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Sammanfattning 
Jordens resurser är ändliga, om konsumtionsmönstret följer dagens utveckling kommer 

flera ta slut inom en överskådlig framtid. En åtgärd är att källsortera så att våra 

naturresurser kommer in i ett kretslopp där de återvinns eller återanvänds. Det här 

arbetet inriktar sig på hur man med god kommunikation kan åstadkomma en 

beteendeförändring som leder till ökad källsortering. Arbetet utgörs av en 

litteraturstudie för att finna goda exempel från EU och en enkätundersökning med 

frågor relaterade till källsortering/informationskanaler. 

 

Förordningen om deponering har bidraget till att en större andel avfall källsorteras men 

utvecklingen har stagnerat och i dag återvinns bara 2/3 av alla förpackningar från 

hushåll. 

 

Påverkan för en beteendeförändring kan ske genom regelstyrning, målstyrning och 

visionsstyrning. Enligt enkätundersökningen har visionsstyrningen störst inverkan för 

en ökad källsortering.  

 

För att få människor att ändra sitt beteende måste man veta vad som styr beteendet i dag 

särskilt om det är ett beteende som inte är gynnsamt för individen såsom rökning eller 

en hållbar utveckling såsom att vi tär på jordens ändliga resurser. Här kan man använda 

sig av en beteendeanalys. För att lyckas med beteendeförändringar genom information 

gäller att väcka ett intresse för frågan, det kan uppnås genom en noggrann 

målgruppsanalys och val av rätt budskapsstrategier.  

Enligt enkätundersökningen har tidningar följt av undervisning och TV-program haft 

störst positiv påverkan för en ökad källsortering. Bloggar följt av onlinespel och 

mobilappar har haft minst positiv påverkan för en ökad källsortering, de har även lägst 

utvecklingspotential. Pappersutskick var den informationskälla som ansågs ha högst 

utvecklingspotential.  

 

Vid litteraturstudien framkom att det finns flera goda exempel på vad som görs i andra 

europeiska länder för att öka källsorteringen. Många exempel bygger på undervisning i 

grundskolan där Österrike är en förebild, de har tagit fram ett rikstäckande material där 

man behandlar ämnet i de flesta årskurser. Andra exempel är ”sop-coacher” ute i 

samhället, tävlingsmoment baserade på källsortering personliga initiativ som att starta 

en blogg som jobbar för ”inget avfall”. 
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Abstract 
The earth's resources are finite, if the consumption pattern follows the current trend 

several run out in the foreseeable future. One measure is to recycle so that our natural 

resources will enter a cycle where they are recycled or reused. This work focuses on 

how, with good communication can bring about a behavioral change that leads to 

increased recycling. The work consists of a literature study to find good examples from 

the EU and a survey with questions related to recycling information channels. 

 

The Regulation on the landfill has contributed to a greater proportion of waste is sorted 

but the development has stagnated and today recovered only 2/3 of all packaging from 

households. 

 

Effect of a behavioral change can occur through regulatory intervention, management 

by objectives and vision control. According to the survey have vision governance 

greatest impact of increased recycling. 

 

To get people to change their behavior, one must know what governs the behavior of 

the day especially if it is a behavior that is not favorable for individuals such as smoking 

or sustainable development as we deplete the earth's finite resources. Here one can use a 

behavioral analysis. To succeed in behavior change through information applies to 

awaken an interest in the issue, it can be achieved by careful audience analysis and 

selection of the right message strategies. 

According to the survey have newspapers followed by tuition and television programs 

have had the greatest positive impact for increased recycling. Blogs followed by online 

games and mobile apps has had the least positive impact of increased recycling, they 

also have the lowest potential. Paper Mailings were the source of information that was 

considered to have the highest potential for development. 

 

The literature study revealed that there are several good examples of what is done in 

other European countries in order to increase the sorting. Many examples are based on 

the teaching of elementary school where Austria is an example, they have developed a 

nationwide materials which deal with the subject in most grade levels. Other examples 

are "garbage coaches" in the community, competitive element based on well-used 

personal initiative to start a blog that works for the "no waste". 
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1 Inledning 
Jordens resurser är ändliga, om konsumtionsmönstret följer dagens utveckling kommer 

grundämnet antimon ta slut omkring år 2020, koppar omkring år 2044 och aluminium 

omkring år 2092 (www.bbc.com). Här finns flera relevanta åtgärder att ta till för att 

hushålla bättre med jordens resurser. Två åtgärder är att ändra vårt konsumtionsmönster 

respektive att källsortera så att våra naturresurser kommer in i ett slutet kretslopp där de 

återanvänds eller återvinns. I båda fallen är det av stor vikt hur man med 

kommunikation kan ändra människor beteende i frågorna. Det här arbetet inriktar sig på 

vilka styrmedel som har inverkan på privatpersoners källsortering samt hur man med 

beteendeanalys och god kommunikation kan påverka människor att källsortera i högre 

grad. 

 

1.1 Dagens konsumtionsmönster 
I efterkrigstiden övergick vårt samhälle från produktionssamhälle till 

konsumtionssamhälle. Sedan 1950-talet har det skett och sker fortfarande en stor 

konsumtionsökning runt om i världen. Trenden startade i USA där det första 

kreditkortet tillverkades 1949. Ett mått på livskvalitet i USA beskrevs som att kunna 

köpa det man önskade och bilen blev en symbol för frihet (Sandqvist, 2010). Att hela 

tiden skaffa nya saker ligger enligt den amerikanska forskaren Tim Kasser i människans 

natur. I Europa har trenden varit liknande (Jacksson, 2011). 

 

Följande text ingår i Tennesse Williams pjäs från 1955 Katt på hett plåttak: 

”Människodjuret är en best som dör och om det har pengar köper och köper och köper 

det och jag tror att skälet till att han köper allt han kan är att han någonstans i 

bakhuvudet har den galna förhoppningen att ett av dessa köp kommer att vara evigt 

liv.” (Jacksson, 2011). 

 

Om nu drivkraften vore lycka borde man kunna se ett samband mellan ett lands BNP 

och invånarnas livstillfredsställelse. Här har man enbart sett samband i länder som har 

extremt låg BNP där en liten ökning i BNP gett en stor ökning i livstillfredsställelse. I 

Storbritannien har realinkomsten per capita fördubblats sedan 1950-talet. 

Undersökningar i livstillfredsställelse visar en minskning från 52 % lyckliga 1957 till 

36 % lyckliga 2009 (Jacksson, 2011). 

 

Vårt samhälle bygger till stor del på ökad konsumtion, utan denna får vi ingen tillväxt. 

Utan tillväxt riskeras då ett ekonomiskt och socialt sammanbrott. Samtidigt som om vi 

fortsätter konsumtionsutvecklingen som nu så riskerar vi att jorden som ekosystem 

skadas (Jacksson, 2011). 

 

Här gäller det att finna en bra balans, då är en ökad källsortering där råvarorna kommer 

in i ett skapat kretslopp mycket viktigt. Att ändra på jordens ekologiska gränser är 

omöjligt, att ändra på människans natur är svårt men fullt möjligt.  

 

1.2 Avfallstrappan 
Det finns ett avfallsdirektiv inom EU som syftar till att hela EU ska ha likställda 

avfallsregler (www.naturvårdsverkat.se). I Sverige har vi en Avfallsförordning som 

ligger under Miljöbalken, den nu gällande Avfallsförordningen anger följande 

avfallshierarki under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt 

rimligt (www.notisum.se): 
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1. Förebyggande 

2. Återanvändning 

3. Materialåtervinning 

4. Annan återvinning 

5. Bortskaffande (www.naturvardsverket.se) 

Utifrån avfallshierarkin har man utarbetat Avfallstrappan enligt figur 1. Målet är att 

hamna så högt upp på trappan som möjligt för att minimera miljöbelastningen. 

 

Det här arbetet berör främst steg två (återanvändning) och tre (materialåtervinning), 

men även steg fyra (energiåtervinning). En förutsättning för att avfallet hamnar på de 

nämnda stegen är en bra källsortering (Avfall Sverige, 2011). 

 
Figur 1: Avfallstrappan (Avfall Sverige, 2011) 

 

1.3 Källsorteringsstatistik 
Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation inom återvinning och 

avfallshantering. Deras statistiksystem kallat Avfall Web är till för kommuner, 

kommunala bolag och avfallsanläggningar där de rapporterar in uppgifter om 

avfallsmängder och avfallshantering. Utifrån den statistiken ger årligen Avfall Sverige 

ut resultatet i rapporten Svensk avfallshantering. Vart annat år rapporterar i sin tur 

Naturvårdsverket in till EU Sveriges officiella avfallsstatistik (www.avfallsverige.se). 

 

Tabell 1: Behandlad mängd (%) hushållsavfall i Sverige (Avfall Sverige, 2013)  

 1975 2008 2012 

Materialåtervinning 6 34 32 

Biologisk återvinning 2 13 15 

Energiåtervinning 30 50 52 

Deponering 62 3 1 

Totalt 100 100 100 

 

Tabell 2: Behandlad mängd (ton) hushållsavfall i Sverige (Avfall Sverige, 2013) 

 2008 2012 

Materialåtervinning 1 520 000 1 420 000 

Biologisk återvinning 597 000 637 000 

Energiåtervinning 2 290 000 2 270 000 

Deponering 140 000 32 600 

Totalt 4 550 000 4 400 000 

 

Deponering 

Energi-
återvinning 

Material-
återvinning 

Åter-
användning 

Förebyggande 
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Tabell 3: Behandlad mängd (kg/person)hushållsavfall i Sverige (Avfall Sverige, 2013) 

 2008 2012 

Materialåtervinning 164 149 

Biologisk återvinning 65 70 

Energiåtervinning 248 238 

Deponering 15 3 

Totalt 492 460 

 

Avfallsmängderna förutspås öka i Sverige, hur mycket de kommer öka beror bland 

annat på hushållens konsumtionsmönster, hur olika branscher inom industrin utvecklas 

samt den tekniska utvecklingen. Ser man på avfallshanteringen ur ett rent ekonomiskt 

perspektiv är det mer lönsamt för avfallsanläggningen att använda avfallet till 

förbränning, och därmed energiutvinning, än till materialåtervinning som är kostsamt 

med sortering, insamling och återvinning. Här ger materialåtervinning en stor 

miljömässig vinst (Ekvall & Malmheden, 2012). Som visas i tabell 3 har det har skett en 

stor förändring sedan mellan 1975 och 2012, materialåtervinningen har ökat med 26 

procentenheter och deponeringen har minskat med 61 procentenheter. Mellan åren 

2008-2012 har det inte skett några signifikant stora förändringar förutom i fallet 

deponering. Som visas i tabell 1 har den totala avfallsmängden minskat men 150 000 

ton vilket motsvarar en minskning med 32 kg/person enligt tabell 2. Som visas i tabell 1 

har deponering minskat med 107 400 ton vilket motsvarar en minskning med 12 

kg/person som visas i tabell 2 (Avfall Sverige, 2013). Utvecklingen för källsortering har 

stagnerat, i dag återvinns bara 2/3 av alla förpackningar från hushåll (Stenmark, 2014).  

 

Att avfallhanteringen ändrats i så stor utsträckning beror på de styrmedel som införts i 

form av Förordningen om deponi, producentansvar och återvinning (2001:512), men det 

är svårt att minska avfallsmängden med enbart styrmedel (Ekvall & Malmheden 2012). 

Syftet med Förordningen om deponering av avfall (2001:512) var att förebygga och 

minska negativa effekter som uppkommer vid deponering. Förordningen föreskrev ett 

förbud mot deponering av exempelvis flytande avfall, explosivt, frätande, oxiderande, 

brandfarligt, kemiska ämnen från forskning/utveckling/undervisning, hela däck, 

brännbart avfall eller organiskt avfall (www.notisum.se). 

 

Om man ser till kommunerna i Sverige så ligger Gotland i topp på 60 % när det gäller 

materialåtervinning, därefter kommer Ludvika på 56 % och Karlskrona på 55 % (Avfall 

Sverige 2013). Flera kommuner genomför en undersökning där kunderna får ange om 

de får ganska eller mycket bra information om källsortering och om de uppfattat att det 

varit lätt att få muntlig information, om så önskats. I den undersökningen toppar Båstad 

på 94 %, därefter Bjuv på 92 % och Borlänge på 85 %. Gotlands och Karlskronas 

kommun genomförde inte nämnda undersökning. Ludvika hamnade på 66 % (Avfall 

Sverige 2011). 

 

Inom EU 27:s medlemsstater produceras i medeltal 502 kg avfall/person. Det land som 

producerar minst är Lettland med 304 kg avfall/person, det land som producerar mest är 

Cypern med 760 kg avfall/person. Inom medlemsländerna gick 22 % till förbränning,  

25 % till materialåtervinning, 15 % till biologisk återvinning och 38 % till deponi 

(www.avfallsverige.se). Efter Cypern är det Luxemburg och Danmark som producerar 

mest avfall/person(epp.eurostat.ec Bilaga A). Österrike har högst andel 

materialåtervinning följt av Tyskland och Belgien, här fortsätter källsorteringen att öka. 

Det sker även en stor ökning i Estland och på Irland (Stenmarck, 2014). I Rumänien och 

Bulgarien deponeras i stort sett allt avfall (epp.eurostat.ec, Bilaga A) 
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1.4 Att ändra ett beteende – hur svårt kan det vara? 
Att ändra invanda beteenden kan vara mycket svårt. Ett exempel på det är följande 

händelse som finns att läsa i boken ”Skärp dig! Hur svårt kan det vara att förändra?” 

(Nilsson, 2012).  

 

Inom den Svenska försvarsmakten skulle man under 1960-talet effektivisera sitt 

arbetssätt. Det tillsattes en expert inom området som skulle observera arbetet. Vid en 

sådan observation såg han fyra personer som skötte en större kanon, men det var bara 

två personer som var aktiva medan de två övriga endast stod bakom kanonen. Experten 

frågade gruppen varför inte alla var sysselsatta. De svarade att de två sysslolösa hade 

fått order av sin fänrik att endast stå stilla bakom kanonen. Experten gick vidare till 

fänriken och ställde samma fråga, denna kunde inte heller ge något vettigt svar så frågan 

togs vidare till regementschefen som reagerade mycket kraftigt på att försvarets rutiner 

blev ifrågasatta. Några år senare berättade experten om händelsen för en krigsveteran 

från Boerkriget som ägde rum på 1800-talet. Krigsveteranen log och svarade att han 

visste exakt vad de två sysslolösa hade för uppgift. De skulle hålla i hästarna så de inte 

sprang i väg när skottet gick av. 

 

Att bryta mönster och invanda beteende kan alltså vara riktigt svårt, speciellt när syftet 

med beteende glömts bort. För att lyckas i en förändringsprocess är det mycket viktigt 

att inte bara fokusera på vad som ska göras utan även tänka på varför och vad målet är 

(Nilsson, 2012) 

 

Det kan vara lättare att få människor att ändra sitt beteende om de får en direkt personlig 

belöning men att källsortera uppfattas av flera människor som kladdigt, platskrävande, 

obehaglig lukt samt merarbete. Även om flertalet har visat sig ha en positiv inställning 

till källsortering är de inte beredda att lägga ner för mycket tid och möda på det 

(Andersson med flera, 2011). 

Det finns alltid ett mentalt avstånd inför en beteendeförändring, avståndet kan ses i form 

av steg som visas i figur 3. 
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                         Generell modell                                      Modell för källsortering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Modell över mentalt avstånd vid källsortering 

 

Avståndet beror på medvetenhet och intresse, den som inte vet att ett problem existerar 

har ingen anledning att ta reda på information och försöka lösa problemet. Är man 

medveten och finner det intressant vill man ha kunskaper om problemet, har man 

kunskap kan man ändå ha en negativ attityd så man inte ändrar sitt beteende. Men även 

om man har rätt attityd kan intention saknas och även om intentionen finns kanske det 

inte sker någon beteendeförändring eftersom det anses för jobbigt just nu. För att få 

effekt av kommunikationen gäller det att minska på det mentala avståndet (Palm, 2006). 

 

Hållbar avfallshantering (Andersson med flera, 2011) är ett forskningsprojekt 

finansierat av Naturvårdsverket. Projektet pågick mellan 2006-2012 med målet var att 

samla, utveckla och utvärdera styrmedel som kan bidra till en hållbar avfallshantering i 

framtiden. Som en del i projektet undersöktes människors inställning till källsortering, 

vad som hindrar dem från att lyckas med sin källsortering och hur information skulle 

kunna bidra till en ökad källsortering. De kom fram till att människor är överlag positivt 

inställda till källsortering och att kunskapsbrist var det störst hindret för människor som 

har en positiv attityd att lyckas med källsorteringen.  

 

Vanligt förekommande frågor i undersökningen: 

 

1. Vad sker med avfallet när jag lämnat det från mig? 

2. Ska jag lämna hela förpackningar till återvinning eller främst tänka på material, 

även när dessa är svårbestämbara eller blandade? 

Kunskap 

Attityd 

Intention 

Handlingsutlösning 

Känner inte till att det 

finns ett problem med 

avfall/användning av 

ändliga resurser 

Medvetenhet 

Känner inte till hur man 

ska källsortera 

Anser att det är jobbigt, 

kladdigt och 

platskrävande 

Skulle gärna källsortera 

men ingen i 

omgivningen är positiv 

till beteendet 

Bestämmer sig för att 

börja källsortera 
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3. Är det mödan värt att sortera om vissa personer eller grupper inte sorterar 

tillräckligt bra? 

4. Varför skiljer sig symboler, begrepp, avfallsfraktioner och beteckningar sig år 

mellan olika platser och sammanhang? 

 

Om det nu är kunskapsbrist som är ett stort hinder för att lyckas med källsorteringen så 

är det väl bara att lösa det genom information? Det kan verka lätt men det har samtidigt 

visat sig att information har mycket liten effekt när man vill åstadkomma en 

beteendeförändring, informationen bör kombineras med andra styrmedel. 

 

1.5  Påverkan genom regler, mål och visioner 
Man har historiskt sett försökt styra beteenden mot mer miljömässiga sådana genom att 

öka kunskapen, det är oftast otillräckligt för en beteendeförändring även om vissa 

baskunskaper krävs. Det har visat sig att en kombination av flera styrformer har den 

bästa effekten (Ekvall & Malmheden, 2012). Påverkan/styrning kan delas in i tre större 

grupper: styrning med regler, mål eller visioner (Sandqvist, 2010). 

 
1.5.1 Regelstyrning 

Vid regelstyrning är utgångspunkten att ”människan är bara en kropp”. Här sätter man 

upp regler för att hindra människors destruktiva beteenden, det finns tydliga gränser om 

vad som är tillåtet och vad man ska utföra. Det är ledningen som sätter upp reglerna och 

det krävs kunskap om reglerna, ett kontrollsystem och ett straff- alternativt 

subventioneringssystem för att få bästa effekt. Under förutsättning att reglerna är 

långsiktigt satta och förutsägbara kan man uppnå förväntade mål. Styrbarheten är hög 

och frihetsgraden är låg (Sandqvist, 2010). 

 

En form av regelstyrning när det gäller källsortering är ekonomiska styrmedel med 

viktbaserad avfallstaxa och straffavgifter för icke utsorterat matavfall. Fördelarna med 

den typen av styrning är att enfamiljshushållen ser en tydlig och omedelbar skillnad i 

konsekvenserna utifrån deras beteende. Det har visat sig att de hushåll som tidigare 

källsorterat bra stimuleras att förbättra sorterandet. Nackdelarna med systemet är att 

bostadsrättsföreningar och dylikt inte får lika stor omedelbar respons. Man har även sett 

en ökad källsorteringsvilja till en början, men den avtar med tiden. Enfamiljhushållen 

kan få en känsla av att de ska straffas för att de kan ha svårt för att göra sig av med 

avfall, de hushåll som tidigare inte hade ett så stort intresse av miljön kan drivas till att 

på illegalt sätt göra sig av med avfall (Andersson med flera, 2011). 

 
1.5.2 Målstyrning 

Vid målstyrning är utgångspunkten att ”människan tänker också”. Det här är en indirekt 

styrform där man i stället för att styra individen sätter upp mål som ska nås genom att 

individen självständigt eller i grupp får agera. Det är ledningen som skapar, förmedlar 

och förankrar mål och eventuella strategier. De ska även följa upp genom mätning av 

intressanta nyckelvariabler och genom dialog utvärdera och omvärdera. Man har sett att 

mål oftast ökar individers motivation under förutsättning att det finns kunskap runt 

målen och om varför de finns. Under de förutsättningarna kan man nå en förväntad 

förändring. Styrbarheten är medelhög liksom frihetsgraden (Sandqvist, 2011).  

 

Målstyrning inom källsortering sker ofta i form av information. Information ses ofta 

som ett kravfritt styrmedel då det används för att övertyga människor att frivilligt ändra 

sitt beteende, som att öka sin källsortering. För att uppnå önskad effekt med 

informationen bör den utformas så den är anpassad till målgruppen där mottagaren kan 
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koppla sitt eget beteende till innehållet i informationen. Informationen får större effekt 

om den kopplas till andra styrmedel och om den är utformad på ett sätt där moraliska 

normer och om vad man bör göra och andras gillande lyfts fram. Effekten anses även 

öka om informationen kommer från en eller gärna flera oberoende källor. En nackdel 

med den här typen av styrning kan vara att den är frivillig och för den som inte är 

intresserad kan den lätt väljas bort. Informationen kan även vara otydlig så att 

mottagaren inte förstår innebörden, i det här fallet hur man källsorterar (Andersson med 

flera, 2011). 

 
1.5.3 Visionsstyrning 

Vid visionsstyrning är utgångspunkten att ”människan känner med hjärtat”. En vision är 

något vi inte kan konkretisera helt men den kan ge oss motivation att ändra ett beteende. 

För att den ska fungera som en drivkraft krävs att visionen är futuristisk, meningsfull 

och önskvärd. Det är individerna som ska försöka skapa inre bilder av en önskvärd 

framtid. Att mäta förändringen är mycket svårt, det kan vara en graf eller kanske en 

form av steg mellan olika nivåer. Styrbarheten är låg och frihetsgraden är hög 

(Sandqvist, 2011).  

 

Visionsstyrningen inom källsorteringen sker ofta i form av information men där 

målgruppen själva måste bilda sig uppfattningar om hur deras visioner ser ut och genom 

sin egen drivkraft ändra sitt beteende för att nå fram till visionen. En vision skulle 

kunna vara att flera har en egen kompost och tar tillvara sitt eget matavfall för att senare 

använda kompostjorden i sin trädgård. För-och nackdelarna här är liknande som för 

målstyrningen men det blir mer oklart här eftersom var och en ska bilda sin en vision 

och de kan se väldigt olika ut (Sandqvist, 2011). 

 

1.6 Kommunikation 
Förutsättningen för att kommunikation ska uppstå är att det finns en sändare, ett 

budskap och en mottagare. Sändaren kan vara exempelvis vara en tidning, en enskild 

person eller en myndighet, dess syfte är att påverka mottagaren genom att beröra, 

motivera eller informera. Budskapet anpassas efter syftet och kan framföras till 

mottagaren genom exempelvis en reklamfilm (Bergström, 2012). 

 

Effekten av kommunikation har ett starkt samband med informationens fysiska och 

psykiska tillgänglighet. Då informationen måste sökas upp av mottagaren har den dålig 

fysisk tillgänglighet. Om mottagaren däremot har tillgång till informationen men inte 

förstår dess innehåll, anses informationen ha dålig psykisk tillgänglighet. Relevansen i 

informationen har också stor betydelse för om den når fram till mottagaren. Det kan 

även uppstå störningar mellan sändare och mottagare i en kommunikation, ett så kallat 

störningsfilter, en filtereffekt som visas i figur 2. 

 

Filtereffektens täthet kan bero på störningar såsom tekniska, idémässiga, politiska, 

organisatoriska. Det kan även finnas andra faktorer såsom ekonomiska, 

kunskapsmässiga och språkmässiga hos mottagaren eller dess sociala situation 

(Abrahamsson, 1972).  
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Figur 2: Filtereffekt, en form av störning som kan uppkomma mellan sändare och mottagare vid 

förmedling av information. 

 

För att lyckas med en kommunikation har det visat sig att mottagaren måste uppfatta 

organisationen som kommunikationen kommer från som trovärdig, pålitlig och att 

mottagaren själv kan vara delaktig i beslut runt det som kommunicerats. Eftersom alla 

mottagare har olika förutsättningar att ta emot information är det viktigt att använda sig 

av flera olika kommunikationskällor. Det finns en tendens att utelämna teknisk 

information eftersom den kan anses som för komplicerad men det är mycket viktigt att 

man på ett lättförståeligt sätt presenterar den tekniska informationen annars finns det en 

risk att mottagaren tappar sammanhanget. Här är det mycket viktigt att veta hur 

målgruppen ser ut. Om fakta blir för svår finns det flera som inte tar till sig den och om 

den blir för lätt kan mottagaren bli oengagerad. Två viktiga variabler när man skapar 

information är varför man kommunicerar och vad som är målet med kommunikationen. 

Vid frågan varför kan man behöva förhålla sig till lagar och branschorganisationers 

policys. När det gäller målet måste man fråga sig vad mottagaren vill få ut av 

kommunikationen. Några hållpunkter här är att de vill få en beskrivning av riskerna med 

det nuvarande beteendet, framtida konsekvenser av det och få svar på frågan om vad de 

kan göra för att förhindra framtida konsekvenser (Lundgren & McMakain, 2013). 

 

1.7 Lyckas med beteendeförändring via information/kommunikation 
Forskning har visat att det finns en svag koppling mellan människors positiva attityder 

till miljön och deras miljövänliga beteende. För att lyckas med beteendeförändringar 

genom information bör man se förändringen som en process i fyra steg. Den första 

informationen bör uppmärksamma ett nuvarande beteende, i fallet med källsortering kan 

det vara utformat som ”Här kan du källsortera” som en påminnelse till de som inte 

källsorterar ännu. Nästa steg i processen bör vara information om alternativa beteenden 

och fördelarna med detta som ”Vid källsortering kan det ske en materialåtervinning. Om 

alla kapsyler som används i världen under ett år samlas in räcker det för att tillverka 

2200 bilar”. 

Det tredje steget bör innehålla moraliska aspekter om vad man bör göra som 

”Källsortera var du än befinner dig” och det fjärde steget är information om vad andra 

gör som ”I vår bostadsrättsförening källsorterar vi”.  

Personlig kommunikation i form av ”sop-coacher” där personer kan ställa frågor 

angående källsorteringen har visat sig ha god effekt. Vid författandet av informationen 

är det bra att anspela på sociala normer som ”alla gör”, man ska även se till att 

informationen är lättillgänglig och lättläst. Informationen kan även vara kopplad till 

Sändare Mottagare 

Information 

Idemässiga innehåll 

 

Informationens 

tillgänglighet 

 

Mottagarens 

Informationsbehov 

 

Mottagarens resurs 

(kunskapsmässig, 

språkmässig) 
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ekonomiska värden och livsstilsvärden eftersom alla mottagare har olika värderingar 

(Ekvall & Malmheden, 2012). 

 

1.8 Kommunikationsvägar för miljökommunikation 
Enligt definition inom kommunikationsvetenskap är kommunikation hela processen 

med sändare, budskap och mottagare, medan information är själva budskapet som 

förmedlas. Är kommunikationen dubbelriktad uppstår endialog (Palm, 2006). 

 

Det finns många olika kommunikationsvägar för miljökommunikation. Målgruppen och 

budskapet är avgörande för vilken kommunikationsform som ska väljas. Man bör även 

ta hänsyn till räckvidd, frekvens, påverkansgrad och tid. Räckvidden ger en uppfattning 

om hur många man kan eller vill nå, frekvensen anger hur ofta de kan nås, 

påverkansgraden anger styrkan hos kommunikationen, det kan vara så att vissa 

kampanjer är tidsbundna till årstid för att få önskad genomslagskraft (Bergström, 2012). 

 

Målanalys 

För att lyckas med en kommunikation bör det göras en målanalys där man tar upp 

kommunikationsmål, beteendemål och slutmål. Kommunikationsmålen handlar om vad 

mottagaren bör veta för att uppnå beteendemålen, för att uppnå slutmålet krävs att 

beteendemålet är uppfyllt. Inom källsortering skulle målanalysen se ut som i figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5: Målanalys beskrivande kommunikationsmål, beteendemål och slutmål (Palm, 2006). 

 

Målgruppsanalys 

Vid en målgruppsanalys delas människor in i olika grupper. Den vanligaste indelningen 

är efter demografiska egenskaper såsom kön, ålder, yrke, inkomst, 

familjesammansättning, nationalitet, bostadsort, bostadsform med flera. Grupperna kan 

gå under benämningen villaägare, femtiotalister eller småbarnsfamiljer. Det finns ett 

flertal register över den typen av grupper så det är lätt för kommunikatören att rikta sin 

reklam till rätt grupp. Indelningen kan även ske utifrån livsstil där man kan innefatta 

vanor, fritidssysselsättningar och personlighetsdrag. Den här gruppen är mycket svårare 

Slutmål 

Det finns inget avfall 

Beteendemål 

För konsument: Källsortera samtligt avfall 

För opinionsbildare: Lyckad information till konsumenter 

För beslutsfattare: Politiska beslut som 

underlättar/stimulerar källsortering 

 

Kommunikationsmål 

För konsument: Ökade kunskaper om källsortering och en 

positiv attityd till ett sådant beteende. 

För opinionsbildare/beslutsfattare: Ökade kunskaper och en 

positiv attityd till ett sådant beteende. 
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att nå eftersom det inte finns några register. det kan vara ålder, kön, personlighetsdrag, 

sådana parametrar som inte går att påverka. Det går även att dela in grupper efter 

situationer där man befinner sig på en viss plats vid ett visst tillfälle. Det kan vara 

deltagare i en poängpromenad eller besökare på återvinningsstationen en 

lördagsförmiddag. Här kan kommunikatören förmedla sitt budskap direkt till exempel 

sorteringsinformation på återvinningsstationen (Palm, 2006). 

 

Budskapsstrategier 

Det är målet med kommunikationen som styr strategin. Det viktigaste är att väcka ett 

intresse hos mottagaren. Om man som kommunikatör ser till att budskapet är riktat till 

mottagaren skapar det en känsla hos mottagaren att budskapet är viktigt. Det är lättare 

att nå ut med ett budskap om det ligger nära mottagaren och får direkta konsekvenser, 

därför är det svårt att ändra människors beteende när det gäller miljöfrågor eftersom det 

gäller kollektivet och effekterna rör mest nästa generation (Palm, 2006). Ett exempel är 

att man sett direkt effekt hos villaägare när man med regler styrt upp så en ökad 

källsortering ger en ekonomisk fördel. Kommunikation genom undervisning/skola, TV-

program, hemsidor, pappersutskick, TV-reklam, onlinespel, mobilappar bloggar och 

tidningar kan användas för att informera om regler mål och visioner även om visionerna 

kan vara personliga och skilja mycket mellan olika människor. 

 
 

Grundskola 

År 2011 fick Sverige en ny läroplan LGR 11. De kursplaner som tar upp källsortering i 

någon form är inom biologi, samhällskunskap och för grundsärskolan inom 

naturvetenskap. Tyngdpunkten ligger inom biologiämnet där det nämns i det centrala 

innehållet för årskurs 1-3 samt för årskurs 7-9 men det finns inga tydliga kunskapskrav 

där ordet källsortering förekommer. Grundsärskolans centrala innehåll och 

kunskapskrav är med specifikt skrivna så här kan man hitta tydliga krav på att eleverna 

ska inneha kunskaper om källsortering för att minst nå upp till betygsnivå E. 

 

Citat från kursplanen i Biologi årskurs 1-3 Centralt innehåll: 

”Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka 

material och vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras”. 

 

Citat från kursplanen i Biologi årskurs 4-9 Centralt innehåll: 

”Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument 

och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling”, 

”Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia”. 

Citat från kursplanen i Samhällskunskap årskurs 1-3 Centralt innehåll: 

”Miljöfrågor utifrån elevens vardag till exempel frågor om trafik, energi och 

matvanor”. 

 

Citat från kursplanen i Naturorienterade ämnen för Grundsärskolan årskurs 1-6 Centralt 

innehåll: 

”Källsortering och återvinning av vardagliga föremål”.  

 

Citat från kursplanen i Naturorienterande ämnen för Grundsärskolan årskurs 1-6 

Kunskapskrav: 

”I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering och 

återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar 

utveckling”. (www.skolverket.se). 
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Det finns mycket nätbaserat undervisningsmateral att tillgå. Flera är utvecklade i 

samarbete mellan avfallsbolag och lärare. Några exempel på material är 

www.sopskolan.se och www.oneplanet.se (www.sorab.se). 

 

TV-program 

TV är ett nyhetsmedium som kan samla många människor. Kanalutbudet har vuxit 

mycket de senaste åren och människors tittande har ändrats från hela kvällar till enstaka 

utvalda program så det har blivit svårare att nå en större publik (Bergström, 2012). 

Utbildningsradion har ett flertal program om källsortering som riktar sig till barn 

(www.utbildningsradion.se). Eftersom TV har så stark genomslagskraft är det mycket 

viktigt att budskapen är välplanerade så att inte trovärdigheten börjar ifrågasättas 

(Lundgren & McMakain, 2013). 

 

Hemsidor/webbsidor 

Den består oftast av en startsida där man sedan kan välja olika undersidor som är 

länkade till varandra (Bergström, 2012). Branschorganisationen Avfall Sverige har en 

hemsida med undersidan Avfallshantering där man kan gå vidare till 

Materialåtervinning med underrubrikerna ”Varför återvinna?” och ”Vad händer sedan”. 

Här kan man följa statistiken för vad besökarna väljer att läsa om 

(www.avfallsverige.se). 

 

Pappersutskick 

Vissa kommuner väljer att årligen skicka ut informationsblad angående källsortering till 

kommuninvånare, vissa kommuner skickar bara ut till nyinflyttade, men det blir alltmer 

vanligt att man hänvisar till avfallsbolagets hemsida. Massutskick till hushåll har ofta 

svårt att nå fram eftersom målgruppen anses av sändaren som homogen vilket inte är 

fallet (Andersson med flera, 2011). 

 

TV-reklam 

En TV-reklam är ca 30 sekunders filmer och kan ligga som blocks eller breaks, där 

blocks avser reklamblock mellan programmen medan breaks är korta avbrott i 

programmet. Man kan kombinera en speakerröst med bild, film, ljudeffekter och musik. 

Tidigare kunde man nå en mycket bred publik med det mediet men i dag finns flera 

kanaler och man har ändrat sitt TV- tittande till att bara se utvalda program på nischade 

kanaler i stället för att sitta framför sin TV hela kvällarna. Flera använder sig även av en 

digital video recorder som spelar in programmet när det startar, tittaren kan sedan se sitt 

program och spola fram när det reklam (Bergström, 2012). 

 

Onlinespel 

Ett onlinespel är ett datorspel som spelas över internet. Det kan även spelas över ett 

närverk LAN som står för Local Araea Network. Det finns flera olika typer av 

onlinespel på ett flertal internetsidor (www.babylon.com). 

 

Mobilappar 

En App är en applikation, ett program som man installerar på sin mobiltelefon eller 

surfplatta. Det finns appar som är gratis och sådana som kostar en summa. Fördelen är 

att man snabbt får man svar på hur avfall ska sorteras en nackdel är att man inte når alla 

eftersom det krävs en telefon som stödjer användning av appar (Lundgren & 

McMakain, 2013).  
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Bloggar/Sociala media 

Bloggar är texter på egna hemsidor som uppdateras kontinuerligt med nya inlägg som 

läsarna kan kommentera. Vissa bloggar är privata som dagböcker, men det finns även 

bloggar med politisk inriktning eller journalistisk inriktning. De journalistiska kan ta 

upp vilka ämnen som helst och har som mål att nå så stor målgrupp som möjligt. 

Bloggar innehåller ofta reklam som kan vara riktad till den målgrupp som man tror 

bloggen har (Bergström, 2012). 

Sociala media innebär att man via internet delar med sig av åsikter, tankar och annan 

information genom inlägg, bilder eller filmer. Att använda sig av sådana medier för att 

kommunicera inom miljö kan ha stora fördelar eftersom de som söker upp de aktuella 

sidorna ofta är mycket engagerade, man får snabbt ut information och feedback. 

Nackdelarna är att målgruppen måste aktivt söka upp sidorna och besökarna förväntar 

sig snabba svar vilket binder upp personer att aktivt jobba med mediet. Den här typen 

av media gör att hela grupper stängs ute från information (Lundgren & McMakain, 

2013). 

 

Tidningar  

Här återfinns dagspress, populärpress och fackpress. Miljökommunikationen kan ske 

dels genom reklam i medierna eller via artiklar. (Bergström, 2012).  

 

 

1.9 Theory of planned behaviour 
Teory of planned behaviour (TPB) är konstruerad för att förutsäga och förklara 

mänskliga beteenden i specifika situationer. Utfallet kan användas för att undersöka hur 

man kan förändra människors beteenden (Ajzen, 1991). Teorin utgår från att människor 

beter sig rationellt och att man överväger konsekvenserna av sina handlingar (Wan, 

2013). En central faktor i teorin är individens intention att utföra ett givet beteende. 

Generellt gäller att ju mer en person avser att engagera sig i ett beteende desto större är 

sannolikheten att beteendet anammas. Enligt teorin styrs det mänskliga beteendet av 

attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll (Ajzen, 1991). 

 

Attityden 

Innefattar personens positiva eller negativa inställningar till ett visst beteende. Attityden 

kan styras av bland annat tidigare upplevelser och hur stor insats det kräver av personen 

Ajzen, 1991). Inom källsortering kan känslan av att göra något positivt för miljön ge en 

positiv attityd medan känslan av att det är kladdigt att hålla på med kan ge en negativ 

attityd (Alriksson & Henningsson, 2012). 

 

Den subjektiva normen 

En norm är ett påbud eller förbud som gäller inom en grupp. Många normer bara finns 

utan de uttalats eller skrivits ner, om personerna i gruppen handlar utifrån den fastlagda 

normen uppmuntras beteende om personen däremot inte handlar utifrån den fastlagda 

normen kan beteendet straffas genom till exempel utfrysning ur gruppen (Palm, 2006). 

Den subjektiva normen innefattar det sociala trycket personen uppfattar från 

omgivningen (Ajzen,1991). Inom källsortering kan trycket komma från familjen, 

fastighetsinnehavaren eller lokala avfallsbolag (Alriksson & Henningsson, 2012). De 

som sätter den här sociala pressen på personen måste vara av betydelse för att personen 

ska låta sig påverkas (Ajzen, 1991). I teorin har man sett att det varit lättare att ändra 

hela gruppens norm än att ändra normer hos enskilda gruppmedlemmar (Palm, 2006). 
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Den upplevda kontrollen  

Den upplevda kontrollen innefattar i hur stor utsträckning personen kan styra över det 

aktuella beteendet (Ajzen, 1991). Inom källsortering kan det handla om hur man lyckas 

få till bra sorteringsmöjligheter i hemmet och hur man tar sig till närmaste 

återvinningscentral. 

 

Om alla faktorerna samverkar ökar sannolikheten för att beteendet förändras, vilket i det 

här fallet skulle innebära en ökad källsortering (Alriksson & Henningsson, 2012). 

 

Genomförande av beteendeanalys 

Vid en undersökning enligt TPB-teorin kan respondenten ställas inför ett antal 

antaganden utifrån de olika kategorierna. Därefter beräknas en korrelationskoefficient 

mellan två beteende i taget, som korrelationen mellan attityd och intention att 

källsortera (Wan, 2013). Korrelationskoefficienten är ett begrep inom statistiken, den 

anger styrkan och riktningen mellan två variabler. Koefficienten kan variera mellan -1 

och +1, där 0 innebär total avsaknad av korrelation. Värdet +1 innebär en maximal 

positiv korrelation medan -1 innebär en maximal negativ korrelation (Dahmström, 

2011). 

 

I Malaysia genomfördes en undersökning enligt modellen TPB om utsortering av 

matavfall. Studien utfördes under juni och juli 2011 av Universitetet Putra Malaysia, 

Serdeng, Selangor. Ett urval av befolkningen fick ta ställning till påståenden inom 

kategorierna attityd, upplevd kontroll och subjektiva normer (Wan, 2013). 

 

Exempel på påståenden angående attityd: 

Jag tror att utsortering av matavfall hemma skulle vara en intressant uppgift. 

För mig är utsortering av matavfall hemma användbart. 

 

Exempel på påståenden angående upplevd kontroll: 

Beslutet att sortera matavfall är helt upp till mig. 

Om jag ville skulle jag kunna separera mitt matavfall hemma. 

 

Exempel på påståenden angående subjektiva normer: 

Min familj tycker att jag ska sortera ut matavfall hemma. 

Mina grannar tycker att jag ska sortera ut matavfall hemma. 

 

Exempel på påståenden angående intention: 

Jag avser att separera mitt matavfall hemma regelbundet om det finns ett 

insamlingssystem Wan, 2013). 

 

Korrelationen mellan påståendena angående attityd, upplevd kontroll och subjektiva 

normer gentemot intentionen beräknades och därefter beräknades korrelationen mellan 

intentionen och den faktiska beteendeförändringen. Resultatet kan ses i figur 3. 
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Figur 3: Korrelationen mellan attityd, upplevd kontroll och subjektiv norm enligt TPB-teorin 

 

Som visas i figur 3 fanns den starkaste korrelationen mellan attityder och intention att 

separera matavfall Wan, 2013). 

 

1.10 Beteendeanalys 
Historiskt har Nederländerna legat långt framme när det gäller källsortering. Två 

anledningar till det är platsbrist för deponi och en ökad miljömedvetenhet. Lansink, en 

ledamot i det Nederländska parlamentet tog fram Lansinks stege, den lagstadgades år 

1994 i Nederländerna och ligger till grund för EU´s ramdirektiv för ”avfallshierarkin” 

som antogs 2008 (www.waste-management-world.com). 

 

Nederländerna lägger stort fokus på att nå, de av regeringen uppsatta miljömålen. 

Politikerna insåg att det var svårt att förutse hur invånarna skulle reagera och därmed 

ändra sitt beteende utifrån olika beslut. De insåg vikten av att använda sig av 

beteendeanalyser för att snabbare nå miljömålen. Den beteendeanalys de tagit fram har 

stora likheter med TPB-modellen. Det mänskliga beteendet påverkas av många olika 

faktorer såsom personliga förhållanden och motivation. Vissa människor anser att en 

ren miljö inte är av så stor vikt och andra kanske inte förstår konsekvenserna av ett icke 

miljövänligt beteende. RLI, Rådet för Miljö och Infrastruktur i Nederländerna har tagit 

fram ett material ”Behaviour key”för beteendeanalyser. 

 

Materialet är inriktat på följande fyra politiska frågor: 

 

1. Hållbar rörlighet 

2. Hushållens energibesparing 

3. Minska matavfallet 

4. Öka avfallsfraktionerna i hushållsavfallet 

Bakgrundsstudien till framtagandet av materialet är baserat på två rapporter om effektiv 

miljöpolitik för ett hållbart beteende där politiska ärendens effektivitet analyserats ur 

beteendevetenskaplig synpunkt.  

 

Man har som beskrivs i figur 4 utgått från att människors förmåga, motiv och 

omständigheter runt omkring påverkar människors urvalsprocesser och utifrån resultatet 

undersökt hur man kan påverka deras beteende för att nå ett önska resultat. 

  

Attityd 

Upplevd kontroll 

Subjektiva normer 

Intention 

att 

separera 

matavfall 

Beteende 

att 

separera 

matavfall 

0,33 

0,181 

0,208 0,089 



  
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4: Beteendeanalys från Rådet för Miljö och Infrastruktur i Nederländerna. Utifrån individens 

förmåga, kunskap, motiv och yttre omständigheter studeras beteende för att fatta korrekta politiska beslut 

för en hög efterlevnad. 

 

 

Beteendeanalysen sker med hjälp av urvalsfrågor på spelkort enligt följande sex steg: 

 

1. Ett politiskt problem identifieras med en inledande fråga vilken roll det 

mänskliga beteendet får för måluppfyllelsen. 

2. Det fastställs relevanta beteendemässiga faktorer, mål och politiska strategier 

runt problemet. 

3. Det analyseras vad som kännetecknar de beteendemässiga faktorerna runt 

problemet. 

4. Det namnges användbara strategier runt problemet baserat på specifika 

kunskaper, motiv, omständigheter och urvalsprocesser. 

5. Beroende på resultatet från steg 3 och 4 undersöks lämpliga politiska instrument 

för att med hänsyn till beteende uppnå miljömålet. De instrument som politiker 

har tillgång till är främst: 

- Fysiska och teknologiska verktyg 

- Rättsliga verktyg 

- Ekonomiska instrument 

- Kommunikativa instrument 

6. Här utvärderas arbetet. Man tar reda effekten av den politiska insatsen genom 

den beteendevetenskapliga analysen lett till att miljömål uppnåtts samt en 

utvärdering av effekten av beteendeanalysen för att kunna förbättra detta verktyg 

i framtiden (www.rli.ne). 

 

2 Syfte och problemformulering 
Historiskt sett har vi i Sverige varit bra på källsortering, men utvecklingen har stagnerat. 

Enligt Åsa Stenmarck, chef för avfallsgruppen på Svenska Miljöinstitutet kan 

stagnationen bero på att man måste nå ut till fler målgrupper (Stenmarck, 2014). För att 

nå ut till fler målgrupper kan det vara bra att se över vilka informationskällor och 

informationssätt som ger bäst effekt. Syftet med det här arbetet är att ta reda vilka 

styrmedel som finns för att öka källsorteringen, hur de olika styrmedlen kan användas i 

olika former av kommunikationskanaler och vilka som ger bäst effekt. Syftet är även att 

ta reda på om det i övriga Europa finns goda exempel på kommunikation som skulle 

kunna ge mycket goda resultat här i Sverige. Följande frågeställningar förväntas vara 

besvarade när arbetet är avslutat: 

Förmåga 

och kunskap 

Motiv 

Omständigheter 

Urvalsprocess Beteende Resultat 
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 Vilka typer av styrmedel kan ha effekt på källsorteringen? 

 Hur kan man ändra personers beteende mot en ökad källsortering? 

 Vilken typ av kommunikation har i Sverige påverkat privatpersoners 

sorteringsarbete? 

 Vilken typ av kommunikation skulle kunna bidra till att privatpersoner ökar sitt 

sorteringsarbete? 

 Vilka goda exempel på kommunikation finns från andra europeiska länder? 

 Skulle något av de goda exemplen från andra europeiska länder kunna appliceras 

i Sverige? 

 

3 Metod 
Boken ”A,B,C och D Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser” av 

Christer Bjurwill ligger som grund för planeringen samt inspirationen av detta arbete. 

Utifrån bokens rekommendationer skrevs ett PM där det preciserades vem som skulle 

göra arbetet, vilka nyckelfrågorna skulle vara, varför det skulle undersökas och hur 

undersökningen skulle gå till. Även tidsplanen formulerades inför arbetet. 

Resultatinsamlingen skedde med en litteraturstudie och en enkätundersökning till 

privatpersoner. 

 

 

3.1 Metod litteraturstudie 
Syftet med litteraturstudien var att hitta goda exempel på kommunikation som skulle 

kunna leda till en ökad källsortering för privatpersoner. Litteraturstudien inom 

styrmedel skedde främst genom böcker och vetenskapliga artiklar, medan studien av 

goda exempel för att främja källsortering i andra Europeiska länder främst skedde via 

internet. För att kunna dra eventuella slutsatser från resultatet av litteraturstudien och 

undersökningen studerades olika styrmedel beteendevetenskap inom miljöfrågor. 

 

En viktig kontakt knöts på Svensk-Tyska Handelskammaren, de bidrog med ett antal 

länktips som var mycket användbara. Många hemsidor var endast tillgängliga på det 

inhemska språket vilket gjorde att jag fick vända mig till vänner och bekanta för att få 

hjälp med översättningar från diverse språk till Svenska eller Engelska. 

 

3.2 Datainsamling och avgränsningar i enkätstudien 
Datainsamlingen avgränsades till privatpersoner. För att få ett bra underlag i 

enkätundersökningen kontaktades ett tiotal kommuner, avfallsbolag och bostadsbolag 

om de ville delta genom att skicka ut enkäten via mail till sina anställda, kunder eller 

boende. Samtliga tillfrågade svarade att de inte hade möjlighet att hjälpa till, vissa 

kommuner hade en policy att de inte gjorde massutskick till anställda medan andra 

menade att det var svårt att lämna ut mailadresser på grund av PUL, 

personuppgiftslagen. 

 

Som urvalsprincip användes klusterurval som innebär att man gör urvalet i flera steg. I 

stället för att dra urvalet ur hela Sveriges population begränsades urvalet till ett 

geografiskt område runt Göteborg (Ekström & Larsson, 2000). Enkäten trycktes dels 

upp på papper och fanns tillgänglig via en länk på internet. En förtryckt enkät alternativt 

ett vykort med en hänvisning till en länk där undersökningen kunde hittas delades 

främst ut i Särö, Backa Bokskog och Sannegårdshamnen. Särö är ett område vid kusten 
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två mil söder om Göteborg, villabebyggelse dominerar området. Det har inte varit 

någon större nybyggnation i området, åldersmässigt är det ett blandat område. Backa 

Bokskog är ett område på Hisingen norr om Göteborg. Området domineras av radhus 

som är cirka tio år gamla och det bor många barnfamiljer i området. Sannegårdshamnen 

är ett område på Hisingen med många nybyggda hyres- och bostadsrättslägenheter. 

Områdena valdes för att få med boendeformerna hyreslägenheter, bostadsrättslägenheter 

och villaägare. Totalt distribuerades 230 enkäter eller information med hänvisning till 

länken på internet ut via brevlådor eller direktkontakt. Bakgrundsfrågan om utsorterat 

avfall begränsades till att ta med sådant avfall som ska till återvinningsstationen eller 

avfallsstationen, alltså inte matavfall.  

 

3.3 Genomförande enkätstudie 
Som inspiration inför konstruktionen av enkäten lästes hela boken Enkäten i praktiken 

och delar av boken ”Från datainsamling till rapport-att göra en statistisk undersökning” 

av Karin Dahmström, 2011. Därefter konstruerades och distribuerades enkäten enligt 

Dhamströms modell. 

 

Inför konstruktionen av en enkät är det viktigt att ställa sig frågan vad som ska 

undersökas samt överväga varför de specifika frågorna ska ingå och om de som ska 

besvara enkäten kan och vill besvara de ställda frågorna. Frågorna konstruerades utifrån 

en fyrstegsmodell där varje steg är viktigt eftersom brister kan ge upphov till internt 

bortfall. Med modellen som utgångspunkt ska man som frågekonstruktör tänka sig in i 

varje steg vid en svarsprocess. 

 

Fyrstegsmodellen: 

1. Att förstå frågan 

2. Att hitta svaren 

3. Att bedöma vilka svar som ska avges 

4. Att avge rätt svar 

 

Att förstå frågan innefattar både dess språkliga innebörd, dess sammanhang för 

undersökningen och om frågan gäller för alla respondenter. I tankeprocessen runt att 

hitta svaret innefattas både respondentens goda minne och dess kunskap i ämnet. Om 

det krävs stor tankeinsats eller mycket goda kunskaper i ämnet tenderar svaren att bli 

alltför vaga. Vid respondentens bedömning av vilka svar som ska avges och att avge rätt 

svar sker en övervägning hos respondenten om det tilltänkta svaret är lämpligt och om 

denna vill svara sanningsenligt eller om hen vill fylla i det svaret.  

 

Enkätfrågorna formulerades enligt fyrstegsmodellen och utifrån att frågorna skulle vara 

neutrala, balanserade, ej värdeladdade, ej innehålla kränkande, nedvärderande eller 

stötande ord. Språket blev enkelt och lättfattligt, inga negeringar användes och det 

frågades bara om en sak i taget. De flesta svarsalternativen var slutna eftersom det är 

lättare att analysera, men där det inte gick att innefatta alla svarsalternativ lämnades 

utrymme för kompletterande egen text (Dahmström, 2011).  

 

Svarsalternativen gjordes ömsesidigt uteslutande där det bara fanns ett svarsalternativ. 

Skalan som användes i de olika frågorna var en femgradig skala med alternativen 

Mycket hög grad, Ganska hög grad, Varken eller, Ganska låg grad, Mycket låg grad. 

Tanken var att svarsalternativet Varken eller skulle innefatta de som inte tagit del av den 

aktuella informationskanalen alternativt inte påverkats av den.  
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Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor såsom utbildningsnivå, ålder och boendeform. 

Därefter följde tre frågor som representerade de olika styrformerna regelstyrning, 

målstyrning och visionsstyrning. En form av regelstyrning är ekonomiska styrmedel, 

frågan i enkäten handlade om straffavgifter. En form av målstyrning är att genom 

information få människor att ändra ett beteende, frågan i enkäten handlade om 

insamling av små mängder material hos var och en kan göra stor skillnad globalt. En 

form av visionsstyrning är att via visioner få människor att ändra sitt beteende, helst ska 

visionerna vara individuella men här användes en färdig vision om en framtida giftfri 

miljö. Nästa del handlade om i vilken grad olika informationskanaler påverkat 

respondenternas källsortering, enkäten avslutas med frågor om i vilken grad olika 

informationskanaler skulle kunna påverka respondenternas framtida källsortering. 

Informationskanalerna valdes efter sökande på internet efter källor som hanterade 

källsortering och utifrån litteraturstudien där olika informationskanaler förekom.  

 

 

3.4 Analysmetoder enkätstudie 
Alla mätvärden fördes in i en resultattabell i Excel. För att få en ökad kännedom om 

respondenterna sammanställdes bakgrundsfrågorna i stapeldiagram. Frågorna som rörde 

påverkan från informationskanaler sammanställdes i stapeldiagram med en stapel för 

hur det påverkat och en stapel för hur det skulle kunna påverkas parades ihop. 

 

För statistisk variabelanalys graderades kategorierna i tal enligt: 

 

0 = Varken eller 

1 = Mycket liten grad 

2 = Ganska liten grad 

3 = Ganska hög grad 

4 = Mycket hög grad 

 

För att undersöka om det fanns samband mellan boendeform och styrmedel beräknades 

medelvärdet genom att summera variabelvärdena och därefter dividera med antalet 

observationer. Nedre (Q1) och övre kvartilen (Q2) beräknades också. Kvartilerna är ett 

spridningsmått där resultaten delas in i fjärdedelar efter att det storleksordnats. En 

fjärdedel av observationerna ligger till vänster om Q1 och en fjärdedel av 

observationerna ligger till höger om Q2 enligt figur 6 (Dahmström, 2011). 

 

Median 

 

 

 

 

 

           Q1                   Q2 
Figur 6: Spridningsmått kvartler där ¼ av mätvärdena återfinns till vänster om Q1 och ¼ av mätvärdena 

återfinns till höger om Q2. 

 

Resultatet sammanställdes i ett stapeldiagram. Samma metod användes för att ge ett 

överskådligt resultat över informationskällornas påverkan.  

 

1/4 1/4 1/4 1/4 
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3.5 Bortfall enkätstudie 
Vid en enkätundersökning finns både ett externt och ett internt bortfall. Det externa 

bortfallet är de personer som inte alls svarar på enkäten. Det interna bortfallet är när 

personer hoppar över frågor i enkäten (Ekström & Larsson 2000). I den här 

undersökningen delades det ut 200 pappersenkäter och 30 vykort med länk till samma 

enkät på webben. Totalt besvarade 88 personer enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 

38 %. Det interna bortfallet var mycket lågt och har angetts i resultatet för respektive 

fråga i enkäten. 

 

3.6 Validitet och reabilitet enkätstudie 
En undersökning med hög validitet kännetecknas av att man med det frågeformulär man 

konstruerat mäter det man faktiskt vill mäta. Vid variabler som ålder och kön blir 

validiteten automatiskt hög, men den blir svårare att få lika hög validitet när man mäter 

värderingar som är fallet i den här enkäten. Hög validitet förutsätter en hög reabilitet. 

Svarsfrekvensen på 38 % kan ses som godtagbar. Det interna bortfallet var mycket litet 

vilket kan tyda på att det inte fanns några större tveksamheter för hur frågorna skulle 

besvaras. 

 

En undersökning med hög reabilitet kännetecknas av att pålitligheten är hög genom att 

kunskapen tagits fram på ett tillförlitligt sätt. Hög reabilitet garanterar inte en hög 

validitet. Eftersom det gjordes ett klusterurval finns en risk att respondentgruppen inte 

motsvarar rikssnittet när det gäller bakgrundsfaktorerna vilket i sin tur kan leda till att 

resultatet av undersökningen inte gäller för rikssnittet. 

 

4 Resultat 
Syftet med litteraturstudien var att hitta mycket goda exempel på kommunikation som 

skulle kunna leda till en ökad källsortering hos privatpersoner. Resultatet från 

litteraturstudien visade på flera mycket goda exempel. Syftet men enkätstudien var att 

se hur regelstyrning, målstyrning och visionsstyrning skulle kunna ha en inverkan på 

privatpersoners källsortering samt hur de tidigare nämnda informationskanalerna 

påverkat/skulle kunna påverka privatpersoners källsortering. 

 

4.1 Grundskola 
Österrike tillhör de länder som har den högsta andelen källsorterat material 

(epp.eurostat.ec Bilaga 2). Alstoff Recycling Austria, ARA är Österrikes 

återvinningsorganisation. ARA´s PR-avdelning har jobbat med informationsfrågor i ca 

20 år. De har kommit fram till att det bästa resultatet för ett miljömedvetet beteende hos 

medborgarna genom hela livet är att börja i unga år. ARA har därför valt att utforma ett 

rikstäckande utbildningsmaterial och motivationsprogram för barn i åldrarna 4-10 år. 

Materialet är baserat på Österrikes läroplan och undervisningsmaterialet är tänkt att 

användas av lärare och avfallskonsulter. 

 

Social Club Residence Neunkirchen är en institution som jobbar för ungdomars välfärd. 

De driver sociala bostadshus för ungdomar från 14 år som av olika anledningar inte kan 

bo tillsammans med sina biologiska föräldrar. De här ungdomarna har oftast inte så stor 

insikt i avfall och källsortering. Med hjälp av sponsorpengar från RSW och i samarbete 

med Waste Management Association driver Social Club Residence Neunkirchen under 

2014 projektet ”tänka grönt” där ungdomarna i de sociala husen ska få en 

miljöutbildning inriktad på bland annat källsortering (www.ara.at). 
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Belgien är ett land med hög källsorteringsgrad. Där finns organisationen Fost Plus, den 

är ideell och bildades 1994 på initiativ av företag som i någon form använder 

förpackningar. Det är en privat organisation som främjar, koordinerar och finansierar 

källsortering och återvinning av hushållsförpackningar. De vill göra människor 

medvetna om att Belgarnas ansträngningar med källsortering gett resultat och 

därigenom uppmuntra till ytterligare källsortering. Fost Plus anordnar kampanjer för 

ökad källsortering och ger ekonomiskt och logistiskt stöd till projekt drivna av skolor, 

föreningar eller kyrkor, projekten ska leda till ökad källsortering. De kommer ut till 

förskolor och har teaterföreställningar där eleverna på slutet är aktiva genom ett 

källsorteringsrace. För äldre elever kommer de även ut till skolor och har inspirerande 

undervisning för att uppmuntra till ökad källsortering (www.fostplus.be). 

 

Polen är ett land med låg källsorteringsgrad. Waste Resourse Project är ett EU-

finansierat projekt där ett samarbete mellan universitet i Polen, Tyskland och Sverige 

och lokala aktörer ibland annat Polen ska leda till en ökad användning av avfall som 

resurs genom att uppmuntra människor till en ökad källsortering. Projektet började med 

att lärare från den polska staden Koszalin kom till Sverige på studiebesök där de 

besökte Kristianstads Återvinningscentral, NSR Biogasanläggning och SYSAV 

Förbränningsanläggning (www.sysaw.se). I Koszalin ville man främst inrikta sig på de 

yngre invånarna. Det delades ut pedagogiskt upplagda målarböcker för en ökad 

förståelse runt källsortering (www.hpmw.eu). 

 

Rumänien är ett av de länder som har högst andel deponi inom EU. År 2003 bildades 

Eco-Rom, en organisation somansvarar för återvinning och materialutnyttjande i 

Rumänien. De eftersträvar att följa Avfallsdirektivet och har drivit flera kampanjer för 

källsortering. Eco-Rom har även låtit inreda en buss, Det Gröna Laboratoriet med 

datorer och annat undervisningsmaterial. Bussen åker runt till 10 olika städer och 

eleverna kan gå dit för att på ett dynamiskt sätt genom animerade filmer och PC-spel 

lära sig mer om källsortering och återvinning. Bussen vann 2013 pris av European CSR 

Awards. Eco-Rom har även tagit fram ett undervisningsmateral i ämnet. Materialet 

består av två delar en där eleverna ska få undervisning för att stimulera intresset för 

källsortering som ett sätt att bevara miljön. Den andra delen består av en tävling där 

eleverna ska beskriva källsortering och ge förslag på hur man kan förbättra den. Tanken 

är sedan att eleverna ska ta med sig sina kunskaper hem för att påverka föräldrarna så de 

kan komma igång med källsortering i hemmet (ecoromambalaje.ro). 

 

4.2 TV-program 
Inom projektet Waste Resourse Project i Polen gjordes en utbildningsfilm där man på 

ett tydligt sätt beskriver källsortering och dess fördelar. Men filmen som grund gjordes 

även tre kortfilmer för Tv-reklam. Informationsfilmen heter ”Waste to Resource” och 

kan ses på youtube http://www.youtube.com/watch?v=PbDItsO0fiA. Den har tilldelats 

andra pris av Pro Terra Foundation med motiveringen ”bästa produktionen för att sprida 

kunskap om avfallshantering för att få människor att ta ansvar för tillståndet i miljön”. 

Filmen har delats ut i 300 gratisexemplar till bland annat skolor, avfallsbolag, bibliotek 

och bostadsrättsföreningar. Man räknar med att 10 000 elever i åldrarna 10-16 år har 

sett filmen. I Koszalin har man även bedrivit workshops med fokus på källsortering där 

cirka 400 lärare, elever, kommunalråd och medlemmar ur bostadsrättsföreningars 

styrelser deltagit (www.hpwm.eu). 
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4.3 Hemsidor/webbsidor 
The UK Can Maker som är en branschorganisation som representerar brittiska företag 

som ansvarar för tillverkning av dryckesburkar. De anordnade i samarbete med Brittish 

Film Insitute en tävling som vände sig till studenter. Tävlingen gick under namnet  

Myth Basting- what happens to your can when it´s recycled. Enligt Geoff Courtney 

lades grunden till tävlingen efter att rapporten ”Recycling on the go: a youth 

perspective” där det framkom att många ungdomar hade missuppfattningar runt 

återvinning och att de ansåg att en bra informationskälla för ungdomar var kortfilmer 

som kunde läggas ut på youtube. Can Maker ville ta hjälp av ungdomar för att utbilda 

yngre personer i återvinning. Filmbidragen skulle ta upp myter kring återvinning och 

knäckt dessa myter på ett sätt som skulle tilltala ungdomar. Det fanns en kategori där en 

film vann hela tävlingen, priset där var 1500 Eur, övriga kategorier var Most Visually 

Appeling och Most Creative som vardera gav 500 Eur det fanns även en övrig kategori 

där tre filmer fick ett pris om 300 Eur. Filmen som vann hett Can Heist och gjordes av 

Jens Christensen, Louis King och James Hurst från Goldsmiths University. Filmen 

bygger på ett beställningsjobb där två ungdomar får instruktioner för ett inbrott. Det 

visar sig att bytet var två kassar med tomburkar. Ungdomarna blir irriterade och anser 

att de blivit lurade av sin uppdragsgivare medan denna beskriver återvinningsprocessen 

där man 60 dagar efter insamlandet kan köra runt i en Jaguar tillverkad delvis av de 

insamlade burkarna. 

De vinnande filmerna från tävlingen kan ses på 

https://www.youtube.com/user/CanMakersVideo (www.canmakers.co.uk).  

 

4.4 Pappersutskick 
I Spanien finns organisationen Ecomembers vars mål är att värna om miljön genom 

återvinning och ekodesign av förpackningar i Spanien. Ett projekt som Ecomembers är 

inblandade i är att man i staden Puertollano årligen delar ut en väggalmenacka med 

illustrationer kopplade till källsorteringstips. Almanackan håller mycket hög kvalitet 

och är populär i alla ålderskategorier (www.ecomember.com). 

 

4.5 TV-reklam 
Fost Plus i Belgien driver kampanjer med posters uppsatta runt omkring och har gjort 

reklamfilmer för TV där man kan se hur insamlade petflaskor blir drakar och insamlade 

aluminiumburkar blir cyklar. Filmerna kan ses på Youtube  

http://www.youtube.com/watch?v=jp7KbR6RfR4 

http://www.youtube.com/watch?v=LNMw1kEKRqM ( www.fostplus.be) 

 

Den 24 mars 2014 drog Ecomembers igång en stor kampanj i Spanien med TV-reklam, 

pappersutskick, på radio och internet. Kampanjen heter ”The Power of Collaboration” 

och har även en egen hemsida. Kampanjfilmen börjar med att två personer anländer till 

en mindre spans by där de sätter upp anslag om när nästa återvinningsfest ska äga rum. 

På festdagen får man se invånarna bära med sig avfall till en gemensam lokal där de 

med glada miner källsorterar tillsammans för att senare skapa en skulptur som täcks av 

under högtidliga förhållanden. Filmen kan ses på youtube (www.ecomember.com). 

 

4.6 Onlinespel 
Om man söker på www.notdoppler.com, www.spelo.se eller www.jasper.ne som enligt 

Edvin Svahn 12 år är populära sidor för onlinespel får man inga träffar om man söker på 

Source separation, recycling eller källsortering. På Skellefteås hemsida finner man ett 

spel som heter källsorteringsspelet där artiklar ska sorteras efter det sorteringssystem vi 
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har i Sverige i dag. Man får poäng och kan avancera till högre nivåer 

(www.skelleftea.se). 

 

4.7 Mobilappar 
Företaget SITA som arbetar med återvinning och avfallshantering har en mobilapp som 

heter källsortera. Appen riktar sig till privatpersoner, byggbranschen, kontor, industri 

och de som arbetar med farligt avfall. Det finns en mycket omfattande lista över ämnen/ 

material där de informerar om vart det ska lämnas, vad som händer med avfallet efter att 

det lämnats, vilket steg i avfallshierarkin avfallet klassas som samt klimatnyttan vid 

återvinningen av förpackningar räknat i bilmil och flygmil. Appen kan även känna av 

var du befinner dig och guida dig till närmaste återvinningsstation och ger även 

information om vilka förpackningsmaterial som kan sorteras vid respektive station 

(www.sita.se). 

 

4.8 Bloggar/Sociala media 

Bloggar kan drivas antingen av företag eller privatpersoner. Det är svårt att hitta en 

svensk blogg som enbart behandlar källsortering. Det finns bloggar typ Miljöbloggen 

(www.miljobloggen.randler.se) som har vissa inlägg om källsortering samt vissa företag 

som Borås Energi och Miljö som driver Kretsloppsbloggen. På Kretsloppsbloggen 

bloggar kommunikationschefen om ämnen som rör kunder, Miljökommunikatören om 

aktuella frågor och aktiviteter i Borås, medan Webbredaktören bloggar om tips för en 

mer miljövänlig vardag (www.kretsloppsbloggen.se). 

 

I Storbritannien finns en familj som kallar sig Family Green som sedan 2004 driver en 

blogg som heter My Zero Waste. De har som övergripande mål att få människor att 

minska sin deponi genom utbildning, information och inspiration via sin blogg. De har 

sedan starten haft som mål inom familjen att minska sitt avfall till noll med delmål på 

vägen. Delmålet för 2009 var endast en tömning av avfallsbehållaren och målet för 2010 

var ingen tömning alls. Visionen är ”Inget avfall i Storbritannien”. Inläggen skrivs av 

familjen eller gästbloggare som kan vara experter inom något område. 

 

Exempel på inlägg är: 

”20 udda saker du inte visste gick att kompostera” 

”Bygg ett källsorteringssystem” 

 

På bloggen uppmuntras alla att delta i ”Zero Waste Week” som äger rum 1-7 september 

2014. Den aktiviteten startades år 2008 med 100 deltagare, år 2013 var antalet deltagare 

1700 (www.myzerowaste.com). 

 

4.9 Tidningar 
En av Nordens största tidning inom miljö heter MiljöAktuellt, Hållbar utveckling för 

proffs och beslutsfattare, tidningen har cirka 25 000 läsare. Den vänder sig främst till 

branschfolk men den är mycket lättläst och artiklarna är intressanta även för 

allmänheten. De har även en hemsida och ett nyhetsblad som man kan prenumerera 

gratis på (miljoaktuellt.idg.se). 

 

Tidningen Bo i Borlänge (samhällsinformation) är en tidning som skickas ut 4 gånger 

per år till samtliga hushåll i Borlänge, den innehåller information om byggande, boende 

och miljö i kommunen. I tidningen kan man läsa om kommunens insatser för miljön och 

vad man som kommuninvånare kan göra för att bidra till att miljön inte påverkas på ett 
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negativt sätt. I slutet av tidningen finns en tävling med frågor om innehållet i tidningen, 

vinsten är blomstercheckar. 

 

Tidningen The Environmental Magazine är en populärvetenskaplig tidning. Den 

startades 1990 och är oberoende från organisationer. Tidningens mål är att tillhandahålla 

information om miljöproblem och dela idéer och resurser så att läsarna får lättare att 

leva ett hållbart liv och ta del av nya insatser för miljön. Tidningen finns även som 

internetupplaga och där finns en blogg som drivs av erfarna miljöjournalister 

(www.emagazine.com). 

 

4.10 Övrigt 
I Österrike finns cirka 250 avfallskonsulenter, de befinner sig ute i samhället för att 

informera om källsortering. Där startades 2012 en organisation kallad Reinwefen Statt 

Wegwerten som betyder ”återvinna i stället för att kasta bort”. Den drivs av sponsorer, 

föreningar och organisationer kan ansöka om pengar för att driva olika miljöprojekt. 

Organisationen har en i Österrike välkänd maskot som kallas City Cleaner, den är ofta 

med på olika arrangemang såsom marknader, ishockeymatcher och den har även varit 

föråkare i skidtävlingar. Maskoten ska påminna besökarna att inte skräpa ner och att 

källsortera sitt avfall. Man kan hjälpa till att sprida budskapet genom att gilla City 

Cleaner på facebook. En mindre variant av maskoten kan beställas gratis för att ha som 

lotterivinst eller giveaway. Ett projekt som drivs av Global 2000 där RSW bidragit med 

pengar till är en miljöutbildning för personer med asyl eller migrationsbakgrund 

eftersom man noterat att källsorteringen i de grupperna inte är så utbredd. Projektet 

kommer genomföras under 2014 och ha stort fokus på vikten av avfall och källsortering 

(www.ara.at). 

 

Fost Plus i Belgien besöker även större evenemang som festivaler och marknader på 

sommaren där de aktiverar besökarna med. inspirerande aktiviterer för att de ska förstå 

vikten av återvinning och hur man kan ge insamlade produkter ett nytt liv 

(www.fostplus.be).  

 

Eco-Rom i Rumänien har utlyst en tävling, ”Årets åtevinningskommun” där 32 

kommuner har anmält sitt deltagande. Tävlingen pågick mellan 1 januari och 30 juni 

2014 och den vinnande kommunen får ett Wi-Fi- område med fri tillgång till internet. 

Området ska vara 100 % ekologiskt och vara en plats för avkoppling 

(www.ecoromambalaje.ro). 

 

Att källsortera sitt hushållsavfall som uppkommer i hemmet brukar inte vara så svårt, 

många har ett utarbetat system för det. På festivaler och större idrottsevenemang 

uppkommer mycket avfall. Den största miljöpåverkan från musikfestivaler är 

uppkomsten av avfall. Det uppkomna avfallet är stora mängder aluminiumburkar, 

matavfall och kvarlämnad kampingutrustning såsom tält och sovsäckar. I Storbritannien 

finns en organisation som heter A GREENER FESTIVAL som till stor del finansieras 

av sponsorer och därför endast tar en liten avgift från festivalarrangörerna för att hjälpa 

till med planeringen runt festivalen för att den ska bli så miljövänlig som möjligt. AGF 

har samarbete med olika återvinningsföretag som ofta har personal ute på festivalerna 

för att göra källsorteringen lättillgänglig. Återvinningsföretagen har även egna event på 

festivalområdet för att locka till sig festivalbesökare för att informera om vikten av 

källsortering på ett tilltalande sätt. . AGF anordnar en årlig tävling kallad A GREENER 

FESTIVAL AVARD där Malmöfestivalen vann ett pris som Highly commended 2011 

(www.agreenerfestival.com). Till AGF är även kampanjen Love Your Tent knuten. 
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Även de har personal ute på festivalerna för att informera och inspirera besökarna till att 

ta med sig sin campingutrustning hem. De har även inspirationsfilm för att få fram sitt 

budskap på AGF:s hemsida och man kan hjälpa till att sprida deras kunskap genom att 

gilla dem på facebook (www.loveyourtent.com). 

 

Ecomembers i Spanien driver ett flertal kampanjer för att främja hållbar utvekling 

genom ökad källsortering. År 2013 drev de tillsammans med Madrid Fine Art Society 

ett projekt som mynnade ut i en fototävling där syftet men bilderna var att påvisa 

positiva effekter på både samhälle och miljö med en ökad källsortering. Det kom in 400 

bidrag till tävlingen och juryn som bestod av kända fotografer som Ouka Lele, Cristina 

Garcia Andrew, Carlos Rodero samt sångaren Miguel Bosé valde ut 40 bilder som 

visades på utställningen Upcycle. Utställningen turnerade runt till bland annat Teneriffa 

och syftet var att besökarna skulle få en angenäm fotoupplevelse samtidigt som de 

skulle bli mer medvetna om att förpackningar och andra material kan ha ett andra liv. I 

samband med utställningen presenterades även undervisningsmaterialet Återvinning 

som är riktat till lärare i grund- och gymnasieskolan. Det är ett mycket omfattande 

material för att uppmuntra lärarna att undervisa i ämnet. Materialet består av färdiga 

lektionsplaneringar om recycling, länktips till pedagogiska spel om recycling och 

kunskapstester (www.ecomember.com). 

 

4.11 Enkätstudien 
Av respondenterna var 36 % män och 64 % kvinnor.  

 

 
Figur 7: Åldersfördelning, de flesta respondenterna återfinns i åldersgrupperna 31-40 år samt 41-50 år. 

Åldersgruppen 11-20 år består endast av två personer.  
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Figur 8: Utbildningsnivå av respondenterna hade 81 % eftergymnasial utbildning, upp till eller mer än 

tre år 

 

 

 
Figur 9: Hushåll, av respondenterna levde 6 % i ensamhushåll, 25 % levde i tvåmannahushåll och 69 % i 

familj bestående av vuxna och barn 

 

 

 
Figur 10: Boendeform, av respondenterna levde 74 % i villa, 10 % i hyreslägenhet och 16 % i 

bostadsrättslägenhet 
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Figur 11: Källsorteringsstatistik, samtliga respondenter hade sorterat sitt avfall, dock hade inte alla 

sorterat i alla angivna avfallsslag.  

 

 

 
Figur 12: Regelstyrning. Respondenterna ombads bedöma i hur stor utsträckning följande påstående 

skulle kunna få dem att öka sin källsortering ”Det kan utdelas felsorteringsböter på 400kr/tunna om man 

vid upprepade tillfällen sorterar matavfall felaktigt”. Av respondenterna ansåg 62 % att de påverkades i 

antingen mycket hög eller hög grad 

(Internt bortfall:1) 

 

 

Figur 13: Målstyrning. Respondenterna ombads bedöma i hur stor utsträckning följande påstående skulle 

kunna få dem att öka sin källsortering ”Om man samlar in metall från alla kapsyler som används i 

världen under ett år kan man tillverka 2200 bilar av det materialet”. Av respondenterna svarade 56 % att 

de påverkades i mycket hög eller hög grad medan 44 % svarade varken eller, ganska låg grad eller 

mycket låg grad. 
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Figur 14: Visionsstyrning. Respondenterna ombads bedöma i hur stor utsträckning följande påstående 

skulle kunna få dem att öka sin källsortering ”Genom källsortering kommer vi lyckas avgifta 

kretsloppen”. Av respondenterna var det 75 % som svarade att de påverkades i mycket hög eller ganska 

hög grad medan 25 % svarade varken eller, ganska låg grad eller mycket låg grad.(Internt bortfall:1) 

 

Resterande frågor handlade om hur mycket de olika informationskanalerna hade 

påverkat privatpersoners källsortering och hur mycket de skulle kunna påverka dess 

källsortering i framtiden. 

 

Undervisning på grund/gymnasieskola 

Här kan man se en dominans för de som svarat att de påverkats i mycket hög eller 

ganska hög grad. Av respondenterna svarade 52 % att de påverkats i mycket hög eller 

ganska hög grad medan 17 % svarade att de påverkats i ganska låg eller mycket låg 

grad. 59 % ansåg att de skulle kunna påverkas i mycket hög eller ganska hög grad 

medan 32 % ansåg att de skulle kunna påverkas i ganska låg till mycket låg grad. En 

grupp om cirka 30 % svarade varken eller. 

 

 
Figur 15: Undervisning, i vilken grad undervisning haft/skulle kunna ha  inflytande på 

källsorteringsbeteendet. (Internt bortfall:1) 
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En grupp om cirka 30 % har svarat varken eller. 
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Figur 16: TV-program, , i vilken grad TV-program haft/skulle kunna ha inflytande på 

källsorteringsbeteendet. (Internt bortfall: 2) 

 

 

Information via hemsida 

Här kan man se en dominans för de som svarat att de påverkats i ganska låg eller 

mycket låg grad. Av respondenterna anser 42 % att de inte skulle kunna påverkas 

nämnvärt medan fördelningen mellan hög grad och låg grad är likvärdig. En grupp om 

cirka 30 % har svarat varken eller.  

 

 
Figur 17: Hemsidor, , i vilken grad hemsidor haft/skulle kunna ha inflytande på källsorteringsbeteendet. 

(Internat bortfall:4) 

 

 

Pappersutskick 
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respektive låg grad. Av respondenterna anser 59 % att de skulle kunna påverkas i 

mycket hög eller ganska hög grad medan 16 % anser att de skulle kunna påverkas i 

ganska låg eller mycket låg grad. En grupp om cirka 30 % har svarat varken eller. 
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Figur 18: Pappersutskick, , i vilken grad pappersutskick haft/skulle kunna ha inflytande på 

källsorteringsbeteendet. 

 

 

TV-reklam 

Här kan man se en svag dominans för de som svarat att de påverkats i mycket hög eller 

ganska hög grad, dominansen för den sidan blir tydligare när respondenterna svarar på 

om det skulle kunna påverka dem. En grupp om cirka 30 % har svarat varken eller. 

 

Figur 19: TV-reklam, , i vilken grad TV-reklam haft/skulle kunna ha inflytande på 

källsorteringsbeteendet. (Internt bortfall:1) 

 

 

Onlinespel 
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40 % har påverkats i mycket låg grad, 3 % anser att de skulle kunna påverkas i mycket 

hög grad medan 36 % anser att de skulle kunna påverkas i mycket låg grad. Gruppen 

som svarat varken eller utgör en betydande mängd på cirka 30 % både om de har 

påverkats och om de skulle kunna påverkas. 
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Figur 20: Onlinespel, , i vilken grad onlinespel haft inflytande på källsorteringsbeteendet. 

 

 

Mobilapp 

Här kan man se en kraftig dominans för de som svarat att de påverkats i ganska låg eller 

mycket låg grad. Endast 2 % av respondenterna har påverkats i mycket hög grad medan 

42 % har påverkats i mycket låg grad, 5 % anser att de skulle kunna påverkas i mycket 

hög grad medan 34 % anser att de skulle kunna påverkas i mycket låg grad. Gruppen 

som svarat varken eller utgör en betydande mängd på cirka 30 % både om de har 

påverkats och om de skulle kunna påverkas. 

 

 
Figur 21: Mobilapp, , i vilken grad mobilappar haft inflytande på källsorteringsbeteendet.  
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som svarat varken eller utgör en betydande mängd på cirka 30 % både om de har 

påverkats och om de skulle kunna påverkas. 
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Figur 22: Bloggar/sociala medie , i vilken grad bloggar/sociala medier haft inflytande på 

källsorteringsbeteendet. 

 
 

Tidningar 

Här kan man se en dominans av de som svarat att de påverkats i mycket hög eller hög 

grad och om de skulle kunna påverkas i mycket hög eller hög grad. Av respondenterna 

svarade 51 % att de påverkats i mycket hög eller ganska hög grad medan 25 % svarade 

att de påverkats i ganska låg eller mycket låg grad. Hela 60 % ansåg att de skulle kunna 

påverkas i mycket hög eller ganska hög grad medan 19 % ansåg att de skulle kunna 

påverkas i ganska låg eller mycket låg grad. Gruppen som svarade varken eller 

utgjordes av cirka 20 %. 

 

 
Figur 23:Tidningar , i vilken grad tidningar haft inflytande på källsorteringsbeteendet. ( (Internt 

bortfall:1) 
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= har påverkat    = skulle kunna påverka    = kvartil 1    = kvartil 2 

 
Figur 24: Sammanställning informationskanaler , i vilken grad informationskanalerna haft/skulle kunna 

ha inflytande på källsorteringsbeteendet.  

 

I tabell 4 finns en sammanställning över hur mycket medelvärdet ändrats från hur 

informationskanalen har påverkat till hur informationskanalen skulle kunna påverka 

privatpersoner att öka sin källsortering i framtiden. Den visar även förändringen i 

spridningsmåttet i samma fråga. 

 

Tabell 4: Sammanställning informationskanaler 

 

Info-kanal Ändring 

Medel 

(%) 

Ändring 

Spridning 

Q2-Q1 (%) 

Tolkning 

Pappersutskick 27 -25 
Ökat medel och spridningen minskar samt 

flyttas mot ökad påverkan 

TV-reklam 24 0 Ökat medel men oförändrad spridning 

Onlinespel 20 0 Ökat medel men oförändrad spridning 

Hemsidor 19 50 
Ökat medel och spridningen minskar samt 

flyttas mot ökad påverkan 

Utbildning 17 -33 
Ökat medel och spridningen minskar samt 

flyttas mot ökad påverkan 

TV-program 16 -17 
Ökat medel och spridningen minskar samt 

flyttas mot ökad påverkan 

Tidningar 15 -11 
Ökat medel och spridningen minskar samt 

flyttas mot ökad påverkan 

Mobilapp 14 0 Ökat medel men oförändrad spridning 

Bloggar 1 0 
Oförändrat medel och oförändrad 

spridning 
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Som visas i figur 24 och tabell 4 skulle samtliga informationskanaler förutom bloggar 

kunna påverka mer än de gör i dag. De tre källor som ligger i topp när det gäller om de 

har påverkat är tidningar följt av undervisning och TV-program. De tre källor som 

ligger i botten är mobilappar följt av onlinespel och bloggar, här ser man inte heller 

någon större skillnad i hur det skulle kunna påverka i framtiden. Om man ser till 

spridningen så höjs Q1 undervisning, TV-program, pappersutskick och tidningar vilket 

innebär att gruppen som svarat varken eller i enkäten minskar, flera kommer att 

påverkas av de här informationskanalerna. För informationskanalerna TV-reklam, 

onlinespel, mobilappar och bloggar är Q1 oförändrat vilket innebär att det troligtvis inte 

kommer ske någon ökad påverkan. För hemsidor ökar Q2 innebär en ökad påverkan. 

 

 

 
Figur 25: Sammanställning över boendeformer och styrformerna regelstyrning, målstyrning och 

visionsstyrning.  

 

Som visas i figur 25 angav respondenterna att visionsstyrning haft eller har störst 

påverkan i samtliga boendeformer. Grupperna Villa regelstyrning, Villa visionsstyrning 

och Bostadsrätt målstyrning hade de högsta Q1-värdena och lägst spridning vilket 

betyder en stor påverkan för dessa styrmedel i nämnda grupper.  

 

Övrigt 

I kommentarsfältet som fanns längst bak i enkäten lämnade 13 % av respondenterna 

kommentarer som kan läsas nedan: 

  

”Skolan är bland det första vi i västvärlden har som infokälla och en bra skola för alla 

ger en trovärdighet till skolan vilket också gör att gäller som sanning, annan info kan bil 

som spam,” 

 

”Primärt ligger att påverka miljömedvetenheten hos personer boende på landsbygden 

där mycket avfall får stå kvar i den boendes närområde. I städerna är miljöstationer och 

liknande väldigt närvarande.” 
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”Källsortering är ett beteende som formas från förskola.” 

 

”Kommunen kan ha en sop-coach som kan komma ut till bostadsrättsföreningar och 

informera om sortering.” 

 

”För att öka drivkraften kan kommunen arrangera tävlingar för bostadsrättsföreningar. 

Den som sorterar bäst får pris.” 

 

”Jag tror det handlar mer om innehåll och budskap än om val av informationskanal. 

Kunskap, fakta, mognad och attitydförändringar är långsiktiga satsningar. Lagar och 

regler ett sätt att snabbt påverka föregående.” 

 

”Information i affären vore bra, perfekt vid kyldiskarna.” 

 

”Parents is the success in how the future kids will act.” 

  

“Tror på belöningssystem ex. pant på flaskor, lägre kostnader om man sorterar sina 

sopor o.s.v”  

 

”Barnen påverkar hemma men det är alldeles för krångligt att sortera, tar mycket 

utrymme och det tas inte hand om uppsamlingarna.” 

 

”Vi är i dag ganska duktiga på att sortera våra sopor, vi är därför inte så 

förändringsbenägna och tar därför ganska lättsamt på olika informationskampanjer då vi 

vet att vi redan är bra på sopsortering. ” 

 

5 Diskussion 
Eftersom vårt samhälle till stor del bygger på en ökad konsumtion för en ökad tillväxt är 

det av yttersta vikt att råvarorna tas tillvara i skapat kretslopp, en förutsättning för det är 

en ökad källsortering (Jacksson, T. 2011). Förordningen om deponering av avfall 

(2001:512) med Avfallstrappan har bidragittill att en mindre andel avfall deponeras i 

Sverige i dag (Avfall Sverige, 2013) 

 

För att få människor att ändra sitt beteende måste man veta vad som styr beteendet i dag 

särskilt om det är ett beteende som inte är gynnsamt för individen såsom rökning eller 

en hållbar utveckling eller att vi tär på jordens ändliga resurser (Nilsson, 2012). I figur 3 

visades en användbar modell för hur man från medvetenhet för beteendet via kunskap, 

attityd, intention når fram till handlingsutlösning där personen bestämmer sig för att 

källsortera (Palm, 2006). 

 

Att jobba utifrån TPB- teorin kan tyckas lite teoretiskt men i exemplet som rörde 

källsortering på Malaysia kom man fram till att attityden hade en stor inverkan på 

intentionen att separera avfall och då har man ett bättre utgångsläge för hur man ska gå 

vidare med bland annat information och bättre förutsättningar för källsortering för att 

påverka attityden i positiv riktning (Wan, 2013). Nederländernas beteendeanalys som 

ska hjälpa till i politiska beslut för att uppnå en hållbar utveckling kommer troligtvis ge 

positiva effekter. Politikerna kommer kunna hänvisa till analysen efter tagna beslut och 

troligtvis kommer befolkningen få större förtroende för beslut och vara mer positivt 

inställda till de beteendeförändringar som det kan innebära (www.rli.ne). 
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Att öka källsorteringen genom olika styrmedel kan ha en positiv effekt, det har visat sig 

att en kombination mellan dels styrmedel och information i rätt form har bäst effekt 

(Ekvall & Malmheden, 2012). Av de styrformer som togs upp i det här arbetet var det 

visionsstyrningen som respondenterna ansåg hade störst påverkan. Det är intressant 

eftersom visionsstyrningen har som utgångspunkt att ”människan känner med hjärtat” 

(Sandqvist, 2011) och då finns det gott hopp om att mänskligheten nu och i framtiden 

skapar sig inre bilder av en önskvärd framtid och gör sitt bästa för att bidra till att 

visionen blir verklighet. Därefter hade regelstyrning följt av målstyrning störst påverkan 

enligt respondenterna 

 

Eftersom enkäten distribuerades efter ett klusterurval finns en risk att respondenterna 

inte helt representerar ett slumpmässigt urval ur befolkningen. Enligt statistik från SCB 

i jämförelse med undersökningsgruppen var det en högre andel kvinnor med 

eftergymnasial utbildning längre än tre år som bodde i villa som svarade på enkäten 

jämfört med rikssnittet (www.scb.se). Eftersom vissa fick en länk till enkäten 

begränsades det till att respondenterna måste ha tillgång till internet och en viss 

datorvana för att kunna besvara enkäten. Det kan vara så att de som är intresserade av 

miljöfrågor över lag och källsortering specifikt valde att svara på enkäten medan de som 

inte hade lika stort intresse valde att inte svara. Det frågades även i vilka fraktioner man 

hade sorterat men inte i vilken utsträckning vilket kan skilja mycket mellan olika 

respondenter. 

 

Sveriges befolkning har en positiv inställning till källsortering, det som upplevs som det 

största hindret är kunskap, därför är det mycket viktigt att nå ut med information som 

leder till ökad kunskap (Andersson med flera, 2011). För att lyckas med 

beteendeförändringar genom information gäller att väcka ett intresse för frågan, det kan 

uppnås genom en noggrann målgruppsanalys och val av rätt budskapsstrategier (Palm, 

2006). Enligt respondenterna i enkätundersökningen har tidningar följt av undervisning 

och TV-program haft störst positiv påverkan. Information via tidningar och TV-

program kan ha dålig fysisk tillgänglighet då den måste sökas upp av mottagaren, 

undervisning som sker i grundskolan kan ha en bättre fysisk tillgänglighet här är även 

målgruppen känd och man har styrmedel i form av LGR 11. Med tidningar och TV-

program kan det vara svårt att nå en specifik målgrupp. Enligt enkätundersökningen 

ansåg respondenterna att kategorin pappersutskick hade den högsta framtida potentialen 

för positiv påverkan. Det är en intressant informationskanal eftersom den typen av 

information kan utformas enligt kommunikationsmodellen i fyra steg som togs upp i 

stycke 1.9. För att lyckas med kommunikationen anses det viktigt med en 

målgruppsanalys för att välja rätt budskapsstrategi. Med pappersutskick är det relativt 

lätt att göra en målgruppsanalys, den har hög fysisk tillgänglighet och kan konstrueras 

så att den får hög psykisk tillgänglighet. Bland respondenterna fanns det även önskemål 

om ”sop-coacher” ute i samhället för personlig kommunikation. Med ”sop-coacher” kan 

man nå grupper som är svåra att nå via information som måste sökas upp av mottagaren, 

exempel på en sådan grupp kan vara yngre festivalbesökare. 

 

Förslag på hur man skulle kunna använda information från goda exempel från övriga 

Europa i Sverige: 

 

Respondenterna ansåg att de påverkats mycket via tidningar därför kan det vara bra att 

informera om eventuella projekt i dagspressen. 
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Utarbeta ett liknande system som Nederländerna har gjort med beteendeanalyser inför 

politiska beslut. 

 

En av de viktigaste informationskanalerna är grundskolan, här når vi alla i framtida 

generationer. Efter att ha undervisat i Naturorienterande ämnen i drygt 16 år hade jag 

stora förväntningar inom miljöområdet på LGR 11, men blev dessvärre besviken. 

Miljövetenskap är en tvärvetenskaplig vetenskap som kommer med i ett flertal av 

kursplanerna, problemet är då att det inte är någon som har huvudansvaret för att det tas 

upp, speciellt om det inte sker ett ämnesövergripande arbete på skolan. Källsortering 

nämns i centralt innehåll men inte i kunskapskraven vilket jag anser är mindre bra. 

Källsortering är ett tydligt och avgränsat område som ligger nära eleverna vilket gör att 

det är lätt att ta till sig. En åtgärd skulle vara att ta med källsortering i kunskapskraven 

och utifrån läroplanen utforma ett rikstäckande undervisningsmaterial som sträcker sig 

över flera årskurser. 

 

Avfallskonsulenter som befinner sig ute i samhället för att informera om källsortering. 

De skall även kunna bokas av till exempel bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar 

eller grupper som inte naturligt fått med sig information om källsortering i sin 

utbildning eller hemifrån. Informationen skall vara intresseväckande med exempelvis 

poängpromenader om källsortering. 

 

Det är enligt lättare att ändra ett beteende om man får någon personlig vinst av det 

(Andersson med flera, 2011). Här kan ett tävlingsmoment med vinster i form av 

produkter som tillverkats av återvunnet material vara en bra lösning. Genom tävlingen 

har man chans att få en belöning och deltagarna lär sig en hel del om källsortering vilket 

i sin tur kan leda till en positivare inställning och en beteendeförändring mot en ökad 

källsortering. Tävlingarna kan handla om att bli ”Bästa återvinningskommun” eller 

”Bästa bostadsrättsförening i källsortering”. För skolungdomar kan det vara bra att 

kombinera tävlingsmomentet med olika informationskanaler såsom att göra filmer som 

läggs ut på internet eller att skapa nya användbara saker av återvunnet material. 

 

Pappersutskick i form av användbara produkter. Det kan vara pappersdukar med 

information om källsortering vilket kan leda till intressanta diskussioner vid 

middagsbordet. Papperspåsar för sortering i de fraktioner som tagits upp i arbetet, 

information om vad som ska sorteras i varje påse, vad som händer med insamlat 

material och hur det påverkar miljön om det inte samlades in skulle kunna finnas 

förtryckt på påsarna. Kortspel för hela familjen där man samlar på olika 

avfallskategorier, även här kan finnas liknande information som på påsarna. 

 

 

6 Slutsatser 
De typer av styrmedel som studerats i det här arbetet är regelstyrning, målstyrning och 

visionsstyrning. Regelstyrning såsom den viktbaserade avfallstaxan har en stor inverkan 

för villaägare vid introduktionen av taxan men effekten avtar med tiden. Enkätstudien 

visade att visionsstyrning hade störst inverkan på respondenterna. 

 

Litteraturstudien visade att en kombination av styrmedel och information har störst 

positiv inverkan på privatpersoners källsortering. För att nå fram med information bör 

det göras en beteendeanalys där man undersöker korrelationen mellan attityden, upplevd 

kontroll, subjektiv norm kontra intentionen att ändra beteendet och handlingsutlösning. 
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Beteendeanalysen bör följas av en målanalys där man sätter upp kommunikationsmål 

och beteendemål för att uppnå slutmålet. 

 

Informationen från tidningar, undervisning och TV-program har enligt respondenterna 

haft störst positiv påverkan. Information i form av pappersutskick kan ha stor potential i 

framtiden för en positiv påverkan. Inför framtagande av information bör man göra en 

målgruppsanalys och välja rätt budskapsstrategi. 

 

Inom undervisningen har Österrike tagit fram ett rikstäckande material baserat på deras 

läroplan. Det skulle underlätta för lärarna i Sverige om det togs fram ett liknande 

material baserat på vår läroplan. Avfallskonsulenter som kan ge personlig information 

ute i samhället skulle öka kunskapen runt källsortering. 
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Bilagor 

Bilaga A Behandlad mängd hushållsavfall EU-27 
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Bilaga B Enkät 
 

Enkät Källsortering/information 
Den här enkäten ingår som en del i ett examensarbete vid Linnéuniversitetet. Examensarbetet behandlar hur 

olika styrmedel och informationskanaler inspirerar till en ökad källsortering. 

 

Stort tack för din medverkan. 

 

Del 1 Bakgrundsfrågor 
Du som besvarar enkäten är Kvinna ☐ Man ☐  

______________________________________________________________________ 

Ange ditt födelseår          

______________________________________________________________________ 

 

Utbildningsnivå 

 

Grundskola ☐ Gymnasial utbildning ☐ Eftergymnasial utbildning upp till 3 år ☐ 

Eftergymnasial utbildning mer än 3 år ☐  Annan utbildning       

______________________________________________________________________ 

 

Hur ser ditt hushåll ut i dag? 

 

Ensamhushåll ☐ Tvåmannahushåll ☐ Familj (vuxna och barn) ☐   

______________________________________________________________________ 

 

Hur ser din boendeform ut? 

 

Villa ☐  Hyreslägenhet ☐ Bostadsrättslägenhet ☐   

Annat ____________ 

___________________________________________________________________       

 

Del 2 frågor om källsortering och informationskällor 
 

1 Har du under de senaste 

tre månaderna sorterat 

 

Tidningspapper/papper ☐ Kartong ☐ Glas ☐ Plast ☐ Metall ☐    

Pantat burkar/flaskor ☐ Farligt avfall (t.ex. batterier, målarfärg) ☐ 

    

______________________________________________________________________ 

 

2 Får följande information dig att öka din källsortering?   

 

Det kan utdelas felsorteringsböter på 400 kr/tunna om man vid upprepade tillfällen sorterar matavfall fel. 

    

Mycket hög grad ☐ Ganska hög grad ☐Varken eller ☐ Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐  

__________________________________________________________________________________ 

 

3 Får följande information dig att öka din källsortering? 

Om man samlar in metallen från alla kapsyler som används i världen under ett år kan man tillberka 2200 

bilar av det materialet  



  
 

III 

 

Mycket hög grad ☐ Ganskahög grad ☐ Varken eller ☐ Ganska låg grad ☐ Mycket låg grad ☐  

_______________________________________________________________________________________

   

4 Får följande information dig att öka din källsortering?   

 

Genom källsortering kommer vi lyckas avgifta Kretsloppen. 

    

Mycket hög grad ☐ Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐ Ganska låg grad ☐ Mycket låg grad ☐ 

      

_______________________________________________________________________________________ 

 

Följande frågor handlar om hur olika informationskanaler påverkat dig och din familj att öka din 

källsortering 

 

5 Undervisning på grundskola/ gymnasium 

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐ Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐  

_______________________________________________________________________________________ 

 

6 Barnprogram på TV som Miljöhjältarna eller    

informativa miljöprogram.  

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐Varken eller ☐Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐  

_______________________________________________________________________________________ 

 

7 Information via hemsida (t.ex. sopor.nu)  

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

8 Information via pappersutskick från t.ex. kommunen  

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Tv-reklam   

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐  

_______________________________________________________________________________________ 

 

10 Information via onlinespel som Källsorteringsspelet 

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐ 

_______________________________________________________________________________________ 
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11 Information via mobilapp som Källsortera 

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

12 Information via bloggar  

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

13 Via tidningar (dagspress, veckotidningar, faktatidningar)  

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Följande frågor handlar om hur olika informationskanaler skulle kunna få dig att öka din källsortering 

ytterligare. 

 

14 Undervisning på grundskola/ gymnasium  

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

15 Barnprogram på TV som Miljöhjältarna eller    

informativa miljöprogram.  

 

Mycket hög grad ☐ Ganska hög grad ☐Varken eller ☐Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐  

_______________________________________________________________________________________ 

 

16 Information via hemsida (t.ex. kommunens hemsida)  

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐  

_______________________________________________________________________________________ 

 

17 Information via pappersutskick från t.ex. kommunen  

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

18 Tv-reklam  

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

19 Information via onlinespel som Källsorteringsspelet 

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐  

_______________________________________________________________________________________ 
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20 Information via mobilapp som Källsortera 

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐  

______________________________________________________________________________________ 

 

21 Information via bloggar  

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐Ganska låg grad ☐ Mycket låg grad ☐ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

22 Via tidningar (dagspress, veckotidningar, faktatidningar) 

 

Mycket hög grad ☐Ganska hög grad ☐ Varken eller ☐Ganska låg grad ☐Mycket låg grad ☐ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Här får du gärna lämna kommentarer och tips om informationskanaler gällande källsortering. 

      

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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