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Abstract  

In 2015 recycling centers in Sweden treated 4 703 790 tonnes of waste, that equals 477 

kilo per person/year. People often waste fully functional things. Without smelling or 

even tasting it, we waste food, sometimes before its best before date. Without any  

reflection, we buy products wrapped in plastic, foil or paper packaging. Sometimes this 

extra material doesn’t have a good function, it’s just there. We take double trips to the 

recycling center with our garden waste, and the newspapers goes to waste without us 

even reading it. This is not sustainable to the nature or the economy. I want to make 

everyone aware of this problem and maybe think twice before acting. How can I change 

my purchasing habits in an easy, simple way that actually works in the daily life without 

being too hard to follow? With a brochure containing simple tips on how to think as a 

good consumer I hope to contribute us being “miljönärer”, so that we can reduce our 

waste. The project “Become a miljönär with climate smart moves in your everyday life” 

is a collaboration with VMAB, Västblekinge Miljö AB. VMAB is an environmental 

company in Sweden. They coordinate the municipal waste management and are also re-

sponsible for the treatment of waste. In my collaboration with VMAB I have developed 

an information brochure with its focus on environment, consumption and materials. 

This is to increase the knowledge about waste, how it can be recycled or be reused.  

 

Abstrakt 

Under 2015 behandlades 4 703 790 ton hushållsavfall på Sveriges återvinningscentraler, 

det motsvarar 477 kilo per person/år. Ofta kastar vi fullt fungerande saker. När det gäller 

livsmedel så kastar vi utan att ens lukta eller smaka, många gånger före det att bäst-före-

datum har gått ut. Utan att vi reflekterar över miljökonsekvenserna köper vi produkter i 

dubbla förpackningar, plaster, folier och pappersförpackningar, utan att de extra 

emballagen egentligen fyller någon större funktion. Vi kör flera vändor till 

återvinningscentraler med vårt trädgårdsavfall och tidningarna åker rakt i soporna. Det 

är varken miljömässigt- eller ekonomiskt hållbart. Jag vill få oss att reflektera och tänka 

till en gång extra. Hur kan jag förändra mina köpvanor och konsumtionsmönster på ett 

enkelt och smidigt sätt, som fungerar i vardagen och inte krånglar till det? Genom att ge 

ut en informationsbroschyr, innehållande enkla tips och råd hur vi ska agera medvetna 

konsumenter, hoppas jag kunna bidra till att vi alla blir våra egna miljönärer så att 

hushållsavfallet kan minska. Projektet ”Bli en miljönär med klimatsmarta drag i 

vardagen” är ett samarbete med miljöbolaget VMAB, Västblekinge Miljö AB. VMAB 

är ett av alla miljöbolag i Sverige som samordnar kommunernas avfallshantering och 

som även svarar för behandling av avfall. I samverkan med VMAB har jag tagit fram en 

informationsbroschyr med fokus på miljö, konsumtion och material för att öka 

kunskapen kring avfallsslag, hur de hanteras och på vilket sätt avfallet kan återvinnas 

eller återanvändas. 
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1. Inledning 

”I omedvetna bubblor går vi runt och lever våra liv. Farliga omedvetna bubblor, som kommer att bli 

vår undergång om vi inte vaknar upp och reflekterar över våra handlingar och vår livsstil. Du 

kanske tycker att jag överdriver, men det är faktiskt så det känns”. 1 

Varje år slängs 400 000 tidningar på VMAB, det motsvarar 23 ton i 40 trailers. Varje år slängs 125 

000 pappersförpackningar och fem ton träavfall på VMAB. Mycket av materialet återvinns och 

används på nytt, men en del av det avfall som kommer in på VMAB går inte att återvinna. Det kan 

bero på att materialet inte går att omforma till något nytt eller ny produkt men det kan i vissa fall 

också bero på oss konsumenter - att vi saknar kunskap. Okunskap kring material och dess påverkan 

på miljön, okunskap kring sortering och okunskap kring vad som händer på avfallsanläggningar, 

återvinningscentraler och miljöbolag. Vi måste ha kunskap för att förstå vad som händer i hela 

processen, från det att vi sorterar hemma i hushållet till det att avfallet når avfallsanläggningarna för 

att tas omhand och behandlas eller sorteras beroende på avfallsslag. Vad händer på anläggningen om 

vi i hushållet sorterar fel för att ”vi inte bryr oss”? Jag vill med informationsbroschyren ge kunskap 

och förståelse för material och dess påverkan på miljön. Att få människor att förstå att vi kan göra 

stor skillnad som konsumenter bara genom att ifrågasätta och bli medvetna och göra aktiva val. 

1.1 Bakgrund 

Min beställare är VMAB, Västblekinge Miljö AB, som önskar en informationsbroschyr med fakta 

om material och återvinning. VMAB startade 1978 med huvudkontor i Mörrum, Karlshamn. 

Bolaget sysselsätter drygt ett 30-tal personer och har återvinningscentraler i samtliga tre 

ägarkommuner. Verksamheten består av åtta återvinningscentraler i Karlshamns, Sölvesborgs och 

Olofströms kommuner. Vid anläggningen i Mörrum finns också VMAB:s biogasanläggning där 

cirka 10 000 ton biogas/år produceras. VMAB har 17 olika sorteringskategorier på anläggningen. 

Invånarna sorterar i 4-facks kärl, med totalt 8 olika sorteringskategorier i hemmet. Personalen på 

VMAB kan se en ökning av avfall som slängs, där bland annat renoveringsmaterial ökar varje år. 

Man noterar också att det avfall som kommer in på återvinningscentralerna många gånger är fullt 

fungerande möbler av hög kvalitet. Det avfall som kommer in på anläggningen får inte lämna 

avfallsanläggningen. Man får inte ta hem möbler eller annat från en avfallsanläggning, det som har 

kommit in där räknas som avfall. Detta regleras enligt miljöregler. Efter mitt besök på VMAB i 

Mörrum och ett möte med Malin Håkansson, kändes en informationsbroschyr viktig att ta fram. 

Malin Håkansson beskrev VMAB:s mål; Att minimera hushållets avfall. Hon beskrev hur man inom 

                                                           
1 Boken ”Vem fan bryr sig” skriven av Nanny-maja Anderback. s.4 
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verksamheten upplevt att många sorterar sitt hushållsavfall fel redan i hemmet och att många har 

bristande kunskaper kring sortering. Hon beskrev att många vill göra rätt men att kunskapen inte 

finns där och då blir sorteringen fel. Mitt examensarbete känns därför viktig för såväl VMAB som 

för kunder och abonnenter till VMAB i strävan efter öka kunskapen kring hållbarhet. 

I examensarbetet ska en informationsbroschyr tas fram med fokus på minimering av avfallet. 

Aspekter som vilket material, vad som händer med materialet vid återvinning och vilka 

konsekvenser det får för hela kedjan om vi inte återvinner materialet skall också belysas i 

informationsbroschyren på ett inspirerande sätt med grafiska element. 

”Den vanligaste idén när det gäller att cirkulera material som används i människans design är 

återvinning, och olyckligtvis är ett av de ytligaste anspråken för ”miljövänliga” föremål att de kan 

återvinnas. Teoretiskt kan nästan allt återvinnas, bara det finns någon som kan samla ihop det, 

sortera det och bearbeta på nytt. Problemet är att vid sidan av de vanligaste återvunna materialen 

(stål, aluminium, glas och papper) existerar det inga andra återvinningssystem. Ändå är tanken 

bakom återvinning berömvärd och lånar sina principer från naturens kretslopp. När ett material kan 

tas till vara på ett säkert sätt, blir det ”mat” eller näring för metabolismen”. 2 

När kursen startade kände jag mig säker på att jag ville arbeta med en ”gör-det-själv-bok” för vuxna 

med fokus på återbruk i hemmet. Några veckor in i projektet kände jag att min idé saknade ett större 

djup och helhet inom ämnet återbruk. Under resans gång hade jag stött på flera intressanta ingångar 

och skaffat mig för egen del ökad kunskap i behandlingsprocesser och hanteringsformer när det 

gäller olika avfallsslag. Därför såg jag det viktigt att utöka ämnesområdet till att även inkludera 

avfallsslag som inte ingår endast inom temat återbruk. Jag inledde min utökade undersökning med 

att göra studiebesök på flera olika företag och organisationer för att utforska området hållbar 

utveckling men också för att få klarhet i vilken typ av examensarbete jag ville jobba med. Jag 

besökte ”Umbra” (Kristina Kollind ), ”Kreativia” (Judit Papsai Felföldi ) och ”Erikshjälpen” 

(Jonathan Egerbo ) där samtliga personer jag intervjuade sa mer eller mindre samma sak; Att vi 

lever i ett konsumentsamhälle, att vi köper och slänger föremål utan att egentligen tänka om 

materialen och tillverkningen är klimatsmarta eller fullständigt nedbrytande för miljön. Vi köper 

utan att ha någon direkt vetskap om materialet eller varifrån produkten kommer, och många säger 

att de inte bryr sig om var produkten producerats eller vart den transporteras innan den hamnar 

hemma hos oss i våra hem. Att leva som student på campus innebär bland annat att se det kaos som 

råder kring soprummen, där människor mer eller mindre slängt in sitt avfall, ibland utan att ta 

hänsyn till sortering (se bilaga 1-2) . Kristina Schultz sa under en föreläsning att ”design är ett bra 

redskap till hållbart samhälle, att designers har verktygslådan för att ställa frågor”. Hon menade att 

                                                           
2 Boken ”Design för hållbar utveckling” skriven av Ann Thorpe. s.49 
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vår livsstil inte samarbetar med det vi vet, vi vet om de miljöproblem som finns men ändå 

konsumerar vi mer och har för mycket saker i våra hem. 3 Ett hushåll med föräldrar och ett barn har 

ungefär 25 000 föremål i hushållet, en student äger cirka 3 000 föremål.4  

 

”Runt omkring oss. Där gasas våra växter ihjäl och våra träd huggs ned. Träden - våra lungor som 

sakta med säkert punkteras. Som små jävlar går vi obrydda (ofta ovetande) omkring, kastar, spolar 

ned och struntar i. Struntar i sådant som vi så lätt kan göra någonting åt. Våldtar naturen och 

varandra med vår omedvetenhet. Vi tar och tar och tar och tar”. 5  

 

”I omedveten blindo lever vi våra liv. Våra liv i lyx och konsumtion på andra människors 

bekostnad, för det är de fattigare länderna som står för mycket av vårt välstånd”. 6 

 

Jag blev snabbt intresserad av miljöbolaget VMAB. Bolaget har en tydlig framsynthet där fokus inte 

bara ligger på att minimera hushållets avfall utan där ”helhetstänkt” är ett självskrivet inslag i hela 

bolagets filosofi. Bland annat har VMAB installerat solcellsanläggning på ett av de befintliga 

anläggningstaken inom området. Energin används bland annat till drift av maskiner. 

Trädgårdsavfallet komposteras, behandlas och blir till jord som säljs på anläggningen. På uppdrag 

av ägarkommunerna, distribuerar VMAB årligen en hushållstidning till samtliga hushåll i västra 

Blekinge. Hushållstidningen innehåller aktuell information om verksamheten, statistik, råd och 

annat som är viktigt för hushållen att veta när det gäller sortering och återvinning. I samtal med 

Malin Håkansson framkom att det hade varit önskvärt med en broschyr med fokus på material för 

att ytterligare förstärka kunskapsspridningen kring sortering och miljöpåverkan. Ett vanligt 

förekommande misstag sker i samband med sortering av matavfallet. Sorteringen av matavfallet 

sker visserligen korrekt men det är när det handlar om emballage som problemen uppstår. Hushållen 

lägger den anpassade och speciellt framtagna papperspåsen för matavfall, i en plastpåse och sorterar 

sedan det hela i fraktionen för matavfall. Här blir hela processen lidande då personalen på VMAB 

får separera påsarna från matavfallet på anläggningen. Eftersom matavfallet, med de speciellt 

framtagna papperspåsarna, går in i biogasanläggningen och processen för att omvandlas till biogas, 

                                                           
3 Föreläsning med Kristina Schultz, Linnéuniversitetet i Växjö 14/2-17 
4 Föreläsning med Magnus silfverhielm, Linnéuniversitetet i Växjö 31/1-17 
5 Boken ”Vem fan bryr sig” skriven av Nanny-maja Anderback. s.16 
6 Boken ”Vem fan bryr sig” skriven av Nanny-maja Anderback. s. 34 
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ställer plasten till problem. För mig är det viktigt att belysa detta i broschyren för att förklara de steg 

avfallet går igenom och bidra till ökad kunskap kring processen vid matavfallshanteringen.  

 

1.2 Mål och syfte 

VMAB har som mål; Att minimera hushållets avfall. För att klara detta mål krävs kunskap, av de 

som arbetar på anläggningen men också av hushållen som sorterar sitt avfall. Det bästa sättet att 

minska användningen av jordens resurser är att se till att det skapas så lite avfall som möjligt.  

Syftet med projektet är att skapa intresse och ökad förståelse kring de material vi konsumerar och 

rikta invånarnas blickar mot hållbar konsumtion och hållbar avfallshantering. Jag vill uppmuntra 

människor att ta egna beslut och göra medvetna val kring den egna konsumtionen. Jag hoppas att vi 

konsumenter kan se på produktion med nya, kreativa ögon istället för att fortsätta i invanda mönster 

och beteenden – slänga och köpa nytt.  

1.3 Problemområde 

”Denna informationsbroschyr handlar om material, dess påverkan på miljön och hur vi som konsu-

menter kan agera och tänka för att använda miljövänligare material i vår vardag. Att få kunskap 

kring material och hela dess process, från produktion till återvinning och stegen där i mellan, kan 

göra att vi påverkar och börjar ifrågasätta. Vi konsumenter har stor påverkan på vad som säljs i buti-

ker, det vi köper produceras och därför behöver vi kunskap för att agera medvetet.”  

Så ser inledningen till min broschyr ut. Jag har valt att inleda broschyren med en personlig presen-

tation om mig och varför jag valde att producera en informationsbroschyr om avfall. Jag vill dela 

med mig av mina tankar kring hållbar utveckling: 

”Jag som har gjort informationsbroschyren heter Freja Jörgendotter och studerar vid Designpro-

grammet med inriktning hållbar utveckling på Linnéuniversitetet i Växjö. Broschyren är ett exa-

mensarbete som har genomförts i samarbete med miljöbolaget VMAB, Västblekinge Miljö AB.  Jag 

har länge intresserat mig för just hållbar utveckling och särskilt med inriktning på våra köpbehov.  

Jag möter ibland ett ointresse över varifrån saker kommer och hur det har producerats. Det gör mig 

ledsen att höra att människor inte engagerar sig i miljöfrågor, men kanske är det för att informat-

ionen ofta blir jobbig och tung att läsa, att det låter för stort och känns hopplöst.  

I mitt examensarbete har jag valt att rikta mig främst till vuxna och informera om de materialslag 

VMAB får in mest av. Jag vill informera på ett lättsamt och tillgängligt sätt, utan några pekpinnar – 

att engagera och få människor att känna att det inte är för sent att förändra sina vanor.  

 

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.”  
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1.4 Problemområdets avgränsning 

Min avgränsning i projektet är VMAB, jag måste förhålla mig till deras grafiska profil vad gäller 

färger, typsnitt etc (se bilaga 3-4). Jag måste göra en broschyr i ett format/layout som gör att man 

vill ha den framme och på så vis kan bli påmind om vilka material som är bättre att konsumera och 

varför. Min avgränsning är att jag ska göra en broschyr, jag behöver se över hur VMAB har arbetat 

med broschyrer tidigare för att kunna göra likheter och skillnader. 

Jag har tillsammans med Malin Håkansson gjort avgränsningen att broschyren ska handla om 

material och dess miljöpåverkan innehållande grafiska element.   

En annan avgränsning jag har i mitt examensarbete är målgruppen, de som kommer läsa broschyren 

är vuxna som bor i västra Blekinge. Jag behöver se över om målgruppen har några speciella 

förväntningar på mig och mitt arbete. Jag har valt att avgränsa mitt projekt till att skriva om de 

material VMAB får in mest av; Tidningar, matavfall, trädgårdsavfall och plastförpackningar. Detta 

för att kursen sträcker sig över ganska kort tid. Skulle VMAB senare önska arbeta vidare med 

broschyrmaterialet med utökat antal avfallsslag och materialslag eller vilja lägga upp informationen 

på deras hemsida går det bra. 

 

1.5 Frågeställning 

Hur kan jag som designer göra en informationsbroschyr som belyser olika materials miljöpåverkan 

och som innehåller tips på hur vi kan agera förnuftiga konsumenter, på ett sätt som gör att 

människor tillämpar kunskapen i vardagen? 

2. Teori och metod 

För mig är det viktigt att ge kunskap på ett sätt som gör att man tar till sig och inte upplever 

kommunikationen som för tung och svårtillgänglig och av den anledningen ”blundar” för 

problemen och utmaningarna. ”Alla siffror, all statistik, alla undersökningar, alla svåra texter och 

ord. Inte konstigt att vi blundar för allt elände när informationen kommer i tunga paket som vi inte 

ens orkar försöka öppna”, skriver Nanny-Maja i boken ”Vem fan bryr sig?”.7 Jag tror att en stor del 

av problemet handlar om just detta, att information ofta belyser problemen på väldigt tunga, jobbiga 

sätt. Man får ofta känslan av att det är för sent att göra något. För mig är det därför viktigt att 

broschyren innehåller fakta men att jag kommunicerar det på ett lättsamt vis, som gör att man blir 

mer mottaglig för informationen. Det ska inte kännas som att det är för sent och inte spelar någon 

roll vad vi gör. Tvärtom vill jag att man ska känna hopp och få känslan att vi kan göra skillnad. Jag 

                                                           
7 Boken ”Vem fan bryr sig?” skriven av Nanny-maja Anderback. S.5 
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vill bidra till att vi som konsumenter inser vår viktiga roll i samhället, vi kan påverka väldigt 

mycket bara genom att börja ifrågasätta. ”Betydelsen av att ifrågasätta och bli medveten om vad jag 

gör och hur naturen och andra människor påverkas av mina handlingar. Att verkligen agera och inte 

känna mig liten och obetydelsefull utan förstå min betydelse i världen och medvetet handla med 

insikten att förändra och påverka världen till det bättre. Jag påverkar bäst och ärligast genom att 

själv börja leva medvetet och utifrån det inspirera andra med mig själv”. 8 I boken ”The design of 

everyday things” kunde jag läsa om vikten av att lösa rätt problem. Att det är lätt att lösa problem 

men om man inte går till botten av problemet är det inte bra design.9 Jag valde därför att börja mitt 

projekt brett för att senare smalna av det. Jag studerade VMAB som helhet och gick igenom deras 

tidigare broschyrer för att ta reda på vad som funkar bra och vad som funkar mindre bra. Jag vill 

arbeta med illustrationer med mycket färg, på så vis kan jag lätta upp fakta och få broschyren att bli 

roligare att läsa. Jag vill också arbeta med korta texter som; ”visste du att?” och ”tänk på att…”, på 

så vis väcker jag ett större intresse och jag tror man kan känna en nyfikenhet vad texten handlar om 

och då läser den.  

 

Avfall 

Jag började läsa på om avfall och de olika fraktionerna/avfallsslagen. Jag kunde läsa att ”Ju fler 

plastförpackningar du återvinner, desto mindre olja, som ju är en begränsad naturresurs, behövs i 

tillverkningen av nya plastprodukter”. Vidare kunde jag läsa att ”En kladdig förpackning kan 

återvinnas, men grundregeln för alla plastförpackningar som lämnas för återvinning är att de ska 

vara tomma då vår eftersortering är automatisk och bygger på att varje förpackning har en given 

vikt som är uppmätt då förpackningen är tom. Genom att skölja ur förpackningen gör du 

hanteringen hemma och transporten till återvinningen trevligare”. Jag kunde även läsa att 

förpackningarna sorteras efter de olika polymererna (plasttyperna) de består av och att de därefter 

mals ner till små flingor som tvättas, torkas, filtreras, granuleras eller smälts. ”Genom vår 

återvinning spar vi mycket mer energi jämfört med om förpackningarna skulle eldas upp i 

sopförbränningen”. 10 På hemsidan ftiab.se kunde jag se en kort film om avfall, jag fick veta att vi 

svenskar lämnar in 300 000 ton tidningar till återvinning varje år vilket motsvarar 30 kilo per 

invånare. Över 90 % av alla tidningar återvinns. 11 ”Genom att sortera olika sorters avfall separat 

blir det mycket lättare att återvinna dem. Ju renare de är desto större möjligheter finns det att 

använda materialen på nytt.” Malin Håkansson berättade att det handlar om vikten. Förpackningen 

behöver inte vara helt ren, men är förpackningen fylld skulle maskinerna sortera bort den för att det 

                                                           
8 Boken ”Vem fan bryr sig?” skrivern av Nanny-maja Anderback. s.17 
9  Boken ”Vem fan bryr sig?” skriven av Nanny-maja Anderback s.9 
10  http://plast.ftiab.se 
11 http://ftiab.se 

http://ftiab.se/
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inte är en rimlig vikt för materialet. Därför är det bra att städa ur förpackningarna innan man slänger 

dem, för att också slippa dålig lukt i avfallskärlen 

På sopor.nu kunde jag hitta intressant och tilltalande fakta som jag vill använda mig av i min 

broschyr. Informationen gör att man lockad och intresserad av att spara och tänka över det egna 

konsumtionsbeteendet. ”En konservburk som återvinns spar energi som räcker till sju timmars TV-

tittande.” ”En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.” ”Du kan 

koka 38 koppar kaffe på din dagstidning.” ”En påse matavfall kan bli biogas som räcker till 2,5 

kilometers bilkörning.” ”Återvinn cykeln så sparas lika mycket koldioxid som om du kört bil 

mellan Karlstad och Kumla – 12 mil.” 12  

 

På sopor.nu kunde jag även läsa att ”plastförpackningar är vanligtvis gjort av olja. För varje kilo 

plast som återvinns spar vi en liter olja och två kilo koldioxid. I Sverige använder vi 155 000 ton 

plastförpackningar varje år, ungefär 17 kilo per person. Genom att lämna den till återvinning kan 

den istället bli en ny flaska, en diskborste eller ett staket”. Jag kunde också läsa att ”tidningspapper 

görs av massaved från träd. Pappersfibern kan användas till nytt papper fem till sju gånger. När 

bruken tillverkar papper av returfibrer istället för färskfibrer så går det endast åt en tredjedel av 

elenergin”. Organisationen skriver att ”annat avfall kan också återvinnas. Trädgårdsavfall kan 

komposteras och användas som jordförbättringsmedel i exempelvis parker. Matavfall kan rötas, ofta 

tillsammans med slakteriavfall och gödsel. Det ger både biogas - det renaste fordonsbränsle som 

finns idag - och biogödsel, som kan ersätta konstgödsel inom jordbruket. Totalt var det 15,5 procent 

av hushållsavfallet som behandlades genom biologisk återvinning”.  

 

Avfallsmängder 

Under 2015 behandlades 4 703 790 ton hushållsavfall. Det motsvarar 477 kilo per person - en 

ökning jämfört med 2014, då mängden landade på 466 kg per person. 

Behandlingssätten för 2015 fördelas enligt följande: 

•15,5 procent går till biologisk återvinning  

•35,1 procent materialåtervinning  

•48,6 procent förbränning med energiutvinning  

•0,8 procent deponering  

 

                                                           
12 www.sopor.nu 
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På sopor.nu står det angivet att ”sedan 1975 har mängden avfall som återvinns på något sätt ökat 

från 60 procent till 99 procent. Andelen materialåtervinning har ökat från 6 till 35 procent. 

Biologisk behandling har ökat från 2 till 15 procent. Förbränning med energiutvinning har ökat från 

3 till 49 procent. Deponering, där varken material eller energi återvinns, har samtidigt minskat från 

62 till mindre än 1 procent. Att hushållen i allt högre grad sorterar sina sopor har varit en viktig 

anledning till att återvinningen har kunnat öka så mycket. Däremot har mängden avfall ökat. 1975 

producerades 2,6 miljoner ton hushållsavfall. 2015 var den siffran 4,7 miljoner ton. En ökning med 

81 procent”. Vidare anger sopor.se att ”i Sverige återvinns också förhållandevis mycket 

hushållsavfall. I Sverige gick 153 kg avfall per person till materialåtervinning 2013. För de 27 EU-

länderna var genomsnittet 131 kg per person. I Sverige rötas betydligt mer för att komposteras 

vilket ger såväl biogas som mer näringsrik biogödsel”. Sverige utvinner också mycket energi ur sitt 

avfall. 13 

 

Avfallstrappan 

Magnus Silfverhielm sa under en föreläsning att ”alla material på jorden lånar vi, men vi äger 

funktionerna”. Jag tycker att det ligger mycket i det uttrycket och kanske är detta något vi behöver 

inse för att kunna förändra oss själva och våra beteenden. Att det vi tror oss äga inte egentligen 

tillhör oss, det tillhör jorden och alla som befolkar den.  

 

Ett viktigt inslag i mitt projekt är ”avfallstrappan”. Avfallstrappan anger hierarkin i ordningen för 

omhändertagande och behandling av avfall. På naturskyddforeningen.se kan man läsa att ”från den 

1 augusti 2016 gäller en ny nivå i avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin” som den också kallas. Det 

nya direktivet innebär att avfall i första hand ska förberedas för återanvändning och inte bara 

återvinning”. Vidare går det att läsa; ”I takt med att konsumtionen ökar, räcker det inte enbart med 

att varor återvinns. Vi måste kliva högre upp längs avfallstrappan genom att återanvända varor i 

högre utsträckning”. 14 Återbruk och återanvändning är avgörande hörnstenar i det fortsatta 

miljöarbetet inte bara för VMAB utan för samtliga miljöbolag som har ansvar för behandling och 

                                                           
13 www.sopor.nu 
14 www.naturskyddforeningen.se  

http://www.naturskyddforeningen.se/
http://www.naturskyddforeningen.se/
Bilaga 1. Här fanns en bild på avfallstrappan hämtad på naturskyddföreningens hemsida. 
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samordning av hushållsavfall. Även i mitt fall och inom ramen för mitt projekt är det kunskap om 

har betydelse för framställan av min informationsbroschyr. Avfallstrappan/avfallshierarkin anger 

följande ordning. I första hand ska man förhindra att avfall skapas: 

 

1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering 

   2. Återanvänd 

   3. Återvinn material 

   4. Utvinn energi genom förbränning 

   5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp 15  

 

Som tidigare nämnts i rapporten verkar VMAB för återanvändning och återbruk. Inom bolagets 

verksamhetsidé finns att inom snar framtid kunna erbjuda besökare på återvinningscentralerna 

möjligheter att lämna in material som möbler, kläder etc för återbruk. Detta planeras genom 

samarbete med kommunerna i västra Blekinge. Detta ligger som en grund till mitt projekt, mitt 

arbete kommer vara bra för VMAB:s fortsatta satsning för att nå det nya trappsteget.  

Typografi 

Vad är typografi? Typografi är läran om bokstavsformering, deras användning och de arrangemang de 

uppträder i. 16 

Jag började projektet med att läsa böcker och söka på nätet för att få djupare kunskap och förståelse 

kring grafisk design och även typografins kraft.  Jag kunde läsa att ögonen föredrar vänsterställd text, 

då det blir enklare att läsa det. 17 I boken ”Effektiv visuell kommunikation” kunde jag läsa att ögonen 

rör sig i så kallade saccadiska rörelser över raderna i en text. ”Detta innebär att ögonen stannar till vid 

jämna mellanrum, fixerar 6-8 tecken under cirka 1,25 sek och läser samtidigt ytterligare några ord runt 

om”. Armstrong skriver hur ”bokstäver är bra på att berätta och skapa en stämning eftersom de kan 

uppträda i så många olika karaktärer”. Att varje bokstav har sin egen karaktär och personlighet. Jag 

kunde även läsa om olika typer av typografi, synlig och osynlig. Synlig typografi är när bokstäverna 

blir väldigt viktiga för layouten. Man kan använda viss typografi för att levandegöra och förstärka 

budskapet man vill förmedla. Detta är synlig typografi.   

Osynlig typografi är diskret och vill inte vara dominant. ”Den osynliga typografins måtto är att i 

tysthet verka som innehållets tjänare och en sida i en skönlitterär bok är ett bra exempel”.  

                                                           
15 www.sopor.nu 
16 Boken ”Effektiv visuell kommunikation” skriven av Bo Bergström. s.1 
17 Boken ”Graphic design theory” skriven av Helen Armstrong. s. 37 
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Helen skriver i sin bok om formgivarens ansvar att göra texten lättläst, ”ju lättare formgivaren gör det 

för läsarens ögon att förflytta sig över raderna desto bättre läsbarhet uppnås”.  

Färg och format 

I samband med att jag fick tillgång till VMAB:s grafiska profil började jag läsa om färg och hur 

olika färger påverkar oss. Jag kunde läsa att; ”Blått är rogivande och får dig därför att varva ner. 

Denna färg gör att du andas lugnare och blinkar mindre med ögonen. Det påstås att färgen blå gör 

dig mer kreativ”. Grön – ”Man menar att grönt skärper sinnena, gör det lättare att utföra 

precisionsarbeten och ökar livsglädjen. Annars symboliserar ju färgen grön bl.a. natur och växande, 

och man anser att denna färg har en lugnande inverkan”. 18 Brunt – ”Den bruna färgen stimulerar 

våra praktiska talanger och sägs vara bra för människor med dålig koncentrationsförmåga. Färgen 

gör oss även harmoniska och lugna”. Gult – ”Gult är förknippat med optimism, glädje och energi. 

Färgen sägs skärpa både vårt minne och vår tankeverksamhet”. 19 ”Rött som står för rörelse och 

spänning. Färgen fångar folks uppmärksamhet, men för mycket av rött kan bli för dominerande. 

Röd färg står även för energi och passion.” 

”Orange är en färg som har en nyans av rött och är också en av de färger som drar till sig mycket 

uppmärksamhet. När en person ser på färgen kan man känna sig entusiastisk och levande. Det kan 

också göra att man känner en känsla av balans, välkomnande och värme.” 20 

 

Vidare kunde jag läsa att färger är informationsbärare och att man ”genom alla tider kommunicerat 

viktig information till människor, vilket har varit till stor hjälp för vår överlevnad. Färger har bl.a. 

berättat om en växt, ett djur eller en svamp är giftig – tänk på flugsvampen, dess skarpa och 

kontrastrika färg som uppfattas varnande!”21 

 

 

”När det gäller teckenfärg gäller generellt att mörka färger passar bra för text och ljusa omättade 

färger bra som bakgrund. Framförallt gäller det att tänka på kontrasten mellan textfärgen och 

bakgrunden. Men även om kontrasten mellan två färger är hög kan läsbarheten vara låg. Till 

exempel är svart text på vit bakgrund mycket bättre än vit text på svart bakgrund eftersom kanterna 

på de vita bokstäverna upplevs suddiga mot en svart bakgrund och därmed minskar läsbarheten.  

Teckenfärg, teckenstorlek och typsnitt kan alla användas för att betona olika delar av innehållet men 

                                                           
18 http://battrehalsa.nu   
19 http://www.amelia.se/ 

20 www.foretagande.se 
21 http://battrehalsa.nu  

 

http://www.amelia.se/
http://www.foretagande.se/
http://battrehalsa.nu/
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tänk på att inte mixa för många färger och typsnitt. Att använda alltför många färger och olika 

typsnitt gör att sidan upplevs som rörig och oprofessionell.” 22 

Jag har valt att arbeta med formatet A5 till min broschyr. Jag fick tillgång till VMAB:s tidigare 

broschyrer och kunde då se att de använt sig av A5 format tidigare. Jag tycker det är en tilltalande 

storlek för utformning och läsbarhet. Jag vill att broschyren ska vara nätt och behändig och 

samtidigt tillgänglig när det gäller läsbarhet. 

 

2.1 Teoretisk ram 

I samband med att återvinningscentraler behöver ha återförsäljning för att nå nästa trappsteg känns 

mitt projekt relevant och aktuell. Mitt projekt hjälper VMAB att gå mot rätt riktning, för att senare 

kunna erbjuda möjligheter för inlämning av möbler på anläggningen.  

Med en ökad medvetenhet kan vi verka för en ökad miljö- och ekonomisk hållbarare livsstil i 

samhället. Bara genom att vi vågar tänka annorlunda och nytt när det gäller vad som är ”skräp” kan 

vi nå långt och minska vårt avfall avsevärt. Idag pratar vi inte bara om återvinning, vi har även 

återanvändning och återbruk som nya ”trappsteg” i den nationella och europeiska avfallstrappan 

(avfallshierarkin). Det har blivit inne och status att ta tillvara möbler, kläder och annat som bara för 

några år sedan ansågs vara omodernt och skräp. Retro är modeord. Men våra emotionella behov 

finns kvar. ”Vi vill pyssla om våra hem för att skapa en speciell känsla/stämning”, sa Kristina under 

sin föreläsning. 23 ”Svenskarna är i ovanligt hög grad ett heminredande folk, det finns statistik som 

visar att svenskar lägger proportionellt mer pengar på sina hem än andra folk”, skriver 

möbelföretaget Norrgavel i sin bok. Årstiderna kan vara en orsak till att vi svenskar intresserar oss 

för att pyssla om våra hem mer än människor i andra länder, menar Norrgavel i sin teori. Vi är ett 

innepysslande folk eftersom stora delar av året består av regn och kyla i Sverige. 24 

 

2.2 Praktiskt utförande 

Jag började mitt projekt med att fundera vad jag själv skulle tycka vara intressant att göra som 

examensarbete. Jag kände snabbt att jag ville fokusera på avfall och sortering i hemmet och på ett 

kul sätt uppmuntra människor att engagera sig. Jag var på studiebesök på olika företag, 

Erikshjälpen, Kreativia, Umbra och till sist VMAB. Jag fastnade snabbt för VMAB:s verksamhet 

och gillade bolagets fokus; att minimera avfallet och vara en inspirerande kunskapsbank. Bolaget 

har en hög trovärdighet i kommunerna och vill informera och engagera människor. Efter mitt 

                                                           
22 http://www.republic.se 
23 Föreläsning med Kristina Schultz, Linnéuniversitetet i Växjö 14/2-17 
24. Boken ”Hur kan inredning vara så viktigt när världen ser ut som den gör?” skriven av Ulf Beckman, Susanne      

Helgeson. s.7 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ulf%20Beckman
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ulf%20Beckman
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Susanne%20Helgeson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Susanne%20Helgeson
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studiebesök hörde jag av mig till dem på 

nytt (till Malin Håkansson – 

kommunikationsansvarig) och vi kom 

överens om att jag kunde genomföra mitt 

examensarbete med dem. VMAB är i 

behov av att nå ut med information och jag 

kände snabbt att det är en kul utmaning att 

göra en informationsbroschyr åt dem. 

Jag började mitt arbete med en 

enkätundersökning där jag fick in 69 svar. 

Jag gjorde enkäten digitalt och lät 

människor fylla i den via webben men jag 

var också på plats på VMAB och lät 

besökare fylla i formuläret på plats. Jag 

tillät personer att fylla i mer än ett svar, för 

att få en så verklighetstrogen bild som 

möjligt av våra handlingar.  

Mitt fokus var att ta reda på om människor 

har kunskap kring sortering och hur de 

agerar vid de tillfällen de blir osäkra (se 

bilaga 5-14). Fråga 3 var; Känner du dig 

osäker vad gäller sortering i hemmet, vad 

som sorteras var? Ungefär en tredjedel av 

de tillfrågade svarade att de ibland blir 

osäkra. På fråga 4 frågade jag vad man gör 

när man blir osäker, här var det en 

oroväckande stor del som svarade att de 

slänger avfallet var som helst. På fråga 8 

svarade nästan hälften av alla tillfrågade 

att de delvis har kunskap kring sortering, 

varför vi sorterar, vad som händer med 

avfallet etc. Ungefär en fjärdedel svarade 

nej. På fråga 9 var det över hälften som 

svarade att de delvis har kunskap vad 

gäller material och dess miljöpåverkan.  

En fråga som fanns med i enkäten var 
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vilken typ av avfall man får mest av i hemmet, denna fråga valde jag att ha med i enkäten för att se 

om svaren stämde överens med den fakta jag fått från VMAB. Vad som var intressant här var att en 

ganska liten del hade fyllt i tidningar, en av de största posterna på VMAB. Jag kom efter min 

enkätundersökning fram till att det finns en viss okunskap kring material och vårt avfall och att en 

broschyr skulle vara väldigt bra att ha. Jag bestämde mig för att fokusera på material och dess 

påverkan på miljön då jag kände att det fanns bristande kunskap kring området. Jag arbetade 

därefter med brainstorming. Jag skrev upp ord jag fick fram när jag tänkte på VMAB och 

anläggningen. Jag strök sedan över de ord jag ville arbeta vidare med i mitt projekt (se bilaga 15). 

Efter det började jag samla broschyrer av alla slag. Jag hade fått en del broschyrer från VMAB och 

mitt besök där, men jag ville ha fler så jag gick bland annat till biblioteket på skolan där jag hittade 

en hel del olika typer av broschyrer. Jag ville få en bild av hur informationsbroschyrer vanligtvis ser 

ut och också se vad jag gillar och inte, men också se vilken utformning och vilket upplägg som 

kändes mest tilltalande för mig i mitt projekt.  

Jag kände snabbt att jag ville arbeta med handritade illustrationer i enkel stil, för att ge känslan av 

personlighet. Jag vill att broschyren känns riktad till den som läser, därför vill jag inte arbeta med 

för mycket detaljer på illustrationerna utan hålla mig enkelt och tydligt. Jag vill koppla 

illustrationerna till de symboler man ser på återvinningscentralerna och kunna få en igenkänning 

och direkt förståelse vem avsändaren är.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3. Här fanns bilder på olika broschyrer jag använde som inspiration till mitt projekt. 
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I en broschyr jag fick av VMAB fanns korta texter med ”tips”, det fanns både sommartips och 

vintertips. Jag gillade idén och kände att det kunde vara ett bra sätt att använda texten på, att hålla 

sig kort och koncist. I en av broschyrerna fanns det citat på insidan, jag gillade idén och kände att 

det är ett snabbt och lätt sätt att nå ut till folk. Jag träffade Malin Håkansson igen och vi kom fram 

till att jag skulle använda mig av citat och fakta som ”visste du att?” för att informationen i min 

broschyr skulle vara tillgänglig och lätt att ta till sig. Jag blev inspirerad av trycksaken ”Tre 

decennier med Västblekinge Miljö AB” som VMAB använt sig av tidigare och som innehåller 

illustrationer som ser ut att vara målade i vattenfärg. Jag kände att den tekniken var väldigt 

tilltalande och att den passade in på mitt tema för att ge en naturnära känsla. Jag vill att broschyren 

ska kännas personlig. Till en början pratade vi om att mittenuppslaget skulle ha en karta över 

anläggningen där man ska få en tydlig bild av vad som händer med det avfall som kommer till 

VMAB. Efter att jag gjorde enklare skisser kändes det svårt att få ihop en tydlig karta över VMAB 

då det händer så olika saker med det olika avfallet (se bilaga 16). Trädgårdsavfallet blir till jord, 

matavfallet går igenom biogasanläggningen och tidningarna sorteras för att sedan skickas vidare till 

Tyskland. Jag valde därför bort det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             VMAB:s tidigare broschyrer. 

Bilaga 4. Här fanns bilder på VMAB:s tidigare broschyrer som jag använde som inspiration. 
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Jag gjorde även enkla skisser för att få ner alla mina tankar och idéer på papper (se bilaga 17). Jag 

kommer arbeta med de fyra material som VMAB får in mest av (tidningar, matavfall, 

trädgårdsavfall och plastförpackningar). Denna avgränsningen gjorde jag på grund av exjobbets 

korta tid, min idé är att VMAB själva kan addera material efterhand.  

Jag påbörjade sedan en moodboard för att fastställa den känsla jag ville att broschyren ska ha. Jag 

kom snabbt fram till att jag ville arbeta med mycket färg, för att få det roligt och lätt att läsa. Jag 

började söka efter inspiration på nätet och hittade bilder som jag satte ihop till en moodboard. Jag 

bestämde mig för att använda mig av VMAB:s komplementfärger i informationsbroschyren.  

 

Efter att jag besökt VMAB:s hemsida kände jag att jag ville arbeta med symboler för att berätta hur 

mycket vatten som krävs för att tillverka materialet, om det går att återvinna, om det släpper ut 

gifter etc, symboler som man ofta ser på återvinningscentraler men även på deras hemsida och då 

kan få en direkt koppling till vem som gett ut broschyren (se bilaga 18). 25 Efter att jag skissat upp 

det kändes det inte rätt, illustrationerna blev otydliga och jag kände att jag inte hade tillräckligt med 

kunskap för genomförandet och att människor skulle uppleva informationen förvirrande snarare än 

förtydligande. 

                                                           
25 www.vmab.se 

Bilaga 5. Här fanns en moodboard med bilder på olika tekniker att göra illustrationer. 
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Jag bestämde mig för att arbeta med mönster i inledningen av broschyren, detta för att skapa en 

lättsam stämning och positiv ton. Jag ritade upp alla möjliga typer av symboler för avfall som jag 

sedan satte ihop till ett mönster. Linjerna färgsatte jag med VMAB:s olika komplementfärger för att 

se vilken jag ville använda mig av (se bilaga 19). Jag fastnade för den gula, den passade fint ihop 

med det naturpapper och tog inte för mycket fokus från texten. Jag valde att fylla i en del av 

föremålen för att skapa mer djup i mönstret och inte låta det bli för mycket i bakgrunden. Jag 

började därefter titta på olika typer av papper att använda till broschyren. Jag besökte ”Lindströms 

tryckeri” och fick med mig olika pappersprover som jag testade att skriva ut på (se bilaga 20-21). 

Jag kände snabbt att jag ville ha någon form av naturpapper för att förmedla känslan av natur och 

hållbarhet. De broschyrer VMAB har använt sig av tidigare har varit vita, blanka papper vilket jag 

inte tycker förmedlar att det är ett miljöbolag. Jag kom fram till att jag vill skriva ut broschyren i ett 

brunt naturpapper på 100 gram, jag gillade strukturen i pappret och jag gillade den varma känslan. 

Jag ritade upp en enkel skiss på den layout jag ville ha på min broschyr. Jag bestämde mig för att 

avgränsa mitt projekt till de fyra material VMAB får in mest av, jag skissade därför upp en broschyr 

med 20 sidor (se bilaga 22). Jag ville att mittuppslaget skulle vara dubbelt så bred, en sida man 

vänder ut. När jag sedan började skissa upp enkla illustrationer i ”Photoshop” för att lägga över dem 

i ”Indesign” kändes det som att mittuppslaget blev för stort. Jag hade dessutom svårt att komma 

fram till vad jag ville ha på baksidan av de vändbara sidorna. Jag bestämde mig för att skala ner på 

antalet sidor och valde då 16. Jag kortade ner min inledning och kände att broschyren kändes bättre, 

det blev mer kort och koncist vilket jag gillade.    

 

Jag har under projektet arbete med illustrationer. Jag ville till en början arbeta med en slags 

livscykel på varje material där man kan se hur materialet ser ut i sitt ursprung, hur det blir när vi 

använder det och hur det ser ut till slut när det kastas eller återvinns till något nytt. Jag gjorde även 

en illustration till varje material föreställande avfallet. Efter redovisningen fick jag kommentarer 

kring mina illustrationer och råd om hur illustrationerna skulle kunna få en bättre koppling till 

texterna. Jag började se över mitt arbete och justerade. Jag kommer till utställningen att ha 

illustrationer som är kopplade till texten och som kan skapa nyfikenhet och uppmuntran till läsning 

(se bilaga 23). 

3. Resultat 

Jag har valt att arbeta med ”Avenir” till rubriker och ”Times New Roman” till brödtexterna i 

broschyren. Detta för att jag ville ha tydliga, läsvänliga typsnitt och kunna rikta läsarens fokus även 

på illustrationerna. Jag har arbetat med VMAB:s fyra komplementfärger rött (CMYK 5,100,78,23 ), 

orange (CMYK 0,61,92,0), grönt (CMYK 61,41,83,33), gult (CMYK 26,42,95,17). Jag fastnade för 
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färgerna och kände att de passade bra ihop, färgerna representerar natur och miljö och ger ett lugn. 

På omslaget har jag delvis färglagt mitt orange mönster, detta för att skapa ett djup. Jag har sedan på 

insidan av broschyren låtit mönstret vara i orange. Mitt omslag på broschyren är samma layout som 

min affisch.  

 

        Affisch 
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Broschyr 
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Mittuppslag 
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Affisch utskriven  
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                            Broschyr utskriven  
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Jag kände tidigt i projektet att jag ville arbeta med någon form av återvunnet papper, för att 

förstärka miljökänslan genom hela projektet. Jag testade olika papper i uppstarten av projektet och 

fastnade för ett naturpapper på 100 gram. Jag gillar strukturen i pappret och hur färgerna smälter 

samman mot papprets färg. När jag hade skrivit ut hela broschyren i detta papper blev läsbarheten 

inte så bra. De små pappersbitar som finns i pappret gjorde att bokstäver som å, ä och ö blev svåra 

att tyda. Även kontrasten mellan den svarta texten och den bruna bakgrunden kan göra det svårare 

att läsa. Jag kommer därför under återstående tid av projektet arbeta vidare med mitt pappersval och 

undersöka fler olika typer av återvunnet papper, kanske kan jag använda återvunnet papper i vitt, 

eller ha det bruna pappret som omslag och vanligt vitt papper på insidan.  
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4. Diskussion 

Hur kan jag som designer göra en informationsbroschyr som belyser olika materials miljöpåverkan 

och som innehåller tips på hur vi kan agera förnuftiga konsumenter, på ett sätt som gör att 

människor tillämpar kunskapen i vardagen? 

Jag har genom projektet förhållit mig bra till min frågeställning. Jag har formgivit en 

informationsbroschyr till VMAB. Jag har arbetat med illustrationer, mönster och texter. Jag har i 

mitt projekt fokuserat på att ge fakta på ett lättsamt sätt utan några pekpinnar. Jag tycker att jag 

lyckats bra med detta, genom mönster, citat och korta texter. Jag har arbetat med texter som ”Visste 

du att?” och ”Tänk på att...” Jag har också tagit upp hur vi konsumenter kan agera miljövänligare. 

Att många till exempel kör flera vändor till återvinningscentraler med sitt trädgårdsavfall och att 

många slänger matavfallet i plastpåsar kan få oss alla att vakna till. Även om man inte känner igen 

sig i just den situationen tror jag man börjar tänka över de mindre bra valen man gör och kanske 

börjar man förändra saker. Jag tror att man kan ta till sig av informationen på ett bra sätt och känna 

sig nyfiken och inspirerad snarare än belastad. Att jag valde att arbeta med en broschyr känns 

inspirerande. Jag kände redan från början att en broschyr är en bra start som inkluderar och tilltalar 

läsare/betraktare i alla åldrar. Jag fick också höra av personalen på VMAB att de fått fin respons på 

tidigare broschyrer, därför kände jag att jag ville utveckla deras nuvarande broschyrer snarare än ta 

bort dem och ersätta med tex en app. Något som jag och min kontaktperson Malin diskuterade i 

början av projektet var huruvida man kunde använda tidningsavfallet de får in på anläggningen att 

trycka broschyren i. Detta är något jag kommer undersöka under den resterande tiden, då det känns 

som ett väldigt hållbart sätt att använda och återvinna pappret. Jag kommer utöver detta göra små 

förändringar i broschyren. Jag är till exempel inte helt nöjd med illustrationerna, jag kommer rita 

om en del och göra dem något större. Jag kommer även göra en mall till VMAB som de kan 

använda om de i framtiden vill bygga vidare på min broschyr, kanske lägga till material. Jag 

kommer även skicka texter och bilder separat till VMAB då de uttryckt en önskan om att kunna 

posta delar av projektet på deras hemsida, som ett komplement till broschyren. Även detta kommer 

jag arbeta med under resterande tid. Överlag är jag nöjd med mitt projekt och jag tar med mig 

lärdomar om såväl sortering som grafisk design.  
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5. Källförteckning 

5.1 Tryckta källor 

Hur kan inredning vara viktigt när världen ser ut som den gör? Skriven av Ulf Beckman, Susanne 

Helgeson. Utgiven år 2005 av Arvinius Förlag AB i Stockholm.  

 

Vem fan bryr sig? Skriven av Nanny-maja Anderback. Utgiven år 2008 av NRA, ISO 14001 i 

Umeå.  

 

Nyfixat, för dig som gillar återbruk skriven av Ann Sjöstedt och Marit C Engstedt. Utgiven år 2012 

av Norstedts förlag.  

Effektiv visuell kommunikation – skriven av Bo Bergström. Utgiven år 2012 av Carlsson bokförlag, 

Stockholm.  

The design of everyday things – skriven av Don Norman. Utgiven år 2013 av Basic Books, New 

York. 

Graphic design theory – skriven av Helen Armstrong. Utgiven år 2009 av Princeton Architectural 

Press, Kina. 

Design för hållbar utveckling – skriven av Ann Thorpe. Utgiven år 2008 av Raster förlag, 

Stockholm. 

 

5.2 Elektroniska källor  

 

www.vmab.se tagen 22/2-17 

 

http://www.sopor.nu/Rena-fakta/Miljoemaal/Avfallstrappan tagen 29/2-17 

 

www.avfallsverige.se tagen 29/2-17 

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ulf%20Beckman
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ulf%20Beckman
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ulf%20Beckman
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Susanne%20Helgeson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Susanne%20Helgeson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Susanne%20Helgeson
http://www.vmab.se/
http://www.sopor.nu/Rena-fakta/Miljoemaal/Avfallstrappan
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www.sverigeskonsumenter.se tagen 29/2-17 

 

http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-avfallstrappan 

tagen 29/2-17 

 

www.wwf.se tagen 20/3-17 

 

www.waterfootprint.org tagen 20/3-17 

 

www.naturochmiljo.fi tagen 20/3-17 

 

www.smasteg.nu  tagen 20/3-17 

 

http://plast.ftiab.se/sorteringsguide.aspx tagen 2/4-17 

 

http://ftiab.se/186.html tagen 2/4-17 

 

http://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/varfoer-ska-jag-sortera/spara-energi-och-

resurser/ tagen 2/4-17 

   

http://battrehalsa.nu/sa-paverkar-fargerna-i-hemmet-ditt-humor/ tagen 10/4-17 

 

http://www.amelia.se/halsa1/sa-paverkas-du-av-fargerna/  tagen 10/4-17 

 

http://www.republic.se/artiklar/ratt-typsnitt-och-ratt-teckenfarg/ tagen 10/4-17 

 

https://www.foretagande.se/om-farger-och-fargers-betydelse/  21/4-17 

 

 

http://www.sverigeskonsumenter.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-avfallstrappan
http://www.wwf.se/
http://www.waterfootprint.org/
http://www.naturochmiljo.fi/
http://www.smasteg.nu/
http://plast.ftiab.se/sorteringsguide.aspx
http://ftiab.se/186.html
http://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/varfoer-ska-jag-sortera/spara-energi-och-resurser/
http://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/varfoer-ska-jag-sortera/spara-energi-och-resurser/
http://battrehalsa.nu/sa-paverkar-fargerna-i-hemmet-ditt-humor/
http://www.amelia.se/halsa1/sa-paverkas-du-av-fargerna/
http://www.republic.se/artiklar/ratt-typsnitt-och-ratt-teckenfarg/
https://www.foretagande.se/om-farger-och-fargers-betydelse/
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6. Bilagor 

 

Bilaga 1-2: Sopsorteringen på campus.  
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Bilaga 3-4: VMAB:s grafiska profil.  

 

 

 

Här fanns en bild
på VMAB:s färger
tagen från deras 
grafiska profil. 

Här fanns en bild 
på VMAB:s typsnitt
tagen från deras 
grafiska profil.
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Bilaga 5-14; Sammanställning från enkätundersökning 
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Bilaga 15: Brainstorming gjord av Freja Jörgensdotter. 
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Bilaga 16: Skiss mittuppslaget, gjord i datorn.  

 

 

 

 

 

 

Bilaga 17: skisser i vattenfärg gjorda av Freja Jörgensdotter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här fanns VMAB:s logotyp
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Bilaga 18: Illustration med symboler gjord av Freja Jörgensdotter. 

 

Bilaga 19: Mönster (gjort av Freja Jörgensdotter), färglagda i VMAB:s komplementfärger.  
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Bilaga 20-21: Papper från Lindströms tryckeri. Testutskrift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

41 

 

Bilaga 22: Översiktsskiss över sidor i broschyren.  

  

 

 

Bilaga 23: Första skisser på nya illustrationer gjorda av Freja Jörgensdotter.  
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7. Bildförteckning 

 

Bilaga 1: Avfallstrappa tagen på; http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-

avfallstrappan.  

 

Bilaga 2: Sammanställning enkäten, gjord i Word av Freja Jörgensdotter.  

 

Bilaga 3: Sammanställning broschyrer till inspiration. Bild tagen av Freja Jörgensdotter.  

 

Bilaga 4: Sammanställning VMAB:s broschyrer till inspiration. Bild tagen av Freja Jörgensdotter.  

 

Bilaga 5: Moodboard med bilder tagna på pinterest.se.  

 

Bilaga 6: Affisch gjord i samband med presentation av Freja Jörgensdotter.  

 

Bilaga 7-15: Broschyren en vecka före redovisning.  

 

Bilaga 16: Affischen utskriven på naturpapper 100 gram. Foto taget av Freja Jörgensdotter.  

 

Bilaga 17-25: Broschyren utskriven på naturpapper 100 gram. Foto taget av Freja Jörgensdotter.   

 

 

 

 

 

 

http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-avfallstrappan
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-avfallstrappan

