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Abstract

Recycling is one of the most significant action we can do to reduce the environmental impact 

of waste. More efficient use of natural resources and the reduced greenhouse gas emissions is 

two major environmental benefits. The people that live on this planet have a key role in 

increasing recycling by sorting their household waste. Therefore, residents must take a 

responsibility for their consumption and the use of the planets resources. People's attitudes to 

sort waste is therefore essential for understand recycling behaviour and intensions. 

This study aims to examine waste recycling behaviour, with a focus on attitudes and factors 

that affect the recycling behaviour among residents in Kiruna, the northern most municipality 

of Sweden. 97 inhabitants in the central part of Kiruna participated in the survey. It was found 

that lack of recycling stations and curbside collection were factors that affected people to 

recycle. The study also showed that the residents had a positive attitude to recycle because of 

the level of knowledge about the benefits of recycling. 

Keywords: Waste sorting, recycling, household waste, attitudes, factors, behaviour. 
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Begreppsbeskrivning 
Förklaring och förkortning av begrepp som används frekvent i uppsatsen vid flera tillfällen. 

 

Fastighetsnära insamling (FNI): Hushållen har tillgång till återvinning antingen i eller i 

närheten av fastigheten. Exempel på FNI är miljöhus med flera kärl för olika fraktioner, 

miljö-/soprum i lägenhetshus och flerfackskärl för villor (FTI, 2017a). 

 

Förpackning- och tidningsinsamlingen (FTI): Ansvarar för insamling och återvinning av 

förpackningar och tidningar. Flera större producenter av varugrupper organiserar sina 

förpliktelser genom FTI (FTI, 2017a).  

 

Insamlingssystem: Ett system för insamling av avfall och innefattar både avfallskärl och 

teknik för tömning av kärlen (Nilsson- Djerf, 2016).  

 

Materialåtervinning: Källsorteringen möjliggör att materialets livslängd förlängs genom att 

ersätta andra produktions-och konstruktionsmaterial (Nilsson-Djerf, 2016). 

 

Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB): Har ansvar för renhållning, deponier, fjärrvärme, 

vägar, avlopp, parker, fritidsanläggningar och dricksvatten i Kiruna kommun. TVAB har 

ansvaret för att sprida information om källsortering till kommuninvånarna. 

 

Återvinningscentral (ÅVC): Tar emot olika typer av grovsopor som inte får lämnas på ÅVS 

eller FNI. ÅVC är bemannade med öppettider. Kommunen ansvarar för ÅVC.  

 

Återvinningsstation (ÅVS): En återvinningsstation är containers med behållare för 

förpackningar och tidningar som drivs av FTI. Dessa är obemannade insamlingssystem som 

finns utplacerade i kommunen, antal beror på kommunens förutsättningar och hur många 

invånare som bor. Återvinningsstationer är enbart till för hushållens behov. 

 

Beskrivning till förkortningar av respondenter som används i resultatredovisningen: 

 

KY: Kvinnlig yrkesarbetande 

MY: Manlig yrkesarbetande 

KP: Kvinnlig pensionär 

MP: Manlig pensionär 

KS: Kvinnlig student 

MS: Manlig student 

KA: Kvinnlig arbetslös  
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1. Inledning

1.1 Introduktion 
I takt med att tillväxten och konsumtionen ökar i samhället ökar även avfallsmängderna. 

Enligt Johnsson (2016) kommer de globala avfallsströmmarna att öka med drygt 70 % fram 

till 2025. Avfallsområdet bidrar till den globala miljöproblematiken genom att ökad efterfråga 

på nya råvaror leder till utarmning av jordens resurser samt att utsläpp av miljöfarliga ämnen 

sker i samband med utvinning och bearbetning av nya råvaror (EEA, 2016; Johansson, 2016). 

Genom källsortering möjliggörs materialåtervinning som både minskar resursanvändandet 

och utsläppen av växthusgaser (EEA, 2016). Materialåtervinning bidrar till att minska 

utsläppen av miljöfarliga ämnen med upp 95 % (Schultz, 2002), samtidigt som mängder med 

energi sparas, drygt 95 % av energin sparas genom att återanvända aluminium istället för att 

framställa det från jungfruligt material (Schultz, 2002; Nilsson-Djerf, 2015). Källsortering är 

således en av de viktigaste och effektivaste åtgärderna till att lösa avfallets miljöpåverkan 

(Johansson, 2016; Meng et al., 2016). 

Vi lever i en tid där ökad miljömedvetenhet och återvinning har fått en allt större plats i de 

flesta samhällen och är ett primärt mål i den svenska miljöpolitiken (Berglund & Söderholm, 

2007). För att öka materialåtervinningen är det väsentligt att människor väljer att samarbeta 

genom att avsätta tid och ansträngning till att källsortera sitt avfall (González-Torre & 

Adenso-Díaz 2005; Berglund, 2006; Dahlén et al., 2006). Den höga ambitionen för 

materialåtervinning innebär att hushållen får ett ökat ansvar för sortering, rengöring och 

transport av avfallet. Nyttan som direkt infaller den enskilde individen är ofta liten när det 

gäller uppoffringen med att källsortera. Vinsterna blir istället en gemensam fördel med en 

bättre miljö för alla. Det är viktigt att personer som utgör handlingen känner att handlingen 

har betydelse för utfallet (Berglund & Söderholm, 2007). Det är således viktigt att ta reda på 

vilka attityder och faktorer som påverkar att människor ska källsortera. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka vilka attityder invånarna i Kiruna centralort ger uttryck för och vilka 

faktorer som påverkar deras vilja att källsortera. Studien ämnar besvara följande 

frågeställningar: 

• Vilken attityd har invånarna i Kiruna centralort gentemot källsortering?

• Vilka faktorer påverkar att boende i Kiruna centralort ska källsortera?
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1.3 Avgränsning 

Studien är avgränsad till Kiruna centralort i Kiruna kommun som är Sveriges nordligaste och 

största kommun i Norrbottens län (se figur 1). Studieområdet valdes då studien gjordes i 

samarbete med Tekniska Verken i Kiruna (TVAB). Studien ämnar undersöka hur invånarna i 

Kiruna centralort källsorterar förpackningar som metall, -plast, -papper- och 

glasförpackningar samt tidningar. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sverigekarta. Rödmarkerat område visar Kiruna kommun.  

Kartograf: Anna-Maria Axiotou. Information hämtad: Sveriges domstolar, 2017. 
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1.4 Studieområde 

I Kiruna kommun bor idag cirka 23 000 invånare, varav drygt 18 000 är boende i centralorten 

och resterande i omkringliggande byar och landsbygd (Leander et al., 2016). Kiruna är idag 

mitt uppe i en stadsomvandling och i samband med detta kommer kommunen få ett nytt 

centrum (nya Kiruna centrum) som beräknas vara klart 2020 (Hannu, 2016). 

Inom kommunen finns idag 15 återvinningsstationer, varav 8 finns placerade i centralorten (se 

figur 2). Det finns 8 återvinningscentraler i hela kommunen, varav 1 finns placerad inom 

centralorten. Återvinningsstationerna är lokaliserade till bostadsområden, butiker, köpcentrum 

och i anslutning till större offentliga parkeringar. Återvinningsstationerna drivs och sköts av 

Förpacknings-och tidningsinsamlingen (FTI) genom entreprenören IL recycling. De 

insamlade avfallsfraktionerna mellanlagras och omlastas på återvinningscentralerna för vidare 

transport till respektive anläggning för behandling och återvinning (Leander et al., 2016; 

Nilsson, 2017, personlig kommunikation). 

Figur 2. Rödmarkerat område visar bebyggt område i Kiruna centralort. Svarta stjärnor visar centralortens 8 

återvinningsstationer. Stjärna med ring är återvinningsstation på centralortens återvinningscentral. Kartograf: 

Anna-Maria Axiotou. Information hämtad: FTI, 2017b. 

Inom centralorten är möjligheten till fastighetsnära insamling (FNI) idag låg, endast 5–15 % 

av centralortens lägenhetsbebyggelse har tillgång till detta, vilket är lågt i jämförelse med 

många andra svenska kommuner (Leander et al., 2016). I figur 3 visas en typ av FNI som 

finns hos Kirunabostäders hyresrättslägenheter i stadsdelen Lombolo, som ligger i sydöstra 

delarna av centralorten. FNI finns idag inte i villabebyggelse. 
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Figur 3. FNI i Lombolo. Kärl finns för brännbart hushållsavfall, metall, färgat glas och ofärgat glas. Foto: Anna-

Maria Axiotou 2017-02-24. 
 

2. Metod 
För att svara på studiens frågeställningar har en litteraturstudie och en enkätundersökning 

genomförts. Enkäter är en metod som ofta används i undersökningar som syftar till att 

undersöka attityder (Berntson et al., 2016). Syftet med litteraturstudien har varit att undersöka 

vilken kunskap som finns om människors attityder, beteenden och motiv till att källsortera. 

Enkätundersökningen undersökte vilken attityd som finns gentemot källsortering bland 

invånare i Kiruna centralort och vilka faktorer som påverkar källsorteringen. 

Distributionsformen av enkäten var utdelning till marknadsbesökare. Vid användandet av 

denna typ av distribution av enkäten behövs kortare tid, jämfört med post- och webbenkät 

(Ejlertsson, 2005). Då studien varit tidsbegränsas till 10 veckors arbete har metodvalet 

bedömts lämpligt. 

 

2.1 Empiri 
Enkätens kvantitativa del bestod av frågor med förutbestämda svarsalternativ. Resultatet visar 

på faktiska siffror och ger ett tydligt resultat. Studien är även utformad med kvalitativa frågor 

för att ta del av människors åsikter och synpunkter. Genom öppna frågor ökar förståelsen om 

hur frågan tolkades (Ejlertsson, 2005), och är användbar i frågor där det är svårt att förutsäga 

vad respondenterna kommer att svara (Berntson et al., 2016). I enkäten gjordes den 

kvalitativa delen i form av frivilliga kommentarsfält i slutet av varje fråga där respondenten 

fritt kunde kommentera frågan. Dessutom fanns en avslutande fråga där respondenten med 

egna ord kunde formulera ett längre svar. 

Två grundläggande begrepp vid utformningen av enkäten har varit validitet och reliabilitet. 

Begreppen tillsammans bidrar till att avgöra om resultatet är användbart och tillförlitligt 

(Ejlertsson, 2005). Ejlertsson (2005) definierar begreppen på följande sätt: Med validitet 

menas att enkätfrågorna är utformade på sådant sätt att frågorna mäter det de är avsedda att 

mäta. Reliabiliteten mäter studiens tillförlitlighet, det vill säga att mätningen kan upprepas 
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och ge liknande resultat (ibid.). Målet med enkäten var att få så hög reliabilitet och validitet 

som möjligt, eftersom en hög reliabilitet ger låg andel mätfel (Berntson et al., 2016). 

2.2 Genomförande 

Enkätundersökningen genomfördes under Kiruna vintermarknad den 11 februari 2017 och 

varade mellan klockan 11–15. Vintermarknaden är ett årligt evenemang i kommunen där flera 

aktörer medverkar, både offentliga och privata. 

Enkätundersökningen var en del av TVAB:s egen utställning vid marknaden. Enkätformuläret 

låg framme på ett bord så att samtliga besökare hade möjlighet att besvara enkäten. Skriftlig 

information stod med där information om att enkätundersökningen skulle användas i en 

examensuppsats och att studien gjordes i samarbete med TVAB samt att svaren skulle 

behandlas anonymt fanns med. För att kunna stå till svars för eventuella frågor om enkäten 

eller medverkandet var jag personligen på plats under marknaden. 

2.3 Urval 
I och med att enkätundersökningen genomfördes under vintermarknaden fick samtliga 

besökare möjlighet att besvara enkäten. I enkäten fanns frågan om respondenten var boende i 

Kiruna centralort eller inte, vilket möjliggjorde att de respondenter som var boende i Kiruna 

centralort kunde sorteras ut bland övriga respondenter med boende på annat håll. Studiens 

urval är inte slumpmässigt utfört, vilket gör att resultatet inte kan generaliseras utan säger 

endast någonting om vad studiens respondenter anser. 

2.4 Frågekonstruktion 
En av de viktigaste och centrala aspekterna när det gäller enkätmetodik är konstruktionen av 

enkätens frågor (Ejlertsson, 2005; Berntson et al., 2016). För att få en bra undersökning är det 

viktigt att enkätens frågor är baserade på en teoretisk föreställning och att studien har en 

övergripande frågeställning som ska besvaras med hjälp av enkätens frågor (Berntson et al., 

2016). Frågeformuleringen är avgörande för att den information som samlas in ska få den 

kvalité som önskas. Genom att ha dåligt formulerade frågor kan slumpvariationen blir stor 

och ge en låg reliabilitet (Ejlertsson, 2005). Vid frågeformuleringen har användandet av 

ovanliga facktermer undvikits, då dessa lätt kan missuppfattas. Enkätfrågorna är delvis 

grundade på den litteratur som behandlats i studien och från studier som gjort liknande 

undersökningar. Frågorna tillsammans bidrar till att kunna göra en tolkning om de attityder 

respondenterna har gentemot källsortering.  

Vissa av enkätfrågorna var utformade med Likertskalor, som ofta används när latenta 

variabler ska mätas (Berntson et al., 2016). Latenta variabler är föreställningar som inte direkt 

går att observera såsom attityder och känslor (Berntson et al., 2016). I Likertskalor får 

respondenten ange grad av instämmande om ett visst påstående (se bilaga 1, fråga 7–9 och 

12). 
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För att ta reda på information om respondenterna ställdes bakgrundsfrågor om kön, ålder, 

familjeförhållanden, sysselsättning och boendeform. Bakgrundsfrågorna möjliggjorde för att 

undersöka om svaren på frågorna skiljde sig åt mellan olika grupper (Berntson et al., 2016).  

 

2.5 Enkätredovisning 

Studiens yngsta respondent var 10 år och den äldsta var 85 år. Studiens åldersindelning är 

grundad på hur respondenterna angett sin ålder och sysselsättning i enkäten, då resultatet i 

vissa frågor valts att redovisas genom en jämförelse mellan sysselsättning. Kategoriseringen 

10–21 år representerar yngsta student men inte äldsta student. Kategorierna 22–44 år och 45–

64 år representerar yngsta och äldsta yrkesarbetare. 65–85 år representerar yngsta och äldsta 

pensionär. Att yrkesarbetande fick två kategorier beror på att åldersintervallen mellan 22 och 

64 år ansågs vara för stort. Intervallet kan vara något missvisande, då en 63 åring var 

pensionär, en 65 åring var yrkesarbetande och en student som var 55 år. I kategorin ”annan 

sysselsättning” finns ingen åldersintervall utan de respondenter som var arbetslösa, 

långtidssjukskrivna och ”annat” är inräknade i kategorin. 

Resultatet från studiens kvantitativa del har redovisats med hjälp av diagram, tabeller och 

beskrivande text. Endast en del av respondenterna har lämnat kommentarer på de öppna 

frågorna, vilket gör att svaren inte kan behandlas med samma säkerhet som de kvantitativa 

frågorna. De kommentarer som lämnades har redovisats i anknytning till 

resultatredovisningen av den kvantitativa frågan. De kommentarer som valdes att redovisa 

ansågs vara relevanta för den ställda frågan och har, i så stor utsträckning som möjligt, 

redovisats med respondentens kön, sysselsättning och ålder för att ge kommentaren en 

tydligare känsla om vem som uttryckt sig. När kommentarer utan bakgrundsfakta om 

respondenten redovisas beror på att kommentaren uttryckts på liknande sätt av flera 

respondenter på samma fråga. Svaren på enkätens avslutande fråga har redovisats som en 

egen del i resultatet och de kommentarer som redovisats har kategoriserats in i olika teman. 

I studien förekom två typer av bortfall - externa och interna. Det externa bortfallet är de 

respondenter som inte tillhör urvalskategorin (Berntson et al., 2016), det vill säga 

respondenter som inte bodde i Kiruna centralort. Internt bortfall är bortfall på enstaka frågor 

bland de respondenter som för övrigt besvarat enkäten (Ejlertsson, 2005). Det interna 

bortfallet redovisas med hjälp av ett n-värde, där n-värdet representerar antalet respondenter 

som besvarat frågan (Ejlertsson, 2005). 

 

2.6 Metodkritik 

Studien har inte gjort en pilotstudie, det vill säga prövat enkätfrågorna innan huvudstudien 

genomförts (Berntson et al., 2016). Pilotstudien hade varit fördelaktigt då vissa frågor och 

svarsalternativ inte var tillräckligt tydliga. 

Enkätens distributionsform kan skapa ett snedvridet resultat som är svår att generalisera, då 

urvalet inte direkt går att styra (Ejlertsson, 2005). Dessutom överskattar distributionsformen 

andelen nöjda personer, vilket gör att studiens respondenter kan ha haft en subjektiv 
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inställning (Ejlertsson, 2005). Studien kan på så sätt ha fått en annan inriktning än om en 

slumpmässig post- eller webbenkät skulle ha genomförts. 

Dessutom besvarades enkäten i vissa fall av två personer tillsammans, vilket gjorde att 

svarsfrekvensen blev något lägre. Därmed kan studiens kön- och åldersfördelning vara något 

missvisande. 

Närvaro av mig och TVAB kan ha påverkat respondentens svar något samtidigt som 

respondenten kan ha upplevt sig stressad i en marknadsmiljö och på så sätt svarat fort på 

enkätfrågorna. Därmed har respondentens omedelbara reaktion på frågan erhållits istället för 

genomtänkta och reflekterande svar. 

Valet av att använda öppna frågor kan leda till vissa problem, till exempel kan hanteringen 

efteråt bli problematisk om enkäten besvaras handskrivet, då svaren kan bli svårlästa om 

handskriften är otydlig. Detta kan leda till att svaren misstolkas och fel slutsatser dras. I 

studien fanns ett par besvarade enkäter med svårlästa svar som inte kunde tolkas rättvist, av 

den anledningen togs svaren inte med i resultatredovisningen. Dessutom kan öppna frågor 

leda till ett högre bortfall, på grund av att personer inte vill eller orkar uttrycka sig. Då 

respondenter inte besvarar samtliga av enkätfrågorna kan det leda till en ökad risk för 

osäkerhet i undersökningen (Berntson et al., 2016). 

Att använda Likertskalor i enkäten ger inga tydliga indikationer på hur stor avståndet mellan 

de olika alternativen är, till exempel skillnaden mellan instämmer inte och instämmer inte 

alls.  

Trots att studien inte hade som avsikt att belysa avfallsfraktionerna matavfall, mediciner och 

farligt avfall togs likväl avfallsfraktionerna upp i enkätundersökningen.  

3. Teoretisk bakgrund
Under 2010 materialåtervanns endast 36 % av allt insamlat avfall i hela EU, vilket är en 

begränsad andel av allt som kunnat materialåtervinnas (EUR-Lex, 2014). EU:s avfallshierarki 

är ett styrmedel för medlemsländerna vad gäller avfallshantering (se figur 4). 

Figur 4.Visar avfallstrappans prioritetsordning. Källa: Avfall Sverige, 2013. 

Avfallstrappans prioritetsordning ska utföras med förutsättningen att det är miljömässigt och 

ekonomiskt rimligt (Svantesson, 2015). Värdet av det återvunna materialet ska täcka 
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kostnaderna för insamling, sortering och transport samtidigt som det ska vara ekonomiskt 

lönsamt att materialåtervinna i förhållande till andra behandlingsmetoder (Fråne et al., 2016). 

Materialets sammansättning måste vara av sådan kvalité att de kan ersätta jungfruligt material 

för att materialåtervinningen ska bli lönsam (Fråne et al., 2016).  

 

3.1 Faktorer som påverkar källsortering 
Människan reflekterar och analyserar potentiella fördelar med källsorteringen och jämför det 

med den tid och kostnad som sortering, rengöring och transport tar (Park & Ha, 2012). Enligt 

Berglund (2006) är dessa aspekter grundläggande faktorer som är viktiga att beakta för att 

förstå samhällets motivering till att källsortera. Det är viktigt att ta reda på vilka faktorer som 

påverkar att människor källsorterar, eftersom invånarna spelar en nyckelroll i arbetet med att 

öka materialåtervinningen i världen (González-Torre & Adenso-Díaz, 2005; Berglund, 2006). 

Medvetenheten om vilka faktorer som påverkar kan således bidra till att insamlingssystem 

kan utvecklas som motsvarar allmänhetens förväntningar (Rousta et al., 2015).  

Inre och yttre faktorer påverkar människans attityd gentemot källsortering (Johansson, 2016; 

Meng et al., 2016). Vad gäller inre faktorer, kan vissa människor delta i källsorteringen på 

grund av moraliska och emotionella skäl, exempelvis att människor mår bra av att bidra till att 

få en bättre miljö, trots att källsorteringen inte ger direkta fördelar (Smith et al., 1994; 

Berglund, 2006). Det kan även vara ett osjälviskt beteende där andras välmående och 

förmåner prioriteras, som förutsättningarna för nuvarande och framtida generationer (Park & 

Ha, 2012). Inre faktorer kan bero på bristen på kunskap eller att attitydsobjektet inte är 

kopplat till de värden som är viktiga för individen. Attityden och miljömedvetet beteende är 

ofta svårt att mäta, eftersom frågan om källsortering ofta besvaras och präglas av ett 

emotionellt svar (Smith et al., 1994 och Park & Ha, 2012). Dessutom menar Johansson (2016) 

och Elgaaied (2012) att ju bättre insamlingssystem som finns, desto mer skuld kan personer 

känna över att inte källsortera. Människans källsorterar mer om de känner sig bekanta med 

insamlingssystemet och upplever handlingen som behaglig (Sidique et al., 2010).   

De yttre faktorerna kan vara social påverkan, ekonomiska incitament samt lagar och regler. 

Social påverkan tillsammans med boendemiljö uppmuntrar och formar människor till vissa 

typer av beteenden (Park & Ha, 2012; Chut et al. 2013; Ahmad et al., 2014). Dessutom är det 

nödvändigt att myndigheter implementerar informella regler hur den enskilde kan agera på 

miljöområdet (Berglund & Söderholm, 2007). Nationella och lokala myndigheter använder 

ofta ekonomiska och politiska styrmedel för att få invånarna att bidra till ett hållbart samhälle 

(Berglund, 2006). Om handlingen leder till ekonomiska fördelar motiveras personer till att 

bete sig på ett visst sätt (Elgaaied, 2012; Ahmad et al., 2014; Meng et al., 2016). Thøgersen 

(2003) menar, att hushåll med viktbaserad avfallshämtning källsorterar mer till skillnad från 

hushåll som inte har det. För att styra över mer avfall till återvinning har 31 kommuner i 

Sverige infört viktbaserad avfallshämtning. Förutom grundavgiften betalas en avgift per kilo 

avfall som hämtas (Avfall Sverige, 2014). Genom att presentera källsorteringen i ett samlat 

paket ökar förståelsen av källsorteringens betydelse, både ur ett ekonomiskt och moraliskt 

perspektiv (Hage et al., 2009). 
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Att insamlingssystemet fungerar är en signifikant yttre faktor som påverkar och kan vara 

avgörande för att personer ska källsortera (Johannson, 2004; Haget et al., 2009; Sidlique et 

al., 2010; Rousta et al., 2015). Avståndet till närmaste insamlingssystem kan avgöra att en 

person källsorterar eller inte (González-Torre & Adenso-Díaz, 2005; Sidique et al. 2010; 

Rousta et al., 2015). Om avståndet minskar kan mängden källsorterat avfall öka, men om 

avståndet blir för långt kan handlingen istället begränsas (González-Torre & Adenso-Díaz, 

2005). Insamlingssystemen ska vara anpassade för alla i samhället, till exempel för personer 

med funktionsnedsättning (Johansson, 2016). Den fysiska utformningen kan anpassas så att 

källsorteringen blir lättare att förstå, då människor uppfattar och bearbetar information på 

olika sätt (Johansson, 2016). Människor reagerar olika på positiv och negativ information om 

källsortering (Schultzén & Magnusson (2008). Personer som till viss del är intresserade av 

miljöfrågor reagerar mest på negativ information, medan personer som är miljömedvetna tar 

ofta hänsyn till både positiv och negativ information, där den positiva informationen har en 

större påverkan (ibid.). Negativ information som exempelvis att källsorterat avfall hamnar i 

förbränning, kan leda till att återvinningsviljan försämras (Falck, 2013). Det är viktigt att 

människors miljövänliga och hållbara beteende uppmuntras, utan att det leder till irritation 

och frustration (Siu & Xiao, 2015). 

Andra faktorer som kan leda till att folk väljer bort källsorteringen kan vara att lagringen av 

avfallet tar för stor plats i hemmet (González-Torre & Adenso-Díaz, 2005; Sidique et al., 

2010; Bernstad, 2014). En studie om källsortering bland invånare i Eskilstuna visade att 

lagringen av avfallet följt av den personliga uppoffringen, i form av att själv sortera och 

rengöra avfallet, var faktorer som upplevdes som besvärliga (Berglund & Söderholm, 2007). 

3.2 Informationsförmedling 
Brist på kunskap och osäkerhet om hur källsortering ska göras kan vara en av orsakerna att 

människor väljer bort handlingen. Genom kunskapsspridning kan fördelarna och 

konsekvenserna med källsortering lyftas fram och på så sätt kan attityder och beteenden 

förändras (Schultz, 2002; Ahmad et al., 2014; Bernstad, 2014; Johansson, 2016). Ju mer 

medveten en person är om hur, när och varför någonting görs, desto större är sannolikheten att 

personen kommer att utföra handlingen (Schultz, 2002). Olika typer av 

informationskampanjer kan stimulera människor till att göra ytterligare insatser inom 

källsorteringen (Hage et al., 2009; Ahmad et al., 2014; Bernstad, 2014; Johansson, 2016). 

Fördelarna med kampanjer kan vara att människors normativa föreställningar om att även 

andra anstränger sig med källsorteringen bekräftas, samtidigt som den enskildes handling 

bekräftas (Hage et al., 2009). Information har även en praktisk funktion (Johansson, 2016). 

Den praktiska informationen informerar allmänheten om hur och var de kan källsortera men 

har sannolikt inte någon direkt påverkan på människors vilja till att källsortera, utan 

underlättar endast handlingen. 

Endast förmedling av information leder inte till något långvarigt förändrat beteende, utan är 

kortvarigt i samband med upplysningen (Schultz, 2002). Att regelbundet påminna människor 

om vikten av att källsortera är en väsentlig del i arbetet med att öka graden källsorterat avfall 

och för att bibehålla en god attityd gentemot källsortering (Lundin, 2013). I vilken 
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utsträckning information bör förmedlas beror på hur insamlingssystemet fungerar (Lundström 

Belleza, 2015). Åsikter och vanor får inte vara påtvingande, eftersom människor har 

individuella och subjektiva tolkningar om saker (Siu & Xiao, 2015). 

  

3.3 Nationell insamling av källsorterat avfall 

Samtliga av EU:s medlemsländer ska ha en nationell avfallsplan med syfte att minska 

avfallsmängderna. I Sverige är det Naturvårdsverket som ansvarar för framtagandet av 

avfallsplanen och deras vision är att gå från avfallshantering till resurshushållning 

(Svantesson, 2015). I Europaparlamentets och rådets förpackningsdirektiv (94/62/EG) finns 

krav på att medlemsländer inför insamling- och återvinningssystem för förpackningar.  

I förordning (2014: 1073) om producentansvar för förpackningar står, att alla verksamheter 

som tillverkar, importerar eller säljer produkter ska ansvara för kostnaderna för hantering och 

återvinning av en förbrukad vara. Flera större producenter av varugrupper organiserar sina 

förpliktelser genom FTI. FTI är en verksamhet som finansieras med förpackningsavgifter som 

producenterna betalar och konsumenterna i och med att de köper produkten (Avfall Sverige, 

2016). Om producentansvaret inte efterlevs är det den kommunala avfallshanteringen som 

omhändertar producentmaterialet, då materialet hamnar i hushållsavfallet. I och med detta 

betalar konsumenterna återigen för omhändertagandet av förpackningen i form av den 

kommunala renhållningstaxan (Lundström Belleza, 2015). Att lämna källsorterat avfall på 

återvinningsstationerna är således ett sätt att sänka den kommunala renhållningstaxan 

(Lundström Belleza, 2015). 

Förutom återvinningsstationer används andra typer av insamlingssystem i Sverige. Idag har 

drygt 40 % av landets lägenhetshus och 10 % av villorna tillgång till FNI (Avfall Sverige, 

2016). Exempel på FNI är miljö-/soprum med flera kärl för olika fraktioner i lägenhetshus 

samt flerfackskärl för villor (Avfall Sverige, 2016). Optisk sortering och sopsug är andra 

varianter av FNI. Optisk sortering görs genom olikfärgade påsar för de olika 

avfallsfraktionerna och lämnas i samma kärl. Påsarna kommer i sorteringsanläggningen att 

separeras ut efter färg. Sopsug är ett slutet och automatiserat system som med hjälp av 

nedgrävda rör och lufttryck samlar in avfallet i stora uppsamlingscontainrar (Avfall Sverige, 

2016). I Falun har ett testprojekt ”Kvartersnära insamling” genomförts under 2016, som är en 

satsning på återvinning närmare hemmet (FEV, 2016). I och med att förpackningsinsamlingen 

kan övergå till en kommunal hantering testar Falu Energi och Vatten hur en gemensam 

behållare för hushållsavfall och förpackningar i nära anslutning till fastigheterna fungerar. 

Projektet syftar till att undersöka om graden källsorterat avfall ökar i kommunen i och med att 

avståndet minskar (FEV, 2016). 
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4. Kiruna kommun

Information om källsortering har förmedlats under koncerndagar, på Tekniska Verkens 

Facebook-sida, via annonsblad och kommunens egen lokala hushållstidning Kiruna 

Information (Johansson, 2017, personlig kommunikation). Dessutom har TVAB tillsammans 

med Kiruna kommun arrangerat projekt för elever i åttondeklass om hållbar utveckling, vilket 

inkluderade källsortering (Nordmark, 2017). 

4.1 Insamlingsnivåer 
Kiruna kommun ligger idag under rikssnittet när det gäller insamlingsnivåer av källsorterat 

avfall. Att undersöka förekomst av felsortering har TVAB genomfört plockanalyser på avfall 

som kommer in till värmeverket. Sedan 2005 har mängden producentansvarsmaterialet 

minskat (Lundin, 2013), likväl visar plockanalyser från 2014 och 2015 att 45–50 % av 

hushållsavfallet kunnat sorteras ut till materialåtervinning (Lundström Belleza, 2014; Brobäck 

Nyrén, 2016).  

Enligt Leander et al. (2016), samlades ungefär 23 % av förpackningarna och drygt 16 % av 

tidningar in för materialåtervinning vid 2015. I tabell 1 visas kommunens insamlingsnivåer 

åren 2015 och 2016 samt rikets genomsnittsnivåer under 2016. 

Tabell 1. Tabellen visar insamlingsnivåerna för 2015 och 2016. Källa: FTI, 2017c. 

Kiruna 2015 

kg/invånare 

Kiruna 2016 

kg/invånare 

Riket 2016 kg/invånare 

Glas 9,84 18,56 21,19 

Papper 4,92 8,05 13,24 

Plast 2,64 4,43 6,38 

Metall 1,51 1,60 1,60 

Tidningar 9,60 9,22 23,62 

Statistiken visar att insamlingsnivåerna ökat sedan 2015 i samtliga fraktioner förutom 

tidningar som istället minskat. Ökningen gäller framförallt glas, -papper, - och 

plastförpackningar. Siffrorna i tabellen visar kilovikten av de förpackningar och tidningar som 

samlats in i kommunen delat med antalet kommuninvånare (FTI, 2017b). 

4.2 Insamlingssystem 

I och med etableringen av nya Kiruna centrum ges unika förutsättningar att från start göra 

insamlingen av källsorterat avfall bättre genom att återvinningsstationer och utrymme för FNI 

planeras in i detaljplaner (Tekniska Verken i Kiruna, 2011; Leander et al., 2016). I befintlig 

lägenhetsbebyggelse föreslås en fördjupad utredning om möjligheten med att samla in mat-

och restavfall i separata kärl och att förpackningar och tidningar samlas in fastighetsnära och-

/eller kvartersnära (Leander et al., 2016). I villabebyggelse föreslås separata kärl för mat- och 

restavfall och att förpackningar och tidningar lämnas in i återvinningsstationer, eller utreda 

möjlighet av FNI i form av en gemensamhetslösning (Leander et al., 2016).  
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I Kiruna kommun finns idag ingen viktbaserad avfallshämtning (Nilsson, 2017, personlig 

kommunikation). Vid val av insamlingssystem måste hänsyn tas till kommunens lokala 

förhållanden såsom långa avstånd och kallt klimat. Avancerade insamlingssystem som optisk 

sortering, sopsug och fyrfackslösningar innebär dyrare kostnader och investeringar. De lokala 

förhållanden och de ekonomiska aspekterna hindrar att mer avancerade insamlingssystem ska 

bli lönsamma i kommunen (Leander et al., 2016). Införandet av optisk sortering anses 

problematiskt på grund av att avfallet inte kan komprimeras lika effektivt som dagens 

avfallsbilar kan, vilket leder till ökade transporter (Nilsson, 2017, personlig kommunikation). 

Dessutom behövs en ny sorteringsanläggning byggas. Vid installation av sopsug skulle endast 

en liten del av kommunen få ta del av detta, då det inte är lönsamt att bygga ut det i hela 

kommunen på grund av de långa avstånden. Sopsug fungerar ofta bättre i större och tätare 

städer (Nilsson, 2017, personlig kommunikation). Införandet av fyrfackskärl skulle innebära 

försämrad arbetsmiljö, då arbetet sköts manuellt. Fordon med ett mer avancerat 

fyrfackssystem har ännu inte testats i så kallt klimat som Kiruna (Leander et al., 2016). 

 

5. Enkätresultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från enkätundersökningen. Avsnittet är uppdelat i fem 

delar: (a) andel respondenter som källsorterar och vilka avfallsfraktioner som källsorteras; (b) 

medvetenheten om syftet med källsortering och viljan till att öka kunskapen; (c) hur 

källsorteringen upplevs som handling och respondentens inställning; (d) vilka faktorer som 

påverkar källsorteringen; och (e) respondenternas förbättringsförslag. 

 

5.1 Respondenter 
Enkätundersökningen resulterade i 117 stycken besvarade enkäter. Av dessa var 97 boende i 

Kiruna centralort, 15 boende i ett område utanför Kiruna centralort men inom Kiruna 

kommun och 3 boende på annan ort. Då studien avgränsat sig till Kiruna centralort var 97 av 

enkäterna relevanta för studien. Studiens externa bortfall blev därmed 20. Totalt antal 

respondenter som besvarat respektive fråga varierar och kommer att redovisas som ett n-

värde. N-värdet stå skrivet under figurer, ovan tabeller eller i textform.  

Bakgrundsfakta om respondenternas kön, ålder, sysselsättning, boendeform och 

familjeförhållanden redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Redogörelse av bakgrundsfaktafrågor om respondenterna. Presenteras i antal och 

procent (n=97). 

 Antal respondenter Andel (%) 

Kön   

Kvinna 66 67 % 

Man 30 32 % 

Annat 1 1 % 

SUMMA 97 100 % 
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Ålder 

10–21 6 6 % 

22–44 15 16 % 

45 – 64 33 34 % 

65–79 30 31 % 

80–85 4 4 % 

Inte angett ålder 9 9 % 

SUMMA 97 100 % 

Sysselsättning 

Yrkesarbetande 47 50 % 

Pensionär 40 40 % 

Student 6 6 % 

Arbetslös 1 1 % 

Långtidssjukskriven 1 1 % 

Annat 2 2 % 

SUMMA 97 100 % 

Boendeform 

Villa 39 40 % 

Lägenhet 51 53 % 

Radhus 5 5 % 

Annat 2 2 % 

SUMMA 97 100 % 

Familjeförhållande 

Gift 46 47 % 

Sambo 16 17 % 

Ensamstående 23 24 % 

Ensamstående med barn 4 4 % 

Annat 8 8 % 

SUMMA 97 100 % 
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En jämförelse har i vissa frågor gjorts mellan respondenter i kategorin sysselsättning. I tabell 

3 redogörs antal respondenter i respektive sysselsättning samt kön och ålder. 

 

Tabell 3. Redogörelse av respondenterna i kategorin sysselsättning. 

Sysselsättning Kön Ålder Antal 

respondenter 

Procent 

Yrkesarbetande Kvinna 22–64 år 32 33 % 

Yrkesarbetande Man 22–64 år 14 14, 5 % 

Yrkesarbetande  Annat 32 år 1 1 % 

Pensionär Kvinna 63–85 år 26 27 % 

Pensionär Man 63–85 år 14 14,5 % 

Student Kvinna 10–19 år 4 4 % 

Student Man 10–19 år 2 2 % 

Arbetslös Kvinna 42 år 1 1 % 

Långtidssjukskriven Kvinna 49 år 1 1 % 

Annat Kvinna 23 år 1 1 % 

Annat Man Inte angett ålder 1 1 % 

SUMMA   97 100 % 

 

5.2 Enkätsvar 

5.2.1 Andel respondenter som källsorterar och vad de källsorterar 

Av respondenterna svarade 82 % att de källsorterade, 17 % att de ”källsorterade ibland” och 1 

% att de inte källsorterade. De avfallsfraktioner som källsorterades bland de respondenter som 

källsorterade/ källsorterade ibland redovisas i figur 5. Respondenten som inte källsorterade 

hänvisades vidare till fråga 4 (se bilaga 1). 

 

Figur 5. Graden av källsortering av de olika avfallsfraktionerna. I frågan kunde ett eller flera 

alternativ väljas (n=95). 
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Glas-och metallförpackningar var fraktioner som de allra flesta respondenter sorterade ut och 

var högst både hos de som källsorterade och de som källsorterade ibland. 

För att undersöka om respondenterna önskade källsortera mer eller mindre än vad de gör idag 

svarade 42 % skulle tänka sig att ”källsortera mer” och 58 % att ”varken mer eller mindre” (se 

figur 6). 

Figur 6.  Frågan om respondenterna önskade källsortera mer än idag (n=95). 

De respondenter som ville ”källsortera mer” var främst yrkesarbetande. Gruppen pensionärer 

var de som varken ville källsortera mer eller mindre”. 16 respondenter som svarade att de 

skulle vilja ”källsortera mer” kommenterade att de även skulle vilja sortera ut matavfall. 

En MP, 68 år och en manlig respondent som ville ”källsortera mer” skrev: ”om det fanns kärl 

där man bor” respektive: ”möjlighet i anslutning till lägenhetsbyggnad av sopkärl måste 

finnas”. En MY, 46 år som varken ville källsortera sortera mer eller mindre skrev: ”Blir det 

för mkt ledsnar man”. 

5.2.2. Medvetenheten om syftet med källsortering 

Över 90 % av respondenterna kände till syftet med källsorteringen. Nedan följer kommentarer 

som lämnades på kommentarsfrågan om varför respondenten källsorterade: 

”Få en bättre miljö”, ”hållbar värld”, ”för naturens skull”, ”spara på jordens resurser”, 

”minska resursförbrukningen”, ”för att material måste återanvändas mer”, ”allt går ej att 

bränna”, ”ekonomi”, ”slut kretsloppen så långt som möjligt”, “för att mina barnbarn ska i 

framtiden ha en miljö att leva i” 

Dessutom lämnades kommentar från MY, 38 år som påpekade att: “behövs mer tydlighet och 

bakgrundsinfo om varför till allmänheten”. 

Trots den goda medvetenheten om varför källsortering är viktigt önskade sig 40 % av 

respondenterna mer eller lite mer information om detta. 42 % ansågs sig redan vara väl 

informerade om källsorteringen och önskade sig således inte mer information. I figur 7 

redovisas en jämförelse mellan sysselsättning för att undersöka hur respektive kategori 

svarade gällande frågan om information. 
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Figur 7. Frågan om respondenterna önskade sig information om syftet med källsortering (n=97). 

 

Större andel pensionärer än yrkesarbetare ansåg sig redan ha tillräckligt med information om 

källsorteringens syfte. Respondenter påpekade att det behövdes mer information och bättre 

upplysning till hushållen. KY, 37 år påpekade att: ”Kirunabostäder kan ha info i ex. 

trapphuset angående hur man sorterar och var närmaste återvinningsstation finns”.  

 

På vilket sätt respondenterna tog del av information om källsortering varierade. I enkäten 

fanns svarsalternativ på vanliga tillvägagångssätt, men även en öppen fråga där andra 

tillvägagångssätt kunde beskrivas (se figur 8). 

 

Figur 8. Redovisning om hur respondenterna tar till sig information om källsortering. I frågan kunde ett eller 

flera alternativ väljas (n=95). 

 

Via ”tidning”, ”informationsskyltar” och ”informationsblad i brevlådan” fick de flesta 

respondenter till sig information om källsortering. Endast en bråkdel av respondenterna läste 

inte sådan information. Förutom ovannämnda tillvägagångssätt tog respondenter till sig 

information genom: ”kommunal infokatalog” via ”kampanjer” och en respondent som 

”arbetar med frågorna”. 
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5.2.3 Respondenternas upplevelse av källsortering som handling 

Frågan om källsortering ansågs vara en handling som var enkel eller svår svarade 26 % att det 

var ”mycket enkelt” och 56 % att det var ”ganska enkelt”. Resultatet redovisas genom en 

jämförelse mellan sysselsättning (se figur 9). 

Figur 9. Visar hur respondenterna upplevde källsorteringen som handling (n= 97). 

Majoriteten av respondenterna ansåg källsortering var ”ganska enkelt”, där gruppen 

yrkesarbetande dominerande. Enligt respondenter berodde det på att det fanns bra information 

medan KP, 63 år menade att anledningen var: ”har närhet till återvinningsstation” och KY, 

38 år att: ”vet vart jag ska lämna det”.  

Av de respondenter som ansåg källsortering vara ”mycket enkelt” lämnades en kommentar av 

KP, 68 år att: ”har gott om tid” och en KY, 28 år: ”när man vet, kan man” samt KY, 43 år 

att: ”har gjort det så länge nu så nu kan man”. Dessutom menade MP, 81 år att det är enkelt 

eftersom: ”det är uppenbart vad som är vad” och enligt MY, 46 år att: ”det finns ÅVS 

överallt”. En kommentar från en MS, 13 år uttryckte sig: ”för att jag inte källsorterar så 

extremt mkt, det är lätt att släppa ner en metallburk i en låda”. 

Ett fåtal pensionärer och yrkesarbetare ansåg handlingen vara ”ganska svårt” och ”mycket 

svårt”. Kommentarer som lämnades handlade om bristen på tillgänglighet. KP, 78 år skrev: 

”Lång väg till miljöstation” och en MY, 54 år menade att: ”logistiken är usel. Borde finnas 

återvinningsstationer i varje kvarter. Fler stationer nära bostaden”. Dessutom påpekade KY, 

46 år att: ”Det blir svårt att i vardagen behöva besöka ÅVC utan bil”. Dessutom lämnades 

kommentar av en KY, 62 år att källsorteringen blev mycket svårt på grund av: ”platsbrist och 

otillgängligt för funktionshindrade”. 

I frågan om respondenten ansåg sig ha tillräckligt med information om hur de ska källsortera 

svarade 68 % att det de ansåg att informationen som fanns var ”ganska bra” och 23 % ansåg 

att det fanns mycket bra information (n=97). Ingen av de svarande upplevde att informationen 



24 
 

som fanns var ”mycket dåligt”. MY, 60 år som ansåg att informationen var ”ganska bra” 

påpekade att informationen vid återvinningsstationen borde göras tydligare: ”det borde vara 

tydligare information vid sophanteringsplatsen”. 

 

Frågan om vilken inställning som fanns gentemot källsorteringen svarade 57 % att de hade en 

”mycket positiv inställning”, 36 % att de hade en ”ganska positiv inställning” och 7 % som 

ansåg sig ”varken ha positiv eller negativ inställning” (n=97). Även i frågan om vilken 

påverkan källsorteringen har på hållbar utveckling menade 64 % att det spelade en ”mycket 

betydlig roll”, 32 % ansåg det som ”ganska betydlig”. Endast 1 % ansåg det som ganska 

obetydlig (n=95). 

 

5.2.4 Faktorer som påverkar källsortering 

Lagringen av avfallet i hemmet kan ses som en faktor som påverkar källsorteringsviljan. 

Resultatet på frågan om respondenten upplevde källsorteringen ta plats i hemmet presenteras i 

figur 10. 

 

 

Figur 10. Frågan om källsortering tar plats i hemmet (n=97). 

50 % av respondenterna ansåg källsorteringen ta en ”liten plats”, 25 % menade att det tog 

”mycket plats” och 24 % att källsorteringen inte tog någon betydande plats.  

En KP, 65 år som medgav att källsorteringen tog ”mycket plats” löste problemet genom att: 

“använder balkongen” medan en KA, 42 år löste det genom att: ”anpassar möblerna i 

köket”. För en manlig respondent var anledningen att: ”återvinningsstation för långt bort”. 
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Vidare fick respondenterna ange grad av instämmande till påståendet om avståndet till 

närmaste återvinningsstation påverkade källsorteringen (se figur 11). 

Figur 11. Frågan om avståndet till närmaste återvinningsstation var avgörande för källsorteringen (n=97). 

”Instämmer delvis” fick högst antal respondenter där yrkesarbetande var den dominerande 

gruppen. Av respondenterna som ”källsorterade ibland” medgav 12 av 16 att avståndet helt 

eller delvis avgjorde. 

Svarsalternativen ”instämmer inte” och ”instämmer inte alls” kan tolkas likvärdigt, då båda 

svarsalternativen menar att avståndet avgör. Om resultatet räknas samman visar resultatet att 

33 respondenter (34 %) ansåg att avståndet inte påverkade, jämfört med 45 respondenter (46 

%) som ansåg att de helt eller delvis påverkade. 

Följande kommentarer är från respondenter som ansåg att avståndet avgjorde: KP, 69 år 

menade att: ”enklare ju närmre” medan en KP, 78 år skrev: ”jag befarar att det kommer att 

göra det när åldern sätter gränser”. En KY, 62 år med funktionsnedsättning menade att: 

”avståndet avgör. 

Känslan av obehag var en tredje faktor som undersöktes. Resultatet visade att ”skräpigt” och 

”bristande belysning” var två faktorer som gjorde att känslan vid återvinningsstationen blev 

obehaglig (n=74). Respondenter kommenterade frågan på följande sätt:  

"omständligt moment i vardagen, för långt bort", ”dålig sandad väg, vintertid”, ”ofta fullt", 

"Snöröjning!!", "otillgängligt för funktionshindrade", "tätare byte av containrar behövs" 

obehagligt kvällstid speciellt om "burkletare" är där” 
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I frågan om vilken den mest betydande faktorn som påverkade viljan till att källsortera mer 

eller att börja källsortera presenteras i figur 12.  

 

 

Figur 12. Vilken faktor respondenterna ansåg ha störst påverkan för att de ska källsortera mer. I fråga kunde ett 

eller flera alternativ väljas (n=87). 

  

”Avståndet till närmaste återvinningsstation-/central” ansågs vara den viktigaste faktorn, följt 

av ”information om hur man ska källsortera”. Av de respondenter som källsorterade ibland 

svarade 12 av 16 att avståndet var en faktor som påverkade att de skulle börja källsortera mer.  

MY, 30 år valde ”annan anledning” och påpekade att ekonomiska incitament kunde påverka 

viljan till att källsortera mer. En KY, 28 år som menade att om information om: ”att tidningar 

återvinns istället för att åka till värmeverket", skulle respondenten källsortera mer. KY, 49 år 

som källsorterade ibland menade, att om vetskapen att handling gör skillnad skulle 

inställningen till källsorteringen möjligen vara annorlunda:” om jag visste att det gör skillnad. 

Nu åker väl allt i samma värmeverk ändå?”.  

Dessutom utryckte sig respondenter på följande sätt på svarsalternativet ”annan anledning”: 

”sorteringskärl i direkt anslutning till lägenheten”, ”mindre emballage i framtiden”, ”fler 

återvinningsstationer”, ”att kommunen plockar upp från dörren” 

 I frågan lämnade flera respondenter kommentar att en faktor som skulle påverka att de skulle 

”källsortera mer” var om det fanns matavfallsinsamling. 

 

5.2.5 Förbättringsförslag 

I enkätens avslutande fråga fanns möjlighet för respondenterna att ge förslag på hur de skulle 

vilja förbättra nuvarande källsorteringsmöjligheter i centralorten. En manlig respondent ansåg 

att:” […] sätt krav på sorteringen. Mat, plast, metall, ALLT!”. 

Önskemål om förbättringar vid nuvarande återvinningsstationer lämnades kommentarer 

såsom: ”Även ha batteriholkar och för glödlampor bredvid all annan sortering/vid hyreshus”, 
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och ”att alla behållare finns på plats”. Dessutom kommenterade en KS, 18 år att: ”Bättre 

utmärkning vars de finns källsortering”. 

Kommentarer gällande FNI var en återkommande kommentar bland flera respondenter. En 

manlig respondent skrev: ” […] soprum i direkt anslutning. Så när man för ut soporna så 

källsorterar man” och en MY, 34 år önskade att det fanns: ”Miljörum, hämta som 

hushållsavfall” och MS, 13:”att komma plocka upp från dörren”. 

Flera respondenter påpekade att antalet återvinningsstationer borde öka. Kommentar från MY, 

49 år skrev: “Mer källsortering i bostadsområden” liknande kommentar skrevs av KP, 67 år: 

”på fler platser att lämna källsorteringen på”. 

6. Metoddiskussion

Då distributionsformen överskattar andelen nöjda personer (Ejlertsson, 2005) kan de som 

besvarade enkäten ha haft en mer positiv snarare än negativ inställning gentemot 

källsortering. I sammanhanget kan de nöjda personerna tolkas vara de personer som redan 

källsorterade och kände till dess miljöfördel. 

En pilotstudie hade varit fördelaktigt då enkätens utseende och antal frågor i vissa fall varit en 

anledning för att besökare valt att inte besvara enkäten. Besökare kommenterade under 

marknaden att enkäten hade för många frågor och påpekade att det var anledningen till att de 

inte svarade på enkäten. Orsaken till att folk uppfattade enkäten på sådant sätt kan ha berott på 

att kommentarsfälten tog upp mycket utrymme, vilket gjorde att enkäten inte såg tillräckligt 

luftig ut. Dessutom har avsaknaden av svarsalternativ eller att enkätfrågan varit svårtolkad 

och-/eller felformulerad resulterat i att respondenter inte svarat på frågan. Enligt Berntson et 

al. (2016) beror det på att frågans kvalité varit bristfällig. Exempel på en felformulerad fråga 

är fråga 13 i enkäten (se bilaga 1) där ett svarsalternativ saknades för de respondenter som 

”inte kände obehag” vid återvinningsstationerna och i fråga 14 (se bilaga 1) där 

svarsalternativ för ”inget av dem” saknades. 

Då en kvantitativ enkätundersökning inte ger lika fördjupade svar som en kvalitativ intervju, 

skrevs en fråga i slutet av enkäten ifall respondenten kunde tänka sig ställa upp för ytterligare 

frågor i form av personlig intervju. 6 utav studiens respondenter lämnade kontaktuppgifter för 

att ställa upp för ytterligare frågor. En kvalitativ intervju gjordes på grund av tidsbrist. Om 

endast en kvalitativ undersökning genomförts med invånare i centralorten hade möjligen en 

fördjupad förståelse för hur de resonerade kring källsortering erhållits. Om ett slumpmässigt 

urval av respondenterna hade gjorts skulle mer generella slutsatser kunnat dras än vad denna 

studie kan. 
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7. Diskussion 

Undersökningsformen var av god tillförlitlighet och har en hög reliabilitet, eftersom studien 

mätte det som var relevant i sammanhanget (Ejlertsson, 2005). Liknande resultat kan uppnås 

med förutsättningen att besökare är villiga att besvara enkäten. Studiens validitet anses i 

denna studie vara relativt hög. Antagandet grundar sig på att enkätfrågorna till största del varit 

utformade på sådant sätt att frågan kunde mäta det frågan var avsedd att mäta (Ejlertsson, 

2005), det vill säga respondentens attityd gentemot källsortering och de faktorer som påverkar 

deras källsortering. De frågor som ställdes handlade om vilken kännedom som fanns om 

källsortering, varför det är viktigt att utföra handlingen och hur källsorteringen upplevdes som 

handling (se bilaga 1, fråga 4–6). Vad gäller uppfattningen om källsortering och dess 

påverkan på hållbar utveckling ställdes frågor där respondentens inställning tydligt kunde 

uppfattas. Dessutom ställdes frågor som undersökte olika faktorer och huruvida de påverkade 

respondentens källsortering (se bilaga 1, fråga 10–14). Svaren på enkätfrågorna gav sedan 

utrymme för tolkning av attityder gentemot källsorteringen. På så sätt bidrog svaren till att 

besvara studiens frågeställning (Berntson et al., 2016). Fråga 11 i enkäten (se bilaga 1) 

redovisades inte på grund av att frågan inte bidrog till att besvara frågeställningen.  

 

7.1 Attityden gentemot källsortering 

Trots att källsorteringen är en frivillig handling (Berglund, 2006), fick studien en hög andel 

respondenter som källsorterade sitt avfall, vilket visar på att respondenterna vill ta ett ansvar 

för sin konsumtion av material som skadar miljön (EEA, 2016; Johansson, 2016). Attityden 

gentemot källsorteringen var god bland respondenterna, då flera önskade sig källsortera mer 

(se bilaga 2, fråga 3). Intresset för att källsortera mer avfallsfraktioner, men också matavfall, 

visar på att viljan till att förstärka sitt beteende med källsorteringen finns bland 

respondenterna. Denna vilja är en positiv bekräftelse på framtida utveckling med källsortering 

i kommunen. Vad gäller det låga antal respondenter som sorterade ut matavfall berodde på att 

det ännu inte finns någon matavfallsinsamling i kommunen (Nilsson, 2017, personlig 

kommunikation). 

De respondenter som hade en något mindre positiv inställning gentemot källsorteringen 

exempelvis respondenten som menade, att om vetskapen att handlingen gör skillnad skulle 

attityden till källsorteringen möjligen vara annorlunda. Eftersom källsorteringen är en 

handling som inte ger direkta fördelar för den enskilda individen (Smith et al., 1994; 

Berglund, 2006) kan risk finnas att människor inte ser nyttan med att källsortera och kan på så 

sätt avstå från handlingen. Ett visst avstånd till meningen med källsorteringen och dess 

betydelse för miljön (Johansson, 2016; Meng et al., 2016) kan uppstå om handlingen inte ger 

tydliga fördelar. Genom att förändra attityden till ett mer positivt kan det vara fördelaktigt att 

kommunen redogör för hur källsorteringen går till eller till exempel redovisar kommunens 

årliga insamlingsnivåer. Redogörelsen kan ha en positiv påverkan på människors känsla av att 

deras handling gör skillnad samtidigt som föreställningen om att även andra källsorterar 

bekräftas (Hage et al., 2009). 
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Attityden om hur källsorteringen upplevdes som handling visade resultatet på att de flesta 

respondenter upplevde källsorteringen som ganska eller mycket enkel. Två respondenter 

kommenterade att handlingen blivit en vana, då de menade att när de har gjort det så länge så 

kan de det. Respondenterna kan således uppfatta att handlingen är behaglig och att de känner 

sig bekanta med insamlingssystemet (Sidique et al., 2010). Trots att de flesta respondenter 

kände sig väl informerade om hur och varför källsortering görs, fanns en vilja bland 40 % av 

respondenterna att informationen borde öka, framför allt informationen om varför 

källsortering är viktigt. Detta kan tolkas som att kommunens arbete med att informera 

invånarna ytterligare kan förbättras. Då tidningen ansågs vara det mest använda 

informationsmedlet för att ta till sig information om källsortering, kan den lokala 

hushållstidningen vara utgångspunkten där källsorteringen ytterligare kan uppmärksammas. 

Dessutom kan önskan om mer information om källsortering tolkas att respondenterna vill 

förstärkas sitt beteende. Genom ökad kunskap ges bättre förutsättningar för att ett visst 

beteende kan förändras eller förstärkas (Schults, 2002). 

Utöver att källsortering görs i syfte att vänja om miljön, kan människor göra det i syfte att få 

en ekonomisk vinning utav handlingen. Ekonomi kan vara en aspekt som styr vissa beteenden 

och uppmuntrar människor till att bete sig på ett visst sätt (Hage et al., 2009; Ahmad et al., 

2014; Johansson, 2016; Meng et al., 2016). Med hjälp av ekonomiska styrmedel kan de 

miljömässiga fördelarna och betydelsen av källsorteringen göras mer uppmärksammad, till 

exempel genom införandet av viktbaserad avfallsavgift (Hage et al., 2009). Enligt Thøgersen 

(2003), visade resultatet på att de hushåll som hade en viktbaserad avfallsavgift var de som 

källsorterade mer, i jämförelse med de som inte hade det. Idag finns ingen viktbaserad 

avfallshämtning Kiruna. Två respondenter lämnade kommentarer som handlade om ekonomi. 

En MY, 30 år antydde att det skulle vara en faktor som kunde påverka att han skulle 

källsortera mer än vad han gör idag, medan den andra respondenten menade att anledningen 

till att hon källsorterade var på grund av ekonomin. Hur den sistnämnda kommentaren ska 

tolkas i sammanhanget med ekonomiska styrmedel är svår att säga. 

7.2 Faktorer som påverkar attityden 

Av de respondenter som tyckte att källsortering var en handling som var svårt menade, att 

faktorer såsom tillgänglighet och avstånd samt att återvinningsstationerna inte var anpassade 

för funktionshindrade gjorde att källsorteringen blev svår. Då den sistnämna visade på en 

begränsning för funktionshindrade är det viktigt, enligt Johansson (2016), att anpassa 

möjligheterna till källsortering så att handlingen blir till för alla i samhället och inte 

exkluderar vissa. 

Den sociala omgivningens påverkan var en faktor som undersöktes, då social omgivning ofta 

formar människors attityder och beteenden (Park & Ha, 2012; Chut et al., 2013; Ahmad et al., 

2014). Resultatet visade inte att social omgivning var en faktor som påverkade 

respondenterna, då endast en bråkdel menade att det påverkade. En typ av social omgivning 

kan exempelvis vara skolan. Med liknande projekt som Tekniska Verken och Kiruna kommun 

genomfört med elever i åttondeklass om hållbar utveckling (Nordmark, 2017) kan attityder 
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och beteenden gentemot hållbarhet och källsortering tidigt implementeras hos den yngre 

befolkningen. 

Undersökningen huruvida lagringen av avfallet och dess upptag av plats i hemmet visade inte 

påverkar respondenternas attityd något, trots att det var en faktor som kunde upplevas som ett 

hinder (González-Torre & Adenso-Díaz, 2005; Berglund & Söderholm, 2007; Sidique et al., 

2010; Bernstad, 2014). Däremot påpekades att avståndet kunde påverka att en person 

källsorterade eller inte (González-Torre & Adenso-Díaz, 2005; Sidique et al., 2010; Rousta et 

al., 2015). Resultatet visade att nästan hälften av respondenterna ansåg att avståndet helt eller 

delvis avgjorde, där yrkesarbetande var den dominerande gruppen. Samtidigt var gruppen 

respondenter som ansåg att avståndet inte avgjorde också relativt hög i jämförelse. Resultatet 

ansågs vara något svårtolkad, eftersom svarsalternativen ”instämmer helt” och ”instämmer 

delvis” skiljer sig mer emellanåt än vad svarsalternativen ”instämmer inte” och ”instämmer 

inte alls” gör. På grund av att de inte ansågs vara någon tydlig skillnad mellan de två 

sistnämnda alternativen tolkades resultatet genom att svarsalternativen slogs ihop till en 

kategori. 

Trots att resultatet på frågan om vilken faktor som respondenten upplevde ha störst påverkan 

för att ”källsortera mer” eller att ”börja källsortera” (se bilaga 2, fråga 14), också påvisade att 

avståndet till närmaste återvinningsstation hade störst betydelse, är det svårt att dra en 

generell slutsats om avståndets avgörande. Det som är intressant att lyfta fram är att 12 av 16 

respondenter som ”källsorterade ibland” ansåg både att avståndet helt eller delvis avgjorde för 

att de skulle källsortera, samtidigt som de ansåg att avståndet var den viktigaste faktorn för att 

de skulle källsortera mer. På detta sätt kan en slutsats dras bland de respondenter som 

källsorterade ibland, att avståndet avgjorde och påverkade deras källsortering. 

Bristen på FNI kan upplevas som en begränsande faktor för personer. Studiens respondenter 

visade på en vilja att källsortera mer, men de menade samtidigt att de skulle göra det om det 

fanns återvinningsmöjligheter i nära anslutning till fastigheten. Idag har väldigt få invånare 

inom centralorten tillgång till FNI (Leander et al., 2016) och det finns inga planer på att 

tillföra fler inom centralorten (Tekniska Verken i Kiruna, 2011). Resultatet av de 

avfallsfraktioner som respondenterna källsorterade visade att glas-och metallförpackningar 

var de avfallsfraktioner som flest källsorterade (se bilaga 2, fråga 2), vilket även 

insamlingsstatistiken från 2016 visade på (se tabell 1). Orsaken till att dessa två 

avfallsfraktioner var de som flest källsorterade kan delvis beror på den typ av FNI som 

kirunabostäder har (se figur 3) där glas-och metallförpackningar slängs på samma ställe som 

hushållsavfallet. 

Bristen på lättillgängliga insamlingssystem kan bromsa upp möjligheterna med att öka 

insamling av källsorterat avfall. Frågan om på vilket sätt återvinningsgraden kan öka om 

förutsättningarna för privathushållen begränsas? Eftersom vi människor spelar en nyckelroll i 

arbetet med att öka materialåtervinningen (González-Torre & Adenso-Díaz, 2005) ligger stor 

vikt i att hitta ett insamlingssystem som fungerar och syftar till att göra det lättare för fler 

människor att källsortera. Människor måste få möjlighet att på ett enklare sätt ta ansvar för sin 

konsumtion av material som skadar miljön. 
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8. Slutsats

Studiens resultat visade att respondenterna överlag hade en positiv attityd gentemot 

källsortering. Medvetenheten om syftet med att källsortera och dess påverkan på miljön och 

hållbar utveckling visade sig var hög. Resultatet tyder på att även om respondenterna redan 

ansågs vara bra på att källsortera finns det potential för att öka graden källsorterat avfall i 

centralorten. Trots att högre andel respondenter var nöjda med sin insats idag, hade en ganska 

stor andel respondenter en vilja att källsortera mer än de gör idag. Att viljan till att källsortera 

mer finns är positivt inför framtida utveckling i kommunen i arbetet med att öka insamlingen 

av källsorterat avfall. Flera respondenter menade samtidigt att det borde bli mer lättillgängligt 

att källsortera i centralorten. Bristen på FNI och antalet tillgängliga återvinningsstationer var 

faktorer som påverkade källsorteringen. Frågan om avståndet till närmaste insamlingssystem 

avgjorde eller påverkade källsorteringen visade resultatet inte på något tydligt svar, men för 

de respondenter som källsorterade ibland ansågs avståndet vara en faktor som delvis eller helt 

avgjorde. 

9. Framtida forskning

Då studien hade brist på yngre deltagare kan det vara av intresse att undersöka hur attityden 

gentemot källsorteringen ser ut hos den yngre befolkningen och vilka faktorer som de anser 

kan vara ett hinder för att källsortera. Dessutom är det intressant att undersöka hur boende i 

byar och landsbygd upplever källsorteringen och om attityder och beteenden skiljer sig åt från 

centralortens invånare. Ett annat perspektiv att följa upp är hur tillgängliga 

insamlingssystemen är för funktionshindrade, då en respondent menade att tillgängligheten 

för funktionshindrade var bristfällig och avgörande för att hon inte källsorterade. 
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Bilaga 1: Enkät om källsortering i Kiruna kommun

Enkät om källsortering i Kiruna kommun

Källsortering är sortering av avfall som du antingen lämnar på en återvinningsstation 

eller en återvinningscentral. Samtliga frågor har kommentarsfält där du gärna får 

skriva egna kommentarer.  

Kön 

Kvinna Man Annat 

Ange din ålder: ……… 

Familjeförhållanden 

Ensamstående 

 Gift Sambo Ensamstående med barn Annat 

Sysselsättning 

Yrkes-  Långtids-   

arbetande Studerande Arbetslös sjukskriven  Pensionär  Annat 

Boendeform 

Lägenhet Villa Radhus Gruppboende Äldreboende Annat 

Är du boende i 

Område utanför 

Kiruna centralort  

men inom Kiruna 

kommun  Kiruna centralort Annan plats 

Fråga 1. Källsorterar du ditt avfall? 

Ja  Ibland  Nej Jag har aldrig källsorterat 

Kommentar till ditt svar: ………………………………………………………………..…………… 
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Om ditt svar på fråga 1 var nej eller Jag har aldrig källsorterat, gå vidare till fråga 4. 

Fråga 2. Vad källsorterar du? Kryssa i samtliga material som du källsorterar. 

Pappers-  Plast-  Glas-  Metall-   

förpackningar förpackningar förpackningar förpackningar Tidningar 

Farligt avfall 

(t ex batterier, 

elektronik och 

liknande) Matavfall Mediciner Annat: ……………………..…………… 

Fråga 3. Skulle du vilja källsortera mer eller mindre än vad du gör i dag? 

Källsortera Källsortera Varken mer 

mer mindre eller mindre 

Kommentar till ditt svar: ………………………………………….………………………… 

Fråga 4. Känner du till varför man källsorterar? 

Ja Nej Vet ej  Är inte intresserad 

Varför källsorterar du? …………………………………………………………………… 

Fråga 5. Skulle du önska dig mer information om varför man källsorterar? 

Mer Lite mer  Har redan tillräcklig 

information information kunskap   Nej 

Kommentar till ditt svar: …………………………………………….………………………………… 

Fråga 6. Varifrån får du information om källsortering? Kryssa i ett eller flera alternativ. 

Informations- Informations- Personer i min 

Internet Tidning skyltar blad i brevlådan omgivning 

Läser inte 

sådan Tar del av information 

information på annat sätt, vilket: …………………………….……………………………… 
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Fråga 7. Tycker du det är enkelt eller svårt med källsortering?  

Mycket enkelt Ganska enkelt Varken eller Ganska svårt Mycket svårt 

     

Varför anser du det som enkelt eller svårt? ………………………………………………………… 

 

Fråga 8. Anser du att du har tillräckligt med information om hur du ska källsortera? 

Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dålig Mycket dålig 

     

Kommentar till ditt svar: ………………………………………………………………...………… 

 

Fråga 9. Hur är din personliga inställning till att källsortera? 

Mycket positiv Ganska positiv Varken positiv Ganska negativ Mycket negativ 

inställning inställning eller negativ inställning inställning 

     

Kommentar till ditt svar: ………………………………………………………………...………… 

 

Fråga 10. Tar källsortering upp mycket eller lite plats i ditt hem? 

Mycket Liten Tar ingen Har ingen  

plats  plats betydande plats  källsortering 

     

Kommentar till ditt svar: ……………………………………………………………….……………… 

 

Fråga 11. Vet du var din närmaste återvinningstation finns? (De gröna obemannade 

behållare som finns placerade runtom i kommunen.) 

Ja Nej Inte aktuellt 

   

Kommentar till ditt svar: ………………………………………………………………...………… 

 

Fråga 12. Är avståndet till närmaste återvinningstation eller återvinningscentral 

avgörande för att du ska sortera? 

Instämmer Instämmer  Instämmer Instämmer inte 

helt delvis  Varken eller inte alls 

     

Kommentar till ditt svar: …………………………………………………………………………… 

 

  



38 
 

Fråga 13. Finns det faktorer som gör att du känner obehag för att besöka de 

obemannade återvinningsstationerna? Kryssa i ett eller flera alternativ. 

Svårt att ta Bristande Dålig  Jag käll-  

sig dit belysning placering Skräpigt  sorterar inte   Annat 

      

Kommentar till ditt svar: …………………………………………………………...……………… 

 

Fråga 14. Vad skulle få dig att börja källsortera eller att källsortera mer? Kryssa i ett 

eller flera alternativ. 

    

Att det finns tydlig Att avståndet till Att jag har tillräcklig Att källsorteringen 

information om återvinningstationen/ kunskap om syftet inte tar så mycket 

hur jag ska sortera -centralen är kort med källsortering plats i hemmet 

     

 

Att personer   

i min omgivning  Vill inte börja  Annan 

källsorterar  källsortera anledning:………………..……………….……… 

    

 

Fråga 15. Anser du att källsortering spelar en betydlig eller obetydlig roll i arbetet med 

hållbar utveckling? 

Mycket betydlig Ganska betydlig Varken eller Ganska obetydlig Mycket obetydlig 

     

Kommentar till ditt svar: ……………………………………………………………….……………… 

 

Har du egna förslag på hur du skulle vilja förbättra nuvarande källsorterings-
möjligheter i kommunen? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Om du kan tänka dig att bli kontaktad för ytterligare frågor för en undersökning till ett 
examensarbete kan du lämna telefonnummer och/eller e-postadress här: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tack för din medverkan!  
Alla enkätsvar behandlas anonymt. 

 

Vi lottar ut en yllepläd från Klippan eller en ljuslykta från Dorre bland 
alla som svarar på enkäten. Fyll i talongen nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag vill delta i utlottningen!. 

 

Namn: ………………………………………………………………………………………...………… 
 

Telefonnummer: ……………………………………………………………………………………… 
 

E-postadress: ……………………………………………………………………………………….… 
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Bilaga 2: Redovisning av enkätresultat 

 

Fråga 1: Källsorterar du ditt avfall? (n=97). 

 

 

Fråga 2: Vad källsorterar du? Kryssa i samtliga material som du källsorterar (n=95). 

 

 

Fråga 3: Skulle du vilja källsortera mer eller mindre än vad du gör i dag? (n=95). 
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Fråga 4: Känner du till varför man källsorterar? (n= 95) 

 

 

Fråga 5: Skulle du önska dig mer information om varför man källsorterar? (n=97). 

 

 

 

Fråga 6: Varifrån får du information om källsortering? Kryssa i ett eller flera alternativ 

(n=95). 
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Fråga 7: Tycker du det är enkelt eller svårt med källsortering? (n=96). 

 

 

Fråga 8: Anser du att du har tillräckligt med information om hur du ska källsortera? 

(n=97). 

 

 

Fråga 9: Hur är din personliga inställning till att källsortera? (n=97). 
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Fråga 10: Tar källsortering upp mycket eller lite plats i ditt hem? (n=97). 

 

 

Fråga 11: Vet du var din närmaste återvinningstation finns? (De gröna obemannade 

behållare som finns placerade runtom i kommunen). (n=96). 

 

 

Fråga 12. Är avståndet till närmaste återvinningstation eller återvinningscentral 

avgörande för att du ska sortera? (n=97). 
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Fråga 13: Finns det faktorer som gör att du känner obehag för att besöka de 

obemannade återvinningsstationerna? Kryssa i ett eller flera alternativ (n=74).  

 

 

 

Fråga 14. Vad skulle få dig att börja källsortera eller att källsortera mer? Kryssa i ett 

eller flera alternativ (n=87). 

 

 

 

Fråga 15. Anser du att källsortering spelar en betydlig eller obetydlig roll i arbetet med 

hållbar utveckling? (n=95). 
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Har du egna förslag på hur du skulle vilja förbättra nuvarande källsorteringsmöjligheter i 

kommunen? 

Mer upplysning 

Kanske skulle informera redan i skolan om hur viktigt det är. 

Bra broschyrer till alla hushåll. 

Kirunabostäder kan ha info i ex. trapphuset angående hur man sorterar och var närmaste 

återvinningsstation finns.  

Bättre utmärkning vars de finns källsortering.  

På fler ställen vore nog bra. 

På fler platser att lämna källsorteringen på. Mer information till hushållen. 

Fler stationer. 

Fler återvinningsstationer.  

Mer källsortering i bostadsområden. 

Bättre sorteringsmöjligheter i byarna utanför Kiruna, typ i stugor eftersom jag nu får betala 

för sopsortering som inte finns.  

Att alla behållare finns på plats. 

Boxarna tycks användas av företag så de är alltid fulla. Dessutom bättre städning!! 

Försöka hålla snyggt. Tullavaara är ett bra ex. 

Större metallförpackningar (mat) får ej plats i hålen till containrarna. Gör dessa större. 

Även ha batteriholkar och för glödlampor bredvid alla annan sortering/vid hyreshus.  

Att butiker säljer bra kärl. 

Sortering matavfall. 

Gör som Piteå, sätt krav på sorteringen. Mat, plast, metall, ALLT!  

Miljörum, hämta som hushållsavfall.  

Ge möjlighet för de som inte har bil att sortera sådant som ska tillåtervinningscentral.  

Att komma plocka upp från dörren. 

Kolla på exempelvis Luleå där lägenhetshus har sortering (soprum) i direkt anslutning. Så 

när man för ut soporna så källsorterar man.  

Kompostmöjligheter. Fler sorteringsstationer. Bättre snöröjning och städning. Mindre visst 

återvinningsmaterial för de som inte kan ta sig ut till återvinningen.  

Sortera matavfall. 

Det borde finnas möjligheter att sortera kattsanden i centrum (som hundlatriner). 




