommunikationsprocesser. Dessa aspekter kan relateras till andra kommuners 

arbete, och kan användas som stöd för att utveckla kommunikationsprocessen. En tidig 

strategisk planering av kommunikationen till invånarna underlättar kommunens 

kommunikationsarbete. Detta kan till exempel göras genom att involvera kommunikation och 

invånarna som en viktig del i avfallsplanen, och/eller att använda kommunikationsplaner som 

stöd i arbetet. Kommuners interna organisering och kommunikation kan försvåra arbetet i 

kommunikationsprocessen, men också den externa kommunikationen till invånarna. Därmed 

bör det finnas en medvetenhet om den interna organiseringens styrkor och svagheter, och 

utifrån detta arbeta för att skapa en väl fungerande kommunikationsprocess. Utifrån tidigare 

forskning bör kommuner använda sig av en kommunikation som är målgruppsanpassad, 

involverar individen, har ett lokalt perspektiv, samt har en positiv framtoning.  
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10. Slutsatser 
Utifrån studien kan följande slutsatser dras:  

 Norrköpings kommun har en tidig strategisk planering av kommunikationen till 

invånarna utifrån avfallsplanen. I Finspångs kommun börjar planeringen av 

kommunikationen i ett senare skede. 

 En tidig strategisk planering av kommunikation till invånarna underlättar för 

kommuners kommunikationsprocess.  

 En kommunikationsplan underlättar för kommuner att strategiskt strukturera 

kommunikationsprocessen.  

 Kommuners interna organisering påverkar kommunikationsprocessen, exempelvis 

faktorer som ansvarsfördelning och distanser mellan avdelningar. 

 Norrköping och Finspångs kommun använder sig medvetet av tydliga strategier för att 

skapa ett material som är mottagligt för invånarna, dessa strategier har liknande fokus.  

 Norrköping och Finspångs kommun använder sig av kommunikationsstrategier som är 

målgruppsanpassade, involverar individen, har ett lokalt perspektiv, samt har en 

positiv framtoning. 

 Norrköping och Finspångs kommun definierar hållbar avfallshantering till viss del 

utifrån EU:s avfallshierarki. I de två kommunerna och i deras kommunikativa material 

finns det ett fokus på framförallt det tredje steget, det vill säga på återvinning. Hållbar 

avfallshantering beskrivs även utifrån ett kretsloppsperspektiv och det är så det till stor 

del presenteras i det kommunikativa materialet.  
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11. Fortsatt forskning 
Utifrån denna studie finns det flera intressanta spår att utreda vidare. Då kommunernas 

organisering har stora effekter på kommunikationen till invånarna, kan det vara av intresse att 

studera hur en organisationsförändring påverkar kommunikationen. Exempelvis kan den 

organisationsförändring som Norrköpings kommun genomgår resultera i andra styrkor och 

svagheter för kommunikationsprocessen än vad som kan urskiljas nu.  

I studien identifieras det aspekter som är viktiga för hur kommunikationen fungerar, dessa 

skulle kunna studeras mer djupgående. Detta är exempelvis hur kommuner använder sig av 

kommunikationsplaner och hur detta påverkar den faktiska kommunikationen till invånarna, 

samt hur en kommunikationsplan underlättar eller inte underlättar arbetet med 

kommunikationen.  

Denna studie har studerat hur kommuner uppfattar kommunikationen till invånarna, men en 

viktig aspekt att studera är också hur invånarna uppfattar kommunikationen. Tidigare 

forskning har utrett allmänt om vilken slags kommunikation som mottas bäst. Dock kan det 

vara av intresse att undersöka hur specifik information från kommunen mottas och uppfattas 

av invånaren. På så sätt kan det skapas en tydligare bild av vilka förbättringar kommunen 

behöver genomföra angående kommunikationen.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide för strateg och informatör 

Inledning 

Intervjun inleds med en kort presentation av studien och syftet med intervjun. Informanten 

tillfrågas om det går bra att spela in intervjun och i så fall berättas det hur bearbetningen av 

materialet kommer att gå till, samt vilka som kommer att få ta del av materialet. Informanten 

tillfrågas även om den vill godkänna den transkriberade intervjun. Informanten kommer att 

vara anonym i den färdiga uppsatsen, dock kommer en beskrivning av yrkesrollen och 

kommunens namn att presenteras. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras och 

informanten kommer att få ta del av den.  

Biografiska data 
 Kan du beskriva din roll på kommunen/Finspångs Tekniska Verk? 

o Vad har du för yrkesroll? Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Vad har du för yrkesbakgrund? Utbildning etc.?  

Arbetsprocessen 
 Kan du berätta om hur planeringsprocessen av kommunikationen till invånarna går till, 

från kommunens strategier till det faktiska informationsmaterialet? 

o När och hur börjar denna planeringsprocess?  

o Hur ser arbetsfördelningen ut? 

o Kan du ge ett exempel? 

o Vad ser du för styrkor och svagheter med denna planeringsprocess? 

Bra kommunikation 
 Vad är en “bra” kommunikation till invånarna för dig? 

o Hur skulle den utformas? 

o Utifrån det du berättat, skulle du kunna ge ett exempel på hur det skulle kunna 

se ut utifrån avfallshantering? 

Kommunikativa materialet 
 Vilket är det vanligaste sättet för er kommun att kommunicera avfallshantering till era 

invånare? 

o Varför används detta? 

 Kan du berätta om hur utformandet av materialet går till? (Endast informatör) 

o Viktiga aspekter som du har i åtanke för att det ska bli ett bra 

kommunikationsmaterial? 

o Kan du ge ett exempel? 

o Vad ser du för svårigheter med att utforma ett “bra” informationsmaterial till 

invånarna? 

 Ingår kommunikation till invånarna som en del i planeringen av kommunens 

avfallshantering? (Endast strateg) 

o På vilket sätt? / Varför inte? 

o Ingår det i avfallsplanen? 

Bra kommunikation 
 Hur tycker du att kommunikationen till invånarna fungerar i dagsläget? Vad ser du för 

styrkor och svagheter? 

o Vilka förbättringar skulle du vilja se? 

o Vad skulle ni kunna göra annorlunda? 
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 Om ni plötsligt skulle få utökade resurser, hur skulle du förbättra/förändra 

kommunikationen till invånarna? 

 

Hållbar avfallshantering 
 Hur definierar du en hållbar avfallshantering? 

 Hur framställs och beskrivs hållbar avfallshantering i kommunens kommunikativa 

material till invånarna/ strategiska dokument (t.ex. avfallsplan)? 

o Kan du ge ett exempel? 

Avslutning 
  Är det något du anser att du vill ta upp som inte täckts av denna intervju? Något du 

tycker vi har missat etc.? 

 Går det bra att vi återkommer om något saknas eller om det upptäcks att något är 

oklart i intervjun? 

 

 

Informanten tackas för att den tagit sig tid för denna intervju.  

 


