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Sammanfattning 
Det här examensarbetet berör den del i kretsloppet som handlar om uppsamlingsplatsen för 
avfall, nämligen återvinningscentraler.  

Mellan 1950 och 2000 ökade befolkningsmängden i världen från 2,5 till 6,1 miljarder, vilket är en 
ökning med 144 procent. Människan har ett stort ansvar att hushålla med jordens resurser 
eftersom resurserna på jorden inte är oändliga. Sveriges befolkning är ganska duktig på att 
sortera sitt avfall om man jämför med övriga världen, men det finns fortfarande mycket som kan 
förbättras.   

Återvinningscentralernas roll är att samla förbrukade material och produkter. Sorterat avfall 
återvinns och kommer på så sätt tillbaka in i kretsloppet. Återvinningscentralernas utformning 
påverkar hur välsorterat avfallet blir.     

Syftet med examensarbetet är att ge oss och andra en fördjupad kunskap och förståelse för 
återvinnig. Det här uppnås genom att granska, forska och utreda verksamheten på ett antal 
återvinningscentraler samt att undersöka beteenden hos brukarna. Information har samlats in 
genom enkäter och intervjuer med brukare och personal. Studiebesök har gjorts i andra städer 
för att få kunskap om hur de har löst problem som uppstår på dagens återvinningscentraler.  

Resultatet visar bland annat att brukarna överlag är väldigt nöjda med återvinningscentralerna. 
Däremot finns det flera områden som kan förbättras. 

Växjö stad ökar i befolkningsmängd och kommunen ser ett behov av ytterligare en 
återvinningscentral i södra delen av Växjö. Resultatet kommer bland annat att redovisas i form 
av ett förslag på en ny återvinningscentral. 
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Summary 
This work concerns the part of the cycle which deals with the collection place for waste: the recycling 
centers. 
 
Between 1950 and 2000, the population of the world increased from 2.5 to 6.1 billion, a rise of 144 
percent. Humans have a great responsibility to conserve the earth's resources since the resources on 
earth are not endless. The Swedish population is pretty good at sorting their waste when comparing 
to the rest of the world, but there is still much that can be improved. Recycling center role is to 
collect waste materials and products. Sorted waste is recycled and will be returned into the cycle. The 
recycling centers layout affects how well sorted the waste is. 
 
The purpose of this study is to give us and others a deeper knowledge and understanding for 
recycling. This is achieved by reviewing, researching and investigating the activities of a number of 
recycling centers and investigates the behavior of users. 
 
Information has been collected through surveys and interviews with patients and staff. Visits have 
been made in other cities to learn about how they have solved the problems that occur in today's 
recycling centers. 
 
The results show that consumers in general are very satisfied with the recycling center. But there are 
several areas for improvement. 
 
Växjö increases in population and the municipality sees a need for an another recycling center in the 
south of Växjö. The results will be reported as a proposal for a new recycling center. 
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Abstract 
Examensarbetet granskar befintliga återvinningscentraler för att kartlägga de positiva och 
negativa effekter som är relaterade till utformningen.  

Syftet är att arbetet ska ge fördjupad kunskap och förståelse för återvinnig. Resultatet redovisas 
med en utformning på en ny återvinningscentral i Växjö. 

Nyckelord: 
Återvinningscentral, Utformning, Kundvagnsystem 

Abstract in english 

The work examines the existing recycling centers in order to discover the positive and negative 
effects that is influenced by the design. 

 
The purpose is that the work will provide deeper knowledge and understanding for recycling. 
The results are presented in a form of a suggestion of a new recycling center in Växjö. 

 
Keywords: 

Recycling center, Design, Shopping Cart System. 
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Förord 
 

Examensarbetets ämne uppkom efter ett tips ifrån vår handledare Mats Elgström som 
undervisar vid Linnéuniversitetet. Tipset var att undersöka hur avfallshanteringen i Växjö 
fungerade. Efter kontakt med Nicholas Johansson på tekniska förvaltningen avgränsades arbetet 
till att undersöka återvinningscentralerna. Arbetet har varit väldigt intressant från första stund. 
Idag ser vi på återvinningscentraler ur ett annat perspektiv.  

Vi vill härmed passa på att tacka våra handledare Mats Elgström och Nicholas Jonasson för 
deras engagemang för vårt examensarbete. Marie Ljungberg på Tekniska förvaltningen ska även 
ha en eloge. Våra handledares kunskap och erfarenhet har verkligen varit värdefull.  

Vi vill dessutom tacka LBE Arkitekt i Växjö för vårt uppehälle. Det har varit mycket trevligt att 
få lära känna personalen.  

Om inget annat anges är vi, Björn Svensson och Martin Giraud, skapare av ritningar och bilder. 

 

Maj, 2011 

Björn Svensson och Martin Giraud     
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Mellan 1950 och 2000 ökade befolkningsmängden på jorden från 2,5 till 6,1 miljarder, 
vilket är en ökning med 144 procent. (Befolkningsmängd, SCB). Om var och en skulle 
kasta en kapsyl i en hög (en kapsyl väger 2 gram), skulle mängden metall räcka till 12 
200 bilar förutsatt att varje bil innehåller 1 ton metall. 

Jordens resurser används för förädling till material som säljs, förbrukas och slängs. 
Om inte produkten återanvänds eller återvinns är materialet förbrukat och försvinner 
ur kretsloppet till en deponi. Deponi är en förvaringsplats för avfall i all framtid.  

År 2000 tog riksdagen ett beslut om att införa skatt på deponering med 250 kr/ton. 
Idag är skatten 435 kr/ton (Svensk avfallshantering 2010). Syftet med beslutet var att 
kommunerna skulle bli mer angelägna om att sortera sitt avfall. Det här blev en 
drivkraft till att förbättra återvinningscentralerna där hushållens grovavfall samlas in. 
En avfallscontainer som är välsorterad är värdefull och kan därmed säljas som råvara 
igen. Många material är oändligt förnybara, som t.ex. metaller och glas. Ett exempel är 
aluminium, där det går att spara 95 procent på energin om man använder återvunnet 
aluminium jämfört med om man använder nytt material. (Metallåtervinning, Avfall 
Sverige, 2011).  

I Sverige finns det ca 600 återvinningscentraler varav åtta av dem återfinns i Växjö 
kommun; Norremark, Häringetorp, Braås, Furuby, Ingelstad, Lammhult, Rottne och 
Åby (se figur 1). 

 
Figur 1. Karta över återvinningscentraler i Växjö kommun 
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Återvinningscentralerna som brukas av Växjö stad är främst Norremark som byggdes 
år 1996 och Häringetorp som byggdes mellan åren 1992-1993. När 
återvinningscentralerna byggdes fanns inte lika många sorteringsalternativ (kommer 
härefter att benämnas fraktioner) som idag. Intresset har aven ökat hos befolkningen 
att sortera sitt grovavfall. Vid en mätning år 1996 fylldes 200 containrar och år 2010 
fylldes ca 2000 containrar (Nicholas Jonasson, Växjö kommun). I och med ökningen 
av antalet besökare och mängden avfall, ställs allt högre krav på 
återvinningscentralerna. Återvinningscentralen på Norremark har problem med 
köbildning, framförallt på lördagar och måndagar, då stor andel av veckans besök sker 
(Kommunens besöksräkning 2009). 

Statistik från Växjö kommun visar att befolkningsmängden i kommunen har ökat ifrån 
73 000 till 83 000 mellan åren 1996-2010, en ökning med 14 %. Kommunen anser att 
behovet av ytterligare en återvinningscentral växer, särskilt med tanke på att Växjö stad 
kommer expandera söderut med den nya stadsdelen Vikaholm, där det beräknas bygga 
1 100 bostäder (Området Vikaholm, 4 Maj 2011). Om det blir aktuellt att bygga 
ytterligare en återvinningscentral önskar kommunen en anläggning som klarar större 
besökarantal utan att kö uppstår.  

Idag sorteras grovavfall på återvinningsstationer och återvinningscentraler. 
Återvinningsstationer är de obemannade, små sorterinsplatser som ofta finns i 
anslutning till affärer. Där samlas förpackningar, tidningar och ibland även batterier in. 
Återvinningsstationer finansieras av företag som berörs av det så kallade 
producentansvaret. Producentanvar innebär att tillverkarna har skyldighet att se till att 
deras produkt tas om hand på ett miljövänligt sätt.    

På återvinningcentraler samlas allt övrigt grovavfall in. Kommunerna samarbetar med 
företagen och lämnar plats på återvinningscentralerna för pruducentansvaret. Genom 
att samla producentansvaret och grovavfallet på samma ställe underlättas sorteringen 
för brukarna. Återvinningscentralerna finansieras med den grundavgift som 
fastighetsägare betalar för sophämtning varje år.  

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att är att ge oss och andra fördjupad kunskap och 
förståelse för återvinnig. Det här uppnås genom att granska, forska och utreda 
verksamheten på ett antal återvinningscentraler samt att undersöka beteenden hos 
brukarna. 

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att granska dagens återvinningscentraler och se vad som 
fungerar respektive inte fungerar. Resultatet analyseras och redovisas i form av ett 
alternativt förslag på en ”perfekt” framtida återvinningscentral. Arbetet ska vara klart 
till den 25 maj 2011 då det är inlämning av arbetet för opponering. 
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1.4 Avgränsningar 
Arbetet har huvudsakligen fokus på trafikflödet och säkerheten på Norremark. Det 
finns fler detaljer att granska i större utsträckning. Avgränsningen har gjorts med tanke 
på den begränsade tidresursen. 

Kostnader och konstruktionsdetaljer är inget som kommer att beröras i arbetet. Växjö 
kommun vill att förslaget till en ny återvinningscentral ska utformas utan några som 
helst begränsningar.  

I utformningen av återvinningscentralen kommer inga planlösningar på några 
personalutrymmen att utformas. Däremot kommer yta och plats avsättas.  

I den digitala modellen kommer placering av skyltar att visas. Utformningen av 
skyltarna kommer inte att tas upp i arbetet eftersom Växjö kommun idag håller på att 
utforma nya skyltar till återvinningscentralen Norremark. 

Arbetet kommer inte att undersöka om det behövs fler sorter av avfallscontainrar 
(fraktioner) än de som finns idag. Däremot kommer det undersöka om 
ordningsföljden på containrarna kan ändras för att uppnå högre sorteringskvalitet. 

Arbetet kommer inte att undersöka hur öppettiderna på återvinningscentralerna kan 
optimeras i Växjö. 
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2. Teori 
Arbetet har i stor grad influerats av boken ”Projektledning” av Bo Tonnqvist. Boken 
har används som studentlitteratur och är användbar vid strukturerande av arbeten. 
Den ger exempel på ”verktyg” för att bryta ner arbetet i mindre och mer hanterbara 
delar. Nedan följer en beskrivning av en PBS (Product Breakdown Structure, s38-39).  
(se arbetets PBS under bilaga 10). 

”Vid struktureringen bryter man ner projektets mål i mindre delar som 
illustreras i hierarkisk struktur. Uppdelningen kan göras utifrån delleveranser, 
ansvarsområden, målgrupper, komponenter eller annat som utgör viktiga delar 
av projektet. Antalet nivåer bestäms av behovet av att i detalj beskriva 
innehållet i olika delar. Är det oklart vad som behöver göras i en viss del av 
projektet, kan det vara motiverat att bryta ned denna del i ytterligare nivå”.  

 En bok som också varit till stor nytta är ”Planera utforma och driva en 
återvinningscentral” (Engkvist, Inga-Lill (2009)). Boken är resultatet av forskning på 
återvinningscentraler vid Linköpings universitet. Bokens underlag bygger på ”ingående 
studier på 16 återvinningscentraler sprida över Sverige där systematisk data samlades in vid genom 
intervjuer med personalen och besökare” (s 3). 

En ide är att låta avfalls hierarkin styra utformningen av återvinningscentralen 
så att man som besökare först möts av möjligheten att lämna sina produkter 
till återbruk, därpå till materialåtervinning och så vidare. Det är dock oklart 
om och i så fall när sådana förändringar skulle komma att krävas. I samband 
med nybyggnation av en återvinningscentral är det ändå lämpligt att låta detta 
påverka utformningen, inte minst för att det generellt leder till ökad miljönytta. 
(Engkvist, Inga-Lill, 2009, sid 119)  

 

Figur 2. Avfalls hierakin (Engkvist, Inga-Lill, 2009, s.119).   
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Vid uppskattning av ytor och mått av bland annat parkerings- och vändplatser har 
”Arkitektens handbok”, av A.Bodin, J.Hidemark, M.Stintzing, A.Andersson, 
S.Nyström, 2010” använts. 

”Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering 
sköts i Växjö kommun” (Statisticon AB, 2010) är en undersökning som bland annat 
visar hur nöjda befolkningen är med att bli av med farligt- resp. elektroniskt avfall. 
Citat ur undersökningen rörande farligt avfall: ”Det som orsakar mest missnöje är att 
information och anvisningar är otydliga samt att de platser där farligt avfall kan lämnas ligger för 
långt bort (26 procent vardera).”   
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3. Metod 

3.1 Planering 

Det första som uppfördes i examensarbetet var en PMMR (problem, mål, metod, 
resurs) se figur nedan. PMMR är ett verktyg för att få en översiktlig bild av arbetet.  

 Figur 3 PMMR 

För att sedan bryta ner arbetet i mindre delar gjordes en PBS (product breakdown 
structure), se bilaga 10, vilket gjorde det betydligt enklare att få en känsla för arbetets 
omfattning och tidsåtgång. En övergripande planering gjordes därefter för att utforma 
delmål. 

Under hela arbetet användes en loggbok i Excel för att redovisa timmar och 
aktiviteter.  

I ett tidigt skede av arbetet presenterade Nicholas Jonasson hur verksamheten på 
tekniska förvaltningen bedrivs. Syftet var att ge en grundförståelse för problematiken, 
genom att informera om kretsloppet för produkter och material.  

3.2 Studiebesök 

Studiebesök gjordes på återvinningscentraler i Linköping, Ljungby och Växjö, då dessa 
städerna har återvinningscentraler där utformningen skiljer sig markant. Gärstad och 
Malmen i Linköping har liknande utformning där containerområdet inte befinner sig 
under tak och det finns bara containrar på ena sidan (se figur 4). På Norremark i Växjö 
är containerområdet linjärt, upphöjt och ligger under tak. På Härringetorp i Växjö är 
återvinningscentralen småskalig och främst riktad mot företag. Även den  
anläggningen är utan tak. Bredemad i Ljungby har ett upphöjt containerområde under 
tak som är U-format.  
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 Figur 4 Återvinningscentralen i Gärstad 

 

 

Figur 5 Återvinningscentralen Norremark, Växjö 
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Figur 6 Återvinningscentralen Bredemad i Ljungby 

Eftersom examensarbetet främst studerar flödesproblematiken med trafiken på 
Norremark har denna återvinningscentral besökts vid ett flertal tillfällen för 
observation av trafiksituationen. Både under dagar med hög respektive låg belastning 
på anläggningen.  

Det har även utförts studiebesök på området Telestad i Växjö, som kommunen ser 
som en potentiell plats för anläggning av en ny återvinningscentral. Anledningen till 
besöket var att se vilka förutsättningar som fanns i området. 

3.3 Intervjuer 

Telefonintervjuer har ägt rum med olika intressenter såsom Smålands museum och 
Bromma återvinningscentral, för att under enkla former samla information och ta del 
av erfarenheter.  

Smålands museum kontaktades för att ta del av deras inställning till återvinning och 
återanvändning. Syftet var att få kännedom om museet såg återvinnig som ett hot mot 
dokumentation av historien. 

Bromma återvinningscentral kontaktades eftersom utformningen av deras 
återvinningscentral har ett annat system. Systemet går ut på att brukarna använder 
kundvagnar som möjligt transporthjälpmedel vid avlastning ur bilen. 
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Mail-intervju med Macken i Växjö har genomförts. Macken är en organisation som tar 
tillvara på föremål som kan återanvändas och säljas. Idag har Macken ett samarbete 
med Norremark, vilket innebär att återvinningscentralens brukare kan stanna och 
skänka fullt fungerande artiklar till Macken. Intervjun utfördes för att få kännedom om 
hur verksamheten fungerar i nära anslutning till en återvinningscentral. 

Intervju med Erikshjälpen har utförts för att se om de var intresserade av ett 
samarbete med en framtida återvinningscentral. 

3.4 Enkäter 

Under examensarbetet användes enkäter som verktyg för att samla in information och 
synpunkter. Målet var även att få en fingervisning om de kvaliteter och brister som 
fanns på befintliga återvinningscentraler. Enkätundersökningarna utfördes på 
återvinningscentralerna i Ljungby och på Norremark.  

I arbetet har flera rapporter som Växjö kommun utfört granskats. Syftet var att hitta 
intressanta faktorer som kan tänkas påverka problemen på återvinningscentralen. Ett 
exempel är miljörapporten och trafikräkningen på Norremark. (Miljörapport, 2010) 

2010 års miljörapport som uppförts av Växjö kommun har används för att se hur 
besöksantalet varierar ifrån år till år.  

3.5 Urval 
Eftersom arbetet berör de problem som idag finns på Norremark. Utfördes 
enkätundersökningarna med personer som brukar och arbetar på återvinningscentralen 
i Växjö. Det gjordes även en likadan undersökning i Ljungby för att få ett 
referensobjekt. Anledningen till att enkäterna endast utfördes på två orter var att 
undersökningen var tidskrävande och att det var långa avstånd mellan centralerna. 
Kunskapen hos personalen nyttjades som en resurskälla med tanke på deras erfarenhet 
inom verksamheten. Brukarna har behov som måste tillgodoses för att få en så hög 
sorteringskvalitet som möjligt. 

3.5.1 Representativt verkligheten 

Personerna som svarade på enkäterna i Ljungby och Växjö valdes ut strategiskt för att 
nå så många målgrupper som möjligt. Både företagare och privatpersoner intervjuades. 
Enkätundersökningen utfördes under olika dagar och tidpunkter för att få en så bred 
spridning på vilka människor som intervjuades som möjligt. På förmiddagarna var det 
t.ex. flest pensionärer som besökte återvinningscentralerna. Medan det på kvällarna var 
det flest män i övre medelåldern som lämnade sitt avfall. Antalet personer som 
intervjuades i enkätundersökningarna var 31 personer i Växjö och 15 personer i 
Ljungby. 
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3.6 Validitet och objektivitet 

3.6.1 Kritiskt och kreativt tänkande 

En litteraturkälla som har varit till mycket stor nytta är ”Planera, utforma och driva en 
återvinningscentral” av Inga-Lill Engkvist 2009. Boken har givit förståelse kring 
problematiken vid dagens återvinningscentraler och behandlar främst 
återvinningscentraler med stora upptagningsområden som t.ex. Linköping.  

Ritningar på den befintliga återvinningscentralen Norremark har varit användbar för 
att utveckla och förbättra ytor. De har även underlättat när personal- och 
förrådsutrymmen skulle utformas.  

Brukarna är en resurskälla som utnyttjats för att studera beteenden och tankegångar. 
De saknar oftast kunskap om efterbehandlingen av det insamlade materialet och ser 
mer till sitt egna behov och vad som skulle kunna förenklas.  

Bromma återvinningscentral har varit en inspirationskälla med tanke på dess 
utmärkande flödessystem. Även kontakten med enhetschefen Peter Nyström på 
trafikkontoret i Stockholm har varit mycket givande. 

För att få ett bredare perspektiv har intervjuer gjorts med Erikshjälpen, Macken och 
Smålands museum. Intervjuernas syfte var att få kännedom om det fanns ett 
samarbetsintresse hos någon av aktörerna. (se bilagor 1-4) 

3.6.2 Validitet 

3.6.2.1 Undersökning 

Enkätundersökningarna avsåg att kartlägga de intervjuades åsikter om dagens 
återvinningscentraler. Frågorna som ställdes inriktades på utformningen och miljön 
inne i lokalerna men även på vad brukarna och personalen tyckte om trafiksituationen. 
Sammanställningen av enkäterna var mycket användbart i arbetet.  

3.6.2.2 Mätinstrument 
Vid intervjuerna användes enkätfrågorna som underlag. Det gick sedan att komplettera 
enkätfrågorna med muntliga förklaringar så att de intervjuade inte missförstod 
frågorna. Följdfrågor ställdes kontinuerligt under intervjuerna för att få så omfattande 
svar som möjligt. En fråga som ställdes var ”Skulle du kunna tänka dig att betala mer 
för att få en trevligare återvinningscentral?”. Frågan riskerar dock få missvisande svar 
eftersom den intervjuade kan betraktas som snål om han/hon svarade nej. 
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3.7 Kritik till vald metod 

3.7.1 Flertalet observatörer 

Under examensarbetets gång har observationer utförts av båda examensarbetarna, med 
stöd av handledarna. 

3.7.2 Examensarbetarnas erfarenhet 

Examensarbetarna har en treårig utbildning inom byggnadsutformning vid 
Linnéuniversitetet, Växjö. Förberedande föreläsningar om examensarbetet vid 
Linnéuniversitet har varit till stor nytta. Föreläsningarna gav en bra uppfattning om 
hur omfattande och tidskrävande examensarbetet är, särskilt rapportskrivningen.  

Examensarbetarna har ingen tidigare erfarenhet av utformning av enkäter. Feedback 
av Marie Ljungberg på tekniska förvaltningen i Växjö var därför mycket värdefull. Hon 
har tidigare utformat enkäter åt Växjö kommun. 

3.7.3 Fel i utredningen 

Eftersom enkäterna fylldes i under intervjuerna fanns det risk att intervjuaren 
misstolkade svaren och enkäten fylldes i fel. Det fanns även risk att intervjuaren 
omedvetet påverkade svaret genom att frågorna riktade mot ett visst svar. En del 
frågor riskerade att få ett missvisande svar om en händelse inträffade under intervjun. 
T.ex när frågan ”vad tycker du om ljudnivån?” ställdes vid ett par tillfällen slängde 
andra brukare avfall i en tom container samtidigt, vilket resulterade i att den 
intervjuade svarade att ljudnivån var hög.     

Enkäterna fylldes i av totalt 46 personer. Det kan vara få och kan bidra till att 
information, synpunkter och erfarenheter missades. Personerna som intervjuades 
svarade gärna på frågorna men hade oftast inga ytterligare synpunkter. 

Eftersom enkätundersökningarna utfördes på återvinningscentralerna kontaktades 
endast personer som besöker en återvinningscentral, vilket medför att endast en viss 
grupp människor omfattades av undersökningen. För att uppnå bästa möjliga resultat 
skulle undersökningen kunna ha skett på en plats där personer hade olika erfarenheter 
av återvinningscentraler. På återvinningscentralen är de flesta väldigt positivt inställda 
till verksamheten som bedrivs.  

Kartor som saknade skala beräknades, vilket innebar felmarginal på områdets yta.  



12 

Statistik som användes kan vara något missvisande eftersom återvinningen, enligt 
Nicholas Jonasson, Tekninska förvaltningen, Växjö, följer konjunkturen. Figurerna 7 
och 8 visar även de att mängden avfall följer konjunkturen. 

 
Figur 7. Barometerindikatorn  

 

 
Figur 8. Avfallsmängder hushållsavfall till bränning, Växjö kommun.  

Den information som samlades in från studiebesöken bygger på examensarbetarnas 
åsikter och synpunkter. Alltså kan denna information variera beroende på vem som 
gör observationen. 

Eftersom boken ”Planera, utforma och driva en återvinningscentral” var det första 
materialet som användes i arbetet har det möjligtvis format tankegångarna redan från 
första början.  
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4 Genomförande 

4.1 Förberedelser 

Vid ett möte två månader innan examensarbetet började skapades en kontakt med 
Tekniska förvaltningen i Växjö. Då beslutades att ett examensarbete skulle genomföras 
och handla om en återvinningscentral i Växjö. 

Vid mötet överlämnades en bok, ”Planera, utforma och driva en 
återvinningscentral”(Engkvist, 2009). Boken lästes igenom innan examensarbetet 
påbörjades för att skapa goda förkunskaper.  

Ett besök på Norremark gjordes för att se återvinningscentralen ur brukarens 
perspektiv. 

 

 

4.2 Metod 

4.2.1 Planering 

PMMR:en, PBS:en och den översiktliga planeringen upprättades i Excel. Anledningen 
till att Excel valdes var att programmet är flexibelt och att beräkningar kan göras i 
samma fil.  

4.2.2 Studiebesök 

Innan varje studiebesök upprättades en checklista på vilka kvaliteter som skulle 
granskas. Checklistan var ett bra hjälpmedel för att jämföra olika återvinningscentraler 
med varandra.  

Under besöken observerades brukarnas beteenden och utformningen på centralen, 
utifrån ett antal frågor. Se exempel nedan.  

• Var brukarna placerade bilen 
och därefter rörde sig i lokalen? 

• Hur hittar besökarna i lokalen? 

• Hur är fraktionerna placerade? 

• Hur är trafiksituationen löst? 

• Hur är arbetsmiljön? 

• Är det lätt att hitta fraktionerna? 

• Rör sig maskiner och människor 
på samma yta? 

• Uppfattas anläggningen trivsam? 
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Efter studiebesöken sammanställdes anteckningarna. Syftet med anteckningarna var 
att dokumentera både positiva och negativa detaljer från studiebesöken. Detaljerna 
var väldigt användbara när förslaget till den nya återvinningscentralen skulle 
utformas.  

4.2.3 Intervju 

Innan intervjuerna med Bromma återvinningscentral, Smålands museum, Erikshjälpen 
och Macken genomfördes skrevs olika frågeställningar ned. Frågeställningarna var ett 
bra hjälpmedel för att få en givande intervju.  

Intervjutillfällena började med en presentation av arbetet och dess syfte, men även 
varför personerna i fråga hade kontaktats. Under själva intervjun ställdes flera 
följdfrågor utöver de ordinarie frågorna för att få en ökad förståelse. De som 
intervjuats har varit väldigt positiva till arbetet.  

Efter intervjuerna bearbetades och dokumenterades informationen i datorn. Vad som 
kom fram genom intervjuerna och vilka frågor som ställdes finns att finna under 
kapitlet bilagor. 

Telefonintervjuerna gav möjlighet att få ta del av erfarenheter trots de geografiska 
avstånden.  

4.2.4 Enkät 

Inför enkätundersökningen upprättades en lista på vilka kvaliteter som skulle 
kartläggas. Därefter gjordes ett utkast av enkäten som granskades av Marie Ljungberg. 
Efter korrigering blev resultatet en enkät som var enkelt utformad och innehöll 14 
frågor för både personal och brukare. På varje fråga fanns det tre svarsalternativ och 
även utrymme att lämna ytterligare synpunkter.  

Vid undersökningen av brukare och personal fylldes enkäterna i av intervjuaren (på 
återvinningscentralen). Anledningen till att denna metod valdes berodde på att det 
skulle vara enkelt för båda parter att ställa frågor. På det sättet minskar risken för 
missförstånd och eventuella tolkningsfel.  

Anledningen till att enkätundersökningen endast utförts på återvinningscentralerna var 
att frågorna hade varit svåra att besvara om inte enkäten utförts på plats. En fråga var 
t.ex. ”Hur upplever du den befintliga belysningen?”.  

Enkäterna gav möjligheten att jämföra Växjö och Ljungby på ett rättvist sätt eftersom 
samma frågor ställdes. Metoden var dock beroende av att intervjuaren befann sig på 
plats. En enkät tog ca 15 min att fylla i för en brukare och ca 25 min för en ur 
personalen. Det var längre tid än vad som beräknats, vilket ledde till att det blev färre 
antal enkäter som hann besvaras än förväntat. 
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5. Resultat 

5.1 Undersökning  

5.1.1 Studiebesök 

På Gärstad och på Malmen i Linköping var det ett väldigt bra flöde på trafiken. Båda 
återvinningscentralerna var rymliga och hade långa infarter. Med de långa infarterna 
undveks köbildning. Skyltarna på återvinningscentralerna var tydliga och välplacerade 
vid infartsporten till anläggningen. Det här medförde att brukarna som skulle köra in 
på området var informerade om var de skulle slänga sitt avfall. På anläggningarna 
använde de ett komprimeringsredskap på hjullastaren för att pressa ihop avfallet när 
containrarna var fulla. Det här gjorde att säkerheten för brukarna och föraren av 
hjullastaren ökade eftersom personalen inte behövde köra upp med hjullastaren på den 
sida brukare vistas.  

Nackdelen med Gärstad och Malmen var att brukare som parkerar bilen i filen 
närmast containrarna riskerar att bli blockerade när de ska ut igen.  

  
Figur 9 Malmen, Linköping 

 
I Telestad gjordes ett studiebesök för att få en uppfattning om terrängen och vilka 
kvaliteter som fanns i området. Det visade sig att det fanns en jordkällare och en 
stenmur i området. Sevärdheter kan bevaras och höja trevnadskänslan på det nya 
Telestad där återvinningscentralen kan komma att placeras. Även träd ska bevaras i 
största möjliga mån för att höja trevnadskänslan.  
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Figur 10 Kvalité på området Telestad, Växjö  

 

I Ljungby var återvinningscentralen väldigt rymlig. Taket var enkelt utformat och hade 
en kostnadseffektiv lösning. Anläggningen hade en sväng, vilket medförde att 
besökarna kunde köra på båda sidor om pelarna som var placerade på en rad i mitten 
av anläggningen. Byggnaden hade inte heller några väggar. Konsekvensen blev dock 
att drag uppstod inne på återvinningscentralen. Belysningen på återvinningscentralen 
var både brukare och personal väldigt nöjda med. 

Studiebesöket på Häringetorp gav kunskap om hur hanteringen av deponerat avfall 
fungerar samt hur stort utrymme en deponi verkligen behöver. 

Vid studiebesöken på Norremark noterades flera intressanta vanor som brukarna 
hade. Flera av brukarna parkerade bilen utanför anläggningen och gick sedan in med 
sitt avfall, istället för att köra in bilen på återvinningscentralen. Beteendet förekom 
främst vid stor belastning på återvinningscentralen, t.ex. på lördagar. Ytterligare en 
egenskap som uppmärksammades under studiebesöket var den dåliga skyltningen. 
Linjer på asfalten saknades och informationen om vart brukarna skulle lämna avfallet 
var bristfällig. Markeringarna som fanns på asfalten var väldigt slitna och syntes dåligt. 
Skyltarna inne i lokalen var smutsiga och något otydliga. Lokalens storlek upplevdes 
också aningen liten. Det var trångt mellan bilarna och containrarna vid stor belastning 
på anläggningen. Även när hjullastaren skulle köra in i anläggningen för att 
komprimera avfall var det ont om plats.  

Idag är personalutrymmet på Norremark utformat på ett sådant sätt att personalen inte 
har översikt över den södra delen av containerområdet. Sikten skyms främst av att 
personalutrymmets placerats vid utrymmets syd-västra del. Placeringen av 
undercentralen skymmer även metallskroten.   
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Anledningen till att köbildning uppstår på Norremark är det finns för lite 
fordonsplatser inne på containerområdet. Besökarna måste köra upp på 
containerdelen oavsett hur mycket avfall de har. Under komprimering med lastmaskin 
hindras besökarna att köra ut ur anläggningen vilket även det bidrar till köbildning. 
Enkätundersökningen visade att några personer kände sig otrygga när hjullastaren 
beträdde plattan.     

5.1.2 Enkät 

Vid enkätundersökningarna med både personalen och brukarna framkom synpunkter 
om vad de tyckte var väldigt viktigt vid anläggning av en framtida återvinningscentral. 
Det visade sig att båda parterna tyckte det var av stor betydelse att anlägga en 
återvinningscentral med tak. 

På återvinningscentralen i Ljungby och Växjö var all personal positivt inställd till tak. 
Nackdelen med tak var att det blev väldigt varmt på sommaren och kallt på vintern. 
Hos brukarna i Ljungby var alla förutom en mycket positiva till taket. Belysningen på 
återvinningscentralen i Ljungby var både personalen och brukarna nöjda med. Även i 
Växjö var brukarna väldigt nöjda med belysningen. Endast några få påpekade att 
belysningen kan förbättras. 

Några brister på återvinningscentralerna i Ljungby och på Norremark 
uppmärksammades vid enkätundersökningarna. Personalen i Växjö upplevde att det 
var för höga ljudnivåer inne på Norremark. De tyckte att det finns mycket som kunde 
förbättras med akustiken. Brukarna i Växjö hade dock inte så ont av ljudet. För att de 
vistades så kort tid på återvinningscentralen. I Ljungby var personalen och brukarna i 
stort sett nöjda med allt, förutom ljudnivån, som var för hög. 

5.1.3 Intervju 

Intervjun med Erikshjälpen resulterade i en ökad förståelse för deras verksamhet. De 
var intresserade av ett eventuellt samarbete med en framtida återvinningscentral. De 
ville dock inte ha försäljning i nära anslutning till återvinningscentralen, utan menar att 
försäljningen skulle ligga kvar där den gör idag (Smedjegatan 5 Växjö). 

Intervjun med Peter Nystöm angående Bromma återvinningscentral gav en ökad 
förståelse kring deras system med kundvagnar. Där använder de kundvagnar som ett 
komplement till att köra in bilen i återvinningscentralen. 

Macken är en affärsverksamhet som inriktat sig emot återanvändning intervjuades 
också under arbetet. Macken har idag en yta på Norremark där allmänheten får lämna 
funktionsdugliga föremål till försäljning. Intervjun med Macken resulterade i att de 
kunde tänka sig att samarbeta med ytterliggare en återvinningscentral och driva 
verksamhet i anslutning till centralen. 

Även Smålands museum har intervjuats. De hade inget intresse av ett samarbete med 
någon återvinningscentral. Smålands museum har mer intresse av historien bakom 
föremålen.  
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5.1.4 Statistik 

Under 2010 besökte 191 932 fordon återvinningscentralen Norremark, medan år 2009 
var besöksantalet 181 650. Det visar att besöksantalet ökar på anläggningen. 

5.2 Utformning av ny anläggning på Telestad. 

5.2.1 Grundtanke 

Grundtanken med utformningen av den nya anläggningen är att minska antalet fordon 
på containerområdet.  

Själva idén med hela utformningen bygger på att besökarna ska ha två olika alternativ 
att lämna sitt avfall. Det första alternativet handlar om att besökaren ska kunna parkera 
bilen inne på containerområdet, för att sedan lämna sitt avfall. Det andra alternativet 
bygger på att besökare med mindre avfallsmängd ska kunna parkera bilen utanför 
containerområdet (se bilaga 11). Därefter lastas de material som ska slängas i en vagn 
som sedan körs in på containerområdet där den töms. Idén är inspirerad av 
återvinningscentralen Norremark och Bromma återvinningscentral. Genom att ha två 
olika alternativ att lämna sitt avfall är förhoppningarna att problemet med köbildning 
skall förebyggas på återvinningscentralen. 

 

 
Figur 11. Två alternativ att lämna avfall på containerområdet 
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5.2.2 Terräng 

Området där återvinningscentralen i Telestad kan komma att uppföras är väldigt 
kuperat. Stora kullar ligger mitt på området i dagens läge. I förslaget är det tänkt att 
infarten till anläggningen ska ligga på den befintliga marknivån. Anledningen är att det 
ska vara enkelt att köra in i återvinningscentralen. I övrigt kommer det schaktas bort 
jordmassor för att skapa plats för själva återvinningscentralen. I det digitala förslaget 
har terrängen uppskattats. I verkligheten skiljer det ca 5 m. På området finns stora 
jordupplag som ska fördelas ut över ytan, vilket kommer att minska nivåskillnaderna. 
Vid utfarten ifrån återvinningscentralen kommer det att finnas en ramp ifrån 
återvinningscentralen till marknivån. 

5.2.3 Vägnät 

Vid infarten och utfarten till återvinningscentralen ska bomar uppföras. Bommarna 
ska följa öppettiderna samt hindra att brukare kör in bakvägen (se figur 12). För att 
öka säkerheten och minimera risken för kollisioner är återvinningscentralen utformad 
så att det endast kommer att vara enkelriktad trafik. Innan besökarna kommer fram till 
anläggningen har de väjningsplikt emot besökare som redan vistas på anläggningen. 
Därefter finns det två olika alternativ att köra. Rakt fram ligger återvinningscentralen 
och till höger finns en separat väg för att slänga ris, jord och kyl/frys. Vägen till 
trädgårdsavfallet är bred för att lastbilar ska kunna köra ner till containrarna även om 
köbildning uppstått.  

På båda sidor om återvinningscentralen kommer det att finnas stora asfaltsytor. Ytorna 
är avsedda för att personalen ska kunna rangera om containrar, och förvaring av fulla 
och tomma containrar. 

Vid vägen innan utfarten finns det också två alternativ att köra. Den ena är ut ifrån 
anläggningen och den andra ger möjligheten att köra in på anläggningen igen. Det 
andra alternativet vänder sig främst till brukare som har lämnat trädgårdsavfall men 
har mer avfall att lämna på återvinningscentralen. Då slipper de köra ut och kan istället 
cirkulera på anläggningen. 
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Figur 12. Situationsplan återvinningscentral (utan tak), Telestad. 

I planeringen har det även tagits hänsyn till eventuell expandering av fraktioner i 
framtiden. Producentansvaret har möjlighet att flyttas ut ur anläggningen till de 
parkeringsplatser som ligger närmast utfarten. Genom att flytta producentansvaret blir 
minst tre containerplatser ytterliggare tillgängliga på anläggningen.  

I nära anslutning till kontoret och personalrummet har åtta parkeringsplatser för 
personalen placerats. 

5.2.4 Lokal 

Enligt förslaget kommer lokalen att vara linjär och ha containrar på båda sidorna, 
liknande Norremark. På ena sidan finns det nio containrar och på den andra sidan tio. 

Lokalen är 80 meter lång och har 14 meter mellan containrarna på de olika sidorna. Då 
ingår i följande ordning: 3 m för kundvagn, 2.5 m parkeringsfil, 3.5 m körbana, 2.5 m 
parkeringsfil och 2.5 m betjäningsyta. 

Lokalen är anpassad så att den kan byggas både med eller utan tak. I förslaget kommer 
dock tak finnas. Det här taket kommer vara ett sadeltak med låg lutning för att 
maskinföraren ska kunna komprimera avfallet i containrarna utifrån. Takmaterialet 
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kommer att bestå av sedum, som är ett växtmaterial. Tanken är att sedumet ska isolera 
taket mot värme och kyla. Materialet går även linje med Växjö kommun slagord 
”Europas grönaste stad”. På takets undersida kommer det att placeras ljudabsorbenter 
för att sänka ljudnivån. 

Inne på lokalen kommer det att finnas tre filer för bilarna. I de två yttersta filerna 
parkerar brukarna sina fordon. Filen i mitten är markerad med parkeringsförbud och 
är endast till för att köra i.  

Några av de tyngsta och mest otympliga föremålen är de gamla tv-apparaterna. För att 
minska belastningen för personal och brukare ska det finnas tillgång till en lyftvagn. 
När tv-apparaterna sedan ska lyftas av vagnen kommer det finnas en lyftanordning i 
form av en sugklocka som personalen kan använda.  

Det ska även finnas en ”säckakärra” och diverse städverktyg.  

 

 Figur 13 Vid infarten till återvinningscentralen  

 

5.2.5 Kundvagnsystem 

Kundvagnssystemet bygger på att de brukare som inte har så mycket avfall ska kunna 
parkera bilen på parkeringsplatsen intill återvinningscentralen. Därefter kan besökaren 
hämta en kundvagn. Kundvagnarna kommer vara placerade under tak vid ingången till 
återvinningscentralen. Efter att brukaren har parkerat bilen lastar han/hon över sitt 
avfall på kundvagnen. För att förhindra att brukarna med kundvagnar går in genom 
samma infart som bilarna har en mindre grönyta utformats i syfte att styra brukarna 
rätt. Markmaterialet där brukarna med kundvagnar ska röra sig ska bestå utav betong.  



 22

Anledningen till att olika markmaterial används är att det ska markera gränser. 
(Forshed, Nylander, 2005, s.76) I detta fall för att förhindra att brukarna ska korsa 
körbanan på återvinningscentralen. Syftet är att inte blanda kundvagnar och 
trafikanter. Därmed blir det även säkrare för brukarna.  

Vid parkeringsplatsen finns en farlig nivåskillnad. Här kommer skyddsräcken placeras 
för att förhindra olyckshändelser.  

5.2.6 Ordningsföljd för fraktioner 

Idag ligger de fraktioner som används mest i närheten av infarten på Norremark. 
Konsekvensen blir att många brukare väntar tills det har blivit en plats ledig vid 
anläggningens början istället för att köra längre fram på anläggningen. Grundtanken 
med ordningsföljden av cotainrarna på den nya anläggningen är att de fraktioner som 
används mest ska ligga ganska långt fram i anläggningen. Besökarna uppmuntras 
därmed köra längre fram på återvinningscentralen och på så sätt undviks köbildning. 

De fraktioner som kommer användas mest av brukarna med vagnar är placerade på 
samma sida som personalutrymmet. Brukarna av kundvagnar behöver inte korsa 
körbanorna eftersom de enda fraktionerna de saknar är gips och tryckimpregnerat trä. 

Fraktioner som t.ex. ris, jord och kyl/frys kommer att placeras på bortre delen av 
området. Anledningen är att de här fraktionerna placeras separat är att de tar mycket 
plats. 

 

 
Figur 14. Placering av fraktioner 

5.2.7 Utrymmen inne på återvinningscentralen 

På en sida av containerområdet kommer personalrum och kontor att placeras. 
Personalbyggnaden planeras bestå av två plan. På den övre våningen som ligger i nivå 
med entréplan är det tänkt att personalrummet och kontoret ska ligga. Syftet är att 
personalen ska ha bra uppsikt över verksamheten på anläggningen (se figur 15). Det 
uppmanar även brukarna att ställa frågor till personalen. På den undre våningen har 
omklädningsrum för både herr och dam placerats. Även städförråd och undercentral 
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är att placerade där. Toaletter ska finnas på båda våningarna. Personalutrymmet har 
placerats där för att inte göra intrång på betongytan där brukarna med kundvagnarna 
kommer att befinna sig. Syftet är att brukarna ska få bättre översikt över anläggningen 
och att rörelsen ska bli linjär.  

Bredvid personalbyggnaden kommer ”Farliga baren” placeras. Farliga baren är ett 
utrymme där brukarna ska lämna in sitt farliga avfall. Farliga baren är placerad centralt 
för att personalen inte ska ha så lång väg att gå ifrån personalrummet samt för att få en 
bra översikt över vad folk lämnar. Farliga baren är även utformad för att kunna vara 
bemannad, där brukarna kan lämna in sitt farliga avfall över en disk. 

Ett förrådsutrymme kommer att placeras vid både infarten och utfarten på 
återvinningscentralen. I förrådet vid infarten kommer elektronik förvaras nattetid för 
att förhindra stöld. I förrådet vid utfarten kommer bland annat en städmaskin och 
verktyg förvaras. Förråden kommer vara 41m2 respektive 60m2. I det ena hörnet vid 
infarten är det tänkt att en avlämningsplats för elektronik ska placeras. Där kan 
brukarna slänga batterier, kablar, lysrör, lampor och skärmar. Elektronikhörnan är 
placerad precis vid infarten för att de gående med kundvagnar inte ska behöva gå så 
långt med den tunga elektroniken. Bredvid elektronikhörnan kommer containern med 
mindre elektronik (ex. brödrost, hårfön, kaffekokare mm) att placeras. Här samlas all 
elektronik på ett och samma ställe. 

 

 Figur 15. Farliga baren och personalutrymme 
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5.2.8 Utanför området 

Verksamheten som idag drivs på deponin i Telestad kommer avvecklas etappvis under 
en tioårsperiod.  

Anledningen till infartens och utfartens placeringar är den befintliga vägen. En separat 
väg måste anläggas parallellt med befintliga vägen för att annan trafik inte ska påverkas 
av verksamheten. Om det mot förmodan skulle uppstå kö är det bra med en längre 
vägslinga. Med en framtida anläggning av återvinningscentralen i Telestad kommer 
trafiken att öka på den befintliga vägen.  

Ca 70 meter ifrån det område som kommunen ser som potentiell plats för en 
återvinningscentral finns ett bostadshus. Det kommer att behövas ta hänsyn till huset 
om det skulle aktuellt att bygga en anläggning. 
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6. Diskussion  

6.1 Förberedelser 

Eftersom vi fick ett bra introduktionsmöte med Tekniska förvaltningen innan 
examensarbetet påbörjades var vi väldigt motiverade att komma igång. Vi kände att det 
fanns chans att tillföra något bra till branschen. Handledaren på Växjö kommun var 
väldigt villig att hjälpa oss, vilket ökade intresset för examensarbetet 

Boken ”Planera, utforma och driva en återvinningscentral” var pedagogisk och hade 
ett bra upplägg med bilder och text. Efter att man hade läst boken kändes det som att 
man hade fått en god grundförståelse. Vi tycker dock att det avspeglar sig i boken att 
författarna verkar vara väldigt nöjda med återvinningscentralerna i Linköping. 

Innan examensarbetet startade deltog vi i ett antal föreläsningar på Linnéuniversitet. 
Föreläsningarna handlade om hur en rapport ska skrivas, hur man skriver referenser 
samt på vilket sätt man ska lägga upp en rapport. De gav oss en inblick i hur 
omfattande en rapport bör vara och hur en rapport ska läggas upp 

6.2 Metod 

6.2.1 Planering 

Den PMMR som vi gjorde först fick justeras något eftersom vi upptäckte målet var 
svårt att redovisa. PMMR:en var annars ett bra hjälpmedel, särskilt i början innan vi 
hade kommit in i arbetet.  

PBS:en som utformades var kanske det verktyg som var mest användbart. Den gav en 
mycket bra överblick över hur vi skulle nå vårt mål. Det var även tillfredställande att 
kryssa ruta efter ruta i PBS:en. Det stärkte känslan av att man kom åstadkom något. 
Även PBS:en justerades något under arbetets gång. 

Av de verktyg som användes var ”Övergripande planering” minst användbart. 
Troligtvis utformades den i ett för tidigt skede och stämde därför dåligt. Som 
komplement till den övergripande planeringen uppfördes en almanacka för arbetet.  

Boken ”Projektledning” av Bo Tonnquist är kurslitteratur och var mycket bra 
hjälpmedel vid strukturering av arbetet. 

6.2.2 Studiebesök 

Studiebesöken på återvinningscentralerna var mycket givande. En av oss hade 
dessutom aldrig varit på en större återvinningscentral utan bara besökt en mindre 
anläggning i Emmaboda. Studiebesöken tror vi var bra för att få ett första intryck som 
brukare. Efter några besök såg man återvinningscentralerna med andra ögon.  

Återvinningscentralen på Norremark var den första anläggningen som vi besökte. Det 
första intrycket vi fick var att det var otydliga linjer och skyltar, vilket skapade 
osäkerhet om var man skulle köra. Utan att veta så fanns ändå grundtanken att avfall 
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skulle slängas i containrar. Det blev tydligt var containerområdet befann eftersom 
containrarna stod utmed byggnaden.  

När man skulle köra in i byggnaden var det många moment samtidigt för föraren. 
Föraren ska på samma gång svänga, köra uppför en ramp, uppfatta informationen på 
tavlan samt pricka den svarta öppningen. Under vårt studiebesök missade vi 
skyltningen vid sidan om infarten. Se figur 16. 

 

 
Figur 16. Uppfart till containerområdet, Norremark 

 

Väl inne i byggnaden var det rent och snyggt, vilket vi tror är viktigt för att hålla hög 
sorteringskvalitet. Det här omnämns även i (Engkvist, 2009 s101).  

Under studiebesöken blev vi förvånade över hur få åtgärder som gjorts för att minska 
ljudnivån. Ljudet uppstår främst vid glas och metallcontainrar, men även vid övriga 
containrar där det slängs föremål i tomma containrar. De åtgärder som gjorts är att 
glascontainern är försluten och att de anställda har blivit tilldelade hörselkåpor. De 
anställda erkänner dock att de inte använder hörselskydden i den utsträckning som 
krävs för att skydda hörseln.  

Enkla åtgärder för att förebygga det skadliga ljudet är att placera gummimattor i botten 
på containrarna för att minska uppkomsten av ljudet. När ljudet har uppstått går det 
att absorbera ljudet med ljudabsorptionsplattor över containrarna. Inuti glascontainern 
går det att placera ljudabsorbenter i ”locket” av containern för att absorbera en del av 
ljudet.  
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6.2.3 Intervjuer 

Under intervjuerna deltog båda utredarna, vilket minskade tolkningsutrymmet för de 
intervjuade. Det var även effektivt eftersom den ena utredaren under tiden fick chans 
att fundera ut följdfrågor.    

Intervjuerna var mycket givande för arbetet. Alla tillförde något som påverkade 
arbetet. Särskilt personalen på Norremark hade många tänkvärda åsikter.  

6.2.4 Enkäter 

Överlag är brukare och personal mycket nöjda med verksamheten på 
återvinningscentralerna. Brukarna är mycket nöjda med personalen. Endast en brukare 
påpekade att ”de sitter ner för mycket”. Relationen verkar vara ömsesidig då svaren 
ifrån personalen visade att de tycker de blir väl bemötta. Det märktes både på 
enkätundersökningen och på stämningen under besöken att personalen trivs på sin 
arbetsplats. Personalen tycker det är roligt att träffa mycket människor.  

I enkäterna hade brukarna och personalen tre svarsalternativ att välja på. 
Resultatdiagrammen visade majoritet på de flesta frågorna. Om det hade funnits fler 
svarsalternativ hade det kanske varit lättare att urskilja om de intervjuade hade en 
tendens till missnöje eller vice versa. 

En fråga hade en formulering som krävde extra uppmärksamhet av de intervjuade. 
Frågan löd: Hur stämmer påståendet ”vädret påverkar vilka dagar du besöker 
återvinningscentralen”. Frågan var dåligt formulerad och omformulerades därför på 
plats till ”påverkar vädret vilka dagar du besöker återvinningscentralen?”. Bakgrunden 
till att frågan ställdes var att vi sökte svar på om taket spelar in på när brukarna 
besöker återvinningscentralen. Många svarade att taket gjorde att de inte var beroende 
av vädret.  

Det har varit viktigt för oss att ta tillvara på negativa åsikter om 
återvinningscentralerna under enkätundersökningarna för att kunna förebygga att 
problemen uppstår igen. 

6.3 Resultat 

Återvinningscentralen som vi har tagit fram är en utveckling av befintliga 
återvinningscentraler. Det unika med vår anläggning är att både brukare med 
kundvagn och brukare som väljer att parkera på containerområdet kan slänga sitt avfall 
i samma containrar. Lösningen blir därmed mer effektiv. Vi tycker själva att vi har 
lyckats skapa en trevlig och behaglig miljö för både brukare och personal. Med 
vegetation, träd, stenmurar och sedumtaket hoppas vi kunna få brukarna att värna om 
miljön. Med utformningen tycker vi att man kommer ifrån stämpeln som soptipp, 
vilket är viktigt för att ändra inställningen till återvinning ytterligare.  

Vi tror även att Växjös befolkning kommer känna igen sig på vår återvinningscentral, 
då den linjära utformningen i grunden har samma upplägg som Norremark. Det ser vi 
som positivt, eftersom det förkortat inlärningsprocessen.       
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6.4 Utformning av återvinningscentral 

Målet för oss med utformningen var att förebygga köbildning samt att öka säkerheten 
för brukarna. Resultatet av vårt förslag anser vi uppfyller målen. Utöver det här har vi 
skapat en flexibel anläggning med en trevlig miljö (se resultat: 5.2.3 vägnät och 5.2.4 
lokalen).  

Taket har varit en lång diskussion. Vid intervjuer och enkäter har personal och brukare 
vid centraler som haft tak inte kunnat tänka sig en ny anläggning utan tak. De vi 
intervjuat tycker att det var skönt att vara skyddade för regn och snö men även att det 
var bra att containrarna inte fylldes med snö. I Linköping ställdes frågan om man bör 
ha tak över anläggningen. Svaret i Linköping var att det absolut inte var nödvändigt. 
De menade på att ljudnivån och drag övervägde de positiva effekterna.  

De positiva och negativa effekterna med tak som vi ser det: 

Positivt  

• Skyddar mot regn och snö.  

• Containrar blir inte blöta och fyllda med snö som sedan gör att avfallet fryser fast. 

• Halkrisken minskar. 

• Jämnare flöde av besökare eftersom de inte berörs av nederbörd. 

• Högre sorteringskvalitet eftersom brukarna inte behöver vara rädda för att bli blöta.  

• Snöröjningen minskar. 

• Skyddar omgivningen mot buller. 

• Skyddar mot sol. 

Negativt 

• Stor investeringskostnad. 

• Reflekterar ljud. 

• Stora temperaturskillnader vid oisolerat plåttak. 

• Begränsar åtkomligheten med lastmaskin. 

• Halten av damm och avgaser blir högre. 

 

Vi valde tak för att vi tror att sorteringskvaliteten ökar och att flödet blir jämnare 
eftersom vädret inte påverkar när brukarna ska besöka återvinningscentralen. De här är 
de två främsta anledningarna till varför det vägde över att ha tak på den framtida 
återvinningscentralen. 

Utformning av personalutrymmet har inspirerats av ett flygledartorn, vilket har bra 
översikt. Färgsättningen kommer att följa kommunens anläggning i Häringetorp som är 
grön och svart. Vi tror att det är bra att skapa enhetlighet mellan kommunens 
byggnader. För att förtydliga för besökare vart personalutrymmet befinner sig har vi 
skapat gröna ”fenor” för att fånga uppmärksamhet. 
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Även om en modern anläggning skapas så är det viktigt att hålla rent på 
återvinningscentralen. Om det är dåligt städat påverkas brukarna negativt av intrycket 
och blir därmed mindre motiverade att själva slänga avfallet rätt. Det är även viktigt att 
personalen på anläggningen har hela och rena kläder. Det ger ett proffsigare intryck och 
motverkar stämpeln som ”sopgubbe”.   

Ytan för ris, trädgårdsavfall, sten och jord kan utvidgas. I den yta som vi blev tilldelade 
av kommunen gick det inte avvara mer yta för fraktionerna. I stället kan avfallet 
transporteras till Norremark för flisning.  

6.5 Trafikflöde 

Vi anser att det är väldigt svårt att minska trycket på anläggningar under vissa 
tidpunkter och dagar. På lördagar och måndagar kommer det vara hög belastning på 
återvinningscentralerna. Folk är lediga på helgerna och rensar i förråden i större 
utsträckning. Om de hinner besöker de återvinningscentralen innan den stänger på 
lördagen. Annars blir det på måndagen (söndag stängt). Ett möjligt alternativ för att 
minska besöken under lördagar och måndagar är att ha öppet även på söndagar. 
Risken med att ha öppet på söndagar är dock att flera av dem som lämnar sitt avfall på 
veckodagarna istället väntar tills helgen kommer och därmed ökar trycket på 
anläggningen ytterliggare på lördagar. 

Om vårt förslag på utformning blir aktuellt bör man undersöka hur stor andel brukare 
som har släp efter bilen. Anledningen är att den nya anläggningen inte är mycket 
längre än Norremark. Vi har försökt att leda bort besökare med mindre avfall ifrån 
värdefull fordonsplats på containerområdet. 

6.6 Allmänna tankar 

6.6.1 Konsumtion 

Vi har i examensarbetet accepterat tanken att människan konsumerar och förbrukar 
varor. Därmed blir återvinningscentralerna nödvändiga för kretsloppet. Kanske skulle 
människan istället ändra sitt beteende och konsumera mindre. 

6.6.2 Vår digitala värld 

En annan intressant infallsvinkel är den digitala värld som vi skapat. Förr skrev man 
brev och framkallade fotografin som sparades. I dag skickas e-mail och digitala foton 
som oftast inte sparas utan raderas. Därmed riskerar vår tids historia att försvinna. 
Smålands museum ansåg det här var det främsta hotet mot dokumentationen av 
historien. 

Det positiva med vår digitala värld är att mängden avfall inte blir lika stor som när folk 
skickade brev. Idag börjar vi sträva mer mot den papperslösa världen och vi tror att 
mängden papper som förbrukas kommer att minska. 
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6.6.3 Återanvända 

Det finns stora värden i dagens avfall. Folk slänger saker som de anser värdelösa men 
en annan person kanske hade tyckt att föremålet varit användbart. För att undvika att 
föremål slängs kan ytterliggare en verksamhet drivas i nära anslutning till 
återvinningscentralen. En verksamhet som passar i närheten av en framtida 
återvinningscentral är en second hand butik. Under arbetet har vi varit i kontakt med 
Macken och Erikshjälpen. Båda ser stor potential i ett samarbete med en 
återvinningscentral. Vi tror att det här är framtiden och att det skulle vara ett stort steg 
i uppåt i avfallshierarkin. 

Troligtvis bör verksamheterna vara skiljda för att de inte ska belasta varandra. 
Erikshjälpen har till exempel 1200-1500 besökare per öppningstillfälle i sin butik i 
Växjö. En inspirationskälla för samarbetet mellan återvinningscentraler och 
återanvändningsverksamheter är ”Kretsloppsparken i Göteborg” se bilaga 5. 

Det finns lagar och regler som gäller för en återanvändningsverksamhet i anslutning till 
en återvinningscentral. Vi har inte fördjupat oss i reglerna, men vi förstår att det 
antagligen är mer komplicerat än vad man tror.  

6.6.4 Ekonomi och finans 

I vår enkät fanns en fråga som löd: ”Skulle du kunna tänka dig att betala mer för att få 
en trevligare återvinningscentral?”. Frågan var inte särskilt relevant för examensarbetet, 
med det var ändå intressant att få en fingervisning om det finns utrymme för att höja 
standarden på återvinningscentraler. Brukarna svarade överlag att de inte ville betala 
mer för tjänsten. 

Återvinningscentralen Gärdstad använde betalkort för företagare. Företagarna fick 
betala 200 kr per besök (Se figur 17). På Norremark får företagarna betala ett fast pris 
per år. Vi tycker att företagen istället borde få betala per besök och inte för den 
uppskattade mängd avfall som varje företag tror sig slänga. Systemet kan idag bli 
orättvist om företagaren ändå lämnar mer än vad de betalat för eftersom det inte går 
att kontrollera avfallsmängderna. 

 
Figur 17. Betalningsautomat på Gärstad i Linköping 
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6.6.5 Säkerhet 

På studiebesöken observerades att Malmen och Gärstad hade kameraövervakning. Det 
gjorde att personalen hade översikt även under frukost och lunch. En sådan 
övervakning tycker vi att ska finnas på en modern återvinningscentral. Personalen på 
Norremark har nämnt att personer passar på att lämna otillåtet farligt avfall när 
personalen inte ser. Det här problemet tror vi hade minskar vid kameraövervakning.  
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7. Slutsatser 
Brukarna av återvinningscentralerna i Ljungby och Norremark i Växjö tycker att 
återvinningscentralerna fungerar väl, men de kan förbättras. 

Anledningen till att köbildning uppstår på Norremark är att det finns för få 
fordonsplatser. Med utformningen i förslaget hänvisas brukare med mindre 
avfallsmängder till kundvagnsystemet. Därmed minskar antalet fordon inne på 
containerområdet. 

För att öka miljömedvetenheten hos brukarna har en trevligare miljö skapats på 
förslaget till den nya återvinningscentralen. 

Arbetet redovisar en flexibel anläggning med utvecklingspotential i framtiden.  
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Bilaga 1 

Frågor till Erikshjälpen 2011-04-08 
 

1) Skulle ni vara intresserade av ett samarbete med en återvinningscentral? 
 

Det har jag inte tänkt på. Men det skulle vi nog vara. Det är så mycket användbart som 
folk slänger och som vi skulle kunna sälja. Det är en ouppforskad marknad för oss. Vi här 
på Erikshjälpen har sett att trenden för second hand har ökar explosionsartat de senaste 
åren. Idag har vi ungefär 1200-1500 besökare per öppningstillfälle. 
 

2) Hur skulle detta samarbete i så fall se ut? 
 
Jag vet faktiskt inte. Men vi skulle nog kunna ställa upp men ett bord eller nåt för att 
samla in föremål. Fast då kan man inte sortera det på plats. Nästa steg i utvecklingen för 
oss är att öppna en reparationsverkstad. Kanske skulle den kunna ligga i närheten av en 
återvinningscentral och de föremål som lagades där skulle köras till vår affär. 

 
3) Kan ni tänka er att avvara personal för att hjälpa till med insamlingen av föremål på en 

återvinningscentral? 
 
Det vet jag inte om vi kan. Istället skulle vi kunna sortera det insamlade materialet här på 
Erikshjälpen istället. Så nej vi kan inte avvara någon personal till den verksamheten. 

 
4) Vilka fördelar respektive nackdelar skulle ett samarbete ha? 

 
Jag tror folk hellre lämnar sina föremål till välgörenhet. Fördelar skulle vara att vi får en 
mera föremål som skulle kunna säljas. Nackdelen är att vi inte kan styra vad folk lämnar 
till oss eftersom vi inte kan sortera det på plats som vi gör idag. 

 
5) Ser ni något värde på föremålen som finns på återvinningscentralerna? 

 
Det finns ett stort värde på de föremålen som slängs. Det som är oanvändbart för den 
ena kan vara precis det någon behöver.  
 

6) Har något samarbete funnits tidigare och i så fall hur fungerade det? 
 
Nej. Inget sånt samarbete har funnits innan. Ett samarbete har inte ens varit uppe på tal. 
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Bilaga 2 

Mail intervju med Macken 2011-04-26 

1) Vad är Macken för organisation? 
 
Macken är en ekonomisk förening, ett socialt företag, ett kooperativ- ägt av medarbetare 
och anställda. En människa en röst. Vi vänder oss särskilt till människor som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden. Det är dessa vi vill anställa på Macken. Det är också dessa 
som huvudsakligen äger och driver Macken. 

2) Hur många anställda har ni? 
 
Vi betalar lön till drygt 30 människor i månaden, men har kanske 20 årsanställda. 

3) Hur tycker ni samarbetet med återvinningscentralen på Norremark fungerar i dagsläget? 
 
Vi tycker att samarbetet fungerar väldigt bra, även om Macken inte skött ordningen på 
Norremark så bra alla gånger. De fel som har varit har berott på oss. 

4)  På vilket sätt kan man förbättra samarbetet? 
 
Jag kan bara lyfta på hatten åt kommunens vilja och ambition att samarbeta med oss. Så 
jag har inga förslag om bättre samarbete. Däremot tror jag att Macken kan förbättra sin 
verksamhet, exempelvis bjuda på kaffe på helgerna till de som lämnar grejer. 

5)  Kan ni tänka er att avvara personal för att bemanna en station på en ny anläggning? 
 
Vi ska till att börja med försöka få färdigt det lilla huset vid vår anläggning, så att vi kan 
bemanna Norremark varje dag. 
Men vi är gärna med på ett ställe till. 

6)  Kan det var någon idé att driva er verksamhet i nära anslutning till en 
återvinningscentral? 
 
Absolut, det vore jättekul om man kunde göra det. Det vore allra bäst. Egentligen borde 
vi gjort så på Norremark, men där kom vi ju till en färdig återvinningscentral, då var det 
inte så lätt. 

7)  Hur mycket av det som skänks går till försäljning? 
 
Väldigt mycket. Många saker görs om och förädlas i våra verkstäder, för att sedan säljas - 
antingen i butiken i Araby eller i butiken på Campus. 
 
Hälsningar Fredrik Bergman, Verksamhetsutvecklare på Macken   

 

 

 



Bilaga 3 

Telefon intervju med Lars Palm, Smålands museum, 2011-04-07 
1) Hur ser ni på återvinning. Är det ett hot mot historien? 
 

Fram till 1980-talet var det inget hot eftersom man kan gräva fram saker ifrån deponierna. Först 
därefter började man återvinna mer. Men föremålen från förr är fortfarande i omlopp på 
loppmarknader, tradera mm.  

 
2) Har ni något intresse i återvinningscentralers verksamhet? 
 

Det finns ingen möjlighet för oss att avvara personal för att ha den tjänsten. Om folk lämnar ett 
föremål som t.ex. en stol vill man veta så mycket mer om stolen än bara om dess utseende. Man 
vill veta dess historia, tillverkare och vilka ägare föremålet haft. Personen som lämnar föremålet 
vet inte föremålets fakta, vilket gör det svårt att för museet att använda. 
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Bilaga 4 

Intervju med Peter Nyström, Återvinningscentral Bromma  
 

1) Hur fungerar systemet med kundvagnar? 
Jag tycker det fungerar jättebra. Vi använder inga mynt på vagnarna. Folk ställer tillbaka dem. Vi 
har inte haft några problem med att folk stjäl vagnarna. 

2) Minskar bilköerna med den funktionen? 
Om man jämför med andra återvinningscentraler i Stockholm en lördag, söndag hade Bromma ca 
2000 besökare och samma dag hade Vantör i Stockholm 700 besökare. Besökarna på Vantör fick 
då stå i kö i 40 minuter medan det inte var någon kö alls på Bromma. 

3) Om parkeringen blir full. Vad händer då? 
När vi hade toppnoteringen 2200 besökare var parkeringsplatserna fulla men det var fortfarande 
ingen kö in till centralen. Däremot uppstod kö när man skulle köra ut. 

4) Vilka besökare använder kundvagnssystemet och varför? 
Det beror på vilken typ att fordon de kommer i. Kommer man i personbil så väljer de den sidan 
där det finns parkeringsplatser. 70-80 % kommer i vanlig personbil, de flesta där väljer 
parkeringsplatsen. Har man mycket mera avfall kör man runt istället. Notera att inte företag får 
besöka anläggningen. Innan vi gjorde Bromma utfördes en studie där beteenden studerades. Den 
visade att man ofta ställde bilen på ett ställe och utgick ifrån platsen där bilen stod parkerad.  

5) Vilka fraktioner finns inte i kundvagnssystemet? 
De vi inte har är gips, tryckimpregnerat trä och ris. Detta eftersom när man kommer med dessa 
fraktioner använder man ofta släp. Därav är behovet mindre av de fraktionerna. 

6) Upplever ni återvinningscentralen platseffektiv? 
Anläggningen är ganska stor till ytan och skulle Stockholm ha fler återvinningscentraler som 
Bromma skulle det inte behövas lika många små som det finns idag. När man har 
parkeringsplatser får man ganska mycket yta. Eftersom anläggningen tar stor plats passar den inte 
för alla städer. Målsättningen för Bromma var att det inte skulle uppstå kö upp till 2000 besökare, 
vilket inte många andra städer har. 

7)  Hur mycket kostade er anläggning att bygga? 
Den kostade totalt 47 miljoner inklusive mark och konsulter. 
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Bilaga 5 
Förebygga avfall med kretsloppsparker. 
 
Sammanfattning 
 
 Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg förebygger 360 ton avfall om året genom att produkter 
kan återanvänds istället för att slängas – en minskning i miljöpåverkan som bland annat 
motsvarar utsläpp av växthusgaser från 430 bilar som kör 1 500 mil vardera. Jämfört med 
konventionella återvinningscentraler gör Alelyckan det alltså möjligt att gå uppåt i avfallshierarkin, 
eftersom både förbränning och återvinning minskar till fördel för återanvändning. Om alla fem 
ÅVC:er i Göteborg gjordes om till Kretsloppsparker, skulle omkring 2 200 ton avfall kunna 
förebyggas varje år. Det motsvarar drygt 5 % av allt avfall som lämnas på Göteborgs 
återvinningscentraler. 
 
Vad är Kretsloppsparken Alelyckan? 
 
På Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg samlas återvinning, återanvändning och 
avfallssortering på en och samma plats. Verksamheten har sedan 2007 bedrivits av 
Kretsloppskontoret i Göteborg Stad tillsammans med Stadsmissionen och stadsdelen Bergsjön. I 
parken finns en sorteringsstation, Återbruket för byggnadsmaterial, Stadsmissionens secondhand-
butik, Returhuset med reparationsverkstad, ekocafé och butik och en återvinningscentral. Flera av 
de som arbetar i parken gör det i olika former av  arbetsmarknadsåtgärder. Besökaren på 
Kretsloppsparken kommer först till affärer som säljer bland annat begagnade kläder, möbler, 
byggmaterial och elektronik. Därefter passerar man en sorteringsstation där alla besökare möts av 
personal som frågar om något av det man har med sig kan skänkas till secondhand-försäljning. 
De flesta besökare blir glatt överraskade över möjligheten att kunna skänka saker för försäljning i 
någon av Kretsloppsparkens butiker. Först efter att ha passerat sorteringsstationen kör man in 
och slänger avfall på återvinningscentralen. Avfallet används för utvinning av energi, som 
konstruktionsmaterial på deponi eller för återvinning av material. Genom Kretsloppsparken blir 
det alltså möjligt att återanvända produkter i samband med avfallssortering. Besökarna görs 
delaktiga i hur olika produkter kan återanvändas istället för att bli till avfall. 
Under 2010 lämnades det nästan 500 ton produkter och material för återanvändning på 
Kretsloppsparken. 
Av detta kasserades knappt 30 % antingen direkt i sorteringsstationen eller från 
kretsloppsparkens butiker. Kvar blev 360 ton till försäljning i Kretsloppsparkens butiker. 
Verksamheten bidrog därmed till att 360 ton avfall kunde förebyggas. Det innebär att mängden 
grovavfall till ÅVC minskade med över 5 %. 
 
Hur mycket avfall förebyggs på Kretsloppsparken? 
 
• Kretsloppsparken minskar mängden grovavfall till ÅVC med över 5 %. 
• Kretsloppsparken gör det möjligt att återanvända 360 ton produkter 
varje år istället för att kassera dem. 
• 2 200 ton produkter slängs på Göteborgs ÅVC:er varje år som istället 
skulle kunna återanvändas. 
• 80 000 ton produkter slängs på Sveriges ÅVC:er varje år som istället skulle kunna återanvändas.  
 
http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Utveckling/U2011-02.pdf  
Den 25 maj 2011 kl 14.30. 
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Bilaga 6  
 
Resultat ifrån personal i Ljungby 
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1)      Hur tycker du trafiksäkerheten på
återvinningscentralen fungerar?
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2)      Vad tycker du om utformningen på
återvinningscentralen rent praktiskt?  

Kommentarer 
 

• Intervjutillfället ägde rum den 29 mars 
mellan kl 09.30-13.30. 

• Antalet intervjuade var 7 st. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Maskiner måste upp på plattan. 
• Mycket kö vissa perioder. 
• Bra men kan bli bättre. 
• Vid hög belastning hade en bom innan 

man kör upp på plattan varit bra för att 
styra trafiken. 

• Befintliga linjer är slitna. 
• Gärna en ny infart till flisen. 
 
 
• Hade varit bättre med en rak 

utformning. 
• Bra med en upphöjning. 
• Vid hög belastning uppstår trängsel vid 

svängen. 
• Farligt avfall bör istället vara i anslutning 

till övriga fraktioner. 
• Gärna kontor på rampen. 
• Man samlar alla vitvaror på samma ställe. 
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3) Vad tycker du om ordningen? (hur
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4)      Vad tycker du om antalet
återvinningscontainrar?  
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5) Vad tycker du om ordningsföljden på
återvinningscontainrarna?  
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6) Vad tycker du om informationen om vad
som får och inte får slängas  i  varje container?

 
 
 

 
 
Kommentarer 

 
• Buskar samlar skräp. 
• Städ två timmar varje dag. 
• Mycket bra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Containers för producentansvar kunde 
vara fler/tömmas oftare vid 
metallförpackningar. 

• Man kanske kunde sortera metall i 
ytterligare fraktioner som tex. koppar. 

 
 
 
 
 
 
 

• Bilbatterier bör vara i anslutning till 
farligt avfall. 

• Tre påpekade att man kunde flytta en 
metall container till andra sidan så det 
inte står två stycken bredvid varandra. 

 
 
 
 
 
 

• Personalen kompletterar skyltarna. 
• Bilder skulle kunna vara alternativ men 

svårt för fraktioner som tex. brännbart. 
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7) Hur trivs  du på din arbetsplats?
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8)      Vad tycker du om l judnivån?  
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9)      Hur upplever du den befintliga
belysningen?
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10)      Hur anser du stressnivån är?  
 
 

 
 
Kommentarer 
 

• Bra med en mindre grupp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hög ljudnivå vid metall och ibland av 
glas. 

• Bra med hjälpmedel (öronproppar, 
hörselkåpor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Trädgårdsavfallet saknar belysning. 
• Bra fördelad belysning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Stressigt vissa veckodagar och mer att 

göra på sommaren än på vintern. 
• Ofta full fart på lördagar. 
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Kommentarer  

  
  

• Det finns inga riktiga hjälpmedel utan 
mest hemmasnickrade lösningar. 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Bra Varken bra
eller dåligt

Dåligt

11) Hur tycker du arbetsplatsen fungerar
rent ergonomiskt?

• Det kan bli tunga lyft. 
• Tjock-tv är ett problem. 
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12)      Hur fungerar relationen med era
kunder?

• De intervjuade tycker att de blir väl 
bemötta med något enstaka undantag. 
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13)      Vad tycker du om tak över stor del
av återvinningscentralen?  

 
• Bättre sorteringskvalitet med tak. 
• Avfallet håller sig torrt och man slipper 

snö med mera. 
• Negativt att det reflekterar ljud och det 

blir aningen dragigt. 
• Mycket positivt. 
• Prioritet ett. 
• Bästa som gjorts. 
• Även bra att det fungerar som solskydd. 
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14)      Hur är återvinningscentralen
skyddad mot inbrott?

• Bra skydd med kamera, högtalare, 
inbrottslarm, stängsel och larmade 
dörrar. 

 
Övriga kommentarer 

 
• Eventuellt vinkla containers åt andra 

hållet så man kan backa till med släp. 
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Bilaga 7 

Resultat ifrån brukarna i Ljungby. 
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Kommentarer 
 

• Intervjuerna skedde mellan kl 11-15 
tisdagen den 29 mars 2011 och det var 
mycket låg belastning på anläggningen. 

• Besökande var främst pensionärer och 
företagare. 

• Åtta brukare intervjuades 
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1)       Vad tycker du om öppettiderna? 
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2)       Vad tycker du om läget för
återvinningscentralen?  
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3)   Hur stämmer påståendet ”vädret
påverkar vilka dagar du besöker
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4)       Hur upplever du servicen på
återvinningscentralen?  

 

Kommentarer 
 

Öppettider: Mån-Tors 9-18., Fre 9-16,  
Lör 9-13. 
  
• Tre företagare påpekade att det hade varit 

bra om ÅVC öppnade kl 7.00. 
 
 
 
 
 
 
 

• De intervjuade var mycket nöjda med att 
ÅVC ligger i utkanten av Ljungby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En brukare påpekade att det snarare är 
årstiden som påverkar när de besöker 
anläggningen. 

• Två brukare påpekade att det är takets 
förtjänst att vädret inte spelar någon roll. 

 
 
 
 
 
 
 
• Samtliga intervjuade var väldigt nöjda med 

personalen. 
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5)       Hur fungerar skyltningen så att man
hittar rätt plats  för avfallet?  
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6)       Vad tycker du om informationen om vad
som får och inte får slängas  i  varje container?
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7)       Hur ser du på säkerheten för dig
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8)       Vad tycker du om l judnivån?  
 

 
 

Kommentarer 
 
•  I det stora hela var de intervjuade nöjda 

med skyltningen men påpekade att det var 
svårt att se vad som stod i vissa vinklar 
p.g.a. skyltarnas utformning.  

• En person påpekade att det hade varit bra 
om man utnyttjade balkarna i taket för 
skyltning av fraktioner. 

• En person tyckte att det var svårt att veta 
vart man ska slänga saker som består av 
blandade material. 

 
 
• Det som menas är den mindre texten på 

skyltarna som ger exempel på vad som får 
slängas. 

• De flesta tycker att det var tillräcklig 
information. 

• En person påpekade att om det hade varit 
mer information hade han inte läst det. 

 
 
 
 
• De intervjuade upplevde inte något 

problem med säkerheten även om det 
ibland var en maskin på ”plattan”, under 
intervjutiden var det mycket lugnt. 

• En person påpekade att det fanns fallrisk 
för barn vid containerbyte. 

 
 
 
 
• De intervjuade upplevde att taket 

förstärker ljudet. 
• Skrotcontainern låter mycket. 
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9)       Hur upplever du den befintilga
belysningen?  
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10)       Vad tycker du om
återvinningscentralens  arbetshöjder?   
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11) Hur upplever du ti l lgången ti l l
hjälpmedel?   
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12) Hur ser du på möjligheterna att
skänka återanvändbara saker?    

 
 
 

 
Kommentarer  
 

• De intervjuade var mycket nöjda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En person ville ha containrarna något 
lägre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Hjälpmedel saknas för tunga lyft men 
personalen hjälper till. (något som inte 
ingår i deras arbetsuppgifter). 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Samtliga intervjuade hade gärna sett att 

det hade funnits möjlighet att lämna 
återanvändbara saker. 

• En person gav exempel på hur han bara 
lastat av sitt släp till bakomvarande fordon 
i stället för att slänga. 
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Kommentarer  

  
• De intervjuade ansåg att det var en enkel 

och logisk ordning på containrarna. 
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13)       Vad tycker du om ordningsföljden
på återvinningscontainrarna?  

 
  

• Tre personer kunde tänka sig att betala 
något mer för tjänsten. 
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14) Skulle du kunna tänka dig att betala mer
för att få en trevligare återvinningscentral?

• Få av de intervjuade visste om hur ÅVC 
finansierades. 

 
 
 
 

  
 

  
 Övriga åsikter: 
  
 • Bättre öppettider! 
 • Bra med tak. 
 • Tak är ett absolut villkor!                                        
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Bilaga 8 

Resultat ifrån personal i Växjö  
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1)      Hur tycker du trafiksäkerheten på
återvinningscentralen fungerar?
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2)      Vad tycker du om utformningen på
återvinningscentralen rent praktiskt?  

 

 
 
Kommentarer 
 
 

• Intervjutillfället ägde rum den 5:e och 
den 11:e april 2011 mellan 09.00-15.00. 

• Sex ur personalen intervjuades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Otäckt med hjullastarna när de är uppe 

bland bilarna. 
• Tydligare linjer. 
• Brukarna är stressade. 
• Container för att undvika maskin på 

plattan. 
 
 
 
 
 
• Eventuellt omplacera producentansvar.  
• Tidningar på ett annat ställe. 
• Taket är det som gör att anläggningen är 

bra. 
• Anläggningen kunde ha varit bredare, 

cirka 2 meter. 
• 4-6 containrar extra. 
• Fler metall och tryckimpregnerat. 
• Skjuta in containrarna en halv meter. 
• Lite längre för fler bilar. 

  Björn Svensson & Martin Giraud 1
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3) Vad tycker du om ordningen? (hur
städat är det?)  
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4)      Vad tycker du om antalet
återvinningscontainrar?  
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5) Vad tycker du om ordningsföljden på
återvinningscontainrarna?  
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6) Vad tycker du om informationen om vad som
får och inte får slängas  i  varje container?

 
 
 
 
 

 
Kommentarer 

 
• Sopar varje morgon eller kväll. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Det finns 18 platser men vi vill ha fler. 
• 4-6 extra platser för containrar. 
• Mer tryckimpregnerat trä. 
• Cirka 6 platser extra. 
• Eventuellt två containrar med restavfall. 

 
 
 
 
 
 

• Hård- och mjukplast är för tillfället på 
varsin ände av återvinningscentralen. 

• Restavfall står för nära brännbart. 
• Mjukplast och hårdplast på samma ställe. 
• Bra om restavfall är sist. 
 

 
 
 
 
 

• Mycket brännbart hamnar i restavfall på 
grund av bristfällig information. 

• Tydlig information, kort och koncist. 
• Informationen syns dåligt. 
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7) Hur trivs  du på din arbetsplats?  
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8)      Vad tycker du om l judnivån?  
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9)      Hur upplever du den befintliga
belysningen?  
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10)      Hur anser du stressnivån är?  
 
 
 

 

Kommentarer 
 

• Bästa jobbet i mitt liv! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Bra med hjälpmedel. 
• Kanske isolera taket. 
• Bullerisolera i taket med akustikplattor. 
• Det smäller mycket när containrarna är 

tomma. 
 
 
 
 
 
 
•  Två tycker att man bör rikta ljuset mot 

skyltarna. 
• Skyltarna speglas i ljuset. 
• Flytta in armaturerna en rad. 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Fredag eftermiddag är stressigast på 
grund av lite personal. 

• Vissa dagar stressigt. 
• På vintern är det lugnt. 
• Stressigt på lördagar. 
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Kommentarer  
  

• Tv-apparater är tunga 
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11) Hur tycker du arbetsplatsen fungerar
rent ergonomiskt?

• Ofta klarar inte kunden att lasta av själva 
• Önskemål om säckkärra eller bra vagn 
• Tv och bilbatterier är tunga 

 
 
 
 

 
 
 

  
• Överlag är det bra 
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12)      Hur fungerar relationen med era
kunder?

• Kunden ifrågasätter vart avfallet tar 
vägen 

 
 
 
 
 
 
  
  

• Det måste man ha, gärna med isolering 
för skydd mot kyla och värme. 
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13)      Vad tycker du om tak över stor del
av återvinningscentralen?

• Det bästa, man ska bygga med tak. 
• Bra, men det reflekterar värme på 

sommaren och kyla på vintern. 
• Det är guld värt men förstärker tyvärr 

ljudet. 
 
 

    
• Som det är nu är det mycket förstörelse. 
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14)      Hur är återvinningscentralen
skyddad mot inbrott?  

• Elstängsel på gång. 
• Vill ha kamera. 
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Övriga kommentarer 
 

• Rita ränder i asfalten för att markera vart
man inte ska parkera. 

  

• Asfaltera ytan där trädgårdsavfallet 
lämnas. 

• Batteri lådor blir tunga. 
• Tv-övervakningen är dålig eftersom 

inget händer. Man kan lika gärna ta bort 
dem. 

• Bättre lösning för lakvattnet. 
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Bilaga 9 
 

Resultat ifrån brukarna i Växjö. 
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Kommentarer 
 
 
 

• Intervju tillfället skedde mellan kl 09-15 
den 5 och 11 mars 2011 och det var 
medelbelastning med stundtals mindre 
köbildning. 

• 25 brukare intervjuades. 
• Det var ingen speciell åldersgrupp men 

många jobbade skift eller flextid. 
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1)       Vad tycker du om öppettiderna? 
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2)       Vad tycker du om läget för
återvinningscentralen?  
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3)   Hur stämmer påståendet ”vädret påverkar vilka
dagar du besöker återvinningscentralen”?
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4)       Hur upplever du servicen på
återvinningscentralen?  

 
 
 
 
 

Kommentarer 
 

• Öppettiderna är mån-tors kl 7-20, fredag 
kl 7-16, lördagsöppet kl 08.00-14.00, 
söndag stängt. 

• Bättre sedan de började ha öppet längre 
på vardagar. 

• Önskemål om öppet på Valborg och 
längre på lördagar. 

• Önskemål om mer kvällstider. 
• Önskemål om söndagsöppet. 

 
 

• Önskemål om särskild väg till 
återvinningscentralen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Många svarade att taket gör att de inte är 
beroende av vädret. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Personalen sitter ner för mycket. 
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5)       Hur fungerar skyltningen så att man
hittar rätt plats  för avfallet?  
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6)       Vad tycker du om informationen om vad
som får och inte får slängas  i  varje container?
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7)       Hur ser du på säkerheten för dig som
brukare?  

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Bra Varken bra
eller dåligt

Dåligt

8)       Vad tycker du om l judnivån?   
 
 
 
 

Kommentarer 
 

• Man vill se skyltarna framifrån gärna ifrån 
bilen. 

• Önskemål om bilder. 
• Inne fungerar skyltningen bra men den 

fungerar sämre utomhus. 
• Plastmöbler står både under brännbart 

och hårdplast. 
• Önskemål om mer information om 

containrarnas placering. 
 
 

• Svårt vid brännbart och restavfall. 
• Svårt att avgöra gränsen vid brännbart 

och restavfall. 
• Kan bli bättre.  
• Ytterligare tydlighet med bilder. 
 
 
 
 
 
 
• Ibland kör hjullastaren lite fort. 
• Tydligare linjer. 
• Man får själv se sig för. 
• Önskemål om personal som dirigerar 

trafiken. 
• Obehagligt med stora maskiner. 
 
 
 
 
 
• Hög ljudnivå men besöket är så kort att 

det ändå är acceptabelt. 
• Som besökare är det acceptabelt. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Björn Svensson & Martin Giraud 3



Kommentarer  
  

• Önskemål om starkare ljus. 
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9)       Hur upplever du den befintilga
belysningen?

 
 
 
 
 
 
 
 

    
• Inte högre kant på container i alla fall. 
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10)       Vad tycker du om
återvinningscentralens  arbetshöjder? 

• Kanten till gipscontainern är för hög. 
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11) Hur upplever du ti l lgången ti l l
hjälpmedel?   

 
• Önskemål om mindre vagn (”tebricka”). 
• Önskemål om någon form av vagn. 
• Dåligt markerat om vart hjälpmedlen 

finns. 
• Önskemål ”om säckkärra”. 
• Önskemål om saker att städa med, 

sopskyffel och piassava. 
 
 
  
• Skulle vara bättre om man återanvände 

mer. 
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12) Hur ser du på möjligheterna att skänka
återanvändbara saker?    

• Bättre om det låg i anslutning till 
återvinningscentralen. 

• Bra att macken ligger i anslutning till 
återvinningscentralen. 

• En sådan verksamhet måste vara 
bemannad och sakerna måste låsas in. 

• Önskemål om tak över Macken. 
• Dåligt skyltat om Macken. 
• Ska helst vara bemannat.  
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Kommentarer  
  

• Flytta företags fraktioner längre bak. 
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13)       Vad tycker du om ordningsföljden
på återvinningscontainrarna?  

• Flytta restavfall och brännbart. 
• Det beror på vilken plats man har 

parkerat bilen på (man ställer bilen där det 
finns plats). 

 
 
 
 
 
  
• Folk är i allmänhet väldigt ovetande om 

kostnaden men tycker att systemet 
fungerar väldigt bra. 
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14) Skulle du kunna tänka dig att betala mer för
att få en trevligare återvinningscentral?

 
 
 
 
 

  
 

  
  
 Övriga kommentarer: 

 
• Macken behöver någon som vet vad som

går att sälja. 
  
 

 
 • Önskemål om subventionerat för 

hushållsavfall om man ska höja 
grundavgiften 

 
 
 

• Ingen entré avgift i framtiden (besökare 
som varit på annan återvinningscentral)) 

 

• Företagare vill ha mer fraktioner utomhus 
till exempel gips och trä. 

 
 
 

• Bättre städning för det finns glas på 
golvet. 

 
 

• Byggnaden känns för liten  
 • Önskemål om belöningssystem för hur 

bra man sorterar  
 • Information om väntetid och köer 
 • Bra system 
 • Önskemål om större anläggning  

• Mer containrar för vanliga fraktioner  
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PBS (Product breakdown structure) 
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