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Sammanfattning 
Luckan mellan människors attityd och beteende när det gäller miljö är ett problem och 

för att nå hållbar utveckling måste människors beteenden förändras. Denna uppsats ämnar 

undersöka huruvida en kombination av faktorer och metoder framgångsrikt kan användas 

för att adressera komplexiteten i mänskligt beteende och koppla dem till ett antal 

beteendepåverkande metoder och modeller. Beteendebaserad säkerhet (BBS) är en 

arbetsmiljömetod som bygger på beteendevetenskapens ABC-modell (signal-beteende-

konsekvens) och syftar till att först ändra beteendet vilket sedan ger en attitydförändring. 

En tes i denna studie är att faktorer från BBS kan appliceras på miljöbeteende, något som 

inte tidigare har undersökts. 

 

Faktorer från beteendevetenskap, BBS, nudging och Hawthorneeffekten slogs samman i 

en insats i syfte att förbättra källsorteringsbeteendet på Sydkraft Hydropower AB i 

Sundsvall. Studien utfördes under totalt fem veckor och mätte effekten av insatsen genom 

vägning, plockanalys, enkät och LCA. Resultatet visar en liten effekt genom en 

minskning av felsorterade artiklar, effekten var dock inte kvarstående vilket gör vidare 

och längre studier nödvändiga för att undersöka beteendeförändring över tid. 

 

I studien genomfördes också en livscykelanalys på kaffemuggar och resultatet visade att 

porslinsmuggen har lägre miljöbelastning än pappersmuggen efter 399 respektive 54 

användningar, beroende på vald analysmetod. 

 

Nyckelord 
BBS, beteendepåverkan, källsortering, LCA, miljöbeteende 
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Abstract 
The environmental attitude-behavior gap of people is problematic and to reach 

sustainable development people´s behavior has to change. This paper discusses a number 

of behavioral methods and looks into whether a combination of methods and factors can 

successfully be applicable to address the complexity of human behavior. Behavior-based 

safety (BBS) is a method that builds upon the ABC-model of behavioral science and seeks 

to change the behavior first which then leads to attitude changes. A thesis in this study is 

that factors från BBS can be applicable to environmental behavior, a theory not previously 

examined. 

 

Factors from behavioral science, BBS, nudging and the Hawthorne effect were merged 

in an intervention in order to improve the recycling behavior at Sydkraft Hydropower AB 

in Sundsvall. The study was conducted over a five week period and the result showed a 

small effect on the fault sorting of waste. The effect did not remain after intervention 

ended which makes further and longer studies necessary to examine behavioral change 

over time.  

 

An LCA on coffee mugs was also conducted and the result showed that the porcelain mug 

is more environmentally friendly than the paper mug after 399 and 54 uses respectively, 

depending on the chosen method. 

 

Key words 
BBS, behavioral influence, environmental behavior, LCA, recycling 
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1 Inledning 
  

Det råder massiv diskrepans mellan människors attityd och deras sätt att agera. 

Människan är ett vanedjur som trots insikt många gånger väljer att bete sig miljöovänligt 

– the environmental attitude-behavior gap – och till och med ohälsosamt (Redondo & 

Puelles, 2017), vilket gör att förändring av beteenden kan vara det viktigaste angreppsättet 

till att nå hållbar utveckling. För att kunna förändra beteenden måste information och 

kunskap förmedlas men endast det räcker inte för att nå dem som behöver det mest (von 

Borgstede & Andersson, 2010), man behöver också förstå vilka faktorer som påverkar 

beteenden och utifrån det utforma insatser för att nå förändringar som håller över tid. Det 

finns ett antal metoder tillämpbara på beteenden i allmänhet och miljöbeteenden i 

synnerhet, av vilka denna uppsats diskuterar några ur perspektivet av det kanske 

vanligaste miljöbeteendet källsortering.  

 

Anledningar till varför man väljer att källsortera kan vara skilda och mer eller mindre 

miljöfokuserade. I en studie utförd i Nigeria av Abd’Razack et al. (2017) undersöktes 

vilka fördelar med källsortering som ansågs störst. Av respondenterna ansåg 39 % att det 

är en gynnsam åtgärd för att bevara miljön, 31 % motiverades av ekonomiska belöningar, 

19 % för att sprida miljömedvetenhet och 11 % för att spara resurser och kostnader. 

Studien visade också att brist på kunskap om hur material sorteras är en anledning till 

varför många avstår att sortera och betonade vikten av att förmedla information om 

fördelarna med återvinning för att förändra attityder och öka mängden källsorterare – 

förstår man inte poängen med att sortera kommer man heller inte att ägna sig åt det.  

 

I Sverige genererades år 2014 totalt 167 miljoner ton avfall, varav gruvavfall 

representerade 83 %, övriga verksamheter 14% och hushåll 3 % (SMED, 2016). År 2016 

återvanns endast 47 % av plastförpackningar i Sverige (Viklund & Fråne, 2018), vilket 

innebär att hushållsavfallet innehåller en stor del plast som vid förbränning bland annat 

tillför en nettoökning av koldioxid till atmosfären. Källsortering är ett av de viktigaste 

angreppssätten till minskning av avfallets miljöpåverkan (Johansson, 2016) och i enlighet 

med avfallsförordningen (SFS 2011:927) skall förpackningsavfall sorteras och lämnas till 

insamlingssystem. 

 

1.1 Beteendevetenskap 

Varför människor trots detta väljer att inte sopsortera kan ha beteendevetenskapliga 

förklaringar. Icek Ajzens ”theory of planned behavior” (1991) beskrev komponenterna i 

processen från tanke till handling, där intentionen att utföra ett visst beteende är central 

och att den i sin tur styrs av ett antal motiverande faktorer som tillsammans utgör en 

människas vilja, se figur 1.  
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Attityden till beteendet avgör hur 

högt det värderas att utföra och 

styrs av vad beteendet associeras 

med och vad den förväntade 

konsekvensen av att utföra det 

innebär.  

 

Subjektiv norm innebär det 

sociala trycket en person upplever 

från omgivningen, behovet av att 

passa in i gruppen och göra som 

de andra gör. 

 

Den faktiska kontrollen styr 

förmågan att kunna utföra 

beteendet, det vill säga möjligheterna och resurserna (till exempel tid, pengar och 

kunskap), men viktigare ur ett psykologiskt perspektiv ansåg Ajzen vara den upplevda 

kontrollen och dess påverkan på vilja och handling. Den upplevda kontrollen avser 

uppfattningen om hur lätt eller svårt det blir att utföra beteendet och baserar sig på 

erfarenheter och förväntade hinder. Den faktorn kan tillsammans med intentionen direkt 

styra beteendet och vara avgörande för hur väl man lyckas utföra det.  

 

Den relativa betydelsen av de olika faktorerna varierar utifrån situation och typ av 

beteende men en generell regel är att ju högre grad av attityd, tryck av social norm samt 

upplevd kontroll desto större blir intentionen att utföra beteendet (Ajzen, 1991). 

Personliga normer och moraliska övertygelser spelar också roll, liksom vanor (Alriksson 

& Henningsson, 2012) och demografiska faktorer som kön, ålder, utbildningsnivå och 

inkomst (Barr et al., 2003).  

 

Theory of planned behavior har i flera studier tillämpats på återvinningsbeteende, se 

exempelvis Rise et al. (2003), Laudenslager & Holt (2004) och Knussen et al. (2004). 

Den har också jämförts med REB-modellen, utvecklad av Hines et al. (1987), en metod 

specifikt anpassad för att förutsäga miljömedvetna beteenden. Studien visade att trots att 

TPB inte är specifikt anpassad till miljöbeteenden och att REB-modellen tar hänsyn till 

fler faktorer, kunde TPB tack vare faktorn upplevd kontroll bättre förklara varians i 

beteenden. Studien visade också att attityden direkt kan påverka beteendet (Chao, 2012). 

 

Innan en vana kan ändras från dålig till bra måste beteendet bli självstyrt, individen måste 

bli medveten om sitt beteende och motiverad att förändra det, till exempel genom 

konstruktiv feedback eller belöningar (Geller, 2005). B.F. Skinner (1974) utvecklade 

tillämpad beteendevetenskap, vilken bygger på idén att beteenden utförs för att man vill 

nå positiva konsekvenser och undvika negativa. Interventioner som sätts in för att 

förändra ett beteende görs enligt tillämpad beteendevetenskap med fokus på positiva 

konsekvenser, genom att 1) identifiera det oönskade beteendet, 2) identifiera vad som 

motiverar individen att utföra det och 3) ta fram en åtgärdsplan som med hjälp av positiva 

konsekvenser främjar ett bättre beteende (Geller et al., 2016). 

 

Som exempel beskrev Geller et al. (2016) transport med egen bil istället för 

kollektivtrafik, där bekvämlighet, flexibilitet och ekonomi kan antas vara faktorer som 

motiverar beteendet och där åtgärd kan vara en period med gratis kollektivtrafik för 

Figur 1 Theory of planned behavior enligt Ajzen (1991) 
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testgruppen. Antagandet är att det önskade beteendet efter interventionen blir cementerat 

och att individen upptäcker att det inte var så besvärligt, dyrt eller tidskrävande som hen 

kanske trodde utan tvärtom förde med sig positiva konsekvenser och att detta på sikt leder 

till en påverkan av attityd.  

 

En annan metod för att förklara beteende är ABC-analysen, där ett beteende blir begripligt 

först när det sätts in i en kontext. Beteendet utförs på grund av en signal i ett sammanhang 

där den positiva konsekvensen, eller avsaknad av en negativ, styr. En signal 

(antecendent/activator - hunger) ger ett beteende (behavior - äta) som ger en konsekvens 

(consequence - mätt) (Ramnerö & Törneke, 2013). ABC-modellen kan också användas 

för att designa beteendepåverkande insatser, där interventioner riktas antingen mot A eller 

C beroende på typ av beteende och situation (Geller, 2005). B.F. Skinner påtalade vikten 

av den positiva konsekvensen som drivkraft (Skinner, 1953) och ABC-modellen har efter 

flera årtionden av beteendevetenskaplig forskning visat sig vara effektiv när det gäller 

beteendepåverkan (Geller, 2005). 

 
Tabell 1 ABC-analys efter Ramnerö och Törnekes modell (2013) 

 
A B C 

Bråttom till möte Väljer bilen + Sparar tid 

− Utsläpp 

Avfallsgenerering Källsorterar inte + Bekvämlighet 

− Ökat avfallsberg 

Uttråkad 

 

Strökonsumerar kläder + Nöje 

− Utsläpp, resursuttag 

 

Tabell 1 visar en ABC-analys i miljökontext, där valet av bil till mötet motiveras av 

tidsbesparing, valet att inte sopsortera sitt avfall av bekvämlighet och strökonsumtion av 

kläder av shoppingnöjet. Inom beteendevetenskapen används åtgärder för att förändra 

beteenden (B) genom att rikta dem mot antingen signalen (A), till exempel genom utskick 

av information, tydligare skyltning, sätta mål att sträva mot eller använda sig av sociala 

normer, eller mot konsekvensen (C), till exempel med feedback eller belöningar. Insatsen 

görs antingen inom testgruppen (within-subjects design) eller mellan två eller flera 

grupper där en utgör kontrollgrupp (between-subjects design) (Geller et al., 2016).  

 

1.2 BBS – beteendeförändring före attitydförändring 

Beteendebaserad säkerhet (behavior-based safety, BBS) är en arbetsmiljömetod som 

fokuserar på att förändra arbetstagares tankesätt kring säkerhet genom att att rikta in sig 

på specifika oönskade målbeteenden, ta reda på vilka faktorer som motiverar och sätta in 

åtgärder för att förändra dem. Till skillnad från Hawthorneeffekten (se avsnitt 1.4) som 

tillfälligt ändrar attityd vilket leder till en tillfällig beteendeförändring, syftar 

beteendebaserad säkerhet  till att först ändra beteendet vilket sedan ger en 

attitydförändring. BBS tar avstamp i Skinners tillämpade beteendevetenskap och är en 

metod som ger arbetstagarna verktyg för att själva ta ansvar för säkerheten på 

arbetsplatsen genom att fokusera på positiva konsekvenser, observera varandras 

beteenden i säkerhetssituationer och tillsammans sätta mål för att minska olyckor på 

arbetsplatsen. Motivation hos arbetstagarna är en viktig faktor och därför bör fokus ligga 

på ökning av säkrare beteenden, även om minskningen av riskbeteenden också bör ingå i 

processen (Geller, 2005).  

 

Observationsfasen är inte avsedd att sätta dit sina kollegor utan syftar till att öka 

medvetenheten kring beteendet och undersöka hur väl gruppen utför det. Checklistor 
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används för både självrapportering och observation av kollegor och alla deltagare skall 

vara helt medvetna om att de blir observerade. Vikten av positiv feedback poängteras  

(Geller, 2005) och negativ respons skall ges privat så det inte uppfattas som en 

bestraffning (Jasiulewicz-Kaczmarek et al., 2015).  

 

Åtskilliga studier har gjorts på ämnet och forskning har visat goda resultat av denna 

metod, se Choudhry (2014), Krause et al. (1999), Chen & Tiana (2012), Jasiulewicz-

Kaczmarek et al. (2015) vilka redovisade en klar förbättring av olycksstatistik inom 

industrin efter implementering av BBS-metodik. Krause et al. så mycket som 69 % vid 

det femte året jämfört med baslinjemätningen, i sin studie på 73 verksamheter i 

Nordamerika. Andra studier, som Duff et al., (1994) och Swuste et al. (2012) visar att 

effekten endast är kortsiktig. I en SWOT-analys (strengths, weaknesses, opportunities, 

threats) av Jasiulewicz-Kaczmarek et al. (2015) pekades svagheter med BBS ut som bland 

annat att det oftast bara är lätt identifierbara riskbeteenden som inkluderas, att brist på 

förtroende mellan kollegor kan störa metoden och missnöjdhet över att behöva observera 

sina kollegor och störa dem i arbetet. Ismail et al. (2012) fann att över hälften av de 

undersökta företagen i sin studie inte upplevde några problem vid införandet av BBS, 

men bland de problem som rapporterades fanns brist på engagemang hos ledningen, 

aversioner mot att delta i försök, tidsbrist, svårigheter vid observation av vänner och 

kollegor och brist på förståelse för metoden.  

 

I en studie av Nunu et al. (2017) undersöktes införandet av en specifik BBS-intervention 

på en cementindustri i Zimbabwe, ett kortsystem där deltagarna mottog gröna eller gula 

kort som bedömning av sitt säkerhetsbeteende. De deltagare som mottagit flest gröna kort 

berömdes och de med flest gula blev kallade till ledningen för utvärdering. Av deltagarna 

i studien var 60 % positiva till införandet av BBS och resultatet visade att ju fler kort som 

delades ut desto färre incidenter inträffade (Nunu et al., 2017). 

 

BBS och ABC 

BBS följer den ovan beskrivna ABC-modellen vid utförande av interventioner. Tre 

praktiska metoder finns inom BBS; instruktioner, stödjande interventioner och 

motiverande interventioner. Den första innebär att man utbildar arbetstagarna och på så 

vis ökar riskmedvetenheten och förändrar riskbeteendet. Syftet med insatsen är att 

instruera och därför riktas den mot (A). Den andra metoden riktas mot (C) och kombinerar 

positiv konsekvens (belöning) med ett visst beteende, i syfte att implementera det 

önskvärda beteendet och göra det mer lockande att utföra igen. Den sista riktar sig också 

mot (C) genom att motivera arbetstagarna med löfte om belöning om vissa beteenden 

ökar – insatsen utgörs av löftet och konsekvensen blir belöning. Den motiverande 

interventionen är lämplig om arbetstagarna tar medvetna risker för att den positiva 

konsekvensen (bekvämlighet, effektivitet) är omedelbar och risken för negativa 

konsekvenser (skador) känns avlägsen och osannolik (Geller, 2005).   

 

1.3 Nudging – gör det lätt att göra rätt 

Människor fattar inte alltid de mest rationella, hälsosamma eller miljövänliga besluten. 

Att för människans eget bästa och för att minska samhällskostnader styra och begränsa 

val och beslut, till exempel genom att införa reglering av alkohol eller åldersgräns för 

innehav av körkort, benämns paternalism och är ett begrepp som många ekonomer vänder 

sig emot då de inskränker individens frihet. Thaler & Sunstein (2003) myntade begreppet 

libertarian paternalism (frihetlig paternalism), ett politiskt begrepp som avser åtgärder 

som inte är tvingande utan presenterar valmöjligheter på ett sådant sätt att det mest 

hälsosamma eller miljövänliga alternativet blir lättast att välja (Thaler H & Sunstein R, 
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2003). Ett sådant sätt som blivit populärt för företag och regeringar att använda är 

nudging, en grupp av metoder som främst avser påverka beteenden man inte aktivt 

reflekterar över (Mont et al., 2014). Skillnaden mellan nudging och TPB utgörs främst av 

avsaknaden av morot eller piska, det vill säga inga positiva (eller negativa) konsekvenser 

ges i utbyte mot utförande av det önskvärda beteendet utan beteendet utförs närmast 

automatiskt på grund av hur valsituationen är utformad.  

 
Tabell 2 Beteendepåverkande styrmedel (Mont et al., 2014) efter modell av House of Lords (2011) 

 

Lagstiftning Ekonomiska åtgärder Icke reglerande och icke- 

finansiella åtgärder 

Eliminera och 

begränsa 

valmöjligheter 

 

Guida och möjliggöra val 

  Incitament och information Nudging 

Lagar och 

förordningar 

Finansiella 

incitament 

Icke-

finansiella 

incitament 

Tillhanda-

hållande av 

information 

Förenkling 

och 

inramning 

av 

information 

Förändringar 

i den fysiska 

miljön 

Standard-

alternativ 

Sociala 

normer 

 

I tabell 2 visas ett antal styrmedel som används i beteendepåverkande syfte. De 

paternalistiska, tvingande styrmedlen ses till vänster, följt av de finanspolitiska i mitten 

och slutligen de icke tvingande och icke-finansiella till höger, där exempelvis nudging 

och tillhandahållande av information utgör några av verktygen (Mont et al., 2014). 

Nudging i sin tur utgörs av: 

 

- förenkling och inramning av information, till exempel genom 

livsmedelsmärkning (Chkanikova & Lehner, 2015) eller energimärkning (Mont 

et al., 2014), 

- förändring av den fysiska miljön, till exempel genom att införa attraktiva 

cykelbanor för att främja cykling eller arrangera hälsosamma produkter i 

mataffären så att de blir mer tillgängliga än de ohälsosamma (Vallgårda, 2012), 

- införande av standardalternativ, till exempel genom standardval av förnybar 

energi där man aktivt måste byta energislag om man hellre vill ha nåt annat 

(Schubert, 2017) 

- användning av sociala normer, till exempel genom att jämföra människors 

energianvändning med grannarnas (Allcott, 2011). 

 

Kritiska röster mot nudging har främst riktat sig mot det etiska i att styra människor i val 

och ändra deras beteenden. Huruvida det är etiskt att använda nudging beror på vilka 

etiska principer man bekänner sig till. Vallgårda (2012) hävdade att frihetlig paternalism 

är en oxymoron och att libertarianer inte kan försvara nudging och Lehner et al. (2016) 

menade att det är ”demokratiskt bekymrande” att använda nudging på människor som 

inte kan identifiera en sådan åtgärd, medan människor som kan det kan bortse från 

nudgingen. Åtgärder som tydliggörande av information är mindre kontroversiellt än till 

exempel införande av standardval, vilket kan vara avgörande när det gäller allmänhetens 

accepterande av nudging. Dock har standardval visat sig vara det mest effektiva när det 

gäller transport, energi- och livsmedelskonsumtion. Generellt ses nudging som mindre 

kontroversiella verktyg för beteendepåverkan eftersom de inte begränsar det fria valet, 

men hänsyn måste tas till oron för den manipulativa aspekten och öppna diskussioner 
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föras så att syftet med åtgärderna blir människors och samhällets bästa (Lehner et al., 

2016).  

  

Schubert (2017) menade att grön nudging, som används i syfte att främja miljövänligare 

beteenden, generellt bemöts positivt eftersom de ses som mer frihetliga än paternalistiska 

och Thaler och Sunstein (2003) hävdade att en del beslut är oundvikliga och att det då är 

lämpligt att arrangera situationen så den främjar välmående istället för ohälsa. 

 

1.4 Hawthorneeffekten – tillfällig beteendeförändring 

De kända Hawthorneexperimenten genomfördes på en Western Electric Company-fabrik 

i Chicago 1927–1932, inledningsvis på fem anställda men allt eftersom metoderna 

behövde modifieras växte experimenten och inkluderade i slutändan cirka 20 000 

anställda. En del av försöken gick ut på att en grupp av arbetare på en fabrik utsattes för 

förändringar i ljusstyrkan för att undersöka om produktiviteten ökade, vilken den jämfört 

med kontrollgruppen gjorde (Roethlisberger & Dickson, 1961), och slutsatsen som drogs 

var att ökningen berodde på att arbetarna kände sig sedda av ledningen vilket tillfälligt 

ändrade deras beteende. Detta myntade senare begreppet Hawthorneeffekten, alltså en 

positiv beteendepåverkan som uppstår när undersökta personer är medvetna om att de blir 

observerade – alltså en subjektiv norm (Schwartz et al., 2013). 

 

Schwartz et al. (2013) undersökte Hawthorneeffekten i en studie på energianvändning i 

hushåll och fann klara samband mellan vetskapen om deltagande i en studie och minskad 

energianvändning. Effekten avtog efter interventionens avslut (Schwartz et al., 2013), 

vilket är själva problemet med Hawthorneeffekten – den avtar så snart experimentet 

avslutas och känslor och attityd återgår till det normala. I en studie av Lied och 

Kazandjian (1998) föreslogs att det passiva synsättet på Hawthorneeffekten ska utvecklas 

till en proaktiv strategi för att bibehålla effekten av den positiva beteendeförändringen, 

detta genom att observera medarbetarna för att skapa en individuell ansvarskänsla och 

belöna beteenden som leder till prestandaökning. Lied och Kazandjian upptäckte att 

kontinuerlig medverkan av vårdpersonal i beteendemätningar gjorde att andelen 

kejsarsnitt minskade märkbart över en sexårsperiod, vilket inte var fallet bland deltagarna 

i den grupp som endast deltog en kortare period. Detta skulle kunna tyda på att en så 

kallad Hawthornestrategi tillämpats (Lied & Kazandjian, 1998). 

 

Hawthorneffekten har vidare observerats och undersökts bland annat i studier på rökning 

(Murray et al., 1988), vårdkvalitet (Leonard & Masatu, 2006), användning av 

bränsleeffektiva spisar (Simons et al., 2017) och i syfte att minska onödig utskrivning av 

antibiotika (Mangione‐Smith et al., 2002). Den har också ifrågasatts (Levitt & List, 

2011), motbevisats (Jones, 1992; Franke & Kaul, 1978) och McCambridge et al. (2014) 

fastslog att det inte existerar en enskild Hawthorneeffekt – de menade att det förekommer 

beteendepåverkan på grund av medverkan i ett försök men att Hawthorneffekten är 

daterad och att vidare forskning är nödvändig för att utveckla nya koncept som tar hänsyn 

till försökens förhållanden, mekanismer och effekter (McCambridge et al., 2014).  

 

1.5 Andra påverkande faktorer 

De negativa konsekvenser som uppstår i miljösammanhang, som utsläpp från bilen, ett 

ökat sopberg och baksidorna med konsumtionen, drabbar sällan den enskilde individen 

omedelbart utan istället samhället och miljön och kan därför förklara varför man väljer 

att bete sig miljöovänligt trots kunskap och alternativ – det är lättare att lägga ansvaret på 

någon annan när ägarskap inte är etablerat och effekterna är fördröjda. Begreppet 
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allmänningens dilemma myntades av Hardin (1968) och grundades på idén att den tidens 

allmänningar, som ägdes gemensamt av invånarna i byn, överbetades av den enskilde 

individens djur vilket till slut fick konsekvenser för alla som nyttjade marken (Hardin, 

1968). I detta sammanhang innebär allmänningens dilemma att det blir en större 

ansträngning för individen att sortera sitt avfall än att bara kasta det i soporna och låta 

miljön bära kostnaden. Det blir en droppe i havet-effekt där ens egen ansträngning inte 

spelar roll i det stora sammanhanget. Människor tenderar också att tolka vetenskaplig 

forskning kring miljöfrågor som åsikter istället för fakta (Rockström & Wijkman, 2011) 

vilket också kan förklara förekomsten av miljöovänliga beteenden – man tror helt enkelt 

inte på forskningen. Betydelsen av gamla vanor kan heller inte förringas, att man gör som 

man alltid har gjort och av bekvämlighet inte känner motivation att ändra sitt beteende. 

En vana är ett invant mönster som inte kräver aktivt beslutsfattande och därmed kan vara 

utmanande att ändra på (Alriksson & Henningsson, 2012). 

 

Begreppet broken windows theory beskrevs av Wilson och Kelling 1982 och innebär att 

en omgivning med nedskräpning och klotter kan uppmuntra till brott och annat stökigt 

beteende – människor är betydligt mer benägna att bryta mot normer och regler om de ser 

att andra har gjort det. Keizer et al. (2008) skapade i sex experiment klottrade och 

nedskräpade miljöer för att jämföra om nedskräpning, stöld och andra regelbrott ökade 

jämfört med en städad miljö. I samtliga sex experiment ökade det oönskade beteendet 

med mer än det dubbla jämfört med i den städade miljön (Keizer et al., 2008).  

 

Faktorer som påverkar benägenheten att sopsortera är bland annat tydlig information (von 

Borgstede & Andersson, 2010) och feedback på resultat, en bekräftelse på att ens insats 

spelar roll (Vogt & Nunes, 2014). Oskamp et al. gjorde 1996 en jämförelse mellan 

sorterad hushållsåtervinning och blandad, där hushållen i en kommun fick sortera sitt 

avfall och i den andra fick hushållen slänga allt sitt återvinningsavfall i ett stort kärl som 

sedan kommunen såg till att sortera. Studien visade att 90 % av de osorterande hushållen 

deltog i insatsen, jämfört med 77 % i den konventionellt sorterande. I den osorterande 

återvanns också en betydligt större mängd avfall, 141 kg jämfört med 24 kg 

återvinningsavfall per hushåll och vecka. Den höga deltagarnivån höll sig dessutom 

konstant under studiens tvåårsperiod, vilket tyder på att bekvämlighet spelar en stor roll i 

människors benägenhet att sopsortera och att det dessutom är en viktig faktor för att 

bibehålla beteendet på sikt (Oskamp et al., 1996).  

 

Humor kan också vara en påverkande faktor, där exempelvis sopkärl målade som kor med 

en text med uppmaningen att mata korna, eller pantmaskiner designade som arkadspel 

har visat på ökat sopsorterande (Johansson, 2016). På företaget SSG Standard Solutions 

Group AB i Sundsvall genomfördes under 2017 en kampanj med tydligare skyltning, 

komiska filmer och information via intern-TV. Insatsen förbättrade sopsorteringen 

märkbart och företaget fick införa tätare schemalagd tömning istället för att som tidigare 

tömma kärlen vid behov. Effekten av insatsen är ett år senare bestående och företaget har 

noterat en ökad medvetenhet kring miljöfrågor generellt (Tärnhuvud, 2018).  

 

Tillgängligheten återkom hos Johansson (2016), som i sin studie pekade ut tre faktorer 

viktiga för att lyckas förbättra sopsorteringsbeteenden;  

1) tillgänglighet, det vill säga avstånd till kärl, tid och kunskap om materialsortering,  

2) specifik kunskap om återvinning, samt  

3) generell förståelse för miljöfrågor.  
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Samband har påvisats mellan sopsortering och moraliska aspekter som dåligt samvete och 

skuld, speciellt om tillgängligheten är hög och man ändå väljer att inte sortera (Johansson, 

2016). Vad gäller bakgrundsfaktorer har vissa studier visat att kön och ålder inte har 

någon betydelse när det gäller sopsortering (Vogt & Nunes, 2014; Hage et al., 2009) 

medan andra (Johansson, 2016) visar mer osäkra resultat. Abd’Razack et al. (2017) 

hittade inget samband mellan kön och sopsortering men däremot tydliga samband mellan 

sorteringsvanor och ålder, storlek på hushållet och typ av bostad. Samband mellan högre 

grad av källsortering och högre utbildning har påvisats i en del studier (Jenkins et al., 

2003) medan andra inte kan påvisa ett sådant samband (Hage, et al., 2009).  

 
Tabell 3 Grundprinciper inom de valda beteendepåverkande modellerna 

 

BBS 

 

Nudging Hawthorne Beteendevetenskap 

Beteendeförändring  

→ attitydförändring 

 

Anpassa 

valsituationen 
→ 

beteendeförändring 

Tillfällig attityd- 

förändring  

→ tillfällig beteende- 

förändring 

 

Positiva konsekvenser  

→ beteendeförändring 

 

1.6 Problemdiskussion 

Eftersom verksamheter och främst industrin står för en så pass stor del av 

avfallsgenereringen är det högst relevant att undersöka sopsortering på arbetsplatser. 

Enligt Oke (2015) har studier visat att människor inte uppvisar samma miljöbeteende 

hemma som borta och inom forskningen råder brist på konsensus när det gäller vilka 

faktorer som påverkar beteenden på arbetsplatsen. Detta kan skapa missförstånd vid 

påverkande insatser eftersom de faktorer som påverkar sopsorteringsbeteende hemma 

inte nödvändigtvis är applicerbara i arbetsplatskontext. En kombination av demografiska, 

psykologiska, personliga och situationsbundna faktorer som till exempel utbildning, 

subjektiv norm, attityd, kunskap, information och tillgänglighet anses dock nödvändiga 

att ta hänsyn till vid förbättringsåtgärder, men forskningen på området är otillräcklig då 

de flesta studier görs på hushållssortering (Oke, 2015). 

 

En tes i denna studie är att faktorer från BBS går att applicera i beteendepåverkande syfte 

och att BBS-principen beteendeförändring före attitydförändring lämpar sig för att 

åstadkomma bestående förändringar. Detta baseras på att många grundprinciper inom 

BBS är återkommande inom beteendevetenskapen och att sopsortering ofta är ett 

beteende som utförs slentrianmässigt, utan större tanke bakom. Eftersom nudging också 

främst avser påverka beteenden man inte aktivt reflekterar över är dessa metoder lämpliga 

att kombinera, tillsammans med andra beteendepåverkande faktorer hämtade ur 

beteendevetenskapen. Studier saknas på huruvida principerna från BBS är applicerbart på 

miljöarbete och komplexiteten i mänskligt beteende gör att många faktorer bör sättas in 

för att uppnå en kvarstående effekt.  

I det arbetsplatsförlagda fall jag avser studera är felsortering av pappersmuggar aktuellt, 

liksom jämförelsen mellan pappersmuggens och porslinsmuggens miljöbelastning. En 

missuppfattning kring vilket alternativ som har lägst miljöpåverkan kan vara en förklaring 

till varför många föredrar pappersmugg över porslinsmugg, där tillverkningsprocessen 

för porslinsmugg är krävande och miljöbelastningen i ett livscykelperspektiv beror på hur 

många gånger en porslinsmugg faktiskt används (Potting & van der Harst, 2015).  

 



  
 

13 

1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och i fyra steg mäta huruvida ett miljöbeteende, 

i det här fallet källsortering på arbetsplatsen, kan förbättras efter BBS- och 

nudginginriktade insatser på olika nivåer. Jag vill också ur ett livscykelperspektiv 

undersöka vilket av alternativen pappersmugg respektive porslinsmugg som har lägst 

miljöpåverkan. 

 

För att uppnå syftet ämnar jag besvara följande frågeställningar: 

- Räcker det att bolaget uppmärksammar källsortering för att sorteringen ska öka? 

(mätning 1 mot mätning 2) 

- Hur stor blir förbättringen efter en insats? (mätning 1 mot mätning 3) 

- Kvarstår effekten efter tre veckor? (mätning 3 mot mätning 4) 

- Efter hur många användningar blir porslinsmuggen miljövänligare än 

pappersmuggen? 

 

2 Metod och material 
 

För att testa påverkan av deltagarnas källsorteringsbeteende användes principer inom 

BBS, nudging och tillämpad beteendevetenskap under en period på totalt fem veckor. 

Studien lades upp efter modell av Hopper och Nielsen (1991), within-subjects design 

(Geller et al., 2016), se figur 2. 

 

 
 

Figur 2 Schematisk bild av studien 

 

1. Baslinjemätning – mätning 1 

2. Information i nyhetsbrev – mätning 2 

3. Insats i form av enkät och skyltning av ögon och statistik – mätning 3 

4. Mätning av kvarstående effekt – mätning 4 

 

I avsnitt 2.1 beskrivs studiedeltagarna, i avsnitt 2.2 de metoder som användes i insatsen 

och i avsnitt 2.3 kaffemuggarnas livscykelanalys. 

 

2.1 Deltagare 

Sydkraft Hydropower AB är Uniperkoncernens vattenkraftbolag i Sverige, med cirka 100 

anställda på huvudkontoret i Sundsvall. Bolaget gjorde 2012 insatser i form av 

mailutskick, skyltning, foldrar, enkät och mindre utbildningar för att förbättra 

sopsorteringen, med mål att minska brännbart med 25 %. Resultatet blev en minskning 

med 15 % (Utter, 2018). Kontoret tillhandahåller pappersmuggar och porslinsmuggar 

som alternativ vid fikastunderna och felsortering av pappersmuggarna har länge 

identifierats som ett problem. Utrymmet för sorteringskärl i lokalerna är begränsat, där 



  
 

14 

det är mest naturligt att slänga (köket) finns ingen plats för fler kärl än brännbart och plast 

och fraktion för matavfall finns inte på kontoret överhuvudtaget.  

 

Återvinningsstationerna på kontoret är fördelade på tre platser; två stycken vid 

köksavdelningarna på våning fyra respektive fem, samt en vid köksavdelningen på 

driftcentralen (hädanefter refererade till som fyran, femman och DC). De anställda 

aktuella för denna studie är fördelade enligt 33 stycken på fyran, 39 på femman samt 8 

stycken dagtid på DC. Övriga arbetar skift och är inte representerade vid förmiddagsfikat. 

Fraktionerna plast och brännbart är placerade inne i köket medan kartong, tillsammans 

med övriga fraktioner, är placerade i anslutning till köket ett par meter därifrån.  

 

2.2 Mätning och insats 

Med kontorets muggproblem i fokus, samt att tillräckliga mängder inte genereras eller 

felsorteras i övriga fraktioner, valde jag att fokusera mina mätningar på fraktionerna 

kartong, brännbart och plast. Diskmaskinens innehåll av porslinsmuggar räknades vid 

varje mättillfälle, i syfte att undersöka om insatsen hade någon effekt på antalet använda 

sådana. Tid och dag för mätning bestämdes utifrån soptömningsintervall, brännbart töms 

eftermiddagar dagligen och övriga fraktioner varje fredag vilket gjorde fredag förmiddag 

efter fikat till den lämpligaste mättidpunkten.  

 
Tabell 4 Beteendepåverkande faktorer  

 

 BBS Nudging Hawthorne Beteendevetenskap 

Ledningens engagemang X  X  

Humor  X  X 

Feedback X X  X 

Självrapportering X    

Social norm X X X X 

Observera kollegors beteende X    

 

De faktorer jag ville införliva i insatsen visas i tabell 4. Ledningens engagemang berör 

både BBS och Hawthorne och yttrade sig genom information om förestående insats i 

företagets nyhetsbrev. För att införliva faktorerna social norm, humor och feedback 

designades mätningarna som en tävling stationerna emellan, där den station som nått 

bästa resultat per fraktion fick beröm i samband med uppsättningen av statistik. Vikten 

av den sociala normuen är stor inom BBS, nudging och TBA, men även hos Hawthorne 

där medvetenheten om att delta i en studie gör det viktigt att vara lika ambitiös som resten 

av gruppen. Humor avspeglades också i en uppsatt bild på arga ögon ovanför 

soptunnorna, i syfte att deltagarna skulle känna sig observerade och därför sortera mer 

noggrant – en liten knuff som faller in i nudgingmetodiken. En enkät delades ut för att 

öka medvetenheten kring sopsortering, skapa reflektion över kaffemuggarnas 

miljöbelastning och för att införliva BBS-metodikens självrapportering och 

observationsdel. Den senare reflekteras både i enkätens fråga om att hjälpa sina kollegor 

(se avsnitt 2.2.2 samt bilaga A) och i insatsens tävlingsupplägg.  

 
2.2.1 Tidslinje 

1. Vecka ett 

Mätning nummer ett utgjorde baslinjemätningen. Brännbart, kartong och plast vägdes och 

plockanalyserades och diskmaskinens innehåll av porslinsmuggar från morgonens 

fikapaus räknades. Under samma dag gick information om att insats ska påbörjas inom 

några veckor ut i det interna nyhetsbrevet som går ut till alla medarbetare via e-post, detta 

möjliggjorde att informationen kunde nå så många som möjligt. Informationen 
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presenterades som en tävling mellan de tre stationerna, där målen uttrycktes som 

minskning av brännbart och ökning av kartong och plast.  

 

2. Vecka två 

Nyhetsbrevet nådde deltagarna fredag eftermiddag. För att utvärdera informationsmailets 

effekt utfördes den andra mätningen på fredagen vecka två. Brännbart, kartong och plast 

vägdes och plockanalyserades och diskmaskinens muggar räknades. Statistik från 

mätning 2 förbereddes för att sättas upp på fika- och köksavdelningarna. 

 

3. Vecka tre 

På måndagen den tredje veckan sattes en bild på ögon upp 

ovanför tunnorna märkta brännbart, se figur 3. Samtidigt 

delades en enkät ut till samtliga deltagare och statistik från 

mätning 1 och 2 för samtliga mätstationer sattes upp i 

anslutning till kärlen (figur 4) så deltagarna kunde följa sina 

och kollegornas resultat och därmed skapa tävlingskänsla. Den 

mätstation som förbättrat sig mest fick positiv feedback. 

 

På fredagen utfördes mätning nummer tre och resultatet från 

den sattes upp på stationerna på måndagen efter. 

 

4. Vecka fyra 

Mätning fyra utfördes efter ytterligare tre veckor för att 

utvärdera insatsens efterlevnad, följt av uppsatta 

resultatdiagram några dagar efter. 

 
2.2.2 Enkät 

Mellan mätning två och tre delades en enkät ut till alla deltagare 

i syfte att undersöka inställningen kring sopsortering på 

arbetsplatsen och hur den stämde överens med resultatet av 

mätningarna. Distribueringen skedde via deras personliga 

postfack och samlades in via chefen på intern service. 

Deltagarna ombads besvara fyra frågor genom att gradera hur 

viktigt de anser det vara med sopsortering på arbetsplatsen samt 

hur noga de sorterar på arbetsplatsen, om de hjälpte sina 

kollegor att sortera rätt samt bedöma vilket alternativ de trodde 

hade lägst miljöbelastning; pappersmugg eller porslinsmugg. 

 

Enkäten i sin helhet ses i bilaga 1. 

 

2.3 LCA 

För att bedöma vilken mugg som har lägst miljöpåverkan 

gjordes en livscykelanalys på pappersmuggar respektive 

porslinsmuggar. Analysen utfördes med metoderna EPS 2000 

och Eco-indicator 99 i programmet SimaPro och tog hänsyn till 

tillverkning och avfallsscenarierna återvinning respektive hushållsavfall för 

pappersmuggen, samt tillverkning, diskning och kassering för porslinsmuggen. 

Porslinsmuggen beräknades användas 400 gånger innan kassering och att den då hamnar 

i hushållssoporna. Analysen gjordes också på 20 000 användningar, då det beräknades 

motsvara cirka ett års förbrukning av pappersmuggar om hela kontoret nyttjade endast ett 

muggalternativ.  

Figur 3 Ögon uppsatta på 

mätstation femman 

Figur 4 Diagram med statistik 

uppsatta på mätstation fyran 
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De olika metoderna utför sina beräkningar på olika parametrar; EPS 2000 värderar 

ekonomiska konsekvenser av miljöbelastningen samt vad samhället är berett att betala för 

det. Metoden utgår från fem skyddsobjekt som utgörs av hälsa, estetiska värden, biologisk 

mångfald, jordbruksproduktion och naturresurser. Eco-indicator 99 värderar miljöskador 

utifrån påverkan på hälsa, ekosystemkvalitet (till exempel utsläpp till luft, försurning och 

markanvändning) samt resurstillgång (Carlsson, 2001).  
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3 Resultat 
 

3.1 Vägning 
3.1.1 Mätstation fyran 

I figur 5a ses vägningsresultaten, 

uttryckta i gram, för mätstation fyran. En 

ökande trend på kartongsortering kunde 

skönjas för mätning 2 och 3, men den 

hade avtagit vid efterlevnadsmätningen.  

Brännbart och plastsortering delade trend 

med minskning vecka 2, ökning vecka 3 

och sedan minskning igen vid sista 

mättillfället. 

 

Tabell 5a visar hur brännbart hade 

minskat med 16 % vecka 2, det vill säga 

efter ledningens uppmärksammande av sopsorteringsinsatsen. Kartong hade ökat med 

23 % och plast minskat med 49 %. Efter insats hade brännbart ökat med 54 %, kartong 

med 28 % och plast med 92 %, jämfört med baslinjen. Vid den sista mätningen hade 

brännbart minskat med 42 %, kartong med 14 % och plast med 38 %, jämfört med 

mätvecka 3.  

 

Fyran Brännbart Kartong Plast 

Mätning 1 mot 2 (effekt av uppmärksammande) −16 % +23 % −49 % 

Mätning 1 mot 3 (effekt av insats) +54 % +28 % +92 % 

Mätning 3 mot 4 (efterlevnad) −42 % −14 % −38 % 

 

  

Figur 5a Resultat mätstation fyran 

Tabell 5a Resultat i procent, mätstation fyran 
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3.1.2 Mätstation femman 

Figur 5b visar att deltagarna på femman 

slängde mer i brännbart vecka 2 och 3, 

jämfört med baslinjemätningen. Vid sista 

mättillfället hade trenden avtagit. 

 

Kartongsorteringen uppvisade en rejäl 

ökning vecka 2, följt av minskning till 

under baslinjenivån vid mättillfälle 3. Vid 

efterlevnadsmätningen hade den stigit 

igen. Plastsorteringen minskade något 

efter informationsmailet, för att sedan öka 

rejält efter insatsen. Vid sista mätningen 

hade den minskat igen men låg ändå högre 

än mättillfälle 1 och 2.  

 

I tabell 5b kan ses att brännbart och kartong hade ökat med 9 % respektive 64 % vecka 2 

jämfört med baslinjemätningen. Plast hade minskat med 2 %. Efter insats hade brännbart 

ökat med 26 %, plast med 85 % medan kartong hade minskat med 12 %, jämfört med 

baslinjen. Vid efterlevnadsmätningen hade brännbart minskat med 43 %, plast med 31 % 

och kartong ökat med 85 %, jämfört med mätvecka 3.  

 

Femman Brännbart Kartong Plast 

Mätning 1 mot 2 (effekt av uppmärksammande) +9 % +64 % −2 % 

Mätning 1 mot 3 (effekt av insats) +26 % −12 % +85 % 

Mätning 3 mot 4 (efterlevnad) −43 % +85 % −31 % 

 

 

 

  

Figur 5b Resultat mätstation femman 

Tabell 5b Resultat i procent, mätstation femman 
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3.1.3 Mätstation DC 

På DC, figur 5c, uppvisades en stigande 

trend för brännbart fram till mätvecka 4, 

då den hade avtagit. För kartong var 

trenden tydligt minskande för alla 

mätveckor. Trenden för plastsorteringen 

var spretig, med minskning vecka 2, 

ökning vecka 3 och minskning igen vid 

efterlevnadsmätningen. 

 

Som visas i tabell 5c hade brännbart ökat 

11 % mätvecka 2 jämfört med baslinjen, 

kartong och plast minskat med 10 % 

respektive 51 %. Efter insatsen hade 

brännbart och plast ökat med 65 % 

respektive 33 %, medan kartong minskat med 30 %. Vid mätning 4 hade brännbart, 

kartong och plast samtliga minskat med 65 %, 13 % respektive 62 %, jämfört med 

mätvecka 3.  

 

 

DC Brännbart Kartong Plast 

Mätning 1 mot 2 (effekt av uppmärksammande) +11 % −10 % −51 % 

Mätning 1 mot 3 (effekt av insats) +65 % −30 % +33 % 

Mätning 3 mot 4 (efterlevnad) −65 % −13 % −62 % 

 

 

  

Figur 5c Resultat mätstation DC 

Tabell 5c Resultat i procent, mätstation DC 
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3.2 Felsorterade artiklar  

På samtliga mätstationer, se tabell 6a-c, 

var baslinjemätningen den lägsta när det 

gällde antal felsorterade artiklar i fraktion 

brännbart. För samtliga var antalet också 

betydligt högre vid mätning 2 än vid 

baslinjemätningen, för att sedan minska 

vid mätning 3. Vid efterlevnadsmätningen 

hade antalet ökat på alla stationer och för 

DC uppmättes då det högsta resultatet i 

mätserien med tolv felsorterade artiklar, 

se tabell 6c. 

 

Kartongsorteringen var genomgående 

korrekt för alla stationer, med noll (0) 

felsorterade artiklar mätserien igenom. 

För plast var resultatet målsenligt på fyran 

och framför allt femman, med endast en 

felsorterad artikel totalt vid de två sista 

mätningarna. DC uppvisade 

genomgående högre siffror under alla 

mätningar i både brännbart och plast, men 

felsorteringen i plast hade minskat vid 

efterlevnadsmätningen till samma nivå 

som mätning 1 och 2.  

  

3.3 Användning av 
porslinsmuggar 

Diskmaskinens innehåll av porslins-

muggar visar en tydligt minskande trend 

vid varje mättillfälle för mätstationerna 

fyran och DC, se figur 6. Femman ökade 

sitt användande i relation till baslinjen 

vid mätning 2, 3 och 4, med den högsta 

noteringen efter informationsmailets 

utskick.  

Figur 6 Antal använda porslinsmuggar 
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3.4 Enkät 
Tabell 7 Resultat enkät 

 Inte alls   Mycket 

 

 1 2 3 4 5 6 

Hur viktigt tycker du att det är med 

sopsortering på arbetsplatsen? 

- 1 1 9 24 22 

% - 2 2 16 42 39 

Hur noga sopsorterar du på din 

arbetsplats? 

- 2 6 16 24 9 

% - 4 11 28 42 16 

 

 

 

 Ja Nej Både och 

Hjälper du dina kollegor att sortera 

rätt? 

11 44 2 

% 19 77 4 

 

 

 Porslinsmugg Pappersmugg 

Vilket av följande alternativ tror du 

har lägst miljöbelastning? 

45 12 

% 79 21 

 

Enkätens svarsfrekvens blev 55 %, 57 svar av 103 utdelade inkom. Resultatet i tabell 7 

visar att en klar majoritet av respondenterna anser det mycket viktigt med sopsortering på 

arbetsplatsen, totalt 81 % valde de två högsta alternativen (ranking 5 och 6). Majoriteten 

av deltagarna gav också en hög ranking till hur noga de sopsorterar på arbetsplatsen (86 % 

angav ranking 4-6).  

 

En betydande majoritet, 77 %, svarade nej på frågan om de hjälper kollegor att sortera 

rätt, där två respondenter svarade både och, beroende på om de blir tillfrågade eller ej. 

Majoriteten, 79 %, bedömer även porslinsmuggen som mindre miljöbelastande än 

pappersmuggen. 
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3.5 LCA 
3.5.1 EPS 2000 

Livscykelanalysen visade att porslinsmuggen efter 399 användningar har lägre 

miljöbelastning än pappersmuggen som återvinns, se miljöbelastningsstaplar i figur 7. 

Pappersmuggen jämfördes ur två slutscenariealternativ; slängd i hushållssoporna (LCA 

pappmugg släng) och lämnad till återvinning (LCA pappmugg ÅV). Pappersmuggen som 

slängs fick 0,333 points (Pt), pappersmuggen till återvinning fick 0,262 Pt medan 

porslinsmuggens totala miljöbelastningspoäng blev 0,261 Pt (1 tillverkad mugg + 399 

diskningar). 

 

En negativ miljöbelastning syns för pappersmuggarna i figur 7 eftersom förbränningen 

och återvinningen tillför något positivt till miljön; förbränningen ger energiutvinning, 

soptippen ger metangasutvinning och återvinningen sparar resurser. Porslinsmuggen 

förbränns dåligt och producerar heller inte någon metangas vilket är förklaringen till 

varför minusstapel inte uppstår där. 

 

Tabell 8 visar brytpunkterna där porslinsmuggen blir bättre än pappersmuggarna; vid 169 

användningar får porslinsmuggen och pappersmuggen som slängs samma 

miljöbelastningspoäng, det vill säga från och med användning 170 är porslinsmuggen 

bättre än den pappersmugg som slängs. Från och med användning 399 är porslinsmuggen 

mindre belastande än pappersmuggen som återvinns. 

 
Tabell 8 Brytpunkten där porslinsmuggen blir mindre miljöbelastande, EPS 2000 

   
 Pappmugg  

släng (Pt) 

Pappmugg 

ÅV (Pt) 

Porslinsmugg  

(Pt) 

169 användningar 0,141 0,111 0,141 

399 användningar 0,333 0,262 0,261 

 

Skulle hela kontorets personalstyrka använda endast ett av muggalternativen blev 

resultatet enligt tabell 9. Där ses att porslinsmuggen har högre miljöbelastning än 

pappersmugg återvinning efter ett års användning men att den på mindre än ett år kört om 

pappersmugg släng i miljövänlighet. På den första dagen det tredje året blir 

porslinsmuggen mindre miljöbelastande än pappersmugg återvinning. 

Figur 7 LCA pappersmuggar jämfört porslinsmugg (tillverkning + diskning) vid 399 användningar,  

EPS 2000 
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Tabell 9 Översikt över muggarnas miljöbelastningspoäng vid 20 000, 40 100 respektive 60 000 

användningar, EPS 2000 

 Pappmugg  

släng (Pt) 

Pappmugg 

ÅV (Pt) 

Porslinsmugg  

(Pt) 

20 000 användningar (1 år) 16,7 13,1 15,7 

40 100 användningar (2 år, 1 dag) 33,4 26,3 26,2 

60 000 användningar (3 år) 50 39,4 36,6 

 

 
3.5.2 Eco-indicator 99 

Med Eco-indicator 99 infinner sig brytpunkten för porslinsmugg mot återvinningsmugg 

efter 54 användningar. Resultatet blev 0,0194 Pt för pappersmugg släng, 0,0176 Pt för 

pappersmugg återvinning och 0,0175 Pt totalt (1 tillverkad mugg + 54 diskningar) för 

porslinsmuggen, se figur 8. 

 

Tabell 10 visar brytpunkterna för pappersmuggarna släng respektive återvinning, där 

porslinsmuggen vid 48 användningar är bättre än den pappersmugg som slängs och vid 

54 användningar bättre än den som går till återvinning. 

 
Tabell 10 Brytpunkterna där porslinsmuggen blir mindre miljöbelastande än pappmugg släng respektive 

pappmugg ÅV, Eco-indicator 99 

 Pappmugg  

släng (Pt) 

Pappmugg 

ÅV (Pt) 

Porslinsmugg  

(Pt) 

48 användningar 0,0169 0,0153 0,0168 

54 användningar 0,0194 0,0176 0,0175 

 

 
Tabell 11 Översikt över muggarnas miljöbelastningspoäng vid 20 000 respektive 60 000 användningar, 

Eco-indicator 99 

 Pappmugg  

släng (Pt) 

Pappmugg 

ÅV (Pt) 

Porslinsmugg  

(Pt) 

20 000 användningar (1 år) 7,2 6,5 3,2 

60 000 användningar (3 år) 21,5 19,6 7,1 

 

I tabell 11 ses miljöbelastningspoängen om hela kontorets personalstyrka skulle använda 

endast ett av muggalternativen i ett respektive tre år.  

Figur 8 LCA pappersmuggar jämfört porslinsmugg (tillverkning + diskningar) vid 54 användningar,  

Eco-indicator 99 
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4 Diskussion 
 

Den första frågeställningen gällde huruvida det räcker att bolaget uppmärksammar 

källsortering för att sorteringen ska öka, det vill säga mätning 1 jämfört med mätning 2. 

Informationen i nyhetsbrevet under mätvecka 2 kan inte sägas haft någon tydlig 

genomgående effekt på sorteringen, målet var minskning av brännbart (resultat: −16 %, 

+9 %, +11 %) och ökning av kartong (+23 %, +64 %, −10 %) och plast (−49 %, −2 %, 

−51 %). Det var fler deltagare på kontoret vid mättillfälle 2 än 1 vilket naturligtvis 

påverkar mängden avfall, vilket återspeglas i brännbart för stationerna femman och DC 

samt kartong för fyran och femman. Dock var skillnaden i brännbart var inte speciellt stor 

mättillfällena emellan, på mätstation fyran var det till och med mindre i brännbart vid 

mättillfälle 2 än 1 trots fler deltagare på plats vilken möjligen skulle kunna förklaras av 

en effekt av ledningens engagemang i frågan. Femmans höga sortering av kartong sticker 

ut bland resultaten, om det beror på ökad generering av kartongavfall just den mätveckan 

eller om det är en effekt av nyhetsbrevet är svårt att avgöra – effekten påverkade i så fall 

inte alla fraktioner på alla stationer. Att plastsorteringen minskade på alla stationer kan 

förklaras med en minskad mängd generat plastavfall just den mätveckan, en liten del av 

avfallet låg i brännbart men inte så mycket att det representerade hela 

fraktionsminskningen.  

 

Antal felsorterade artiklar i brännbart var märkbart högre på alla stationer vid mättillfälle 

2, dock inte i relation till fraktionens viktökning. Att kartongfraktionen vid alla tillfällen 

var korrekt sorterad beror antagligen på att den är placerad några meter från köket och 

fraktionerna brännbart och plast, går man de extra stegen för att slänga något ser man 

förmodligen till att det hamnar på rätt ställe. Eftersom plastfraktionen är placerad i köket 

är det lättare att i hast, av vana eller okunskap slänga något där som hör hemma någon 

annanstans. 

 

Den andra frågeställningen gällde hur stor förbättringen blir efter en insats, alltså mätning 

1 jämfört med mätning 3. Vid mättillfälle 3 var det mycket i brännbart på alla stationer 

och en stor del av innehållet utgjordes av matavfall. Medvetenheten kring sopsortering 

ökade kraftigt under insatsveckorna och deltagarna uppgav att tävlingskänslan stationerna 

emellan förstärkte deras ansträngning att sortera rätt, vilket var mer påtagligt under 

mätvecka 3. Felsorterade artiklar på fyran och femman hade minskat i brännbart på alla 

stationer jämfört med mättillfälle 2, dock inte jämfört med baslinjemätningen. Detta 

skulle på fyran och femman kunna vara ett resultat av insatsen och den ökade 

medvetenheten. Plastsorteringens hade ökat på alla mätstationer och dess innehåll av 

felsorterade artiklar hade minskat rejält för fyran och femman, vilket också skulle kunna 

härledas till insatsens effekt. 

 

Eftersom det vid det första mättillfället var färre deltagare på kontoret än vid övriga 

tillfällen är det tveksamt om baslinjemätningen var helt representativ. Antal felsorterade 

artiklar i brännbart var för alla mätstationer lägst vid mätning 1, å andra sidan var för 

plastsorteringen antalet felsorterade artiklar högst vid mättillfälle 1 för fyran och femman.  

 

Enkäten hade ingen effekt på användandet av porslinsmuggar, trots att 79 % av deltagarna 

rankade porslinsmuggen som den minst miljöbelastande sjönk antalet använda muggar 

för varje mättillfälle för stationerna fyran och DC. På femman var man mer benägen att 

använda porslinsmugg även om trenden var lite spretig. På DC var antalet medarbetare 

betydligt färre än på de andra stationerna vilket naturligt ger färre använda muggar, dock 
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var det ändå mindre än hälften så många vid mättillfälle 4 som vid baslinjemätningen. Att 

många använder pappersmugg kan bero på tillgängligheten, dessa är på fyran och femman 

placerade alldeles bredvid kaffemaskinen utanför köket medan porslinsmuggarna är 

placerade i köksskåpen i köket intill. Det blir då enklare att plocka en pappersmugg och 

med tiden etablera en vana. Vad gäller muggarnas påverkan kommenterade en respondent 

i enkäten att hen trodde pappersmuggen hade lägst miljöbelastning, men att det beror på 

porslinsmuggens livslängd och hur ofta den diskas. 

 

Frågeställningen angående muggarnas miljöbelastning besvarades genom 

livscykelanalysen; resultatet visade att porslinsmuggen har lägre miljöbelastning än 

återvinningspappersmuggen efter 399 respektive 54 användningar, beroende på vald 

metod. I en studie av Stockholms läns landsting (2016) fastslogs att porslinsmuggen efter 

64 användningar är miljömässigt bättre än engångsalternativ och en studie av Nacka 

kommun (2018) slöt sig till samma slutsats vid cirka 60 användningar. Eco-indicator 99 

eller en motsvarande är troligtvis den metod som Stockholms läns landsting och Nacka 

kommun använt sig av då resultaten är relativt jämna med resultatet från den metoden i 

denna studie. I en holländsk studie av Potting & van der Harst (2015) kunde det inte 

tydligt avgöras om engångs- eller flergångsmuggar hade lägst miljöbelastning och 

författarna menade bland annat att även engångsmuggar kan användas flera gånger. Den 

största miljöbelastningen från porslinsmuggarna i den studien kom från diskningen i 

användarfasen och då stod sig resultatet jämnt mellan engångs- och porslinsmugg.  

 

Varför resultaten i denna studie blev så olika är en intressant fråga och svaret ligger i hur 

de olika metoderna värderar de ingående materialen och processerna och utifrån det 

beräknar miljöbelastningen. Tillverkningen av pappersmuggarna samt diskningen av 

porslinsmuggarna var de mest miljöbelastande faserna i båda metoderna men i EPS 2000 

låg den största miljöpåverkan för muggarna i påverkanskategorin Abiotic stock resource, 

vilken innebär utvinning av minerogent material och fossila bränslen. För 

pappersmuggarna, tillverkningen av porslinsmuggen samt diskningarna var i EI99 den 

dominerande påverkanskategorin Human health, alltså miljöpåverkan kopplat till 

människors hälsa, men även kategorin Resources var påtaglig (Carlsson, 2001).  

 

En sak att ha i åtanke är att ett företag som planerar mugginköp kan välja att förlita sig på 

den metod som passar dem bäst och då kanske inte anser att det finns någon poäng med 

inköp av dyrare porslinsmuggar när det ändå tar drygt två år innan det lönar sig 

miljömässigt. En annan metod hade givit dem ett helt annat resultat. Brytpunkten 399 

muggar är också baserad på att alla pappersmuggarna återvinns vilket inte är ett helt 

realistiskt scenario, jämförs porslinsmuggen enbart med pappersmuggar som slängs blir 

brytpunkten naturligtvis lägre – 169 mot 399 stycken enligt EPS 2000 respektive 48 mot 

54 stycken enligt Eco-indicator 99. 

 

Enkätens svarsfrekvens, 55 %, får bedömas som hög vilket kan bero på att antalet frågor 

var få, syftet var tydligt och ämnet oladdat (Alriksson & Henningsson, 2012). Eventuellt 

kan en underrepresentation av vissa attityder förekommit – tycker man inte det är viktigt 

med sopsortering så kanske man heller inte ids besvara en enkät på ämnet. En annan 

aspekt att ta hänsyn till är att enkäter innebär självrapportering, vilket inte alltid är med 

sanningen överensstämmande. Några respondenter rankade 2 (1 stycken respektive 2 

stycken) och 3 (1 stycken respektive 6 stycken) på frågorna om hur viktigt de anser det 

vara med sopsortering på arbetsplatsen respektive hur noggrant de sorterar där, vilket är 

intressant – resonerar och sorterar de likadant hemma eller är arbetsplatsen undantaget 

miljöhänsynen? Inte mitt eget, därför bryr jag mig mindre? Någon annan tar hand om det 
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och det berör inte mig? Det är stressigt på arbetet och därför är sopsortering lågt 

prioriterat? Mätstationen DC var mindre mottaglig för beteendepåverkan än de andra 

stationerna och där kan kopplingen till broken windows theory, där individens 

ansträngning att upprätthålla ordning har svårare att motiveras om omgivningen är 

skräpig, vara intressant i sammanhanget – varför skall man sortera sitt avfall om de andra 

inte gör det? Med det i åtanke kan det vara viktigt att åtgärda oönskade beteenden innan 

de sprider sig och etableras till vanor som kräver större insatser.  

 

Enligt Knussen & Yule (2008) och von Borgstede & Andersson (2010) kan kastande av 

skräp i soptunnan anses vara vanemässigt beteende medan det är svårare att applicera det 

konceptet på återvinning på grund av alla moment som hör till – sortering, ursköljning, 

förvaring och bortforsling. Det kräver högre delaktighet i beslutsfattandet och därmed 

större insatser för att förändra beteendet. Vid osäkerhet kring hur materialet skall sorteras 

kan det lätt hamna i soporna och har man en gång börjat slänga avfall är det lätt att en 

vana etableras (Abd’Razack et al., 2017). Barr et al. (2003) konstaterade att 

medvetenheten om andras källsorteringsvanor och accepterandet av detta som en social 

norm hade stor effekt på både intentionen att källsortera och att faktiskt utföra det, något 

jag ville ta fasta på i tävlingsaspekten i den utförda insatsen.  

 

Den tredje frågeställningen var huruvida effekten kvarstår efter insatsen och den 

mätningen utfördes tre veckor efter mätning 3. Brännbart hade minskat märkbart på alla 

stationer (−42 %, −43 %, −65 %) jämfört med mätning 3 vilket skulle kunna härledas till 

insatsens effekt. En annan förklaring är naturlig variation i avfallsgenerering, vilket stöds 

av det faktum att plastsorteringen också hade minskat på alla stationer. Kartong hade 

minskat något på fyran och DC (−14 % respektive −13 %) men ökat med hela 85 % på 

femman. Något som är intressantare ur detta perspektiv och kanske faktiskt säger mer om 

resultatet av insatsen, är felsorterade artiklar, vilka i plastsorteringen var noll (0) för fyran 

och femman medan DC hade minskat ner till sin baslinjenivå. I brännbart uppmättes 

mätseriens näst högsta antal för fyran och femman vid mätning 4 och för DC det allra 

högsta, så där blir svaret på den tredje frågeställningen ett klart nej.  

 

Upplägget av metoden, within-subjects design, är fördelaktig på grund av att den kan 

utföras på relativt få deltagare och ändå få ett representativt resultat eftersom alla 

deltagare ingår i alla delar av studien. Men en nackdel är risken för så kallade carry-over 

effects, att de olika insatserna påverkar resultatet i nästa steg vilket gör att det är svårt att 

veta vilken del i insatsen som påverkar beteendet (Geller et al., 2016). I detta exempel 

skulle alltså informationsutskicket kunna vara anledningen till att deltagarna exempelvis 

skärpte sin noggrannhet vad gäller plaståtervinningen, likväl som enkäten, 

tävlingskänslan eller de arga ögonen. Ett sätt att kompensera för sådana effekter skulle 

vara att motbalansera, det vill säga att en grupp deltagare fick information först för att 

sedan ”utsättas” för insatsen och en annan grupp fick insats först och information sedan. 

Det hade dock varit svårt att utföra i denna studie då delar av insatsen inte var personligt 

riktade utan sattes upp till allmän beskådan. Komplexiteten i mänskligt beteende gör det 

svårt att mäta effekten av beteendepåverkande åtgärder och en handling kan bero på flera 

saker. Beteende är en process snarare än ett statiskt tillstånd, som ständigt rör sig och 

utvecklas (Skinner, 1953). 

 

Effekten av insatsen får bedömas som liten men skönjbar, medvetenheten kring 

sopsortering har ökat vilket kan vara en grund för bolaget att fortsätta egna insatser på. 

En kommentar på enkäten gällde oklarheter kring arbetsplatsens återvinningssystem; om 

det är fråga om förpackningsinsamling eller materialåtervinning. Eftersom det råder 
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oklarheter skulle förslag på vidare åtgärder från bolagets sida vara att från ledningen 

involvera medarbetarna i målsättning kring sopsortering, vilket vore ett led i strävan mot 

ständig förbättring i enlighet med bolagets ISO 14001-certifiering. Tydligare information, 

känsla av delaktighet och personligt ansvar tillsammans med en uttryckt social norm att 

sopsortera noggrant kan vara faktorer värda att spinna vidare på. Att införa fraktion för 

matavfall, vilket vid plockanalyserna noterades uppta majoriteten av innehållet i 

fraktionen brännbart, vore en lämplig åtgärd för att minska det brännbara avfallet. Detta 

uttrycktes även som önskemål bland fritextkommentarerna till enkäten – dock har 

fastighetsägaren beslutat att det inte är praktiskt genomförbart i nuvarande lokaler. Någon 

påpekade också betydelsen av tillgänglighet för att människor ska sortera rätt och även 

där är lokalernas begränsning en faktor som försvårar för optimering av kärlens placering 

– en åtgärd som hade varit i linje med nudingmetodikens princip gör det lätt att göra rätt.  

 

Sydkraft Hydropower AB har nu beslutat att sluta köpa in pappersmuggar och istället 

fokusera på fler porslinsmuggar, vilket får bedömas som en åtgärd helt i rätt riktning. 

Ibland är trots allt tvingande styrmedel den bästa vägen att gå för att få ett snabbt och 

beständigt resultat.  

 

Som förslag till nya undersökningar och val av metod skulle en längre mätperiod med fler 

mättillfällen rekommenderas, vilket är nödvändigt för att mäta beteenden med mer 

tillförlitligt resultat och för att korrekt kunna utvärdera efterlevnad (Geller et al., 2016). 

Fler studier på sopsortering på arbetsplatser behövs också då liknande undersökningar 

främst fokuserar på hushållens sorteringsbeteende. 

 

5 Slutsatser 
Genom att testa olika metoder för att påverka sopsorteringsbeteende hos personalen på 

Sydkraft Hydropower AB kunde följande slutsatser dras: 

 

• Ledningens uppmärksammande av sopsorteringen genom utskick av nyhetsbrev 

gav ingen effekt. 

• Insatsen i form av tävling, uppsatta ögon och enkät gav en liten effekt på 

sopsorteringsbeteendet, främst genom en minskning av felsorterade artiklar. 

• Effekten kvarstod inte över mätperiodens fem veckor. Det behövs fler och längre 

studier för att säga något om beteendeförändringar som kvarstår över tid. 

• Majoriteten av deltagarna rankade porslinsmuggen som miljövänligast, ändå 

minskade användningen av porslinsmuggar under mätperioden. Detta är ett 

exempel på attitude-behavior gap, vilket innebär att människors attityd inte 

överensstämmer med deras sätt att agera. 

• Porslinsmuggen är vid 399 (EPS 2000) respektive 54 (Eco-indicator 99) 

användningar mindre miljöbelastande än pappersmuggen som återvinns. Den 

stora skillnaden i resultat visar att valet av analysmetod vid LCA är viktig då 

resultatet kan påverka ett företags val av inköp vid exempelvis miljöprofilering.  
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Bilagor 
 

Bilaga A Enkät 

 

 

Jag skulle vilja be dig besvara några snabba frågor om sopsortering. Din medverkan är 

till stor hjälp i mitt examensarbete. 

 

Skalan är 1–6 där 1 = inte alls, 6 = mycket 

 

Ringa in ditt svar och lämna enkäten till Ann-Louise senast måndag 30/4. 

 

Tusen tack för din hjälp! 

 

Hälsningar 

Maria Tärnhuvud 

 

 

 
  

Hur viktigt tycker du att det är 

med sopsortering på 

arbetsplatsen? 

 

 

1    2    3    4    5    6 

Hur noga sopsorterar du på din 

arbetsplats? 

 

 

1    2    3    4    5    6 

Hjälper du dina kollegor att 

sortera rätt? 

 

 

Ja / Nej 

Vilket av följande alternativ 

tror du har lägst 

miljöbelastning? 

 

 

Porslinsmugg / Pappersmugg 
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