S. Ewert, G. Henriksson & L. Åkesson

OSÄKER ELLER NÖJD
kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik
OSÄKER ELLER NÖJD – kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik

Susanne Ewert, Greger Henriksson
och Lynn Åkesson

KTH 2009

ISSN 1652-5442
TRITA-INFRA-FMS 2009: 3

KTH Samhällsplanering och miljö
Miljöstrategisk analys - fms
KTH, SE-100 44 Stockholm
www.infra.kth.se/fms

OSÄKER ELLER NÖJD
kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik
Susanne Ewert1, Greger Henriksson2 och Lynn Åkesson1

1
2

Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, 223 62 Lund
Avdelningen för miljöstrategisk analys – fms, KTH, 100 44 Stockholm

Miljöstrategisk analys – fms
Drottning Kristinas väg 30
100 44 Stockholm
www.infra.kth.se/fms

1

Titel:

Osäker eller nöjd – kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik
Författare:

Susanne Ewert, Greger Henriksson och Lynn Åkesson
Omslagsfoto:

Susanne Ewert
ISSN 1652-5442
TRITA-INFRA-FMS 2009: 3
Tryckt av:
US AB, Stockholm, 2009

2

Innehåll
Förord ..................................................................................................................................... 4
Sammanfattning ..................................................................................................................... 5
Summary .............................................................................................................................. 10
Inledning............................................................................................................................... 15
Syfte ................................................................................................................................. 16
Teoretiska och metodiska utgångspunkter ....................................................................... 17
Avfall hemma ....................................................................................................................... 20
Ekostaden Augustenborg.................................................................................................. 20
Vardagsspråk och vanans makt ........................................................................................ 23
Sunda förnuftets logik ...................................................................................................... 25
Misstro och tillfredställelse .............................................................................................. 26
Producentansvar ............................................................................................................... 27
Sortering ur spel ............................................................................................................... 28
Spelet om avfallet............................................................................................................. 30
Nyordning för matrester ................................................................................................... 31
Hantera lukt och läckage .................................................................................................. 33
Rutiner och gränser .......................................................................................................... 35
Springa med sopor............................................................................................................ 36
Ordning och kaos ............................................................................................................. 38
Sopmoral .......................................................................................................................... 40
En renare miljö ................................................................................................................. 43
Skepsis mot miljöföreskrifter ........................................................................................... 45
Förebilder och inspirationskällor ..................................................................................... 46
Källsorteringsinformatörer i dialog.................................................................................. 48
Sopans plats i hemmet...................................................................................................... 51
Gömma eller markera....................................................................................................... 53
Farligt avfall ..................................................................................................................... 55
Avfall hemma – slutsatser och diskussion ....................................................................... 58
Avfall på jobbet.................................................................................................................... 61
Sopnörd på kontor ............................................................................................................ 62
Noggrann vaktmästare på sjukhus.................................................................................... 63
En återvinningsskeptiker .................................................................................................. 65
Avfallslogistik på ett bygge.............................................................................................. 67
Undersköterska om tyg- kontra plastförkläden ................................................................ 67
Hur varan blir till sopa på sin väg genom arbetsplatsen .................................................. 71
Professionellt och branschspecifikt avfall........................................................................ 72
Hushållslikt avfall ............................................................................................................ 74
Branschavfall som bränns ................................................................................................ 76
Avfall och arbetsmiljö...................................................................................................... 76
Sopvanan på jobbet i förhållande till hemma................................................................... 78
Samhället som slutmottagare ........................................................................................... 80
Avfall på jobbet – slutsatser och diskussion .................................................................... 80
Litteratur............................................................................................................................... 84
Bilagor.................................................................................................................................. 86

3

Förord
I denna rapport slutredovisas det etnologiska forskningsprojektet Sorting things out: Cultural
Categories of Waste, som utgör delprojekt 6 i forskningsprogrammet Towards Sustainable
Waste Management (TOSUWAMA). Programmet är beställt och finansierat av
Naturvårdsverket och har ett nationellt perspektiv. I forskningsprogrammet ingår tio
delprojekt med olika vetenskapliga perspektiv. Det gemensamma målet är att bidra med
kunskap om hur det svenska avfallssystemet kan utvecklas i en hållbar riktning så att
naturresurser används mer effektivt, miljöbelastningen minskar samt negativa konsekvenser
av svenskt avfall inte uppstår i andra länder.1
Rapporten har två huvudsakliga författare, Susanne Ewert och Greger Henriksson, som även
ansvarat för materialinsamlingen. En digital version i pdf-format finns på
http://www.infra.kth.se/fms/publikationer/2009.html
Lund, juni 2009

Lynn Åkesson
projektledare

1

För en beskrivning av projektet se www.hallbaravfallshantering.se
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Sammanfattning
Viktiga miljöproblem hänger samman med hur avfall uppstår och hanteras. Förutsättningarna
för avfallshantering och källsortering varierar mellan olika lokala miljöer och sammanhang,
Människors attityder till källsortering är vanligtvis i grunden positiva. En praktisk,
lätthanterlig, begriplig och välmotiverad avfallshantering underlättar för dem att handla i
enlighet med sina positiva attityder.
Det övergripande målet med forskningsprogrammet TOSUWAMA är därför att belysa hur det
svenska avfallssystemet kan utvecklas i en hållbar riktning så att naturresurser används mer
effektivt och miljöbelastningen minskar. Syftet med det etnologiska projektet Sorting things
out: Cultural Categories of Waste är att beskriva hur människor tänker om avfallshantering,
hur deras konkreta avfallshantering utförs samt att med utgångspunkt i detta diskutera
hållbara utvecklingsmöjligheter ur ett vardagsperspektiv. Fältarbete och kvalitativa intervjuer
har utförts och ligger till grund för denna rapport. Tre planerade studier, avfall och värde;
farligt avfall; avfallskommunikatörer utfördes i praktiken som en enda större sådan där
avfallshanteringen i hem- och privatliv undersöktes, med fokus på bostadsområdet
Augustenborg i Malmö. Studien Avfall på arbetet genomfördes bland anställda på vård-,
bygg- och kontorsarbetsplatser i Stockholmsområdet.

De intervjuer som gjorts visar bl.a. att människor upplever en brist på helhetslösningar. Några
av dem förespråkar därför en EU-standard för den dagliga avfallshanteringen och
källsorteringen. Köket pekas ut som ett problematiskt område och många menar att de inte
utformats för att underlätta källsortering. Detta gäller även utrymmen med köksfunktion på
arbetsplatser. När det gäller matrester anses kladdighet och lukt vara problem – inte bara för
eget vidkommande utan även i förhållande till grannar och gemensamma utrymmen.
Ytterligare ett problem är gnisslande socialt samspel kring avfall och avfallsutrymmen mellan
grannar och kollegor. Att fördelningen av ansvar i förhållande till fastighetsvärdar och andra
offentliga aktörer tolkas på olika sätt är ett annat problem. Ett möjligen marginellt hinder för
källsortering är att dokument och medicinförpackningar med namn och/eller personnummer
på, ofta hålls privata och därmed inte lämnas till återvinning.
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Att källsortering huvudsakligen handlar om förpackningar ligger långt ifrån många
informanters föreställningsvärld. Känslan för material är viktig och att sortera efter material
ter sig mer logiskt än att sortera efter förpackning. De förpackningar som är gjorda av
svårbestämbart eller blandat material upplevs därför som problematiska. Detsamma gäller
material som ska sorteras som restavfall, t.ex. porslin, frigolit, eller dricksglas. Det som inte
går att återvinna minskar ofta känslan av tillfredsställelse med den egna sorteringsinsatsen.
Dee intervjuade har oftast en grundläggande positiv attityd till källsortering. Hos många visar
sig detta som en strävan att genom källsorteringen bidra till en god miljö. Intervjuer och
fältarbete tyder inte på någon betydelsefull skillnad mellan invandrare och infödda. Märkbara
skillnader verkar å andra sidan hänga samman med graden av anonymitet i bostadsområden.
Avfallsbeteendet blir bättre när man har ett mer personligt förhållande till grannar,
hyresvärdar och bostadsföreningar.
Sammantaget kan attityderna till källsortering beskrivas på en skala med nöjd i den änden och
osäker i den andra. Tillfredsställelse (d.v.s. att vara nöjd) anknyter till källsortering som en
meningsfull handling som är bra för miljön. Osäkerhet å den andra sidan är bl.a. kopplad till
förpackningar kontra material, till svårbestämbara eller blandade material, till vad som sker
med avfallet när man lämnat det ifrån sig, till att vissa personer eller grupper inte sorterar
tillräckligt bra samt till symboler, begrepp och beteckningar som skiljer sig åt mellan olika
sammanhang.
Hur sophanteringen organiseras socialt på arbetsplatserna skiljer sig åt, även mellan liknande
arbetsplatser. Vem som skapar avfall genom sättet att utföra arbetsuppgifter, vem som sorterar
det samt hur ansvaret för olika steg i avfallshanteringen ser ut verkar endast undantagsvis bli
föremål för intern diskussion och förändring. Oklarhet råder ofta kring i vilken utsträckning
det är upp till individen själv att ta ansvar för avfallshanteringen på sin arbetsplats. Balansen
mellan att vara regelstyrd respektive självständig när det gäller avfallshanteringen i sin
yrkesroll visar sig ha betydelse i detta sammanhang.
På sjukhus och byggarbetsplatser är de som i praktiken ansvarar för källsorteringsuppgiften
inte chefer utan "ombud" eller "ansvariga" och två slags problem visar sig när det gäller deras
uppdrag. Det ena är att de saknar vissa befogenheter att fatta nya beslut och genomföra dessa.
Rollen begränsas ofta till att följa givna riktlinjer. Giltigheten i deras ansvar är alltså osäker.
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Som miljöombud, platsansvariga o.s.v. kan de inte alltid leva upp till rollen som garanter för
en hållbar avfallshantering på arbetsplatsen. Det andra problemet är att de lokala ombuden
ofta saknar faktaunderlag som visar att de riktlinjer de följer och den praktik som utövas
verkligen är det bästa alternativet ur miljösynpunkt.
När det gäller individens avfallshantering hemma i förhållande till hennes avfallshantering på
jobbet finns två olika förhållningssätt. Det ena är att sträva efter att försöka tillämpa sin
kunskap och sina vanor på ett liknande sätt på jobbet och privat och det andra att iaktta
gränser och upprätthålla skillnader mellan hur man gör i sina två vardagliga miljöer. Här
förefaller det också som om de med ett starkt engagemang i källsortering vill åstadkomma
lika bra källsortering och avfallsminimering på jobbet som hemma medan personer med mer
distanserade förhållningssätt passivt accepterar att det är olika hög grad av tillvaratagande och
källsortering hemma jämfört med jobbet.
På arbetsplatserna observerades att vissa omfångsrika fraktioner inte materialåtervinns.
Brännbart avfall utgör t.ex. en stor andel på de undersökta bygg- och vårdarbetsplatserna. På
vårdinrättningarna kallas det avfall som går till förbränning för hushållsavfall. Det består till
stor del av hygien- och vårdmaterial (engångsprodukter som varit i kontakt med patienter eller
använts i städning eller annat rutinmässigt arbete). På byggarbetsplatser i Stockholmsområdet
kallas restkategorin som går till förbränning allmänt för PTP (plast, trä, papper). Virke som
användes för ställningar och tillfälliga konstruktioner snarare än som byggmaterial utgör en
stor andel av PTP. Det finns en tendens att underbetona betydelsen av de omfångsrika
fraktioner som går till förbränning (energiutvinning). På kontorsarbetsplatserna är papper i
olika former den största avfallskategorin. Eftersom avfallsmängderna inte är så stora på
kontor så utgör det hushållslika, privat alstrade avfallet (livsmedel och deras förpackningar,
tidningar m.m.) en relativt stor andel här. Betydelsen av hushållslikt avfall verkar
underskattas på kontorsarbetsplatserna, på motsvarande sätt som det blandade avfall som går
till förbränning underskattas på vård- och byggarbetsplatserna.
De rekommendationer vi vill ge för att göra avfallssystemet mer hållbart ur ett
vardagsperspektiv är sådana som reducerar osäkerheten kring avfallshanteringen och ökar
motivationen att bidra. Individer och grupper som försöker agera i linje med föreställningar
om vad som är nödvändigt eller bra för miljön kan stärkas av åtgärder som underlättar sådana
sätt att agera i vardagen. Det är då också viktigt att kunskapen om hur avfallet tas omhand och
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vilka miljökonsekvenserna är jämkas samman mellan nivåerna. För att människor ska känna
sig nöjda med sin insats behöver de veta att det de upplever som de största och för miljön
viktigaste kategorierna avfall tas omhand på rätt sätt. Och det har visat sig att människor
upplever samhället, snarare än avfallsentreprenörerna, materialbolagen eller andra berörda
företag, som den yttersta garanten för att avfallet tas omhand på rätt sätt. Därför kan statlig
och kommunal lagstiftning och tillsyn som t.ex. säkerställer att en viss fraktion går till en viss
typ av återvinning vara mer effektiva för att upprätthålla förtroende och motivation än t.ex.
sådana ekonomiska styrmedel och marknadsmekanismer som leder till att fraktionen hanteras
olika vid olika tillfällen (t.ex. materialåtervinns i vissa fall och energiåtervinns i andra).
Därmed inte sagt att det alltid är bättre med förutsägbarhet och konsekvens än med flexibilitet
i hur avfallet tas om hand. Men för människor i allmänhet verkar miljökonsekvenserna vara
den viktigaste aspekten på hur avfallet ska tas om hand. Det är för att resultatet ska bli så bra
som möjligt för miljön som man vill bidra med bl.a. sin egen källsorteringsinsats. Då behöver
man veta att det är miljöaspekten som kommer i första rummet när soporna slutligen tas
omhand, nyttiggörs och återförs till naturen eller samhället. På så vis kan förtroendet för
avfallssystemet och motivationen att bidra upprätthållas.
Men trots att många sätter miljön i främsta rummet när det gäller sopor så finns det tydliga,
om än individuellt varierande, gränser för hur mycket man är beredd att anstränga sig. Därför
behöver det vara lätt att göra rätt. Det räcker alltså inte med att myndigheter kan garantera att
avfallssystem är miljövänligt. Systemet behöver dessutom göras användarvänligt. ”Gör-detåt-mig” kan i praktiken vara mer efterfrågat än ”gör-det-själv”. För avfallsaktörer och
varuproducenter bör därför tillrättaläggande och förenkling vara överordnade principer.
Resurssnåla och miljöanpassade sätt att hantera varor och avfall bör göras billigare och mer
lättillgängliga än resurskrävande och mer miljöskadliga sätt. En sådan utveckling kräver inte
alltid detaljkunskap och personligt engagemang från enskilda individer och hushåll. Snarare
kan man föreställa sig att utvecklingen äger rum i form av ett samspel mellan företag,
myndigheter (inkl. internationella organ som t.ex. EU) och en politisk nivå (inkl.
miljöorganisationerna).
Även när det gäller avfallet på arbetsplatser är förtroendet för att det hanteras korrekt ur
miljösynpunkt samt att det är lätt och bekvämt att göra rätt viktiga förutsättningar. Men här
finns också organisations- och branschspecifika rekommendationer att ge. Vård- och
byggarbetsplatser förefaller väl organiserade när det gäller avfall. Regler och rutiner är
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detaljerade och strikta och de personalkategorier som hanterar avfall är ofta väl insatta och
motiverade. Men efterlevnaden verkar ändå vara bättre inom vården än på byggena. Detta
beror bland annat på att vårdinrättningarna ligger där de ligger och att rutiner och praktiska
lösningar därför kan upprätthållas och utvecklas efterhand. Byggen däremot etableras hela
tiden på nya platser och ofta med många inblandade företag som underleverantörer. Det är
därför svårare att nå optimala rutiner och praktiska lösningar. Båda typerna av arbetsplatser
har stora andelar blandat avfall som går till förbränning. För vårdinrättningarna skulle
avfallshanteringen kunna förbättras med hjälp av att man förändrar regler, organisation och
avfallsdefinitioner i kombination med någon form av ekonomiska styrmedel som gör att
återanvändningsbara material respektive ökad källsortering inte blir dyrare. På byggen behövs
också denna typ av åtgärder men här behöver man dessutom hantera rörligheten och
underleverantörskedjan. 2
Ovanstående resonemang innebär att avfallsmängderna skulle kunna minskas (mindre andel
engångsprodukter inom vården, bättre återanvändning av virke inom byggsektorn) och
materialåtervinningen ökas (plast, trä, isolering och gips från byggen samt plast från sjukhus).
Det vore också önskvärt med andrahandsmarknader, t ex för spillvirke från byggen.
Kontorsarbetsplatserna har inte kommit lika långt som vård- och byggsektorn när det gäller
att organisera avfallshanteringen. Här finns utrymme för en förbättrad organisation och
strängare krav för att öka andelen sorterat avfall.

2

I juni 2009 gjordes av författarna (Henriksson och Ewert) delvis inom projektets ram intervjuer på arbetsplatser
i Gävle, ett bygge, ett sjukhus och en kontorsarbetsplats. Då inleddes också en enkätstudie riktad till dessa slag
av arbetsplatser i Gävle. Resultatet av enkäterna och intervjuerna redovisas i kommande publikationer, inte i
denna rapport, med något enstaka undantag. Ett intressant förslag i Gävleundersökningen kan nämnas i detta
sammanhang. En platschef påpekar att det borde finnas avfallsföretag som specialiserat sig på byggen och som
erbjöd särskilda praktiska lösningar anpassade för de provisoriska anläggningar som byggarbetsplatser alltid är.
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Summary
Key environmental problems are closely related to the way in which waste is created and
managed. The conditions for waste management and waste sorting vary between different
local environments and contexts, but people’s attitudes towards waste sorting tend to be
essentially positive. Practical, easily handled, comprehensible and well-founded waste
management makes it easier for people to act in accordance with their positive attitudes.
The overall aim of the TOSUWAMA research programme is therefore to show how the
Swedish waste system can be developed sustainably so that more effective use is made of
natural resources and environmental impact is reduced. The aim of the ethnological project
Sorting Things Out: Cultural Categories of Waste is to describe how people think about waste
management and how they carry out waste management in practice, and – on the basis of this
– to discuss the opportunities for sustainable development from an everyday perspective.
Field studies and qualitative interviews have been carried out, and these form the basis for this
report. Three planned studies – Waste and value, Dangerous waste and Waste communicators
– were, in practice, carried out as one large study in which domestic and private waste
management was investigated, focusing on the residential area of Augustenborg in Malmö.
The study Waste at work was carried out among employees at healthcare, construction and
office workplaces in the Stockholm area.
Among other things, the interviews showed that people believe there is a lack of overall
solutions. Some therefore advocated an EU standard for day-to-day waste management and
waste sorting. Kitchens were highlighted as a problematic area, and many felt that these were
not designed to facilitate waste sorting. The same was true of areas with a kitchen function at
workplaces. In terms of food scraps, mess and odour were seen to be problems – not just as
far as the interviewees themselves were concerned, but also in relation to neighbours and
communal areas. Another problem was the ineffective social interaction between neighbours
and colleagues in terms of waste and waste disposal areas. The fact that the distribution of
responsibility in relation to landlords and other public sector players is interpreted differently
is another problem. One possible slight obstacle to waste sorting is that documents and
pharmaceutical packaging with names and/or civic registration numbers on them are often
kept private, and are therefore not sent for recycling.
Everyday action, language and reasoning among interviewees reveal that they relate waste
sorting to materials rather than mainly to packaging. A sense of material is important, and
sorting according to material seems more logical than sorting according to packaging.
Packaging made from indeterminate or mixed materials is therefore seen to be problematic.
The same is true of materials that should be sorted as household waste, such as crockery,
polystyrene or drinking glasses. Things that cannot be recycled often reduce the feeling of
satisfaction with one’s own waste sorting efforts.
The interviewees in general had a fundamentally positive attitude towards waste sorting.
Many saw waste sorting as an attempt to contribute towards a good environment. The
interviews and field studies did not suggest any significant difference between immigrants
and those born in Sweden. However, noticeable differences seemed to be related to the degree
of anonymity in residential areas. Waste-related behaviour improves when there is a more
personal relationship with neighbours, landlords and tenant-owners’ associations.
Overall, the attitudes towards waste sorting can be described on a scale with satisfied at one
end and unsure at the other. Satisfaction is connected to waste sorting as a meaningful action
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that is good for the environment. Uncertainty, on the other hand, is connected to factors such
as packaging versus materials, indeterminate or mixed materials, what happens to waste when
it is disposed of, certain people or groups not sorting their waste properly, and symbols,
concepts and designations that differ in different contexts.
The way in which waste disposal is organised socially in workplaces differs, even between
similar workplaces. It would appear to be only in exceptional cases that who creates waste
through their way of carrying out their work tasks, who sorts the waste and who is responsible
for the various stages of waste management is subject to internal discussions and change. It is
often unclear to what extent it is up to the individual to take responsibility for waste
management in the workplace. The balance between regulation and independence when it
comes to waste management in professional roles would appear to be significant in this
context.
For those responsible for waste sorting at hospitals and construction sites two types of
problem often arise. One is that they lack the degree of authority required to make new
decisions and implement these. The role is often restricted to following set guidelines. The
validity of their responsibility is therefore uncertain. As environmental representatives, site
representatives, etc. they cannot always live up to the role that ensures sustainable waste
management in the workplace. The other problem is that the local representatives often lack
the factual basis to show that the guidelines they follow and the practice carried out is actually
the best alternative from an environmental point of view.
When it comes to the individual’s waste management at home in relation to their waste
management at work, there are two different attitudes. One is to try to apply their knowledge
and habits in a similar manner at work and at home, while the other is to, more or less
consciously, apply boundaries and maintain differences between what they do in their two
everyday environments. Here, it would also appear that those who are strongly committed to
waste sorting want to achieve as good a level of waste sorting and waste reduction at work as
at home, while those who take a more distanced approach passively accept the fact that there
are different degrees of responsibility and waste sorting at home and at work.
In the workplaces, it was observed that certain extensive groups of materials are not recycled.
For example, combustible waste makes up a large proportion of the waste at the construction
and healthcare sites studied. At the healthcare establishments, the waste sent for incineration
is referred to as household waste. This consists largely of sanitary and healthcare materials
(single-use products that have been in contact with patients or used in cleaning or other
routine work). At construction sites in the Stockholm area, the category of waste sent for
incineration consists of paper, wood and plastic. A large proportion of this is made up of
wood used for scaffolding and temporary structures, rather than building materials. There is a
tendency to understate the importance of the extensive groups of materials sent for
incineration (energy recovery). In office workplaces, paper in its various forms is the largest
category of waste. Since the amounts of waste are smaller at offices, the household-like,
individually produced waste (food and its packaging, newspapers, etc.) makes up a relatively
large proportion here. The significance of household-like waste appears to be underestimated
at office workplaces, just as mixed waste sent for incineration is underestimated at healthcare
and construction workplaces.
We would like to make recommendations for improving the sustainability of the waste system
from an everyday perspective in order to reduce the uncertainty surrounding waste
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management and increase the motivation to contribute. Individuals and groups who try to act
in accordance with ideas about what is necessary or good for the environment can be assisted
by measures that make it easier to act in such a way on a daily basis. It is also important that
knowledge about how waste is dealt with and the environmental consequences are brought
closer together between the various levels. In order for people to feel satisfied with their
efforts, they need to know that they feel that the main categories – and the categories that are
of the greatest importance to the environment – are dealt with in the right way. It is also
apparent that people believe that it is society – rather than waste contractors, materials
companies or other businesses involved – that bears the ultimate responsibility for waste
being dealt with correctly. For example, state and municipal legislation and supervision that
ensures that a certain group of materials is sent for a particular type of recycling can therefore
be more effective when it comes to maintaining confidence and motivation than e.g. financial
control measures and market mechanisms that lead to the groups of materials being dealt with
differently on different occasions (e.g. recycled in some cases and used for energy recovery in
others). This is not to say that predictability and consistency are always better than flexibility
when it comes to how waste is dealt with. However, for people in general, the environmental
consequences seem to be the most important aspect of how waste is dealt with. It is in order
for the results to be as good for the environment as possible that people want to contribute
through their own waste sorting. Here, people need to know that it is the environmental
aspects that take priority when waste is ultimately dealt with, used and returned to nature or
society. In this way, confidence in the waste system and the motivation to contribute can be
maintained.
However, despite the fact that many people put the environment first when it comes to waste,
there are clear boundaries – albeit boundaries that vary from individual to individual – in
terms of how much effort people are prepared to make. It therefore needs to be easy to do
things the right way. In other words, it is not enough for authorities to be able to guarantee
that a waste system is environmentally friendly – the system also needs to be user-friendly. In
reality, there may be more demand for a “do-it-for-me” solution than a “do-it-yourself”
solution. Clarification and simplification should therefore be the guiding principles for
manufacturers of goods and for the managers of the waste system. Resource-efficient,
environmentally friendly ways of dealing with goods and waste should be made cheaper and
more easily accessible than resource-intensive, more environmentally harmful ways. Such a
trend does not always require detailed knowledge and personal commitment from individuals
and households. Instead, this can be seen as developments taking part in the form of
interaction between companies, authorities (including international bodies such as the EU)
and a political level (including the environmental organisations).
Confidence in waste being dealt with correctly from an environmental point of view and the
ease and convenience of doing the right thing are also important when it comes to waste in the
workplace. Here, too, there are organisation- and industry-specific recommendations to be
made. Healthcare and construction workplaces appear to be well-organised in terms of waste.
There are strict, detailed rules and procedures, and the staff who deal with waste are often
very familiar with these and well motivated. However, compliance still seems to be better in
healthcare than in construction. One of the reasons for this is that healthcare institutions are in
fixed locations, and procedures and practical solutions can therefore be maintained and
developed gradually. Construction operations, on the other hand, are always being set up at
new locations, and there are often many different companies involved as subcontractors.
Achieving optimum procedures and practical solutions is therefore more difficult. At both
types of workplace, large proportions of waste are sent for incineration. For healthcare
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institutions, waste management could be improved by adapting rules, organisation and waste
definitions in combination with some form of financial control measures that prevent
recyclable materials and a greater degree of waste sorting from becoming more expensive.
These types of measures are also needed in construction, but here there is also a need to deal
with mobility and the subcontractor chain. 3
The above line of reasoning means that it should be possible to reduce the quantities of waste
(using fewer single-use products in healthcare, and greater reuse of wood within the
construction sector) and increase the recycling of materials (plastics, wood, insulation and
plaster from construction, and plastics from hospitals). Second-hand markets for e.g. waste
wood from construction would also be desirable. Office workplaces have not made as much
progress as the healthcare and construction centres when it comes to organising waste
management. Here, there is scope for improved organisation and stricter requirements in order
to increase the proportion of sorted waste.

3

In June 2009, a number of interviews were carried out by the authors (Henriksson and Ewert) at workplaces in Gävle – a
construction site, a hospital and an office. These interviews were carried out partly within the scope of the project. A survey
was also initiated, aimed at these types of workplaces in Gävle. With a few exceptions, the results of these surveys and
interviews will be reported in future publications, and not in this report. One interesting proposal from the Gävle study is
worth mentioning in this context. One site manager pointed out that there should be waste companies that specialise in
construction, and that offer specific practical solutions tailored to suit the temporary nature of construction workplaces.
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Inledning
Den svenska avfallshanteringens miljömässiga hållbarhet är beroende av att befolkningen och
företagen


skapar begränsade mängder avfall



källsorterar en hög andel av avfallet



sorterar avfallet korrekt

För samtliga dessa tre punkter gäller att en tillräckligt hög nivå av avfallsprevention och
källsortering är olika för olika sorters avfall, t.ex. för farligt avfall, förpackningar av olika
material o.s.v. I en översikt över forskning kring källsortering i hushållen (Sörbom, 2003),
liksom i en aktuell rapport (Berglund & Söderholm, 2008) dras bl.a. följande slutsatser:


Vissa skillnader i hur mycket man källsorterar hänger samman med kön och
framförallt med ålder. Kvinnor sorterar något mer än män och medelålders sorterar
mer än yngre.



Människor vill i allmänhet källsortera. Det finns en utbredd uppfattning om att man
bör sortera sina sopor, att detta är en god handling som man bör göra om man har
möjlighet. Generellt tycks därför befolkningen vara förbi behovet att stärkas i
medvetande, värderingar och normer.



Faktorer som praktiska omständigheter, tillgänglighet, närhet, bekvämlighet samt
känslan att man förstår hur man ska göra tycks däremot vara avgörande för graden av
deltagande i källsortering. Människors möjligheter att på ett enkelt sätt integrera
källsorteringen i sina vardagsliv är viktig. I viss mån kan även ekonomiska incitament
höja andelen källsorterat.

Detta innebär att förutsättningarna för en hållbar hantering av avfall bör ses som tämligen
goda när det gäller befolkningens värderingar och intentioner. 4 Även andra studier och
översikter pekar på att en praktisk, lätthanterlig, begriplig och välmotiverad avfallshantering
är det som behövs för att människor i hög grad ska omsätta sina i grunden positiva attityder i
konkret handling. Men förutsättningarna för avfallshantering och källsortering är varierande.
4

Rapporterna var dock främst avgränsade till hushållens källsortering. Slutsatserna gäller därför inte
avfallsmängder och hur avfall uppstår.
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De sätt att ordna insamling av avfall som kommuner men även fastighetsföretag infört, kan
kallas ramverk för hushållens sopsortering. Dessa ramverk innehåller betydande lokala
variationer. De flesta kommuner har ganska likartade indelningar i fraktioner för hushållen:
(förpackningar av) kartong, metall, ofärgat resp. färgat glas, hårdplast; tidningar, kompost o s
v. Men kombinationen av vad som ska lämnas på det ena eller andra stället/sättet varierar.
Därutöver finns stora variationer i hur avfallet tas om hand. I vissa hushåll lämnas avfallet
direkt till avfallsbolagen, t.ex. i villans soptunna eller vid återvinningsstationen. I andra
hushåll finns en mellanhand i form av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som ansvarar
för soprummet och transaktionen med avfallsentreprenören. På arbetsplatser kan det, i sin tur,
finnas flera aktörer mellan varje individ som skapar avfall och de avfallsentreprenörer som
hämtar det. Vaktmästare och städpersonal är exempel på personal som ofta agerar mellanhand
i avfallshanteringen på arbetsplatser.
Många aktuella miljöproblem är kopplade till hur avfall uppstår och hanteras. Avfall uppstår
när varor slängs. Att ”slänga” något leder vanligen till att motsvarande produkt behöver
produceras igen. Varje producerad vara innebär en miljöbelastning, till exempel
klimatpåverkan eller spridning av gifter. För att kunna påverka detta är det viktigt med
kunskap om hur och varför avfall uppstår i vardagslivet. Hur avfall hanteras har lika stor
betydelse ur miljösynpunkt som hur det uppstår. Detta gäller hela kedjan av aktörer och
teknik från det att avfallet slängs till att det återförs till ekonomiska eller naturliga system. I
denna kedja fokuserar vi här på den enskilda människan i sitt sociala sammanhang, hon som
använder och kasserar varor i privatlivet och på jobbet. Avfallets kvalitet (t.ex. hur välsorterat
det är) är i stor utsträckning beroende av enskilda individers hantering.

Syfte
Syftet med det etnologiska projektet Sorting things out: Cultural Categories of Waste är att
beskriva hur avfallshanteringen utförs och upplevs ur brukarnas perspektiv. Dessutom är
syftet att diskutera hur hållbara avfallssystem kan åstadkommas med utgångspunkt i hur
människor tänker om avfallshantering och vad de faktiskt gör.
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Följande frågeställningar har varit vägledande i projektet:


Hur fungerar sorteringssystem som konstruerats utifrån tekniska och professionella
aktörers perspektiv, i förhållande till hur människor tänker om källsortering och vad
de faktiskt gör?



Hur skapas begrepp och kategorier gällande avfall och sopor i vardagen? Hur fungerar
de, hur lärs de in och blir till självklarheter?



I vilken utsträckning upplever människor osäkerhet inför rekommendationer för
källsortering och insamling? I vilken grad gäller osäkerheten i så fall a)
rekommendationernas giltighet (t ex problematik förknippad med att källsortering
involverar många aktörer samt osäkerhet om källsortering är värt de ansträngningar
som krävs) respektive b) deras begriplighet. (t ex motsägelser mellan lekmän och
professionella avseende begrepp och kategorier).



Finns det en kognitiv klyfta mellan lekmäns uppfattningar kring källsortering och hur
avfallssystemet i praktiken fungerar? Har klyftan i så fall sin grund i uppfattningar om
vad som är sopor, vad som är värdefullt, användbart eller värdelöst? Eller har den
snarare sin grund i uppfattningar kring vad som egentligen är bäst ur miljösynpunkt?



Kolliderar styrmedel med värderingar och vanor? I så fall vill vi beskriva hur
kollisionerna ser ut och hur den eventuella klyftan mellan hur avfallssystemet fungerar
idag och lekmäns uppfattningar kan överbryggas.

För att söka svar på frågeställningarna har vi valt att utföra fyra fallstudier: avfall och värde;
farligt avfall; avfallskommunikatörer och avfall på arbetet . De tre förstnämnda studierna har
i praktiken utförts som en enda större sådan där avfallshanteringen i hem- och privatliv
undersökts. Avfallskommunikatörerna återfinns på kommuner och hos fastighetsföretag och
har undersökts i egenskap av att vara en kunskapsförmedlande länk till hushållen. Fallstudien
Avfall på arbetet har genomförts bland anställda på vård-, bygg- och kontorsarbetsplatser i
Stockholmsområdet. Sociala och kulturella aspekter står i fokus för de fyra fallstudierna.

Teoretiska och metodiska utgångspunkter
En viktigt kulturanalytisk utgångspunkt för projektet är att människors uppfattningar om
ordning/oordning; rent/smutsigt; vad som ska kastas eller sparas, vilar på generella och
kulturellt grundade värderingar och vanor i vardagslivet (Douglas 1966; Hawkins & Muecke
2003, Thompson 1979). I projektet undersöks både hur människor tänker om dessa och
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liknande begrepp och vad de faktiskt gör i sin vardagliga hantering av avfall och sopor (jfr.
Mayne & Murray 2001, Rathje 2001). Studier av kulturell förslitning (Åkesson 2006 a och b;
Åkesson 2008), av kulturella förutsättningar för produkters livslängd (Gregson & Crewe
2003; Hetherington 2004) eller svårigheten i att ändra invanda beteenden (Henriksson, 2008)
är också viktiga utgångspunkter för projektets analys.
Det insamlade empiriska materialet består främst av kvalitativa intervjuer och observationer.
Även så kallade sopdagböcker har samlats in. Viss kunskap har även utvunnits ur enkätsvar. 5
Intervjufrågorna tar sin utgångspunkt i vardaglig hantering av avfall i hushåll respektive på
arbetsplatser. Intervjuerna har varit öppna i så motto att vi i hög grad följt informanternas
reflektioner kring ämnet för att sedan gå tillbaka till de uppsatta frågeställningarna. Detta är i
linje med vedertagen kvalitativ metod (jfr. Ehn & Löfgren, 2001). Man tillåter utvikningar för
att på så sätt få en djupare förståelse av frågeställningen. Metoden leder till att varje intervju
delvis har en unik karaktär. Intervjun följer således inte ett strikt schema, men
frågeställningarna blir förr eller senare belysta. I rapporten är informanterna anonymiserade
vilket innebär att namnet inte skrivs ut. 6 Citeringarna är direkta citat men för läsbarhetens
skull har småord lagts till eller tagits bort. Ovidkommande upprepningar eller felsägningar
utan betydelse för förståelsen har på liknande sätt uteslutits. Intervjuerna har spelats in och
längden på intervjuerna varierar från cirka trettio minuter till en timme.
Att göra fältobservationer är ett annat vanligt inslag i en kulturanalytisk metodik. I denna
undersökning har informanter följts i sin dagliga avfallshantering. Olika evenemang har också
följts upp. Observationerna är dokumenterade i text och bild. I vissa fall har också
sopdagböcker delats ut. Här har några personer fört dagbok över sin produktion av sopor.
Dagböckerna har sedan använts som underlag för och/eller uppföljning av intervjuer.
Metoden har tillämpats i andra sammanhang, exempelvis gällande resor i storstadsmiljö
(Godskesen, 2002; Henriksson, 2008).

5

Projektet har haft ett nära samarbete med delprojekt 5, Evaluating design and impact of environmental
information, som har en miljöpsykologisk inriktning. Enkäten Hållbar avfallshantering 2007 är ett resultat av
arbetet inom delprojekt 5, men frågeställningar av kulturell natur infogades i enkäten. För publicering från
projekt 5, se Von Borgstede C. (2008); Andersson, K., von Borgstede. C. (u.å.a); Andersson, K., von Borgstede.
C. (u.å.b); Andersson, M., von Borgstede. C. (u.å.).
6
För läsbarhetens skull har vi tilldelat varje icke-namngiven informant som dyker upp i texten antingen
pronomenet han eller hon. Detta har skett omväxlande och slumpmässigt, utan hänsyn till deras verkliga kön.
För de personer som omnämns med fingerade namn i avsnittet Avfall på jobbet anger dock det fingerade namnet
intervjupersonens verkliga kön.
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När det gäller de tre fallstudierna, avfall och värde, farligt avfall och avfallskommunikatörer
har det kommunala bostadsområdet Augustenborg i Malmö valts som huvudsakligt fokus.
Kompletterade informationer har hämtats från radhusmiljö, från student- respektive
äldreboende samt från landsbygdsmiljö. Ytterligare perspektiv på avfallshantering i hemmen
har hämtats från aktörer i renhållningsbranschen, från kökstillverkare, hemtjänst och
bostadsföretag. Urvalen har skett på kvalitativa premisser, för att uppnå kulturell
generaliserbarhet av frågeställningarna i som beskrivs i uppdraget ovan (jfr. Ehn & Löfgren
2001).
Detsamma gäller för valet av arbetsplatser och den tredje fallstudien: avfall på arbetsplatsen.
Här har huvudfrågan varit hur människor hanterar att leva med olika system för
avfallshantering – hemmet kontra arbetsplatsen. Materialet har hämtats från sjukhus, från
byggbranschen och från kontor. Branscherna har, förutom på kvalitativa grunder, valts med
tanke på grundläggande olikheter i de sorters avfall som produceras samt på olikheter i själva
hanteringen. Intervjuerna har utförts på arbetsplatserna, ibland i samband med observationer.
Samtliga arbetsplatser finns i stockholmsområdet.
Rapportens uppläggning är sådan att hushållsundersökningen, med fokus på Augustenborg i
Malmö, presenteras först och därefter arbetsplatsstudien.
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Avfall hemma
I undersökningen av hushåll ingår främst intervjuer och observationer 7 från bostadsområdet
Augustenborg i Malmö. Men frågeställningarna 8 belyses också av intervjuer från ett
radhusområde, en studentnation samt ett servicehus, i Lund 9 . Dessutom har ett lanthushåll
samt ett hushåll i en västsvensk stad intervjuats 10 . Även branschfolk och miljöinformatörer
ingår i undersökningen. Informatörerna hade till uppgift att introducera nya
sorteringsfraktioner så som matavfall 11 , farligt avfall samt elavfall i Augustenborg. I fokus för
frågorna som ställdes till informanterna står helt enkelt det avfall som produceras i hemmet
och som sorteras för att sedan slängas i olika fraktioner. Men frågorna tar också fasta på de
ting som har en annan livscykel eller framtida bana än det dagliga avfallet t.ex. kläder, böcker
och möbler. Sådana mer varaktiga varor kan, via återanvändning, ta andra vägar genom
samhället innan de slutligen blir avfall.
Intervjupersonerna i Augustenborg har valts slumpmässigt via en hyresgästlista från
utgångspunkten att hälften skulle ha utländsk bakgrund och att informanterna skulle
representera olika åldersgrupper. MKB:s ”miljönätverkare” har varit behjälpliga i urvalet.
Fyra informanter kontaktades i samband med miljöinformatörernas introduktion av det
organiska avfallet. Informanterna på studentboendet i Lund har förmedlats genom nationens
husförman. Informanterna från radhus och villa, samt serviceboende i Lund kontaktades i
samband med två olika loppmarknader i området. Informanten från Västsverige har själv tagit
kontakt med projektet med anledning av sitt engagemang i källsorteringsfrågor. Flertalet
intervjuer har gjorts via telefon. 12

Ekostaden Augustenborg
Undersökningen om brukarnas reflektioner kring källsortering tar alltså sin utgångspunkt i
stadsdelen Augustenborg i Malmö. Området som byggdes av Malmö Kommunala
Bostadsbolag (MKB) under åren 1948 till 1952 ägs fortfarande av MKB och har ungefär 3000
boende fördelade på 1800 lägenheter. Lägenheterna i området är små, med dagens mått mätt,

7

Se bilaga 1
Se bilaga 2
9
Se bilaga 1
10
Se bilaga 1
11
I fortsättningen användes Avfall Sveriges term: Organiskt avfall.
12
Se bilaga 1
8
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nästan enbart en-, två- och trerumslägenheter. Att lägenheterna är små återspeglas i
åldersstrukturen på så sätt att unga vuxna från 18 upp till ca 40 år är överrepresenterade. 13
Nästan hälften, 48 % av hyresgästerna, är födda i utlandet. De fem största grupperna kommer,
i storleksordning, från Bosnien-Hercegovina, före detta Jugoslavien, Irak, Rumänien och
Polen. 14
Stadsdelen, som numera kallas Ekostaden Augustenborg, har jämfört med 50-talet genomgått
stora förändringar när det gäller utemiljön. Med hjälp av EU-pengar har MKB tillsammans
med gatukontoret och miljöförvaltningen bl.a. byggt ett dagvattensystem där olika kanaler
samlar upp regnvatten och leder det till olika dammar i området. Kanalerna och dammarna har
blivit en vacker och tilltalande del av utemiljön samtidigt som det kommunala
avloppssystemet inte belastas lika hårt. I anslutning till projektet byggdes även tretton
miljöhus med ”gröna tak” 15 som placerades strategiskt i förhållande till bostadshusen. Vart
och ett av miljöhusen omfattar ca 100 hushåll och tilldelningen av avfallskärlen är beräknade
därefter. Till varje hushåll finns en elektronisk ”nyckel” som endast passar det ”egna”
miljöhuset. Tanken är att ingen obehörig ska kunna utnyttja avfallskärlen och att
hyresgästerna inte ska behöva träffa på någon inne bland sorteringskärlen som inte har
behörighet. Flera av miljöhusen har stora fönster som släpper in ljus samtidigt som de avslöjar
om det finns någon i huset.
I samband med att miljöhusen byggdes, år 2000, hade MKB en ambitiös informationskampanj
som vände sig till hushållen. Informatörer fanns på plats i miljöhusen och spred miljökunskap
på olika språk samtidigt som de visade hur avfallssorteringen skulle gå till.
Från att under flera år ha satsat på den fysiska utemiljön vill MKB nu åter lägga mer energi på
hyresgästernas beteende när det gäller källsortering. MKB har anställt en ”miljönätverkare”
som har till uppgift att involvera hyresgästerna i miljöarbetet och ta del av deras perspektiv.
Då Augustenborg är ett område med stor omflyttning menar ”miljönätverkaren” att många av
13

Av lägenheterna är ca 62% ettor och tvåor samt ca 35% treor och endast 3% fyror. Som befolkningsstrukturen
ser ut idag (januari 2007) utgör åldersgruppen 19-24 år 10% av invånarna i Augustenborg. Åldersgruppen 25-44
år utgör 34 %, 45-64 år 22 % samt 65-79 11% av de boende i området.
14
www.malmo.se/download/18.3964bd3611d8d4a5dlc800011185/156.Augustenborg+rev.+081119.pdforådesfak
ta
15

Levande gröna tak består av olika torktåliga arter av växter som fetknopp och mossa men kan även bestå av
andra växter. Gröna tak är sätt att ersätta förlorad stadsgrönska samtidigt som den ekologiska balansen påverkas
positivt. Gröna tak tar också hand om en del av regnvattnet (www.greenroof.se).
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de boende aldrig fått någon information om källsortering. Som det ser ut idag är ”30 % av
restavfallet förpackningar och mat som skulle ligga någon annanstans”. Den renhetsgraden
vill bostadsbolaget förbättra bl.a. genom att satsa på mer dialog med dem som bor i området.
Tanken är att hyresgästerna i Augustenborg ska ha tillgång till en hundraprocentig sortering
av avfallet. Således ska de boende ha möjlighet att göra sig av med alla typer av avfall utan att
behöva lämna bostadsområdet. Under sommaren och hösten 2008 har VA SYD i samarbete
med MKB och med hjälp av miljöstuderande informatörer introducerat källsortering av
organiskt avfall, farligt avfall och elavfall. Förutom de nyintroducerade avfallskategorierna
finns kärl för metallförpackningar, plastförpackningar, glasförpackningar färgat/ofärgat,
pappersförpackningar, tidningar och restavfall 16 . Vid vissa tillfällen finns det också möjlighet
att lämna grovavfall i en bemannad container. Där finns det också en ”byteshörna” som
möjliggör att användbara saker, i stället för att slängas, hittar nya ägare.

Ekostadens dag
För att uppmärksamma olika samarbetsprojekt mellan VA SYD (kommunalt vatten och
avlopp), avfallsföretagen SITA Sverige AB och SYSAV samt Lunds tekniska högskola
(LTH) och introduktionen av de nya avfallsfraktionerna matavfall, farligt avfall och elavfall
anordnade MKB:s miljönätverkare ”Ekostadens dag” den 28 augusti 2008. De boende bjöds
in till underhållning på torget i Augustenborg där de kunde se på teater, ett framträdande av
Göingeflickorna, en dansuppvisning och en hattparad med damer från området. Samtidigt
kunde besökarna också ta del av samhällsinformation med bl.a. energispartips och botanisera
bland utbudet av ekologiska varor. Syftet med dagen var att aktiviteterna, förutom att roa,
också skulle engagera och få hyresgästerna att känna delaktighet i bl.a.
källsorteringsprojektet. ”Vi vill gärna uppmuntra till engagemang”, säger MKB:s
miljönätverkare.
För att visa kopplingen mellan vad hushållet slänger i tunnan och vad som sedan händer med
matresterna, åskådliggjordes den process som omvandlar matavfall till biogas. Besökarna fick
äta ett äpple och sedan slänga äppelskruttet i en brun papperspåse, samma sorts påse som
används av de boende för att sortera matavfall i hemmet. När påsen var full tog en doktorand i
VA-teknik från Lunds tekniska högskola hand om den och tömde den i en

16

I fortsättningen används Avfall Sveriges term: Hushållsavfall.
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förbehandlingsmaskin. Genom maskinen kunde åskådarna se hur det organiska avfallet
förbehandlades för att sedan rötas och omvandlas till biogas.
Avsikten med dagen var också att uppmärksamma att det arbete som de boende lägger ner på
att källsortera sitt hushållsavfall också kan ge något tillbaka. MKB bad därför hyresgästerna
om förslag på vad pengarna skulle kunna användas till. ”I dagsläget rör det sig om ungefär
25 000 för hela området på ett år. Hur mycket pengar det blir varje år är direkt kopplat till
mängden källsorterat material.” De förslag som kom in till MKB:s miljönätverkare handlade
om aktiviteter och utflykter. Pengarna från 2008 kommer därför att läggas på en ny
”Ekostadens dag” och möjligen också en utflykt för hyresgästerna. Att man önskade utflykter
kan ha varit avhängigt hur frågan om önskemål utformad och i vilket sammanhang den
ställdes. Detta sagt mot bakgrund av att det i intervjuerna framkom helt andra önskemål, t ex
bonus eller rabatt på hyran (jfr.. under rubriken Spelet om avfallet nedan).

Sorteringsfraktioner
I Augustenborg finns inte bara de praktiska förutsättningarna för sortering utan också en
uttalad förväntan på att hyresgästerna sorterar metallförpackningar, plastförpackningar,
glasförpackningar färgat och ofärgat, pappersförpackningar, tidningar, matavfall, restavfall,
farligt avfall, elavfall och även grovavfall. De fraktioner som i förhållande till det övriga
intervjumaterialet är specifikt för Augustenborg är farligt avfall, elavfall och grovavfall. 17
Intervjuerna pekar på att det finns en vilja att sortera och att det närmast betraktas som en
självklarhet. ”Det har blivit en vardaglig sak så man tänker inte så mycket.” ”Ja det går
automatiskt nu så man behöver inte tänka så mycket.” Det betyder inte att sorteringen blir
fullständig men att de flesta informanterna verkligen vill försöka göra sitt bästa.

Vardagsspråk och vanans makt
I intervjuerna nämns sällan de olika fraktionerna med ändelsen -förpackningar. Istället säger
informanterna att de sorterar i olika kärl ”en för hushållsavfall, en för plast och en för metall.
Och sen har jag en papperspåse där jag slänger pappersavfall, alltså papp, och sen har jag
en korg på golvet där jag slänger tidningar”. Vardagsspråket leder alltså tankarna till
17

Förutom i Augustenborg fanns möjlighet att sortera organiskt avfall även på studentboendet Kalmar nation i
Lund. Som kontrast kan nämnas paret som bor i en liten by någon mil utanför Lund. De erbjöds s.k.
fastighetsnära källsortering genom Lunds renhållningsverk (LRV) men tackade nej eftersom det uppfattades som
för dyrt. Ändå källsorterar även de en hel del av sitt avfall.
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material istället för förpackningar. Att människor är benägna att sortera efter material, oavsett
om det är en förpackning eller någon annan typ av vara, har uppmärksamhats av aktörer på
det svenska avfallsområdet. Man provar för närvarande att låta även andra varor än
förpackningar sorteras som metall eller plast i en eller ett par kommuner (Berglund &
Söderholm, 2008). Fraktionen plastförpackningar upplevs av många som särskilt
komplicerad. ”Nej plast är ju lite svårt… För att det är mycket plastföremål man använder i
hushållet. Det kan vara skålar och byttor och leksaker – allting. Och då tänker man att det är
plast så det ska ner i plaståtervinningen. Men så är det ju inte, det vet jag. Men jag tycker att
man ställs hela tiden inför: Vad är detta? Ska det ner i plaståtervinningen? Och så får man
fundera på: Varför ska inte den här plastleksaken återvinnas?... Det tycker jag är skumt”. De
plastleksaker som doktoranden från LTH ibland hittar stående på locken till kärlen i
miljöhusen i Augustenborg kan sägas innehålla liknande tankar och funderingar.
En av informanterna berättar att han lägger diskborsten i ”skräpavfallet” men när vi resonerar
om varför blir han osäker då han uppmärksammar att ” stråna är ju också av plast”. Eftersom
hela diskborsten nu upptäckts vara av plast funderar informanten om det kan ha ”med
bakterier... baciller att göra.” Med andra ord ligger tanken att hushållens källsortering
huvudsakligen gäller förpackningar långt ifrån denne informants föreställningsvärld.
Handlingen är oreflekterad och knuten till själva föremålet när informanten sorterar
diskborsten i rätt fraktion. Följaktligen kan man också säga att det inte är kunskap, baserad på
en medvetenhet om att diskborsten inte är en förpackning, som får den att hamna i
restavfallet. Eftersom informanten inte vet var han ska slänga diskborsten hamnar den som
annat okänt i restavfallet, vilket råkar vara rätt. På så sätt kan vanan beskrivas som både
osviklig och problematisk. Den problematiska sidan visar sig när en av informanterna på ett
servicehem följs ut i soprummet. Samtidigt som informanten pekar på kärlet för hårdplast och
benämner det med namn släpper hon den lilla mjuka plastpåsen, som hon haft i handen, ner i
kärlet. Vanan är således ingen garanti för att sopan hamnar i rätt fraktion. Vanan kan också
vara en förklaring till att mycket hamnar fel trots en förvissning om att man gör rätt.
Sedan hösten 2008 gör man dock rätt om man lägger mjukplast bland hårdplast.
Återvinningsföretagen har utvecklat teknik för att separera hård- från mjukplast och återvinna
fraktionerna. Detta är alltså en förändring av avfallssystemet och dess föreskrifter som verkar
ligga i linje med människors känsla för vad som är liknande eller samma material. Det visar
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alltså hur man skulle kunna göra på fler områden där en benägenhet att sortera enligt en viss
princip, som upplevs som självklar eller naturlig, inte ännu kan få utlopp.
Men mycket beskrivs också kunna hamna fel genom om man har ett lite för avslappnat
förhållande till hur avfallets skall kategoriseras. Att noggrannheten ser olika ut reflekterar en
av informanterna från radhusområdet i Lund över. ”Jag är också sån som brukar läsa på om
man är lite osäker på var en glödlampa ska ligga, och min mamma tycker: ”Jamen, den ska
nog ligga där”. Man gissar lite, om man inte vet.”

Sunda förnuftets logik
En av de yngre informanterna i Augustenborg som har ett ljumt förhållande till källsortering
målar upp en bild av att framtidens sopsortering kommer att gå till överdrift ”Snart kommer
det att vara så här: Tandstickor ska du slänga i den påsen och du vet potatis ska du slänga i
den påsen och tomat kommer du att slänga i den påsen.” Själv har han utarbetat ett eget
system för vilka kategorier som han anser sig behöva sortera. Förutom att papper och kartong
bör slås ihop till en enda fraktion tycker informanten att också ”burkar” och batterier skall
sorteras. Likaså vill informanten sortera glas men endast i en fraktion. ”Färgat glas och
ofärgat glas vad är skillnaden? Det är glas det ena, och det är glas det andra. Så som jag ser
- det är glas!” Kan detta ses som ett exempel på okunskap om den efterföljande processen?
Även en informant från radhusområdet i Lund menar att glas är en kategori som väcker
frågor. ”Jag har funderat på vad som händer om man lägger färgat glas i ofärgat glas. Vad
händer egentligen? Man vet inte riktigt hur viktigt det är egentligen.” Informanten menar att
hon har alldeles för lite information om vad som händer med soporna och funderar över om
det i slutändan ändå finns någon som står där och sorterar.
Fraktionen ”tidningar” kan tyckas enkel att sortera men blir en kategori där förbudet att kasta
kuvert ter sig ologiskt. ”Ja det är det här med tidningarna att man inte ska ha kuvert och
sånt. ”Det är ju lätt hänt, det är papper liksom, att man lägger dom bland det.” Liknande
tankar har en annan informant som brukar låta ett och annat kuvert hamna i
pappersåtervinningen. ”För då ska man lägga det i det här skräpavfallet. Och det tycker jag
då blir det ju fel.” Även om informanterna vet och förstår att kuvert skall läggas i restavfallet
skapar känslan ett annat handlingsmönster och kuvertet hamnar i pappersåtervinningen. Kan
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detta ses som ännu ett exempel på okunskap om den efterföljande processen (att klistret
skapar problem med maskinerna som mal ned papperet)?
Känslan för material är följaktligen viktig och att sortera efter material ter sig mer logiskt än
att sortera efter förpackning.

Misstro och tillfredställelse
Problematiska upplevs också de förpackningar som är gjorda av blandat material.” Där man
då försöker att vara duktig och ta bort plasten för sig och pappret för sig, men det är ju
omöjligt för vissa produkter. Det sitter stenhårt alltså, och då känner man sig misslyckad som
källsorterare när inte tillverkaren gjort det möjligt att kunna källsortera.” En annan
informant berättar om de medicinflaskor i glas som har en kapsyl av plast. ”Den här kapsylen
du vet, man ska vrida den ett halvt varv för att kunna hälla ur den. Men det sitter fortfarande
en bit kvar som i princip gör att man inte kan komma åt att skölja ur flaskan.” Informanten
känner osäkerhet men kastar den ändå bland glas. ”Ja jag vet inte, det är ju inte så bra att
slänga bland de vanliga soporna heller.”
Porslin är en kategori som några informanter också ställer sig tveksamma till ur
sorteringssynpunkt. ”Porslin vet jag inte var jag ska slänga någonstans. Någon gång har vi
tagit det till sopstationen, men jag kommer inte ihåg var vi slängde det då. Annars blir det de
vanliga soporna och jag har ingen aning om var jag ska lägga det.” En informant på
studentnationen i Lund jämför det med glas, i bemärkelsen dricksglas, som hon också tycker
är onaturligt att slänga i hushållssoporna. Också en av informanterna i Augustenborg anser att
keramik och porslin är problematiska kategorier som det saknas information om. ”Det är
svårt t ex med glas, det står inte riktigt… eller färgade glas eller vanligt glas. Och speciellt
om det gäller keramik och porslin. Jag tycker det är också lite dåligt när det gäller keramik
och porslin, att man vet inte exakt var man ska kasta det.”
En informant från radhusområdet i Lund beskriver att han känner sig mer motiverad och
stimulerad när han känner till att det blir någonting i bra slutändan ”Som att papper
återanvänds och blir nytt papper. Det är ju ofta så företagen driver sin verksamhet idag att
det är väldigt viktigt att alla medarbetare förstår vad resultatet blir för att känna sig
motiverade.” För informanten känns restavfallet inte som ”genuin återvinning” även om han
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är medveten om att det omvandlas till energi. Restavfallet kan sägas symbolisera en omodern,
smutsig sopa som inte förknippas med källsortering; ett avfall som informanten inte vill ödsla
tid och kraft på eftersom den inte ger den rätta känslan tillbaka. I restavfallet hamnar många
av de sopor som informanterna känner osäkerhet inför och som förmodligen har sin hemvist i
någon av de andra fraktionerna. På så sätt visar en vällfylld påse med hushållsavfall på
ofullkomligheten i sorterarens ambition att göra rätt.
Känslan av att ha gjort fel lägger också sordin på ett fortsatt engagemang för källsortering.
”All tvekan som kan uppstå vid källsortering hämmar ju källsorteringen. Så ju säkrare man
känner sig ju nöjdare blir man ju, att man känner att man gjort rätt. Ibland när man lämnar
sitt avfall så är man lite osäker om man gjort rätt eller inte. Och kan de komma till rätta med
den känslan så tror jag mycket är vunnet. Man känner sig nöjd när man har gjort rätt.”
Känslan av tillfredställelse i bemärkelsen att ha gjort rätt kan således beskrivas som ett
nyckelord för en framgångsrik källsortering.

Producentansvar
Det höjs också röster för att det skulle ställas mycket hårdare krav på producenterna som
tillverkar förpackningarna. ”Det är ju inte så länge sen vi köpte en platt-TV till sovrummet, en
32 tums, och vi fick den i en gigantisk jävla förpackning. Och TV:n är hur liten som helst så
jag blev helt vansinnig på Philips och menade på att: - Varför gör ni en så stor förpackning.
Den är skitsvår att få in i bilen. Det är inte så där jättemiljötänkt.” Informantens klagan har
blivit ett ärende som är under utredning hos företaget. Likartade tankar om ansvar finns även
hos en annan informant. ”Det ligger ett ansvar på dom som förpackar sina produkter, att
underlätta källsorteringen.” Med andra ord bör källsorteringskedjan inte starta med
konsumenten utan redan i företagets val av de förpackningar som kommer ut på marknaden.
Förpackningar som försvårar källsortering gör att tålamodet tryter, vilket kan leda till att ”det
går i hushållsavfallet”.
Ohanterliga eller alltför materialkrävande förpackningar, liksom sådana av svårbestämbara
eller blandade material, skapar osäkerhet och en känsla av bortkastad energi hos den som
sorterar. Den känslan väcker i sin tur föreställningar som fråntar källsorteringen sin status som
oförvitlig. Osäkerheten öppnar således för val som grumlar känslan av exakthet hos
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sorteringsprinciperna. Ett belysande exempel, som kommer upp i ett par intervjuer, är den lilla
plastkorken på Skånemejeriers mjölk- och filförpackningar. Det råder osäkerhet kring om
korken ska sorteras för sig. Hos de personer som valt detta alternativ kan irritation sedan
uppstå när man ser att någon annan låtit den sitta kvar. Rekommendationen från
Förpacknings- & Tidningsinsamlingen (FTI) är att plastkorken skall tas av och läggas bland
hårda plaster medan den fasta delen av plasten kan sitta kvar och slängas tillsammans med
mjölkförpackningen i fraktionen för pappersförpackningar. 18

Sortering ur spel
Blandförpackningar skapar således tveksamhet och har en tendens att hamna i kategorin
hushållsavfall. Förutom osäkerhet kräver den typen av förpackningar en extra insats av den
som sorterar. ”Men det extra jobbet som blir när man ska börja joxa med sakerna för att de
helt enkelt ska separeras, sånt orkar jag inte med.” Människor verkar också låta bli att
källsortera på grund av bekvämlighet eller lättja. ”Man är väl lite lat emellanåt. Ja aldrig med
papper eller så. Men det kan väl vara några plastförpackningar, som kanske åker med i det
andra.” Denne informant sorterar ibland sina sopor nere i miljöhuset och vid ett sådant
tillfälle är det lätt hänt att allt avfall slängs i hushållsavfallet. ”Och sen när jag kommer ner så
ibland slänger jag det där. För ’åh, jag pallar inte att rota runt’ liksom”. En av studenterna i
Lund berättar att sambon har en vana hemifrån att kasta allt avfall huller om buller om
vartannat i slasken och sedan sortera. Men den metoden passar inte informanten. Han ” tar
alltihop och slänger ner det i de vanliga soporna”.

18

Plastkorkar som sitter kvar på mjölkförpackningar sorteras ut i första separationsprocessen på
pappersåtervinningsanläggningen och bränns sedan i sopförbränningsstation med energiåtervinning. Detta
innebär att korkarna då inte återvinns som plast. Den officiella rekommendationen är att plastkorken ska slängas
för sig, men den förstör alltså inte återvinningsprocessen för förpackningarna av papper. Stora mängder
plastkorkar hamnar i naturen eller havet. Då lär det vara ett problem att de ”felsorteras” av fåglar som uppfattar
dem som föda och sväljer dem eller matar sina ungar med dem. Eftersom korkar och och andra plastföremål
flyter lär det också vara ett stort problem att de ansamlas i stora mängder på vissa ställen i världshaven, dit
strömmarna till slut för dem. Att intervjupersoner tar upp problemet med plast i förpackningar av blandade
material pekar på att man vill att plasten ska återvinnas. Vid ett s.k. användarrådsmöte för Avdelningen för
miljöstrategisk analys, KTH, som hölls på Naturvårdsverket, Stockholm 30/1 2009 sade Annika Helker
Lundström, representant för Återvinningsföretagen, att plaståtervinningsbolagen gärna vill ha plaster från stora
kasserade föremål som t.ex. pulkor och (vanliga vita) trädgårdsmöbler. Sådana sopor från hushållen (är inte
förpackningar och) kan bara samlas in på återvinningscentralerna. Men där finns i dagsläget inga kärl för
plastföremål utan dessa ska besökarna lägga i brännbart. Återvinningsföretagen har försökt införa detta, bl.a. på
Lövsta Återvinningscentral i Stockholm, men det har stött på organisatoriska hinder. Det finns därmed ett sug
från plaståtervinnarna efter kasserade produkter av plast samtidigt som organisationen och regelverket idag är ett
hinder för återvinning av åtminstone vissa sorters plastföremål.
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Kladdiga filförpackningar och gammal mat som upptäcks i kylskåpet men också kladdiga
pizzakartonger är andra exempel på emballage som hamnar i hushållsavfallet. ”Så här typ om
man köpt pizza eller så här. Pizzakartongen är helt så här fettig och så här då åker den i den
vanliga då.” Som jag tolkar informanten menar hon att hon gör fel när pizzakartongen slängs
i hushållsavfallet. På FTI:s hemsida står inget om kladdiga pizzakartonger men googlar man
på ”sortering av kladdiga pizzakartonger” kan man i bl.a. Ragnsells respektive Linköpings
universitets källsorterings- eller avfallsguider hitta information om att sådana bör, eller
åtminstone ”kan”, slängas i det blandade hushållsavfallet, som går till förbränning. Detta kan
ses som ytterligare ett exempel på att det som intuitivt upplevs som lämplig hantering ger god
vägledning. Men problemet med informanten som citeras ovan verkar vara att man tror sig
göra fel eller åtminstone är osäker.
Men det är inte endast själva obehagskänslan av det kladdiga som avgör var en förpackning
hamnar. ”Glas exempelvis det känns ju onaturligt att lägga det bland de vanliga soporna.”
Men däremot kan kartong eller papper uppfattas även ur ett annat perspektiv och ha sin ha sin
naturliga plats bland hushållsavfallet. ”Jag tänker att om man har en gammal yoghurt stående
och vill slänga den, då kan jag ju lätt ha tagit den i ”brännbart”. Det ser jag inte det farliga
med.” Kopplat till brännbart framstår handlingen, att slänga den i hushållsavfallet, som helt
logisk. ”Det är ju brännbart.” Likaså kan upplevelsen av att ha ont om tid få till följd att
sorteringen sätts ur spel. ”Det händer inte så ofta men i bland när man har så bråttom man
har inte tid att liksom: Ja okej! Jag kastar det i restavfallet. Det är inte så farligt väl.”
Följaktligen betraktas sopan inte alltid utifrån tanken om återvinning utan kopplas samman
med att den inte gör någon skada.
Plastflaskor t.ex. diskmedelsflaskor och liknande är en annan kategori som kan vålla
huvudbry. ”De är väldigt svåra att öppna så man kan ju nästan inte skölja ur dem
överhuvudtaget. I så fall måste man ju skära sönder flaskan för att kunna komma åt och
skölja ur dem.” Oklarheter kring hur väl en förpackning måste rengöras bidrar följaktligen till
att den kan hamna i hushållssoporna. Men även befarad lukt styr hur sopan sorteras. ”För vi
vet att om man inte sköljer ur den[en konservburk] riktigt noga, om man är stressad och
håller på att laga mat, så vet man att det kommer att lukta för att den kommer stå där länge
liksom.” Istället för att lägga energi på att skölja ur den och sedan lägga den bland
metallförpackningarna åker burken ner i hushållsavfallet. Den fraktionen tömmer hushållet
oftare och tanken är då att burken inte hinner börja lukta. Förutom tveksamheter kring sopans
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hemvist och rengöringsproblem beskrivs således både tidsbrist, lättja men också själva
organisationen i köket som något som kan sätta källsorteringen ur spel.

Spelet om avfallet
En av informanterna beskriver sorteringslusten som någonting periodiskt. ”Det är perioder
som jag helt skiter i det. Jag tappar sugen på att hålla på med sortering för jag ser inte vad
det ger för någonting.” Informanten menar att hon inte får någonting tillbaka genom att t.ex.
sortera ut matavfallet. ”Som kund får du ju ingenting tillbaka förutom en bättre miljö.”
Informanten efterlyser att MKB tydligare värdesätter det arbete som hyresgästerna utför
genom att sortera avfallet. Informanten berättar att aktiviteter som t.ex. Augustenborgsdagen
inte passar honom. ”Men det finns dom som har bott här sen 50-talet när husen är byggda
som kanske går på dom här Augustenborgsdagarna och jag tillhör... jag vet inte vad jag ska
säga... den människoklassen.” Informanten skulle hellre se att de hade belönats med en bonus
på hyran. I spelet om avfallet ingår alltså föreställningar om vem som ska belönas av vem för
sin insats att källsortera. Men det är inte uppenbart vilka aktörer som drar nytta eller
ekonomisk vinning av individernas insatser. En del upplever att de gynnar vissa aktörer
medan andra menar att det handlar om det allmännas bästa. Det skulle gå att utvidga analysen
av denna aspekt i termer av bidragsgivare och förmånstagare eller rättigheter och
skyldigheter.
Att spelet kring källsorteringen inte endast handlar om miljön, utan även kan betraktas som ett
spel med MKB som hyresvärd, visas i fler intervjuer. Sett ur det perspektivet betraktas
varmvattnet som går åt för att rengöra förpackningarna inte som en miljöfråga utan en betald
rättighet som annars hade riskerat att ”frysa inne”. ”Ja... nej det bryr jag mig inte om för jag
är ensam och jag betalar lika mycket som alla andra. Så det bekymrar mig inte alls. Det finns
dom som har... som är fyra fem i lägenheten och de har diskmaskin och etc., etc. Och de
betalar ju inte mer än jag får göra. ”
En annan informant berättar att hon fått en tillsägelse av en annan hyresgäst när hon låtit bli
att sortera. ”Jag har själv fått utskällning också att jag har gått ut och slängt en sopsäck när
jag har hållit på och renoverat istället för att ställa mig och källsortera brädbitar och sånt
hära.” Avfallet kom från en renovering av hyreslägenheten som han motvilligt bekostat själv.
”Dom lägger ju inte pengar på, t.ex. vi har dörrarna i lägenheten, innedörrarna är ju från
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50-talet och jag har precis bytt ut mitt kök som jag själv har fått bekosta. De har bytt ut ett
50-tals kök, så har jag själv fått stå för det trots att jag har bott här i åtta år. Och köket är
liksom över 60 år gammalt. Det är ju helt sjukt.” I det perspektivet kan informantens handling
betraktas som en medveten strategi för att återta den ordning och de rättigheter hyresgästen
anser sig berövad.
Den person som är anställd av MKB för att bl.a. se över miljöhusen för dagligen en kamp,
inte bara med felsorterat avfall utan även med soppåsar som aldrig ens når kärlen. Hon brukar
råda de boende att gå ut med sina sopor ofta. ”Samla inte så mycket på en gång. Om man
samlar för mycket vill man inte sortera mer. Det blir för mycket .”

Nyordning för matrester
Under sommaren och hösten 2008 fick hushållen i Augustenborg fått muntlig och/eller
skriftlig information om hur de skulle sortera sitt organiska avfall. Hushållen hade sedan
tidigare erfarenheter av att sortera organiskt avfall genom den kompostkvarn som fanns i
miljöhusen förut. Numera ska hushållen istället lägga avfallet i en papperspåse som sedan
läggs i ett brunt kärl i miljöhuset. Påsen är specialgjord för att klara fukt och rekommenderas
stå öppen i en behållare som släpper igenom luft. Behållare och påsar har delats ut till alla
hushåll och nya påsar kan hämtas i miljöhusen.
Flera informanter i Augustenborg utrycker sin uppskattning över att de nu kan sortera
organiskt avfall.”Ja visst det går jättebra. Jag tycker inte om att kasta så mycket mat utan jag
går till parken och ger till fåglarna.” Att lägga matresterna i papperspåsen kan alltså vara lika
meningsfullt som att mata fåglarna . Att mat har en särskild status och inte slängs hur som
helst märks hos fler informanter. ”Vi ger till folk vi har lärt hemma hos mamma du vet ... men
här man kan inte lämna till folk”. Informanten som har en utländsk bakgrund har i barndomen
lärt sig att ta tillvara och skänka bort överbliven mat till andra människor. Det systemet har
hon inte kunnat använda sig av i Sverige och även hon har utfordrat Pildammsparkens fåglar.
Informanten har nu för första gången använt sig av papperspåsen och kastat den i miljöhuset.
Papperspåsen tog hon i handen när hon gick ner till miljöhuset. ”Så det var några som har
kastat, det var fullt med såna med bruna pappersinpackade. Det luktade inte eller sånt. Det
var fint.” Men informanten ställer sig undrande till organiskt avfall som inte är torrt utan som

31

har en blötare konsistens. ”Det har hållit jag vet inte om det ska hålla om det är nåt fet mat
eller... lite... hur säger man...vatten eller sånt.”
En av informanterna i Augustenborg känner inte till den nya ordningen med papperspåsar och
använder fortfarande plastpåsar. ”Jaha, vi har inte fått. Jag har blåa genomskinliga påsar och
det är där jag stoppar matrester”. Men plastpåsen är bara en tillfällig förvaring. Väl i
soprummet töms matresterna ut ur plastpåsen ner i de nya bruna kärlen som är avsedda för
organiskt avfall. ”Maten, vi kastar också. Det är den som är,… som man inte kan äta, man
kastar. Vi kastar den i den bruna med matrester. Där man slänger mat och vi kastar det i den
bruna soptunnan. … Vi häller ut det.” Med andra ord är det inte slarv, illvilja eller lättja som
får matresterna att slängas i öppen dager utan brist på information. Med vana från den tidigare
kompostmaskinen, där matresterna hälldes ner i maskinen, ter sig beteendet följdriktigt.
Studentnationen i Lund som genom husförmannen på egen begäran deltar i sorteringen av
organiskt avfall berättar: Jag var ju den som drev igång projektet och det var väl ganska
många som var emot mig också med detta och tyckte det var jobbigt, det skulle lukta och
mycket sådana här farhågor. ”Jamen hur ska vi orka med det” och allting. Men sen… jag
tror det var en vecka efter, eller maximalt två veckor efter att vi hade startat upp det här
projektet, så var alla hur nöjda som helst.” En av studenterna berättar att det bara tog två
månader för pubverksamheten som bedrivs i nationens källare att också få rutin på att sortera
ut matresterna. ”Dom slängde alla mjölkpaketen i de vanliga soporna och sådär, men nu går
det ju på rutin, så förut – jag tror det var i höstas någon gång – så tog de här
kompostpåsarna slut, där vi hade det organiska avfallet – matresterna – i, och alla blev ju
jättechockade: ”Var ska vi göra av matresterna”, för vi var ju så vana vid att alltid lägga
allting däri.” Informanten berättar att det tog två veckor innan de fick nya påsar vilket gjorde
att de ”tappade lite glöden där”.
Hushållet på landet utanför Lund har höns som pickar i ett hägn intill huset. De matas bl.a.
med hushållets matrester. ”Ja, vi har höns, sådana riktiga rashöns och de får ju lite mat.” Det
organiska avfallet från middagsbordet består av grönsaker, potatis, ris och havregrynsgröt.
”Vi kan inte ta vad som helst och lägga ut där, för då kommer råttorna.” Annat organiskt
avfall tas om hand på ett annat sätt: ”Trädgårdsavfall kör vi sönder till flis och så lägger vi ut
det på rabatterna. Det ligger en stor hög här borta som ska malas.”
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I radhusområdet i Lund finns ingen fraktion för organiskt avfall. En av informanterna har
emellertid erfarenhet av att sortera ut organiskt avfall genom sitt boende i sommarstugan. Den
erfarenheten gör att hon anser att avfallsstationen ligger för långt ifrån bostaden. ”Men att gå
och kasta borta vid garagen det skulle jag inte tycka varit så kul. För det är ju papperspåsar
man lägger det i och de blir ju fuktiga och det vill jag inte lägga i min cykelkorg för sen luktar
det ju.” I sommarstugan har informanten papperspåsen i en plasthink med lock och det anser
informanten vara en förutsättning för att hon ska sortera ut organiskt avfall och en
nödvändighet för att det inte ska lukta.
Liknande tankar har också en av informanterna på servicehuset i Lund. ”Ska man sortera
matavfall då ska det vara i väldigt nära anslutning till bostaden, för folk orkar inte, tror jag,
att traska iväg med det också och man kan inte förvara det i lägenheten, för det stinker för
mycket. Så, på nåt sätt, där går gränsen.” Samtidigt som informanten ser närhet till
avfallskärlet som ett absolut krav vill han också ha den på behörigt avstånd från bostaden för
luktens skull. ”Vad jag förstår så har man börjat på vissa villaområden, men det är lite
skillnad för där har man soptunnorna utanför… Men det kan nog stinka rätt bra varma
dagar, har jag hört i alla fall.”
Även i Augustenborg påtalas lukten från miljöhusen vara besvärande. ”Och plus att det luktar
illa på sommaren… Som sagt jag tycker bara att det är synd om folket som bor i 9A. De kan
inte hålla sina fönster öppna för det luktar så himla gott på sommaren så det är inte klokt.”
Sådana dagar vägrar informanten överhuvudtaget att gå in i miljöhuset. ”Alltså tänk du ska
ändå vara där två, tre, fyra minuter och sortera ut dina sopor och så luktar det skitilla. ”
Snarlika klagomål från hyresgästerna rapporterades också av de informatörer som var satta att
informera om de nya avfallsfraktionerna. Förutom problem med lukt och flugor framkom det
också missnöje med det ljud som sopbilarna skapar.

Hantera lukt och läckage
Föreställningen om att slänga mat i en papperspåse för således tankarna till en våt och
läckande avfallspåse. Men praktiken kan också visa på det motsatta. ”Men det har gått bra.
Det har inte läckt en enda gång”, berättar en informant. Även om det i många fall fungerar
bra kan man i informanternas berättelser skönja en inbyggd osäkert i kombinationen mellan
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det blöta och/eller kladdiga matresterna och papperspåsen. Den betänksamheten har gjort att
flera av informanterna har utformat egna lösningar för hur omhändertagandet organiseras. En
möjlighet är att ta två papperspåsar åt gången vilket också rekommenderas av MKB om
hushållen känner sig osäkra. ”Just för att med ägg och sånt, att det blir alltid äggvita och sånt
kvar. Som är lite sådär geggigt, så jag brukar alltid ta två påsar.”
En annan informant berättar att de använder både papperspåse och plastpåse. ”Vi använder
plastpåse även om vi har sån papperspåse.” Plastpåsen betraktas också som en extra
trygghet när papperspåsen ska bäras ner till miljöhuset. ”Ja det är lite säkrare att man inte
ja… tappar den i trappan eller hissen.” Ett annat sätt att säkerställa papperspåsen har fått en
informant att inhandla ”en liten grå hink med lock.” Den använder hon både hemma i köket
och när hon går till miljöhuset för att slänga papperspåsen. ”Istället för att dra i påsar och det
ska rinna vatten genom hallen eller någonting”. Att klä papperspåsen med en plastpåse
betraktas följaktligen som en rationell åtgärd för att motverka att innehållet hamnar i hissen
eller trapphuset. Men den hanteringen ökar risken för att även plastpåsen hamnar i fraktionen
för organiskt avfall men också för att det organiska avfallet istället kastas i fraktionen för
hushållsavfall. På så sätt öppnas öppnar plastpåsen upp för två vägar där värdefullt material
kan gå till spillo.
Anledningen till att papperspåsen inte håller, eftersom det lätt kan rinna ut, tros vara dålig
kvalitet på papperet. Informanten påpekar också att hållbarheten måste sättas i relation till den
mat hushållet lagar. ”De kanske har glömt att vi invandrare som har en annan kulturell
bakgrund, det är skillnad hur mycket man lagar och hur mycket man använder. T ex som är
en jätteskillnad mot min granne som är svensk och ensamstående, alltså hon kan samla en
påse på en hel vecka. Och under dagen bara jag har gjort vår middag, vi är alltså 4 personer,
så behöver jag kanske två påsar som innehåller mycket vatten, massor med frukt, grönsaker,
alltså som man skalar jättemycket och kokar jättemycket.”
Med andra ord kopplar informanten samman papperspåsens hållbarhet med kulturskillnader
mellan två etniska kategorier, invandrare och svenskar, snarare än se till hushållets storlek.
Kultur blir således det raster som överskuggar hemmens sociala kategorier. Men intervjuerna
visar att skiljelinjen inte går mellan människor med olika kulturell bakgrund utan snarare
mellan hushåll av olika storlek eftersom det är mängden matavfall i hushållet som i hög
utsträckning avgör vilka rutiner som skapas för att hantera det. .
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Den uppmärksamhet och omsorg som ägnas förebyggandet av läckage och lukt från
matavfallet pekar på att det finns en allmänt omfattad föreställning och gränslinje för vad som
är acceptabelt. Droppspår och lukt från matavfall i trappuppgången är något man absolut vill
undvika att lämna efter sig och som man inte heller accepterar från sina grannar. Detta verkar
handla om kulturellt förmedlade normer kring renlighet. Människor äcklas av blotta tanken på
denna typ av läckage och lukter. Tabuering är möjligen ett begrepp som kan användas för att
beteckna sättet att förhålla sig matavfall i upplösning (jfr. Åkesson 2005).

Rutiner och gränser
De hushåll som består av en eller två personer genererar oftast mindre sopor än en större
familj vilket också intervjuerna visar. ”Och jag kan väl säga, jag har inte så jättemycket
sådär, matavfall direkt. Det är mest äggskal och sådär lite grönsaker. Så jag har inte så där
jättemycket.” En annan informant berättar att han enbart använder papperspåsen när det är
mer organiskt avfall än vanligt. ”Det är mest när jag har mycket för att jag springer inte
precis.” Informanten går inte ut med sina sopor i ”onödan” utan vill att papperspåsen blir
ordentligt fylld. När mängden organiskt avfall är liten struntar han i att sortera ut det. Allt för
att matresterna inte ska bli liggande och börja lukta, vilket gör att informanten måste gå en
extra gång. En av de yngre informanterna berättar att hon inte alltid lagar mat utan istället tar
”en form i mikrovågsugnen”. Och då blir det inte så mycket matrester.
Även om de mindre hushållen inte producerar några större mängder organiskt avfall får den
nya fraktionen konsekvenser. ”Alltså men vi vågar liksom inte låta det vara för länge i den
här påsen, för man märker ändå att det börjar lukta om den har varit där ett par dar.” En
annan informant har erfarenhet av att avfallet i papperspåsen ”stinker” redan efter en timme.
”Ohygieniskt” är ett annat ett ord som används i sammanhanget. ”Nej det funkar inte jag
tycker det är äckligt liksom. Jag hade det någon gång två dar och det var rent vått i botten
alltså. Och så satt jag en till och de grejerna där de vill jag ha väck.” ”Grejerna” som
informanten vill ha bort så fort som möjligt syftar på matresterna. Förutom att det organiska
avfallet upplevs illaluktande och allmänt motbjudande indikerar de också att hushållen
behöver tömma den fraktionen mer ofta än det andra avfallet.
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Rekommendationen för hur länge papperspåsen med det organiska avfallet kan sparas i
lägenheten är ca två - tre dagar vilket kan stå i kontrast till de rutiner informanterna skaffat
sig. En av informanterna berättar att han brukar gå ut med soporna en gång i veckan. ”Jag
brukar ta det på söndagarna då jag gör storrengöring, och då tar jag alltihop.” Samme
informant noterar att ”har du skalat morötter så blir det vatten på skalen. Och det kan man ju
inte låta ligga och torka innan man lägger det [i papperspåsen].” Mot bakgrund av
rekommendationerna för hur länge papperspåsen kan stå i lägenheten skapar följaktligen
informantens behov av att få undan matresterna i kombination med hans städvanor, ett
dilemma. De våta skalen kan således bli liggande upp till en vecka och det är stor risk för att
papperspåsen inte håller för den hanteringen. Informantens strategi för att behålla den ordning
han skapat är att lägga papperspåsen i en plastpåse. ”I och med att jag har den där lilla
plastpåsen så gör det ju ingenting om det har läckt utanför lite grand, utan jag tar den så.”
Tanken på en läckande papperspåse har fått en annan informant att istället förändra sina
vanor. ”Alltså nu skalar jag potatisen, alltså jag sköljer inte av dem. Och de som är väldigt
jordiga, jag har fått av min granne för hon har koloni, de fick jag lägga i vatten så de blöttes
upp och sen fick de självtorka.” En annan informant berättar att hon inte lyckts förena den
nya fraktionen med sina vanor. ”Nej det går ju inte alls ihop ju.” Informanten tycker att
matresterna drar till sig flugor och vill inte ha dem i lägenheten mer än en dag. Tidigare, om
hon åt en banan på förmiddagen, kunde hon vira in skalet i lite gladpack och sedan lägga det i
hushållsavfallet. Men nu går inte det, och informanten ser sig tvungen att ta ut påsen varje
dag; något hon anser vara för ofta. ”Ja det tycker jag… ja springa med lite… ett halvt päron
och ett bananskal.” Där går gränsen för informanten, och oförenligheten mellan de nya
föreskrifterna och hennes vanor gör att hon helt avstår från att sortera ut det organiska
avfallet.

Springa med sopor
I intervjuerna, och då inte enbart i Augustenborg, framstår ordet ”springa” som ett flitigt
använt uttryck i samband med beskrivningar av hur ofta man går ut med soporna. ”De är så
futtiga de här kärlen så man kommer inte så långt med dom. Om man inte ska springa och
tömma ideligen.” En annan informant slår fast; ”Jag kan inte ha matrester liggande i mitt
hem under tre dygn eller något liknande då måste jag springa ut med mina sopor varje dag.”
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Betydelsen av ”springa” kan tolkas i samma anda som t.ex. ”springa som en tätting”,
”springa efter pojkar” eller ”springa på lokal”. Formulerat på annat sätt kan man säga att
uttrycket visar på en kulturell föreställning som reglerar och normaliserar den tid som bör
läggas vid en viss företeelse. I beskrivningen ”att springa med sopor” kan den
anständighetsnormen anses vara passerad.
Nya påbud måste således hanteras och handlar många gånger om att hitta strategier som
minimerar den tid hushållen måste lägga på att bära ut sina sopor. Således finns det en kamp mellan den fulla/halvfulla, stinkande eller läckande soppåsen - och olusten att ”springa” ut
med den. ”Ja, men jag tror att det är de som har barnfamiljer här, att de har en sopsäck för
att de ska slippa springa så mycket till soptunnan, så de samlar det själva i våra gamla
soprum.” De ”gamla soprummen” som informanten hänvisar till finns insprängda i väggen på
radhusens framsida och fungerar idag som ett förråd eller som en mellanlagringsstation för
hushållets avfall innan de bärs iväg till fraktionerna som står uppställda vid områdets garage.
När nya system för källsortering införs handlar det således inte enbart om att lära sig kasta i
rätt fraktion utan lika mycket om att skapa ett utrymme i hushållens vardagliga rutiner; rutiner
som skapats utifrån kulturella föreställningar om hur ofta man är beredd att ”springa med
soporna”. Även när ”springa” används i positiv bemärkelse ”för oss är det enkelt att bara
springa ner och göra det” finns det en tidsaspekt med. Att göra sig av med sopor ska vara
enkelt och ta så lite tid i anspråk som möjligt. Och som samma informant säger efter en stund:
”Det är jobbigare att gå med soporna än att ordna upp dom i rätt kärl.”
Soporna beskrivs också som något som informanterna tar med sig när de ändå är på väg
någon annanstans. ”Jag cyklar varje dag så det är inget besvär för mig att ta soppåsen med
på morgonen på väg till jobbet.” Men det är också då som det kan hända att soporna hamnar
fel. ”Man kan… är man på väg till jobbet, är man på väg till skolan eller någonting, så kan
man missa eller någonting. Det händer ju.” De elektroniska nycklar som tilldelats hushållen i
Augustenborg, och som var och en endast passar till ett specifikt miljöhus, har förutom att
förbättra säkerheten också minskat valfriheten. ”Säg att jag skulle gå till affären som då
ligger åt andra hållet och handla så kan jag ta med soporna på vägen åt det hållet. Men nu
istället måste jag gå åt andra hållet först och slänga soporna och sen gå åt andra hållet.”
Informantens bilparkering, affär och väg till jobbet ligger således åt motsatta håll. Med andra
ord står det miljöhus som informanten tilldelats i skarp kontrast till hans vardagliga behov.
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Han upplever därmed att hans möjlighet att ekonomisera sophanteringen, när det gäller tid,
har försämrats.

Ordning och kaos
Det finns tretton miljöhus utspridda över bostadsområdet Augustenborg. För att upprätthålla
ordningen i miljöhusen har, som tidigare nämnts, MKB anställt en person som åker runt till
alla miljöhus varje dag för att hålla rent och torka av locken. Hon berättar att det är många av
hyresgästerna som inte bryr sig om att lägga soporna i rätt fraktion, eller ens lägga dem i
något av kärlen, utan helt enkelt slänger soporna på golvet eller lämnar dem utanför. Det är en
handling som beskrivs smitta av sig på andra. ”Dom andra kommer, dom alla säger: - Jag
kan inte komma in. Så de fortsätter att lägga där.” Många gånger rättar hon också till de
sopor som kastats i fel fraktion. Hon nödgas även rotera kärlen för hushållsavfall eftersom
vissa har en tendens att inte gå längre än till det kärl som står först.
Tilläggas bör också att det är mycket som sorteras rätt vilket en annan informant påpekar.
”Men annars när vi öppnar för att vi ska slänga våra grejer där plast och papper och allt ser
man att det ligger samma föremål därinne så jag tror att det är flera som sorterar. Det är
många som sorterar rätt.” Man kan säga att ordningen betraktas som en normalitet och får på
så sätt inte samma uppmärksamhet som oordningen.
MKB:s miljönätverkare berättar att trots möjligheterna att lämna grovsopor vid en bemannad
container en gång varje månad lämnas grovsopor både i och utanför miljöhusen och i
källargångarna.” Vi har soffor som bara står utanför och i miljöhusen har dom bara kånkat
ner och tryckt in en hel soffgrupp med såna hörnsoffor. Alltså det är... vi har ju två personer
som till stor del kör runt och hämtar upp allt det här och kör iväg det till… vi har ju alltid en
container stående här då som bara vi har tillgång till. ”
Även i radhusorådet där kärlen står i det fria förvånas man över hur grannarna hanterar sina
sopor. Liksom i Augustenborg går somliga inte längre än till det första kärlet som därför
tenderar att bli överfullt. ”Ibland känns det som om man tror att man har någon vaktmästare
som går och ska fixa. Och sen att man gärna kan gå därifrån och låta de här luckorna stå på
glänt. Som i lördags då jag var där och plockade, då det låg mjölkkartonger ända borta vid
min garageport. Så då gick jag och började plocka det som låg där borta och sen när jag kom
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bort till soptunnan så låg där jättemycket nedanför. För det var ju för fullt och man hade inte
tryckt till locket och det är klart att fåglarna plockar sitt och sen blåser det ut också och ser
tråkigt ut.”
På studentnationen är hushållen så få att ”husförmannen” kan känna igen de som misslyckas
med sorteringen. ”Det är ju lite min ögonsten att få det här till att funka. Då går jag runt och
kollar och om jag ser att de slänger fel då säger jag det. Som sagt det är ett ganska litet hus.
Jag vet, det är ganska skrämmande, men jag vet ju i princip folks matvanor också, så om jag
ser nåt som är felslängt så vet jag ju vem det är som ätit det.” Hon städar också en 3 – 4 ggr
per år runt soptunnorna. Att de boendes lilla trädgård ligger intill sopkärlen tros också vara en
anledning till att det inte skräpas ner. ”Det är verkligen en liten pärla det också i sig. Så om
det skulle ligga sopor i närheten och fåglar skulle sprida ut det så skulle det förstöra hela
känslan.”
I Augustenborg med 1 800 lägenheter är det inte möjligt att ha en liknande kontrollmekanism
som kopplar vissa sopor till ett specifikt hushåll. Även om den person som har hand om
miljöhusen känner igen ett beteende är det svårt att ta reda på vem det är. Den MKB-anställda
berättar om en hyresgäst som alltid använder sig av samma tillvägagångssätt. Kärlen för
hushållsavfall placeras alltid närmast dörren men den här personen går alltid till kärlen för
pappersförpackningar som står längre in i miljöhuset. Där öppnar personen påsen med
hushållsavfallet och slänger det bland kartongförpackningarna. ”Han går in till kartongen och
tömmer ut påsen och blandar allt möjligt varje gång. Jag vet inte vem han eller hon är. Jag
känner igen varje gång hans eller hennes sopor. Det är likadant.” Det har hänt att hon har
hittat namnet på den som t.ex. slängt soporna på golvet och då kontaktat hushållet men det har
inte varit till någon hjälp. Skulle ingen göra informantens arbete är hon övertygad om att det
snabbt skulle bli kaos i och omkring miljöhusen.
Med andra ord kan miljöhusen betraktas som ett rum där det pågår en ständig kamp mellan
ordning och kaos. ”Ja ibland ser det ju förskräckligt ut, men det kan man ju inte klandra
MKB för. För det är ju hyresgästerna som beter sig på det viset.” En annan av informanterna
som inte ”skräpar” ner men som ibland medvetet låter bli att sortera förklarar. ”Som
bostadsbolag har man väl förstått efter att ha bott där i så många år att allting handlar om att
tjäna pengar. Hur mycket kunderna får tillbaka det är ju inte mycket. Handlar det nu om nån
pott som vi ska få tillbaka så ska vi säkert vara med och bestämma om var det ska läggas på
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miljön.” Informanten berättar att han under åren aldrig fått någon kompensation, ”förutom
mindre plats i min lägenhet”.

Sopmoral
Informanterna i Augustenborg har alla erfarenheter av den oreda som många gånger råder i
miljöhusen. Den ansvariga för miljöhusen påpekar att det räcker med ”två - tre som är
jätteslarvig så blir hela huset fördärvat.” Den iakttagelsen bekräftas och väcker frågor om de
regler hyresgästerna solidariskt förväntas ställa upp på: ”Ett område där alla hade
källsorterat och alla hade varit jättemåna om miljön, för det är självklar att det hade varit
jätteroligt att hjälpa till. Men komma ut i ett soprum där det ser ut som... ja
tredjevärldskriget. Det är inte lönt för mig att sortera mina sopor om inte andra göra det.”
Informanten som beskriver sig som miljömedveten legitimerar likväl sitt eget beteende genom
att koppla samman det med ”den andres” slarv. Även i intervjuerna med
källsorteringsinformatörerna framkommer det att andras dåliga vanor används som argument
för att inte behöva sortera sitt avfall.
Emellertid är det långt ifrån alla boende som resonerar på detta sätt. Nedskräpningen och
kaoset är välbekant för de flesta, men upplevs för den skull inte inverka på den egna
”sopmoralen”. ”Men man ska inte titta på vad andra gör utan man ska… alltså bara för att
dom slänger, jag ska inte slänga, jag inte sortera, utan man får göra det man tycker är rätt.
Men man tycker inte att det är roligt när någon annan inte gör det.” En av informanterna som
är djupt engagerad i tanken på återvinning och sortering känner sig också föranlåten att sålla
bland de människor hon lyssnar på. ”Jag undviker verkligen de gnälliga människorna, som är
irriterade och negativa, alltså det påverkar en jättemycket. Utan jag försöker verkligen
sortera bort människor också.” Med andra ord hänvisar informanten till källsorteringen som
en övergripande strategi som även kan användas för att klassificera och undvika de människor
som inverkar negativt på den egna ”sopmoralen”.
Men även om informanternas hållning till källsortering står fast kan man i intervjuerna utläsa
att det skapar känslor av ilska, vrede, irritation, besvikelse och missnöje. ”Jag blir förnärmad,
det blir jag. För jag tänker som så, det är inte alls värre än att hålla lite ordning omkring
saker.” Betraktat som en normalitet uppfattas således oordningen näst intill som en
provokation.
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Någon annan
Brister i förmågan att källsortera och kasta i rätt fraktion framkallar också föreställningar om
vilka sopsyndarna är. Det är sällan informanterna pekar ut någon specifik person utan det
handlar snarare om grupper. ”Jag vet inte. Förut så skyllde man alltid på olydiga tonåringar.
Men det är ju inte säkert att de är det, utan det kan ju vara även äldre som inte läser svenska
och det som står i de här beskrivningarna som vi får oss tillhanda. Det är inte så lätt alltid
med ett nytt språk .” I intervjuerna är det, som informanten också säger, inte tonåringar som är
i fokus utan teman som språk, etnisk härkomst och kultur som återkommer när skillnader i
avfallshanteringen ska förklaras. ”För att det finns olika folk alltså. Folk som snabbar sig,
har inte tid. Folk som inte har kultur som bara… ja skiter i det.” Likartade reflektioner hyser
också en annan av informanterna. ”Där jag bor har vi utlänningar och de skiter väl totalt i
det hära. Dom sätter det t.o.m. utanför”. Informanten har erfarenheter av andra människors
handlingsmönster i miljöhuset, handlingar som han uppfattar som irrationella.
Bilden av att ”någon annan” gör fel skapas alltså många gånger utifrån ett ”vi” och ”dom”.
En informant som promenerar mycket i Augustenborg med sin hund uppfattar ibland området
som mycket smutsigt. Hunden har flera gånger kommit ut från grillplatserna med matrester i
munnen. ”Jag vet inte vilken kultur det är som grillar fårskallar på somrarna… eller får eller
vad de grillar”. På liknande sätt definierar också tiden som tillbringas i soprummen vissa
grannars annorlundahet. ”Men jag ser ju somliga som går in där … och dörren hinner inte
stängas förrän dom är ute igen. Och då har de ibland stora – och till och med flera små –
säckar. Det är … mest utlänningar.” Bilden kan också betraktas som en symbol för det
utanförskap informanten trots många år i området känner. Informanten uppfattar det som att
bostadsbolaget i olika ärenden inte vågar agera mot människor med annan etnisk härkomst. I
informantens ögon framstår det som omvänd rasism. Varför ska jag stå och fjanta i sophuset
en kvart och sortera medan andra bara kastar in sina fulla påsar innanför dörren?”.
Andra beskrivningar av sopsyndare handlar om bristande tillämpning av tankeförmåga och
intellekt. ”Ja, i det fallet måste det ju vara ren lathet eller någonting. Alltså, de kan ju inte ha
tänkt alls.” ”Men människor tänker inte allihopa.” En informant som bott länge i
Augustenborg tror att de hyresgäster som inte följer gemensamma föreskrifter beror på dålig
skolunderbyggnad. ”Jag tror det är låg, mycket lågt utbildat folk.” Informanten vill inte
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utveckla resonemanget vidare eftersom det uppfattas som ett känsligt ämne. ”Dom förstår
men… ja jag vill inte uttala mig om folk. Men det är inte som det har varit, punkt slut”. Även
uppväxten beskrivs kunna återspeglas i hanteringen av soporna. ”Det finns ju personer som är
mer uppfostrade och kan ta nytta av saker som förändras och så här. Och så finns det
människor som inte har växt upp med det... med trygg familj och sånt här och då är det ...då
är dom väl mer så här: - Va fan, skiter väl i det här liksom.”
I intervjuerna kan också urskiljas ett ”förr” som beskriver ett bättre Augustenborg än vad det
uppfattas som idag. En informant anser exempelvis att anledningen till att folk inte bryr sig
om att källsortera beror på att det nu är ”dåliga människor” som fått tillåtelse av regeringen
att bosätta sig i Sverige. Hon är själv invandrad men tycker att det nu kommit in ”fel folk”.
Samma uppfattning har också en annan informant. ”Och nu har det blivit katastrof för att
MKB har blandat människor här. Alltså här, jag tror inte att det finns kanske två svenska
familjer.”
En observation av miljöhuset närmast den kritiska informanten ovan ger vid handen att det är
rent och snyggt. Visserligen står det en pappkartong med hopvikta mjölkkartonger och andra
pappförpackningar på golvet. Men de är omsorgsfullt hopvikta och det är svårt att förstå
varför kartongen står på golvet istället för att ligga i kärlet för pappersförpackningar. Kritiken
mot bristande ordning i soprummen kan alltså kanalisera känslor av vanmakt och missnöje
med något annat än själva avfallshanteringen.
Trots att en del intervjuade hävdar att källsorteringen inte fungerar visar intervjuerna en i
grunden positiv inställning till formen. Som tidigare berörts när det gäller källsorteringen av
matavfall finns det i intervjuerna inte heller belägg för att den eventuella oordning som skapas
i miljöhusen kan hänföras till människors etniska bakgrund. Däremot tenderar misstankarna
således att skapas utifrån ett ”vi” och ett ”dom” som kopplas till skillnader på olika plan.
Etnicitet är en tacksam kategori för att ventilera sådana tankar och åsikter om skillnader.
En av informanterna på studentnationen i Lund beskriver det med följande ord. ”Däremot så
går jag och kollar lite och ibland märker ju jag, att det hamnat en hushållspåse fel. Eller den
har hamnat i ”kartonger” av någon anledning, så då får jag ju fixa det. Jag vet inte riktigt
vad de tänker på då, om de är mycket trötta? Nej, men jag har ju haft en misstanke också, att
det kan vara grannbostaden, för det är ett studentboende, att de springer in och slänger här.”
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Med andra ord framträder också här en sopsyndare genom förställningen om det som
betraktas som obekant. I det här fallet är de främmande förvisso från en annan nation, dock
inte en nationell sådan utan från studentnationen intill.

En renare miljö
Språkförbistringar är en återkommande förklaring till att människor i Augustenborg inte
källsorterar. ”Det var några äldre från Rumänien och de kunde inte svenska, de förstod
ingenting. Och sen hittade vi rumäner som pratar bra svenska och vi pratade med dem och vi
har sagt till dem att de ska prata med de äldre, att de inte får göra så och att det är för vårt
bästa, för miljön och … sen har det blivit mycket, mycket bättre.” Citatet beskriver de
svårigheter som ett obekant system kan medföra. Men det behöver således inte betyda att
människor är ointresserade av att sortera utan snarare att de är i behov av en adekvat
förklaring som motiverar. Det vill säga att källsortering skapar ett mervärde utöver själva
sorteringen.
Drivkraften till att sortera sitt avfall formuleras många gånger som att det är bra för miljön.
En vanlig tankefigur handlar om att sorteringen bidrar till en renare miljö. ”Man sparar miljö
och man har renare och allt.” I det perspektivet kan miljöhuset/sopstationen betraktas som en
plats där avfallet, genom att placeras i olika fraktioner, renas. När någon bryter mönstret blir
det inte enbart en kränkning mot de hushåll som sorter utan kan även betraktas som en
nedsmutsning av miljön.
Ett annat motiv till att sortera handlar om att återanvända det som för tillfället är förbrukat.
”Ja, det är ju för miljön alltså, för återanvändning bland annat. Mycket mer än så har jag inte
läst om det, alltså.” Oron för miljön i form av klimatförändringar framstår också som ett
vägande argument. ”Miljö och när man ser den klimatförändring och allt sånt man blir lite
orolig alltså.”
Paret på landet utanför Lund tänker också på klimatproblematiken.”Och nötdjurens avgaser
s.a.s. det är ju rent bedrövligt”. … ”Det är mer än vad alla bilarna gör.” …” Det var
uppgifter om hur stor procent växthusgaserna som utgörs av metangas, och det var inget
dåligt procenttal.” Med detta motiverar paret att de slutat äta kött från tamdjur. Men beslutet
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är även kopplat till hur djuren behandlas. Istället äter de mycket fisk. Quorn och vilt som
fasan, änder, hare och rådjur står också på menyn.
Men stundtals framstår källsorterandet inte alls som motiverat av miljöproblemen, utan enbart
som en mekanisk handling: ”Ja, jag kan inte så himla mycket om det, men eftersom det inte
genererar något besvär för mig att göra det, så är det väl bra.” Eller som en annan informant
svarar på frågan om varför han sorterar. ”Jaa, säg det. Jag vet inte vad jag ska svara på det,
för jag har fullt upp att göra som jag ska.” Även paret på landet menar att sorteringen har
blivit en vana. ”Jag tycker inte vi lägger någon särskild energi på det egentligen. Det sker
rent automatiskt.” Detta är särskilt intressant eftersom de tidigt i intervjun sade att de inte
källsorterar. Men då var det förmodligen kopplat till det kommunala renhållningsbolagets
erbjudande om egen fastighetsnära källsortering på sin tomt, vilken de tackade nej till för att
det skulle bli ”tre gånger så dyrt”. I praktiken sorterar de ändå i flera fraktioner, lagrar avfallet
och åker till återvinningscentralen med det ett par gånger per år.

Föreställningar om ett annars annalkande sopberg är en annan av drivkrafterna. ”Ja alltså det
blir ju för höga sophögar ju.” Men det finns också reflektioner av det motsatta. ”Så det här
med att det finns liksom stora sopberg som hotar att svämma över landet, det är säkert
bullshit.” Sorterandet beskrivs också utifrån känslomässiga grunder. ”Papperet jag sorterar.
Papper jag tycker synd att kasta papperet du vet jag tänker alltid på något träd och så. Så när
ni kom jag hade också sorterat papper hemma i köket.” Träd väcker således både känslor och
konkretion; en tydlig bild som blir viktig för motivationen. Således har det stor betydelse att
kunna knyta resultatet av arbetet med källsorteringen till någonting gripbart. ”Och [kan] man
t.ex. sen köpa jord på de här anläggningarna som tar emot avfall och man känner att man är
med i det här kretsloppet, man bidrar till att förbättra miljön eller vårda den miljön, då känns
det mer motiverat.”
Andra bevekelsegrunder baserar sig på omsorgen om framtiden. ”För man ska hålla ren
miljön. Du vet en plastpåse den tar många år att sån… smälta. Eller vad säger man?
Försvinna ifrån jorden. En flaska tar många, många år. Det är det som jag har hört att det
tar 10 eller 15 år och det är mycket.” Eller som en annan informant formulerar det: ”Jag kan
gå 10 ggr per dag till sophuset om det är bra. Om mina barn ska få bättre och mina barnbarn
och sånt. Så tänker jag - resonerar.” Argument om framtiden, men sett i perspektivet av sin

44

egen levnad, får en annan informant att komma fram till motsatt ståndpunkt. ”Nja ibland,
ibland så ska jag säga dig en sak så struntar jag totalt i det. Jag tycker liksom att jag lever
denne korta tiden och sen får de andra ta de problemen.”
Ett annat argument som vägs in i informanternas vilja eller ovilja att sortera handlar om de
förutsättningar som MKB skapar. ”Det är också en sån sak dom är så himla miljömedvetna,
och allting utåt sett, ser jättebra ut. Men går du ner och tittar i källaren så hade det ju inte
varit svårt att sortera papperet från tvättmedlet i en behållare om de hade haft en behållare
till det och en behållare till plastförpackningar av sköljmedel och så. Det hade varit rätt lätt
att göra. Och så en till kläder då för det är ju det man har med sig i tvättstugan som man
kastar. Och där finns ju gott om plats till att ha det där nere. Men det har de inte.” Med andra
ord legitimerar den upplevda självmotsägelsen, i MKB:s miljösatsning, även hyresgästen att
ta lätt på sitt ansvar för att sortera soporna fullt ut.

Skepsis mot miljöföreskrifter
Misstänksamhet mot de föreskrifter som beskriver hur källsorteringen skall gå till tynger
också föreställningen om sortering som någonting allt igenom bra. ”Nej jag har inga problem
med att rensa det som ska ner eller om jag tar någon förpackning. Och det är klart att man
ska tvätta av. Jag tycker inte att det är något fel med det. Däremot tänker inte jag tvätta en
mjölkförpackning och slänga den sen.” Kombinationen av smutsigt avfall och rent vatten får
flera informanter att fundera över konsekvenserna. ”Där är faktiskt en sak jag har ifrågasatt,
och som jag också tycker är vansinnig; man ska stå och använda en massa rent vatten till att
skilja ur mjölkkartonger, glasburkar, glasflaskor, juicekartonger. Man slösar alltså på rent
vatten – dricksvatten.”
Tanken på effekterna av att använda dricksvatten i hanteringen av sopor rör sig inte endast
inom Sveriges gränser utan betraktas också i ett globalt perspektiv. ”Barn dör av sjukdomar i
andra länder pga. att de inte har rent vatten och så står vi och sköljer mjölkkartonger med
dricksvatten. Det är fullständigt… Visst, jag går med på sopsortering. Jag gör det för att man
måste, men samtidigt tycker jag det är fullständigt vansinnigt det här. Finns det inte något
annat sätt att återvinna förpackningarna på än att man ska använda rent dricksvatten?”
Informanten har många gånger tänkt sluta och låta förpackningarna gå i hushållssoporna men
är rädd för att få böter. ”Man står där med diskborste och skurar och har sig, så jag har
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faktiskt funderat på att sluta med det i ren protest och bara slänga förpackningarna i
hushållssoporna istället, som de är, för jag tycker det är vanvett.” Rädslan för böter lägger
således band på informantens egen moralfilosofi.
Ett annat perspektiv på att vissa förpackningar måste rengöras handlar om källsortering
kopplad till energivinst. En informant menar att vinsten försvinner om rengöringen skall göras
ordentligt. ”Då tycker jag, att då har hela vitsen med sorteringen försvunnit, framförallt då
det är många människor som sköljer sina förpackningar i varmt vatten. Då kan man ju med
en gång slänga den i det vanliga, för då har man förlorat allting… alltså det kostar ju mer att
skölja en filförpackning än att återvinna den s.a.s.”
Källsortering beskrivs också som en jämförelsevis liten miljöfråga. ”Men jag tycker att just
sopsortering är långt ner på den listan över viktiga saker. För att det vi pratar om
förmodligen är en liten miljövinst över huvudtaget.” Istället är det frågor av större mått som
beskrivs som engagerande och känsloväckande. ”Andra miljöfrågor som kan engagera mig är
t.ex. oljeutsläpp. Det kan jag tycka är rätt irriterande att folk håller på med och inte ställs till
svars ordentligt.”
Som tidigare visats finns det också röster som anser att det borde ställas större krav på
förpackningsindustrin att framställa förpackningar som underlättar för hushållen att
källsortera. Ett förslag är att märka förpackningarna med symboler som snabbt visar hur de
skall sorteras. ”Jag tycker att om man nu lyckas få streckkoder på allting, så skulle man
kunna få symboler också, på alla varor, hur förpackningen skall källsorteras.” En annan
informant anser att det är svårt för konsumenterna att minska avfallet och att det därför krävs
att ”förpackningsindustrin gör smartare förpackningar”.

Förebilder och inspirationskällor
Flera informanter har med sig erfarenheter av källsortering hemifrån. Initiativtagaren till
källsorteringen av organiskt avfall på studentnationen i Lund berättar: ”Alltså, jag kommer ju
från Småland – landet, och där har vi ju allting – kompost och sådant, så det var ju för mig en
liten chock när jag kom hit, att man inte sorterade. Så jag gjorde så att jag köpte in en
kompost till huset, för att jag ville att folk skulle börja med det så smått. Sen märkte jag att
det var lite för stort intresse för det, så komposten blev full direkt, och då ringde jag ju till
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Renhållningsverket och frågade om de inte hade något projekt eller någonting just för det
organiska, och då visade det sig att de hade det här pilotprojektet, och då kom vi med i det.”
För informanten har det alltid varit ”naturligt” att sortera och då även organiskt avfall.
En annan informant blev medveten om källsortering när han träffade sin blivande fru. ”Det
var ju för att hennes mamma, som då jobbade på dagis, lärde ut det här till barnen hur de
skulle hantera sopor, och det är klart, att då tillämpade hennes mor det hemma också.” Nu
har informanten övertagit samma ”tänk” i den egna familjen. Närheten och möjligheten att
göra sig av med soporna på ett smidigt sätt beskrivs också som en bidragande orsak till att
källsorteringen fungerar.
I berättelserna är det oftast kvinnor som utmålas som engagerade och inspirerande. ”Nej, det
mesta jag vet om sopor, det har jag faktiskt lärt mig av min mamma för hon är en sån som
sitter, och om det hade kommit en tjock bok så hade hon läst den från pärm till pärm och hon
är ändå 70+. Hon är vansinnigt intresserad av detta, och hon är lite polis av sig också.” Eller
som en annan informant berättar: ”Mamma sparade alltid matavfall och så i mjölkförpackningen. Där lade hon potatisskal och sådant, så blev det inte så smutsigt i sopavfallet,
utan hade alltid det vid sidan om – hon sorterade alltid det även om hon inte hade någon
kompost.” Informantens mamma tog också tillvara stekfettet med hushållspapper för att det
inte skulle hamna i vasken och på så sätt täppa igen rören. Den vanan har informanten fört
vidare till sitt eget hushåll.
Ett viktigt argument, förutom den ekonomiska aspekten, till att ställa sig positiv till
källsorteringen av mat på studentboendet i Lund hämtade en av informanterna från sin
hembygd. ”Min mormor bor, och min farmor och där vi har sommarstuga i Ronneby
kommun, där komposterar man ju. Jag tänkte väl lite grand: ”Fixar dom det, så fixar vi det.”
Även en miljöengagerad informant i Vänersborg har inspirerats av en mamma som han
beskriver vara långt före sin tid när det gäller källsortering: ”Jag är uppväxt med en mamma
som är världsmästare i att plocka isär sopor… Och man har ju blivit uppväxt med det där.
Och hon tjatar på en när en annan står här och skalar potatis under rinnande vatten.”
Informanten som är född i mitten av fyrtiotalet har sedan tagit med mycket av den kunskapen
i sitt vuxna liv.
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I intervjuerna från Augustenborg finner jag liknande berättelser speciellt hos de yngre
informanterna. ”Ja man kan förvara glas för sig och hårdplast för sig och papp för sig, som
våra föräldrar hade då, i lägenheten. Vi har gått efter och följt den här miljögrejen så det är
bara att fortsätta liksom”. En annan informant märker att hon sorterar en hel del trots att hon
inte anser att MKB ger de rätta förutsättningarna.” Jag är alltså uppväxt med det sen jag var
typ tre år så att... jag har väl vant mig.” Även om vanan att källsortera inte kommer hemifrån
finns det personer i bostadsområdet som beskrivs som betydelsefulla. ”Hon heter Karin
Persson. Och vi har lärt oss mycket av henne när de startade som försök på Augustenborg.
Och vi fick ju broschyrer, hur man ska sortera och vad för tunnor, behållare det ska vara för
matrester och så. Vi lärde oss hur man ska hantera och hur man ska sortera; kartonger,
tidningar, matrester.”
Men det finns också attityder till källsortering som vandrar den motsatta vägen dvs. från barn
till förälder. ”Idag slängde min mamma den här pappersyoghurtförpackningen i de vanliga
soporna, och hon är jättemorgontrött och helt vimsig på morgonen, så hon kan knappt tänka.
Så började jag: ”Jamen mamma, du kan ju inte slänga den där”, sa jag till henne, men hon
bara: ”Nä, men jag orkar bara inte ta hand om det”. Och då sa jag: ”Jamen, då tar jag upp
och sköljer den.” Och då tyckte hon ju jag var fullkomligt idiotisk. Men jag tycker det tar 15
sek. att vika ihop den. Jag har tagit tiden.” För informanten som nu bor på studentkorridor
har miljöintresset kommit successivt vilket också resulterat i att han också reflekterar över
vad och hur han konsumerar.
En annan av studenterna har ingen vana hemifrån när det gäller källsortering, förutom att
sortera ut pant, och är också den unga informant som är mest skeptisk. Hon skulle inte
källsortera om det ”inte skulle vara så s.a.s.”. Informanten tror inte att det är särskilt
kostnadseffektivt att sortera och misstänker det kan vara så ”att man kan elda upp saker som
inte är direkt farliga”. Informanten tycker till och med att det kan vara lite osmakligt med
återvinning. ”Dom kan ju inte återvinna varje burk det verkar ju lite äckligt också.”

Källsorteringsinformatörer i dialog
Citaten ovan visar att är det ofta någon närstående som skapat motivation för ett fortsatt
miljöengagemang. För de miljöstuderande informatörer, 1 man och 4 kvinnor, som anställts
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av VA-Syd och SITA i samarbete med MKB för att informera 19 om utsortering av matavfall,
elavfall och farligt avfall, handlade det om att genom olika strategier skapa förtroende utifrån
det okända. Eller som en av informatörerna formulerade det; ”Det finns kunskap men just hur
man ska prata med folk beror på individens erfarenhet.”
För att annonsera sin ankomst delade informatörerna, i förväg, ut ett informationsblad till de
berörda hushållen. Trots den åtgärden var det flera av de boende som inte öppnade när de
kom. ”Man märker ibland någon på andra sidan lägenheten som inte vågar öppna dörren när
en man knackar på dörren liksom”. När den manliga informatören sedan gick tillsammans
med en kvinnlig informatör upplevde han att det var lättare att komma i kontakt med de
boende. Förutom könstillhörigheten tror informatören också att hans invandrarbakgrund
spelade en negativ roll.
Men även informatörerna med svensk bakgrund berättar om liknande erfarenheter.
Upplevelser som bl.a. tolkades utifrån föreställningar om etnicitet ”Det var ju speciellt när vi
plingande på dörrar med arabiskt efternamn så öppnade de i princip aldrig. Man hörde dom
innanför. ’Men gud, får dom muslimska kvinnorna kanske inte öppna?’ ” Även rädsla
uppfattades vara en bidragande orsak till att dörren förblev stängd. ”Det är ju också en annan
aspekt, för många människor vågar faktiskt inte öppna dörren idag.” För att överbrygga
hinder av bl.a. den karaktären fanns det också möjlighet att boka informatörerna på en tid som
lämpade sig för hushållet.
Som jag läser informatörernas berättelser var det få av hyresgästerna som uppfattades ha ett
genuint intresse av källsortering. Flertalet tog emot behållaren och påsarna utan att ställa
några följdfrågor. Just att lägga sig på rätt nivå i förhållande till den som öppnade dörren var
en balansgång som många gånger kunde upplevas som problematisk. ”Svårt var nog att veta
hur mycket man skulle prata och hur mycket man skulle informera dem när de bara stod och
sa ja. Att veta om de var intresserade eller… ja de verkade ju inte det.” En viktig aspekt var
att inte framstå som dryg. ”Människor tar ju bara emot information till en viss gräns sen så…
lyssnar dom nog inte.”

19

Informationen till de boende har differentierats i tre olika kategorier där en del hushåll endast fick skriftlig
information, andra endast muntlig och vissa hushåll både skriftlig och muntlig information. De olika
tillvägagångssätten ska sedan utvärderas genom plockanalyser som beskriver hur fraktionerna ser ut i de olika
miljöhusen
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I motsats till den stängda dörren fanns det även hyresgäster som bjöd in informatörerna, t.o.m.
på kaffe, samt hushåll där informatörerna stannade lite längre vid dörren. I grunden tolkades
det som att de ”ville ha lite sällskap” men också som att de hade ett engagemang för
källsortering. ”Dom kanske ville att man skulle visa hur dom skulle göra och vissa var ju
själva stolta över hur duktiga dom var på att källsortera. Och då skulle de ju visa hur dom
gjorde det och så där.” En vanlig fråga handlade om varför man inte får kasta kaffesump i
matavfallet; en vardagsnära sopa som de boende sedan tidigare lärt sig kasta i
kompostmaskinen. Men ibland kunde praktiska problem som läckande kranar och problem
med att komma ut med rollatorn överskugga det egentliga samtalet om källsortering. I
instruktionerna från MKB var det sanktionerade strategier för att skapa kontakt och något som
informatörerna fick tillgodoräkna sig tid för.
De hyresgäster som framträder som ”duktiga” och engagerade är ofta äldre och av kvinnligt
kön. Männen upplevdes inte ha en lika positiva inställning till sortering överhuvudtaget. För
de som var uttalat negativa krävdes andra strategier för att få till stånd ett samtal och
därigenom kunna lämna över påsar och behållare för matavfall. Ett sätt att närma sig de
personerna var att gå via deras husdjur om det fanns sådana. ”Vi pratade med deras hund
eller katt. – Du får gå in och säga åt din husse att han får skärpa sig. Så där lite smått på
skoj… det var roligt.” Informatören berättar att den manliga hyresgästen var ”jättesur” i
början men att han sedan tinade upp. Unga personer av manligt kön är en annan kategori som
framträder i informatörernas berättelser och som visar sig ha ett litet intresse för källsortering.
Men det finns också äldre som säger sig vara befriade från sortering med motivering att
hemtjänsten inte har tid att ”hålla på med sånt”. Men enligt hemtjänsten är de tvungna att
källsortera på de områden där det finns källsortering. Källsortering är en av de insatser som
man kan söka ”bistånd” till och har man bistånd till källsortering har man troligen också
bistånd till annat. Kan man inte gå ut med soporna kan man antagligen inte heller gå och
handla. Som MKB också säger när någon klagar på att det är för långt till miljöhuset: ”Kan de
bära upp sina varor kan de också bära ner sina sopor.” Resonemanget låter logiskt men kan i
praktiken ändå upplevas som ett hinder för den enskilda och värdefullt avfall går till spillo.
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Förutom att inställningen till källsorteringen varierar finns det stora språksvårigheter som
måste överbryggas för att informationen skall gå fram. 20 Informatörerna hade tillgång till
information på flera språk men texten redogör endast för förpackningar. Således fattades
information både om hushållsavfall och om organiskt avfall. För dem som inte pratar eller
förstår någon svenska har MKB tillgång till tolkar. Men mot bakgrund av den informatör som
är anställd av Landskronahem i Landskrona 21 - och som själv pratar både svenska och
arabiska och har ett genomarbetat program som beskriver avfallshanteringen i dess olika led framstår informatörssatsningen i Augustenborg som jämförelsevis blek.

Sopans plats i hemmet
Köket betraktas sedan länge som den naturliga platsen för soporna eftersom det är vid
köksbänken mycket av hushållsavfallet både produceras och tas om hand. I Augustenborg har
lägenheterna fortfarande 50-talsstandard vilket innebär att köken är små och att utrymmet
under vasken där en stor del av avfallet förvaras inte står i proportion till dagens
sopsorteringssystem. Trots det är det få informanter som klagar vilket även gäller för
barnfamiljerna. Det kan ha sin förklaring i att barnfamiljerna oftast genererar så mycket sopor
att det känns motiverat att gå ut med dem varje dag. ”Vi slänger soporna alltså nästan varje
dag. Så det samlas inte så mycket. Så vi får plats.”
Oftast förvaras de olika fraktionerna under vasken i plastpåsar och/eller små plastbyttor som
MKB har delat ut. Ibland har man också en ”liten hink” avsedd för matavfall stående ovanpå
diskbänken men också, som en informant beskriver det, endast matavfall under vasken och de
andra fraktionerna i små plastbyttor i en hörna i köket. Tidningar samlas oftast någon
annanstans än i själva skåpsdelen, t.ex. i en pappkasse eller på en hylla, men beskrivs också
som en säck som står i köket. I badrummet finns kärl där blöjor och liknande slängs.
20

De två manliga informanter som anställdes under hösten, och som jag observerade, hade ibland problem med
att få fram sitt budskap då behållaren och påsarna uppfattades vara något som såldes. När jag senare intervjuade
ett av hushållen, en man och en kvinna som kom till Sverige 1965, blev de upprörda när de hörde att påsarna och
behållaren var gratis. Trots många år i Sverige har paret svårt att både förstå och prata svenska och hade behövt
en tydligare presentation. Men till informatörernas ”försvar” kan det också finnas en ”ovilja” i att visa att man
saknar förståelse för det svenska språket. Under intervjun visade det sig också att de sorterar sitt avfall vilket inte
framkom när informanterna ”knackade” på.
21

AB Landskronahem äger och förvaltar ca 4000 lägenheter vilka alla är hyresrätter. De bostäder som åsyftas i
rapporten byggdes under 1960- och 1970-talet . Informatören i sammanhanget arbetar både som informatör och
bovärd för ca 2400 hushåll. Liksom i Augustenborg finns det många olika nationaliteter representerade i
området. Enligt informatören som själv talar arabiska är det en av de stora språkgrupperna. Se vidare
www.landskronahem.se.
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Balkongen nämns också som en plats där man förvarar t.ex. målarfärg och glas men även
böcker.
De klagomål som framkommer handlar om att lägenheterna är både små och dåligt planerade
men också undermåligt ventilerade. ”Det finns ingen plats helt enkelt att hålla på med
sortering.” På studentboendet i Lund där korridorens kök också är små menar en informant
att pappförpackningarna är de mest ”irriterande” för de tar ”sån jäkla plats”. Han ser inga
svårigheter i sortera rätt men däremot i ”att man måste ha en bytta för varje grej så man får
en gigantisk massa byttor i hela köket”.
Paret på landet har helt annorlunda förutsättningar för att sortera och lagra avfall, jämfört med
de relativt trångbodda studenterna och hushållen i Augustenborg: ”Är det en elektrisk pryl, så
slänger vi ju inte den i soptunnan, utan den ställer jag in i ett hål här i ladan. Och är det
någon järnsak, som ett gammalt stekjärn vi tycker är odugligt, så gör vi likadant med det.”
Kemikalier och liknande förvaras också i ladan. Likaså finns plats i hemmet för att lagra
tidningar i månader tills det är dags att åka till återvinningscentralen med alltihopa, vilket sker
ca två ggr per år.
En av informanterna i Augustenborg pekar på att de redskap som MKB tillhandahåller också
skapar hyresgästernas förutsättningar för att sortera i hemmet ”vi gör så gott vi kan. Annars
hade vi haft fyra fem stycken [sorteringskärl] undertill men man fick bara tre åt gången.” En
annan informant tycker att MKB borde satsa på smartare kärl för soporna t.ex. en stor spann
som är uppdelad i fyra delar. ”Hade vi bara haft en sån så hade det varit en spann. Då hade
man tagit spannen och gått ut och sorterat sina sopor på en gång.” Som det är nu kan
informanten inte organisera avfallet så som hon egentligen önskar. Det innebär att soporna tar
mer plats och måste tömmas oftare och är hon trött händer att allt åker i ”det vanliga
restavfallet så att säga”.
Men sopor kan även upplevas skrymmande för den som nyligen investerat i ett nytt kök.
Informanten som bor i radhusområdet i Lund berättar: ” Och med det köket så kom det tre
kärl för källsortering. Och då är det ju hushållsavfall och så har vi valt att lägga metall och
så har vi hårdplast. Men de är så futtiga de här kärlen så man kommer inte långt med dem.”
Familjen har nu valt att ta en av garderoberna till förvaring av källsorterat material. Tanken är
den ska byggas om ”så det blir mer lämpliga kärl så vi utnyttjar den bättre”. Köket vill
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informanten använda ”till vad ett kök ska användas till – inte källsortering”. En annan
informant från samma område har nyligen bestämt sig för att bygga om köket. De har haft
både arkitekt och designer till hjälp som presenterat en liknande ”sopstation” som de redan
har. ”Men det är möjligt att vi ska se över det, för jag hade sett att man hade det lite snyggare
så att man inte behöver ha glas och aluminiumburkar stående framme.”

Gömma eller markera
De kökstillverkare som ingår i studien anser att det är stor efterfrågan på moderna
sopsorteringssystem till och med från konsumenter boende i kommuner som inte har
sorteringskrav. Olika krav, i andra länder men också i Sveriges olika kommuner, kräver att
kökssystemen är flexibla för att kunna anpassas efter kundernas krav. ”Det här gamla
systemet med en stor sophink, det tror jag inte det är så många som vill ha, för de har sett att
det är opraktiskt. Då är man nog beredd och lägga några tusenlappar extra.” Viljan att
investera kan också tyda på att människor inte betraktar källsortering som något övergående
utan som en av de yngre informanterna säger: ”Det kommer ju säkert för att stanna.”
Men det är inte endast funktionen som står i fokus när branschen pratar om
sopsorteringssystem utan även estetik och kvalitet. ”Luckindelning och sånt följer med det
övriga köket så det ser snyggt ut på utsidan. Man kan inte se att det är ett diskbänksskåp
utifrån så att säga”. Skåpet har också ”riktiga” skenor och ”dämpning” för att luckan/lådan
inte ska slå i stommen. Begrepp som ”lätt”, ”rent”, ”snyggt” och ”prydligt” men även
”roligt” omger sorteringssystemen. ”Ja just själva sophinkarna de ser lite roligare ut också.
De har lite färger och så där det är inte grått och tråkigt.” Beskrivningen av systemen kan
sägas smitta av sig på själva sorteringen som också blir som ett reningsbad för soporna.
Kunderna beskrivs också som mer kunniga idag jämfört med för tio år sedan. ”Ja kunderna
är väldigt medvetna idag om alla grejerna man kan ha i köket för att underlätta sitt arbete.”
Däremot fungerar inte sopsorteringssystemen som ett framträdande försäljningsargument. ”Vi
tar inte fram det som ett säljargument i och med att vi tycker att det är så många som har det.
Det är mera prydligheten i det här som vi kommer att lyfta fram… och flexibiliteten i det - för
våran del då. ”

53

Krav på sortering av våra sopor ställer således andra krav på våra kök och hem i övrigt. Nya
behov föder också nya tankar och möjligheter. På uppdrag åt IKEA valde två studenter, som
läste teknisk design på Lunds tekniska högskola, att göra sitt ex-jobb genom att ta fram en
prototyp för en fristående sopsorteringsmöbel. Tanken föddes ur det orimliga i att behöva
bygga om sitt kök för att kunna källsortera, samtidigt som utvecklingen pekade mot att
soporna kräver allt större plats i hemmet. Studenterna ville också att möbeln skulle ha ett eget
uttryck. ”Vi ville liksom inte dölja vad det var för någonting, utan vi ville plocka fram det
liksom, förstärka det istället. … Vi ville ändå visa att det inte är fult att sopsortera utan att
detta är en möbel för sopsortering och inget annat.”
Kriterier som studenterna arbetade med var bl. a. ”easy to use, easy to clean, easy to sort and
easy to understand”. Ett annat begrepp som fanns med i arbetsprocessen var ”odourless”.
Möbeln har fem olika fack, stora som en vanlig pappkasse, med en lutning på 15 grader som
gör att soporna trillar inåt istället för utåt. Varje fack har också en formsydd påse tillverkad i
risplast 22 med en skiljevägg i mitten. Påsen som är vattentät håller också lukten borta när den
är stängd och den går att vika ihop. Tanken är att man ska kunna bära med sig påsen när
soporna har slängts och inte behöva gå tillbaka hem igen. Möbeln har inte tagits i
produktionen eftersom den i det här utförandet skulle kosta för mycket att tillverka.
Man kan också fråga sig om människor är beredda att accentuera sina sopor genom en
särskild sorteringsmöbel eller om det är mer attraktivt att osynliggöra dem bland köksskåpen.
Själva menar ”studenterna” att samtidigt som samhället ställer mer krav på att allmänheten
ska sortera sina sopor blir människor mer medvetna och ”vill göra det för sitt samvete”.
Möjligen skapar det också en trend där hushållen tävlar om att ha ”den snyggaste möbeln och
sortera sina sopor i”. En av de yngre informanterna i Augustenborg menar att tidsandan
kräver ett miljöengagemang och att människor källsorterar sina sopor. ”Det är väl det
moderna just nu som man måste följa helt enkelt för att tänka på miljön.” Med andra ord
skulle en sopsorteringmöbel i det perspektivet kunna betraktas som en symbol för ett
miljömedvetet och modernt hushåll i tiden.

22

Risplasten har inte undersökts ur miljösynpunkt och om möbeln kommer ut på marknaden kan materialet vara
ett annat.
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Farligt avfall
Som tidigare nämnts finns det från och med sommaren 2008 genom samarbete mellan
SYSAV och MKB möjlighet att lämna även farligt avfall i bostadsområdet Augustenborg. I
varje miljöhus finns ett blåmålat plåtskåp där det farliga avfallet samlas. Avfallet läggs i en
plastback som sedan skjuts in via en lucka i skåpet. När backen väl är inskjuten går den inte
att ta ut igen, annat än genom att låsa upp skåpet. Tillgång till nycklar har endast behörig
personal. Miljöhusen har också batteriholk och kärl för lysrör och glödlampor.
Farligt avfall är en ny bekantskap för flera av informanterna på Augustenborg. Några har lagt
märke till det blå skåpet men inte haft användning av det. På frågan om farligt avfall vet
informanterna oftast inte vad som räknas dit. Kemikalier är också ett begrepp som ibland
saknar konkretion. ”Alltså vad är det?” Exempel som målarfärg och kemikalier t.ex. Klorin
är inget som de flesta informanter verkar använda sig av. ”Nej, nej alltså jag har små barn så
jag… inga kemikalier”. Möjligen kan det också hänföras till att alla är hyresgäster och att
MKB förväntas stå för förbättringar som t.ex. innefattar färg. ”Vi bor i hyreslägenhet också
så.” En av informanterna har tidigare åkt till ”tippen” med avfall som kan hänföras till farligt
avfall men också varit tvungen att ta med en del hem igen. ”Dom tar ju inte emot patroner
och sånt... t.ex. kolsyrepatroner eller gaspatroner eller gasol eller någonting”. Informanten
har ringt runt men inte hittat något ställe som tar hand om den typen av avfall. Nu ligger det i
föräldrarnas garage. Mediciner är också något som nämns i samband med farligt avfall och
som informanterna lämnar på Apoteket.
En annan kategori av farligt avfall som informanterna känner till, och sorterar, är batterier.
”Jag tycker att det farligaste är batterier och jag har ingenting farligare.” Även glödlampor
är informanterna ofta införstådda med att de skall källsorteras för sig. ”Alltså vi slänger inte.
Faktiskt när vi byter så min man lägger i skåpen. Så när jag städar skåpen så kastar jag det i
någonting, nå’n kartong, för att samla dem”. Men personen som säger detta har ännu inte
kastat några i miljöhuset och jag tolkar det som att hon är osäker på var de ska läggas. Även
paret på landet utanför Lund tycker glödlampor är problematiska. ”Där har jag dåligt
samvete, med glödlampor. Det vet jag fortfarande inte vad jag ska göra med, så det lägger
jag i mjölkförpackningen, men det vet jag inte om man får lov.” Hanteringen av glödlampan
som speciell kopplar informanten ihop med glasets bräcklighet. Hon har en händelse i minnet
som fått henne/honom att förändra omhändertagandet. ”För det var en gång i Bohuslän och
sönerna jobbade på somrarna och den ene kompisens son körde soporna, och han slängde
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sopsäcken över axeln. Det var säckar han hämtat och inte så modernt som nu, och det var
glas i den och det körde in i ryggen på honom.” Med andra ord kopplas sorteringen av
glödlampan inte samman med tankar om miljön eller återvinning utan med omsorg om
personalen. En annan informant kan inte se meningen med att sortera ut glödlampor. ”Jag
förstår inte riktigt varför man ska sortera glödlampor? Men okej man kanske gör det.”
Således uppfattas glödlampor som något specifikt som läggs undan eller sorteras även om
man inte vet var de ska kastas eller ens ser betydelsen av det.
I radhusområdet i Lund finns det en batteriholk men inga kärl att kasta glödlampor i vilket
innebär att man måste köra dem till en återvinningscentral. En av informanterna medger att
just ”glödlampor åker nog ner bland den här slaskpotten så att säga.” En annan informant
berättar att han inte tidigare betraktat glödlampan som en särskild sopa. ”Det som jag på
senare tid, eller ganska nyligen liksom, har kommit på, det är det här med glödlampor och det
är ju lite värre, för inte kör jag bort till soptippen med mina glödlampor.” Informanten tycker
att det borde finnas möjlighet att också kasta glödlampor på området efter som han inte tror
att ”det är många glödlampor som åker bilvägen till soptippen”. Informanten anser att det
varit väldigt knapphändig information om hur och varför glödlampor ska sorteras. ”Och jag
tror att det egentligen är viktigare, kanske, att sortera ut dom, än att sortera ut pappen, för
pappen är ju egentligen bra på att brinna. Alltså, det är ju inget miljöfarligt avfall om vi eldar
upp pappen, medan då glödlamporna är det. Så då hade det ju varit smartare att lägga mer
vikt på att det är glödlamporna vi ska sortera ut, än att vi ska sortera ut våra tidningar.”
Lösningsmedel och färg är något informanterna är noga med. ”Ja, det brukar vi försöka ha i
någon glasburk, alltså en typisk gammal glasburk med metallock och sen brukar vi ta den till
tippen vid ett lämpligt tillfälle.” ”Tippen” eller återvinningscentralen besöker man inte enbart
med det farliga avfallet utan tar det i samband med annat. ”Det är väl rätt så sällan att vi åker
till tippen bara med det farliga avfallet, för det är ofta inga stora volymer utan det är rätt så
lätt att sätta det någonstans och säga att okej, vi tar det nästa gång vi ska dumpa en säng, en
möbel”. Även en annan informant poängterar att de är noga med ”målarfärg och sånt” . Mest
använder informanten den typen av produkter i sommarstugan som ligger i Höganäs kommun.
Informanten beskriver kommunens ”sopstationer” som mycket bra men berättar att de inte är
gratis. ”Det blir ju ibland att man tar det med sig till Lund och kastar det här.” Följaktligen
har kostnaden betydelse och en inverkan på var soporna hamnar.
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Men förutom noggrannheter framkommer det också ett dåligt samvete. ”Det har egentligen
inte med sopor att göra, eller ja, rengöringsmedel som hamnar i avloppet. Jag har blivit
bättre där, men tidigare kunde man, t.ex. för 10 år sedan, hälla ut lacknafta där. Det gör jag
inte längre, men det är ändå små mängder om man rengör någon pensel eller sådär, så kan
det hamna i avloppet.” Här glider informanten in på klassificeringen av lösningsmedel som
ett avfall. Föreställningen om den färglösa vätskan, som lättvindligt kan fås att försvinna ner i
avloppet, har således först på senare år medvetandegjorts som en restprodukt som skall tas
omhand. Ett avfall som beskrivs som bekymmersamt att lagra. ”Just vätskor som ska till
återvinningsstationer är lite besvärligt, för du har inget bra kärl att förvara det i. Så det händer att man fuskar lite.”
Informanten har också istället för uppskattning känt av motstånd, när hon har kört den typen
av avfall till bensinmacken. ”Ja, ja det är ju helt klart. De tjänar inga pengar på det. Det är
så inriktat på att tjäna pengar, så att jag kommer med mitt avfall, det ser de ju inte så positivt
på”. Informanten anser att det måste vara enkelt men också uppskattat att man kommer med
sitt avfall för att det ska kännas stimulerande att fortsätta återvinna. Den känslan infinner sig
när hon använder sig av SYSAV:s anläggningar. ”De ser ju så positivt på att man kommer
med allt bråte, även om det inte hamnar rätt alla gånger i de här containerna.”
På studentnationen finns det också en batteriholk men övrigt farligt avfall måste de själva
köra till en återvinningsstation/återvinningscentral eller bensinmack. Husförmannen som är en
engagerad källsorterare och bilägare ser ofta till att avfallet kommer på rätt plats. ”Ja
batteriholk har vi ju såklart, så det får de ju ta dit. Och är det så att de har andra saker
exempelvis TV-apparater, så säger jag alltid till dom att: ”Ni får inte ställa det på gården,
utan ni får köra iväg det till återvinningsstationen”. Och är det så att jag ändå har några
ärenden dit så tar jag med det. Lysrör och sådant har jag alltid samlat på mig, glödlampor
likaså och färg och sådant, så att jag försöker ju i alla fall med så mycket av det som är
miljöfarligt avfall, som jag vet är miljöfarligt, och tar och kör iväg med det till återvinningsstationen.”
Men glödlampor blir också vilset liggande på studentnationen. Informanten som delar
lägenhet med sin sambo brukar samla glödlamporna i en hög. Än så länge har de inte kastat
några och är heller inte på det klara med var de hör hemma. De har också lite
målarfärgsburkar stående. ”Ja, vi har ett litet, litet förråd, kan man säga, som är som en
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garderob. Där står det längst in.” Det är burkar som informanten kommer att köra till
”tippen” när de flyttar. På tal om lacknafta och tvätt av penslar tolkar jag att en av
studenterna anser att det måste finnas gränser för hur noga man ska vara. ”Nej, jag är inte ute
för att förstöra bara för sakens skull, men sen känner jag inte att jag nödvändigtvis bara vill
hålla på och sopsortera, om det inte är någon egentlig nytta med det.” En annan informant
berättar att hon brukar gå ”racet” på korridoren när hon ska till återvinningscentralen. ”Vad
är det mer jag ska ta med mig som behövs? Man går ner i källaren till verksamheten och
frågar: ”Jag ska fylla bilen med sopor. Ska jag ta någonting?”. Så det är mycket teamwork
där också.” Själv har studenten för tillfället två behållare med stärkelsespray + en chockrosa
hårfärgsspray i gardroben som han inte riktigt vet var han skall kasta.

Avfall hemma – slutsatser och diskussion
Med denna genomgång av intervjumaterialet från hushållen har vi skapat en bild av
individens avfallsbeteende i sitt lokala sammanhang. Sammantaget kan attityderna till
källsortering beskrivas på en skala med nöjd i den änden och osäker i den andra.
Tillfredsställelse (d.v.s. att vara nöjd) anknyter till källsortering som en meningsfull handling
som är bra för miljön. Osäkerhet å den andra sidan är bl.a. kopplad till förpackningar kontra
material, till svårbestämbara eller blandade material, till vad som sker med avfallet när man
lämnat det ifrån sig, till att vissa personer eller grupper inte sorterar tillräckligt bra samt till
symboler, begrepp och beteckningar som skiljer sig åt mellan olika sammanhang.
Människor pekar på bristen på helhetslösningar och några talar för en EU-standard för den
dagliga avfallshanteringen och källsorteringen. Köket pekas ut som ett problematiskt område
och många menar att de inte utformats för att underlätta källsortering.23 Högar av
skrymmande förpackningar är en oönskad effekt av sorteringen. När det gäller matrester ses
kladdighet och lukt som problem – inte bara för eget vidkommande utan även i förhållande
till grannar och gemensamma utrymmen. Ytterligare problem är att det sociala samspelet
kring avfallsutrymmen grannar emellan kan gnissla samt att fördelningen av ansvar i
förhållande till fastighetsvärdar och andra offentliga aktörer tolkas på olika sätt.
En särskild typ av osäkerhet har sin grund i okunskap om vad som händer med avfallet i nästa
steg och vem som ansvarar för detta. Osäkerheten minskar i vissa fall motivationen för att
källsortera. Ett exempel är kuvert. Även om informanterna vet att de skall läggas i restavfallet
23

Detta gäller även köksliknande utrymmen på arbetsplatser.
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skapar känslan för somliga ett annat handlingsmönster och kuvertet hamnar i
pappersåtervinningen. De som däremot slänger kuverten på rätt ställe kan ändå känna
minskad motivation eftersom de är osäkra på varför kuvert inte ska pappersåtervinnas. Här
bör finnas utrymme för förbättringsåtgärder och information. Syftet bör då vara att komma
tillrätta med avfallskategorier och hanteringsprinciper som är bristfälligt kända, definierade
och motiverade. Information kring hur man bäst sorterar och lämnar ifrån sig sitt avfall bör
vara lättfattlig, ges i sitt rätta, konkreta sammanhang samt göra den bakomliggande hantering
som motiverar beteendet begriplig. Viktigt i detta sammanhang är också kunskap om vad som
händer med avfallet sedan det lämnat hushållen. Varför färgat glas inte ska blandas med
ofärgat och varför kuvert inte ska läggas i tidningsåtervinningen är frågor som enkelt besvaras
när man vet vad som händer senare i processen.
Informanterna har oftast en grundläggande positiv attityd till källsortering, förutsatt att
hanteringen är enkel och bekväm. Hos många visar sig detta i engagemang i källsorteringen,
en vilja att bidra till det allmännas bästa. Intervjuer och fältarbete tyder inte på någon
betydelsefull skillnad mellan invandrare och infödda, även om vissa informanter säger att
invandrare har svårare att leva upp till de höga svenska renlighets- och sorteringskraven.
Märkbara skillnader verkar å andra sidan finnas mellan bostadsområden som ägs av stora
fastighetsbolag respektive mer småskaliga upplåtelseformer. I det förra fallet är anonymitet en
faktor bakom en sämre sortering, i det senare fallet blir det enskilda avfallsbeteendet bättre i
och med att det blir mer uppenbart i förhållande till grannar, hyresvärdar och
bostadsföreningar.
De viktigaste lärdomarna är, på en mer detaljerade nivå, kopplade till bland annat språkliga
kategorier och vanemässiga beteenden. Att källsortering huvudsakligen handlar om
förpackningar ligger långt ifrån många informanters föreställningsvärld. Känslan för material
är viktig och att sortera efter material ter sig mer logiskt än att sortera efter förpackning.
Vardagsspråket leder dessutom ofta människors tankar till material istället för förpackningar:
”det där är metall och det andra är plast”. Förutom språket har även vanan betydelse i
sammanhanget, vanan är oreflekterad och knuten till själva föremålet. Har man väl skapat
vanan att slänga en ansjovisburk, diskborste eller ett filmjölkspaket på ett visst ställe tenderar
beteendet att återupprepas.

59

Problematiska upplevs också de förpackningar som är gjorda av blandat material, t.ex.
drycker i förpackningar av kartong – med skruvkork och fäste för denna av plast. Även
porslin och frigolit är kategorier som några informanter känner osäkerhet inför ur sorteringssynpunkt. Andra känner tveksamhet inför dricksglas, som man tycker är onaturligt att slänga i
de blandade hushållssoporna, restavfallet.
Ett oväntat hinder för källsortering verkar vara att försändelser samt medicinförpackningar
med namn och eller personnummer på hålls privata och därmed inte lämnas till återvinning.
Hos de människor som upplever sig som goda källsorterare kan det som ändå inte går att
återvinna minska känslan av nöjdhet. Restavfallet symbolisera för många en omodern,
smutsig sopa som inte förknippas med källsortering; ett avfall som man heller inte vill ödsla
tid och kraft på eftersom den inte ger den rätta känslan tillbaka. I restavfallet hamnar många
av de sopor som informanterna känner osäkerhet inför och som förmodligen har sin hemvist i
någon av de andra fraktionerna. På så sätt visar en vällfylld påse med hushållsavfall på
ofullkomligheten i sorterarens ambition att göra rätt.
Sammanfattnings kontrasteras känslor av att vara nöjd med sin insats, d.v.s. att man har gjort
något meningsfull och bra för miljön och samhället, av den osäkerhet man också ofta
upplever inför sorteringspriciperna. De faktorer som skapar osäkerhet är officiella begrepp
och de språkliga beteckningarna i sig, materialslag och deras definitioner, socialt samspel och
ansvarsfördelning samt okunskap eller missförstånd kring de bakomliggande tekniska,
ekonomiska och juridiska förhållanden som avgör hur soporna behandlas och finner sin väg
genom samhället.
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Avfall på jobbet
Människor producerar avfall i andra sammanhang än i hemmet. En stor del av den vakna och
aktiva tiden spenderar den majoritet som har arbete på sina arbetsplatser. Det är därför
intressant att studera avfallsbeteendet även i detta sammanhang. Skiljer det sig åt mellan jobb
och hem? I vilken utsträckning påverkar avfallsbeteendet i hemmet det på jobbet och vice
versa? Gör människor en åtskillnad mellan arbetsrelaterat och personligt avfall? Varför ses
denna åtskillnad i så fall som viktig? Hur görs den förståelig och hur upprätthålls den?
På arbetsplatser pågår dessutom mycket specifika verksamheter som skapar särskilda, och
ibland mycket omfångsrika avfall. I det följande behandlas avfallshanteringsproblem som är
typiska för ett par olika branscher.
Vid undersökningen av sophanteringen i yrkeslivet behålls det individuella perspektivet. Tre
typer av arbetsplatser med olika förutsättningar för de anställdas avfallshantering har valts.
Det är bygg-, vård- och kontorsarbetsplatser. 24 De är valda för att skapa spridning i vilka slags
avfall som hanteras samt variation i de sociala mönster som präglar en arbetsplats. Såväl
social organisation som vilka material man hanterar skiljer sig tydligt mellan vård-, bygg- och
kontorsarbetsplatserna.
Arbetsplatser utmärks i förhållande till andra sociala sammanhang av sin tydliga
arbetsdelning och rollfördelning. Arbetsdelningen speglas i vilka personalkategorier som har
ansvar för olika arbetsuppgifter kopplade till avfall. Jämfört med i hemmen är det alltså fler
nivåer och roller som undersöks – tre olika slags arbetsplatser samt olika yrkesroller på dessa.
Detta påverkar även framställningssättet jämfört med föregående avsnitt. Först presenteras en
person från vardera bransch mer ingående. Sedan jämförs branscherna och slutligen behandlas
generella teman eller problemområden. Det första exemplet kommer från en
kontorsarbetsplats och informanten har en yrkesroll med större ansvar för avfall än den
genomsnittlige anställde. Den anställde var något av en nyckelfigur för avfallshanteringen på
sin arbetsplats, men samtidigt en doldis.

24

Sammanlagt gjordes intervjuer med tio personer på arbetsplatser, samtliga i Stockholmstrakten. För typen av
frågor som ställdes i dessa intervjuer, se bilaga 2.
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Sopnörd på kontor
Malin jobbar tillsammans med 3 kvinnor och 4 män på avdelningen Facility Services på ett
stort kontor strax norr om Stockholm. Hon säger att jobbet är ”vaktmästeri-aktigt” även om
vaktmästare inte används som yrkesbeteckning för henne eller de sju kollegorna.
Arbetsplatsen är huvudkontor i Europa för ett amerikanskt företag som säljer affärssystem,
datorkonsulttjänster och kortare utbildningar. Totalt arbetar ca 350 personer där.
Malin verkar vara ett exempel på en eldsjäl, den sortens person som gör mer än vad hon
egentligen behöver för att sortera och ta tillvara sopor. Hemma i bostadsrättsföreningens
soprum sorterar Malin om sådant som andra sorterat fel och hon tar även med t.ex. andras
elektronikskrot (som lagts i soprummet fast det inte ordnats någon insamling av elskrot där)
till återvinningscentralen. Hon kallar sig skämtsamt för sopnörd.
Det är lätt för henne att ta med eget och andras avfall till återvinning, säger Malin. Hon kör på
kvällar och helger ofta bil från hemmet i strax norr om Stockholm till sin mor inne i stan. Då
passerar hon den stora underjordiska återvinningscentralen vid Vanadislunden. Hon verkar
kunna öppettiderna utantill och nämner bl.a. att det är öppet till 21.00 på vardagar. Dessutom
händer det att hon tar med avfall till jobbet. Senast var det en vattenkokare som någon granne
ställt i grovsoprummet som hon lade i buren (häcken) för elavfall på jobbet.
I verksamheten på företaget där Malin arbetar ingår dagslånga kurser för deltagare utifrån.
Varje deltagare brukar få kursmaterial, penna och kollegieblock. De flesta gör inte så mycket
anteckningar och många, till största delen oanvända, kollegieblock hamnar i papperskorgarna.
När hon inte har det stressigt brukar Malin plocka upp kollegieblocken ur papperskorgarna,
riva ur eventuella sidor med anteckningar på och lägga tillbaks dem i kontorsförrådet. Detta
gör hon helt på eget initiativ. Avdelningen Facility Services försörjs på anteckningsmaterial
av det Malin tar tillvara på detta sätt, påpekar hon. Hon har dock ”inte vågat säga” till någon
utom de närmsta kollegorna att hon tar tillvara material som slängs. Hon menar att ingen av
hennes sju kollegor gör som hon ”de går bara till förrådet och hämtar material”. Deras
inställning säger Malin är ”varför bry sig om det?”
Ytterligare ett exempel på detaljnivå som Malin tar upp är försättsbladen till faxen. På sådana
brukar bara stå avsändare och nummer, själva meddelandet finns fr.o.m. sidan två. Hennes
kollegor slänger oftast försättsbladen i papperskorgen eftersom den står närmare faxen än vad
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återvinningskärlen gör. Malin däremot brukar samla ihop dem och ta med hem till sin lille son
så att han får rita på försättsbladens tomma baksidor. Hon tar även med utskrifter som blivit
fel. Det rör sig om ganska stora mängder, så den lille sonen får rita på hur många papper han
vill.
Malin berättar vidare om restaurangen (en personalrestaurang som även är öppen för
allmänheten). Malin brukar hämta glas och keramikmuggar där för att inte behöva använda
engångsmuggarna vid kontorets fikautrymmen/kaffeautomater. Även här är reaktionen från
kollegorna ofta ”Hur orkar du…?” men även ”Man borde göra som du…”. Chefen för Malins
avdelning använder dock inte heller engångsmuggarna, hon har en privat keramikmugg.
Malin säger att hon verkligen inte förväntar sig av andra att de ska göra lika mycket eller
samma saker som hon gör för att sortera och ta tillvara, men hon vill bli bemött med respekt
och gärna slippa de sarkastiska kommentarer som ibland fälls över hennes
avfallshanteringsnit.
Malins förhållningssätt visar på gränser, men också på det spelutrymme som finns, för vad
man kan och bör göra med avfall på en arbetsplats. Malin gör definitivt mer än vad som
förväntas, men inte så mycket att hon hittills har stött på patrull och fått upphöra med någon
av sina besparingsåtgärder. Ett hinder för ökad källsortering och minskade avfallsmängder på
arbetsplatser verkar dock vara att det inte i tillräckligt hög grad accepteras eller uppmuntras
att återanvända material. I vissa fall är normer kopplade till äckel ett hinder och man tar t.ex.
inte i det som är kladdigt. Man brukar inte plocka upp ur papperskorgar, soptunnor eller
återvinningskärl. I vissa fall kan lösningen på detta vara praktisk – t.ex. att ställa en låda för
återanvändning av papper nära faxen och papperskorgen lite längre bort. I andra fall är det
kanske så att värderingen av vad som är äckligt eller opassande behöver förändras.

Noggrann vaktmästare på sjukhus
Per är 51 år och jobbar som vaktmästare på ett stort sjukhus i Stockholmstrakten. I hans jobb
ingår att vidarebefordra alla sorters avfall utom riskavfall (det har en annan grupp vaktmästare
hand om, samma grupp som också transporterar patienter inom sjukhuset). Per verkar inte
improvisera för att sortera och ta tillvara på samma sätt som Malin gör. Sådana skillnader kan
naturligtvis både bero på personen och på hur arbetsplatsen fungerar. Ett sjukhus är mer
genomorganiserat när det gäller avfall än ett kontor, regler och rutiner är mer strikta.
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Men ändå verkar Per i intervjuarens ögon väldigt noggrann när han säger att han tar bort
spruckna dricksglas som hamnat bland ofärgat glas. ”Det är ju avsett för förpackningar”,
säger han, även om det ”i och för sig inte förstör återvinningen”. Malin sade att hon gör
precis tvärtom – försöker sortera trasiga dricksglas bland glasförpackningarna. Det intressanta
är att båda verkar anstränga sig – genom att antingen lägga till eller ta bort det spruckna
dricksglaset.
I ett större perspektiv berör frågan om de spruckna dricksglasen hur man som enskild bäst
hjälper återvinningssystemet eller avfallspolitiken på traven. Per hjälper till genom att
noggrant följa föreskrifterna, Malin genom att i första hand se till ändamålet med ett
återvinningssystem, att återvinna (så mycket som möjligt) av materialet i fråga. Det är heller
inte uppenbart vilket av handlingsalternativet som är mest politiskt effektivt. Å ena sidan
bidrar noggrannhet som Pers med legitimitet åt återvinningssystemets nuvarande utformning,
å andra sidan uttrycker Malins överambition stöd åt dess grundläggande idé. Intressant i
sammanhanget är att hushållens överambition att faktiskt sortera material och inte bara
förpackningar kan ha bidragit till att det på senare tid genomförts försök med sortering i
”materialströmmar” (Berglund & Söderholm, 2008). Därmed belyser de synbarligen motsatta
handlingsalternativen i vardagen frågan om i vilken utsträckning insamlingen ska utformas
efter brukarnas spontana, symboliska eller politiska sätt att sortera eller efter lagstiftningen
om producentansvar som särskiljer förpackningar.
En annan fråga som går att koppla till dricksglas bland glasförpackningar och andra liknande
felsorteringar är huruvida avfallsentreprenören tar ut någon form av straffavgift när de
upptäcker felsorterat material. Det är naturligtvis också av intresse om denna sanktion
verkligen är känd av den personal som i praktiken slänger och hanterar avfallet.25
När Per visade runt på sjukhusets fem olika mellanlagringsstationer för avfall kommenterade
han andra exempel på sådant som ibland felsorteras. Det var t.ex. vassa saker som ibland
hamnar fel. Men en hel del sådan felsortering upptäcks tack vare de genomskinliga sopsäckar,
som används för allt utom s.k. hushållsavfall, vilket sorteras i svarta säckar. Ett problem är
dock att det ibland blir fel och svarta sopsäckar används till sådant som ska återvinnas.

25

Man får anta att ”straffavgifter” och liknande kostnader och sanktioner brukar vara kända av utförande
personal. Detta har dock inte kommit upp i intervjuerna när vi ställt frågor om ”felsortering”, och vi har tyvärr
missat att ställa någon kontrollfråga om sanktioner.
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Sådana säckar säger Per att han konsekvent slänger i containern för blandat grovavfall, fast
han oftast vet vilken fraktion säcken innehåller.
Samtidigt som Pers sätt att hantera andra människors ”felsorteringar” skiljer sig från Malins
kunde jag notera att bägge reagerade mot slöseri, att saker slängdes som aldrig kommit till
användning. I Malins fall var kollegieblocken ett exempel på detta. Per påpekade att ”gratis”
telefonkataloger från Eniro levererades till sjukhuset i alldeles för stor mängd. Han menade att
det bara behövdes en uppsättning per avdelning, för personalen och patienternas skull, men att
det skickades många fler. Per visade mig en hel lastpall med nya telefonkataloger som skulle
slängas. Rent praktiskt innebar detta att Johnny och hans kollegor fick ägna ansträngning och
arbetstid åt att riva bort den genomskinliga krymp-plasten som binder ihop varje paket med de
olika katalogdelarna (vita, gula och rosa sidor) för att sedan slänga katalogerna i containern
för papper. Intressant i sammanhanget är att det åtminstone för privatpersoner inte är så lätt att
avbeställa leveransen av katalogerna. I en artikel i Dagens Nyheter står att 5,3 miljoner
kataloger levereras år 2009 samt att det sedan två år finns en möjlighet för villaägare att
avbeställa katalogen. Ca 100 000 personer har hittills utnyttjat denna möjlighet, enligt artikeln
Ovan har jag gett exempel på hur personer med vaktmästarfunktion på sjukhus och större
kontor kan resonera kring den sophantering som ingår i deras arbetsuppgifter och som de har
ett särskilt ansvar för. På små kontor och vårdinrättningar finns sällan motsvarande
vaktmästarroller. Där har dock anlitade städfirmor ansvar för att hantera avfall som redan
slängts i papperskorgar och sorteringskärl.

En återvinningsskeptiker
Ovan jämfördes två personer som i sin yrkesmässiga praktik, på ganska olika sätt, försökte
stödja nuvarande återvinningssystem. Men det finns naturligtvis också personer som är
kritiska till och inte alls vill stödja återvinningen. Martin är chef på en reklambyrå med tolv
anställda, där en stor del av det dagliga avfallet består av utskrifter från skrivaren. Var slänger
han utskrifter som han är färdig med?
”Alla har ju papperskorgar och vid skrivaren finns det en stor papperskorg. Där trycker man
ner papper man inte ska ha. Vi hade pappersåtervinning tidigare, men det är för dyrt. ... Vi
har slutat med allt sådant där.”
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På frågan om hur det fungerade när de hade källsortering av papper svarade Martin:
”Vi provade på det och tyckte att det kunde vara en goodwill-grej, men det var det inte. Vi
har aldrig kunnat hitta någon [fördelaktig] sida i någon upphandling, som att: ”Åh, ni
återvinner papper, då får ni extrapoäng!”. Det är ingen som köper oss på att vi återvinner
papper. ... Det var dyrt och dåligt. Chaufförerna som kom upp var sura. De slängde med den
där behållaren och slog i våra möbler. Det kostade ettusentvåhundra spänn. Och då kommer
det upp en sur lufs som slår i våra möbler med tunnan med papper. ... Så det har inte varit
värt det för oss. Vi är ett litet företag och pengarna ska gå till rätt saker och för mig är det
inte rätt saker.”
Chefen tyckte alltså att pappersåtervinning var för dyrt, servicen dålig samt att deras kunder i
sin tur inte efterfrågade denna miljöåtgärd från reklambyrån. Han sade också att tunnan
snabbt blev full, vilket kan tolkas på olika sätt: att den var för liten, att firman verkligen
producerade mycket pappersavfall och/eller att det innebar stora kostnader om tunnan
behövde tömmas ofta. Något senare i intervjun placerade Martin in sin kritik mot
återvinningen i ett större sammanhang.
”Jag tycker att det är helt fel att så att säga trycka ut ansvaret för den här typen av idéer på
företagarna – att man ska återvinna och allt vad det kan vara. ... Det kommer liksom från fel
håll. Det är som om det ska vara någon slags liten gräsrotsrörelse som ska bli ett slags gröna
vågen. Jag är inte alls sådan. Utan jag tycker att det i så fall ska lagstiftas in. Man skulle
kunna lägga på ännu mer skatt eller så, vad vet jag? Men jag vill inte vara med i någon
gröna-vågen-rörelse, och liksom missionera från företagens sida. Det är så mycket annat som
företagen ska göra. Det är jättetokigt att det ska behöva komma från det hållet och att man
kanske ska känna dåligt samvete inför personalen för att man inte pappersåtervinner. Sen tror
jag inte ett dugg på att göra det heller. Utan man bör hellre elda upp papperet med andra
sopor. Då blir det energi av det. Och det finns bra rökgasrening och allt vad det kan vara.
Jag tycker att man ska elda upp sopor helt enkelt.”
Martin hävdar alltså källsortering som miljöåtgärd inte ska bygga på god vilja och frivilliga
åtaganden. Här har han alltså en motsatt åsikt jämfört med Malin, som kom till tals ovan.
Martin verkar uppleva att en specifik ideologi påtvingas eller förväntas av företagen. Hans
förslag är att man istället genomför miljöåtgärder genom tvingande lagstiftning och
ekonomiska styrmedel. Men avslutningsvis säger han ändå att han inte tror på
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pappersåtervinning som miljöåtgärd, utan snarare på energiåtervinning av papper och andra
sopor.

Avfallslogistik på ett bygge
Större byggarbetsplatser verkar i allmänhet inte ha någon vaktmästare eller liknande
avfallsansvarig person. På en undersökt byggarbetsplats prövade man dock detta. Det var ett
nybygge av flera flerfamiljshus (156 hyreslägenheter, dagis och affärslokaler) i cirkel runt en
innergård på Liljeholmen. Där hade man utsett en ”logistikansvarig” person, Åke. Han höll
ordning på såväl inkommande leveranser av byggmaterial som lagring, omflyttning och
hämtning av avfall.
Åke berättade att han egentligen var betongarbetare, men nu körde han, som logistikansvarig,
traktor med varor och avfall, lastat i eller på pallar, containrar och ”slodar”. 26 Han stod också
i kontinuerlig telefonkontakt med leverantörer och avfallsentreprenörer för att koordinera
transporterna till och från bygget. Vidare berättade han och en av hans kollegor, Emil, att
virke var tung post i ekonomi och avfallshantering trots att det egentligen inte ingick som
byggmaterial i detta bygge. Virket användes för ställningar och tillfälliga konstruktioner.
Ibland, när det handlade om långa längder av mer eller mindre oanvänt ”stödvirke” kunde
man skicka detta vidare till nästa bygge. Men vanligen hamnade det i containern för brännbart
avfall, vilket innebär att energin återvinns men inte materialet. Här har vi alltså en klar
parallell till svinnet av bl.a. telefonkataloger och kollegieblock som togs upp ovan. Något
köps in regelmässigt men en stor del av det kasseras utan att ha kommit till användning.
Borde det inte kunna skapas en andrahandsmarknad för detta virke, inom någon annan
bransch eller bland alla de privatpersoner som bygger i hem och fritidshus?

Undersköterska om tyg- kontra plastförkläden
Eva arbetar som undersköterska på en avdelning på Kirurg- och Urologkliniken på ett stort
sjukhus i Stockholms län. I intervjun med henne kom en fråga om engångsprodukter upp,
nämligen valet mellan tyg- eller plastförkläden. På sjukhuset planerade man en övergång från
förkläden i tyg som tvättas till plastförkläden som slängs. Förklädena används i arbetet med
26

Jag fick veta att ”slodar” är små och låga och kan lyftas med gaffel eller med kran i speciell rörlig bygel som
sitter fast i containern, vilken medger att de kan tömmas från kran också. I detta fall var de blå och hyrdes av
Ramirent.
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sängar och patienter. Eva sa att hon diskuterat med (den överordnade) miljösamordnaren hur
bra eller dåligt det var för miljön med de två alternativen. Hon undrade om hon ”kunde
använda” oss som forskare för att få svar på den frågan.
En av hennes frågor gällde riktigheten i vad hon fått höra att det ”bara blir vatten och
koldioxid” när plastförklädena förbränns. Eva hade från annat håll fått reda på att detta bara
gällde om det ”eldas så varmt”. Innan visste hon inte ”att det eldades olika”.
Återvinningsplast är det enda som förbränns vid hög temperatur, men plastförklädena
kommer att skickas med avdelningens ”vanliga hushållssopor” eftersom ”allt som varit i
kontakt med patienter” slängs där. Det gäller t ex personalens handskar och patienternas
eventuella blöjor.
Eva tyckte att det blev fler och fler engångsartiklar som ersatte återanvändbara produkter på
sjukhuset. Därför ställde hon frågan till intervjuaren om vilket som var det bästa alternativet
ur miljösynpunkt. Frågan diskuterades med forskarkollegor och följande svar skickades med
e-post:
”Hej Eva,
tack för pratstunden i morse. Angående plastförkläden har jag pratat med mina kollegor som
är utbildade i bl.a. kemi och ekologi på KTH. De har inte studerat just förkläden men
däremot engångsartiklar av plast i allmänhet.
Som konsument och på jobbet ställs man ibland inför valet mellan en återanvändningsbar
artikel tillverkad av förnyelsebara råvaror (som t.ex. bomull, trä eller glas) och en
engångsartikel tillverkad från olja. Grundregeln är att en förnybar, återanvändningsbar
artikel ur miljösynpunkt är att föredra framför en engångsartikel av plast (från olja).
Anledningen till detta är att flera av de största miljöproblemen är kopplade till användningen
av olja (fossila bränslen). Vi bör alltså använda så litet fossila bränslen som möjligt. Låt oss
säga att det går åt en liter råolja för att t ex tillverka 100 plastförkläden. En halv liter av
denna olja går åt i tillverkningsprocessen. Den andra halvlitern finns kvar som energi i
förklädena. När förklädena eldas upp tillsammans med övrigt hushållsavfall får man i stort
sett tillbaks denna halvliter olja och den används för bl. a. uppvärmning av bostäder.
Förklädena har alltså "kostat" en halv liter olja och vad det innebär i påverkan på naturen i
form av bl. a. oljeborrning och klimatpåverkan. Ett tygförkläde som t ex används 500 gånger
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har inte kostat alls lika mycket olja i tillverkning som 500 plastförkläden. Men tygförkläden
tvättas mellan varje användning och då går det åt energi. Därför kan det vara så att det går
åt lika mycket, eller kanske mer, energi för varje användning av ett tygförkläde som för varje
användning av ett plastförkläde. Men tvätterierna kan drivas med förnybar energi, och det
mesta av den energi som används för att värma upp tvättvattnet och för att torka kläderna kan
på ett industriellt tvätteri återvinnas och användas för uppvärmning av lokaler och bostäder.
Även om en del tvätterier idag drivs på olja, gas eller el från kärnkraftverk så är det inom en
nära framtid möjligt att de kan drivas med förnyelsebara bränslen som t ex pellets från
skogsråvara och vindkraftsel och att de effektivt kan återvinna energin för uppvärmning av
lokaler.
Därför är det förmodligen bra att fortsätta med tygförkläden samt att ta reda på (fråga) hur
tvätterierna sköter sin energiförsörjning och energiåtervinning. Dessutom kan man (genom
landstingets offentliga upphandling av tvättjänster) trycka på så att de förbättrar sig på dessa
punkter om det behövs.
När det gäller gifter kan det vara problem med plastförklädena om de innehåller pvc eller
liknande mjukgjord plast. Om de inte innehåller något sådant är det inga problem. (Vid vilken
temperatur förklädena eldas verkar inte vara så viktigt om de inte innehåller PVC, vilket de
inte bör göra eftersom det kan läcka ut på andra sätt under tillverkning, användning och
kassering.) Det används också en hel del giftiga kemikalier vid odling av bomull och vid
tillverkning av bomullskläder. Därför bör sjukhusen köpa in miljömärkta textilier tillverkade
av ekologisk bomull, alternativt av andra miljömärkta textilråvaror än bomull.
Jag pratade också med en kollega som är bra på riskhantering. När det gäller smittspridning
inom en sjukhusavdelning kan det vara en fördel med ett förkläde som byts mellan varje
patient/säng eller rum en personal kommer i kontakt med. Möjligen är det tänkt att
engångsförklädena ska användas på det sättet? Jag vet inte heller hur ni använt
tygförklädena. Byter ni dem mellan varje rum eller mellan varje arbetsuppgift? Om man vill
ha ett engångsförkläde av detta skäl skulle man kunna välja ett tillverkat av förnyelsebar
råvara, t ex papper.
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Jag kan inte säga att det jag skrivit ovan är den slutgiltiga sanningen i frågan. Men jag tror
det duger som en sorts tumregler för er fortsatta diskussion om förklädena och andra
engångsartiklar. Återkom gärna om det uppstår nya frågor.
Hälsningar,
Greger Henriksson, KTH”
Att på detta sätt ge sig in i arbetsplatsens interna debatt visar hur man som intervjuande,
kulturvetenskaplig forskare kan få en relation till den intervjuade som avkräver en gentjänst.
Som forskare bör man utifrån informantens synvinkel bidra med den kunskap som
vederbörande saknar eller behöver. Hur man ska förhålla sig till sådana krav kan diskuteras. I
en undersökning som denna kan man hävda att det finns en vidare nytta i att informanterna får
ta del av den information som finns att tillgå.
Eva påpekade också att sjukhuset övergått till engångs-skurdukar. Detta skifte från tvättbara
till engångs-skurdukar var redan fullt genomfört. Det tyckte Eva var ett exempel på att
soporna ökar. ”De vill ha det för att de säger det är mer hygieniskt. Sjukhuset/landstinget
säger det, men de på enheten för hygien säger att de inte har en aning om det.” Eva påpekar
att det kan gå åt tre engångsskurdukar för ett rum, medan en av de gamla räckte till varje rum.
”Det beslutades på högre ort där vi inte kunde vara med och föra någon talan”. Efter det kom
vi in på intressant diskussion om Evas roll och villkor som miljöhandläggare på sjukhusets
kirurgiska klinik. 27 Diskussionen handlade både om befogenheter och om Evas problem att få
reda på fakta om vad som är bäst för miljön. ”De ena säger det är bra och de andra säger att
det är inte alls bra.”
Utöver diskussionen om plastförkläden talade Eva om de olika avfall man sorterar på
avdelningen. En hel del både köksavfall och sopor från själva vården av patienterna går i de
blandade soporna. Eva påpekade att sjukhuset har särskild sophämtning av det blandade
restavfallet. Detta skiljer sig från bygg- och kontorsarbetsplatser i studien, där blandat
hushållsavfall hämtades av samma bil som hämtade avfall från hushållen runtomkring.

27

Uppdraget som miljöhandläggare innebär att Eva jobbar en dag i veckan som detta. Tidigare var hon s.k.
miljöombud på sin avdelning. I rollen som miljöhandläggare är den s.k. miljösamordnaren på sjukhuset hennes
närmaste överordnade.
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Hur varan blir till sopa på sin väg genom arbetsplatsen
Den konkreta sopan uppstår från en vara som någon ursprungligen tagit med sig eller beställt
till arbetsplatsen. Denne någon kan vara den som ska använda varan, men lika gärna t.ex. en
inköpare eller vaktmästare. När varan levereras till arbetsplatsen är sannolikheten stor att den
hamnar i någon sorts förråd eller mellanlager i väntan på användning. Redan beställningen
och den första lagringen kan påverka om, hur och när varan kommer till användning. När
produkten sedan (ev.) används och kasseras kan det hända att den får vandra mellan ett par
olika ställen (avfallslager) och personalkategorier innan den tas om hand av
avfallsentreprenören och därmed fysiskt och formellt lämnar arbetsplatsen. Vaktmästare och
städare är personalkategorier som ofta hanterar produkterna på deras väg från varor till avfall.
Studien har visat att det även finns andra beteckningar på personer som har motsvarande
roller, t.ex. en logistikansvarig på en byggarbetsplats eller en som arbetade på facility services
på ett stort kontor.
Yrkesutövare som snickare, undersköterskor och personer med kontorsjobb använder och
kasserar det mesta av varorna som ingår i arbetsplatsernas kärnverksamheter. Det är dock
mycket varierande hur stort formellt ansvar de har för avfall, respektive hur mycket ansvar de
tar på sig av fri vilja.
Ofta gör en yrkesutövare bara enklast tänkbara. Man lämnar/slänger det som är på väg att bli
avfall på det ställe som är närmast till hands på arbetsplatsen. Ibland är dock ansvaret mer
påtagligt och man vet att vissa saker inte ska hamna i närmaste sopkärl eller på närmaste
avställningsyta. Men oavsett hur många typer av objekt det mer påtagliga ansvaret täcker så är
det vanligt att den professionelle inte har en fullständig överblick över hela gången från vara
till avfall. Det råder osäkerhet kring exakt vem på arbetsplatsen som ansvarar för vad och
även kring vilka platser sopan passerar i slutfasen av hanteringen, till exempel när den lämnar
arbetsplatsen och återvinns eller förbränns.
Undersköterskan Eva hade som miljöhandläggare (och tidigare miljöombud) bra koll på hur
allt sorterades på klinikens avdelningar, inklusive vilka vaktmästare och städare som hämtade
vilket slags avfall. Men trots att hon jobbat länge på sjukhuset visste hon lite om de
avfallslager på sjukhuset som avfallet fördes till. Hon hade inte varit där och sett hur det såg
ut. Den intervjuade vaktmästaren Per på sjukhuset hade naturligtvis full koll på de olika
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avfallsrummen, lastkajerna, containrarna o.s.v. men följande dialog mellan honom och
intervjuaren illustrerar osäkerhet kring ett senare steg i avfallshanteringen:
Per: ... Korken ska vara avskruvad, men den kan ligga i samma plastsäck, men så fort du har
en kork på så vet inte de som sorterar det här borta på återvinningsstationen. Vad är det i den
här? Vad är det för vätska som finns där? Då ska de inte göra det. Den hamnar direkt i
grovsopor.
– Du säger återvinningsstationer, vad tänker du på då?
Per: Alltså de som sorterar allt det här, som sorterar det som ska bli returplast, som ska bli
liksom sopor …
– Men det är IL Recycling då alltså?
Per: Ja, precis. Det är ju de som kör… Det är ju alltså de som kör iväg det här till någon
återvinningsstation…
– Men menar du att det kan vara en vanlig återvinningsstation som man kommer till…
Per: Egentligen menar jag ingenting i och med att jag inte heller vet…
– Du vet inte vilket som…
Per: Nej, precis. Alltså vi… När bilen lämnar Danderyd så vet inte vi längre… Vi har inte fått
åka till någon sån där återvinningsstation och titta hur det fungerar. Det är lite synd. För
man skulle ju gärna vilja veta i slutänden, var är det som min plast tar vägen någonstans eller
mina papper eller vad det nu är. Så det är det väl IL Recycling som kanske kan svara på mest
då och det telefonnumret har jag också.
Detta visar att vaktmästaren inte hade så klara begrepp om var och hur avfallsentreprenörer
och återvinningsföretag tog hand om avfallet sedan det lämnade sjukhuset, vilket skapade en
osäkerhet kring hur han skulle hantera vissa slags avfall.

Professionellt och branschspecifikt avfall
På byggena är branschspecifikt avfall dels s.k. PTP (plast, trä, papper) som går till
förbränning, dels sådant som slängs i containern för deponi (betongrester, isolering m.m.),
dels metallskrot (som i allmänhet materialåtervinns). På tjänsteföretagen är motsvarigheten i
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huvudsak utskrifter och kontorspapper. På sjukhusen är en branschspecifik kategori
riskavfallet, som hanteras i en särskild ordning av särskilda personalkategorier (Jönsson,
2005). Men som tidigare nämnts är även mycket material och utrustning som används för
hygien branschspecifikt för sjukhusen. I sopdagboken som undersköterskan Eva fyllde i för
två arbetsdagar återfinns bl.a. följande poster: Blöjor, liggunderlägg, tvättlappar (ca 10+6 st.),
handskar (ca 50 st.), termometer-fordral (8 st.), sprittussar (2+5 st.), radio-kuddfodral (2 st.),
plastförkläden (ca 20 st.), förband av ett par tre olika slag, pincetter (2+1 st.), tvättussar,
stomiförband, kompresser, påse, avdrag från nytt förband. Alla dessa typer av
engångsmaterial för vård av patienter slängdes i de blandade s.k. hushållssoporna. Det handlar
alltså om produkter som förekommer i stora mängder och för vilka energi återvinns men inte
material.
Byggnation och sjukvård är branscher i sin egen rätt, vilket kontor däremot inte är.
Administrativa enheter förekommer i alla branscher. I denna studie har vi dock valt att som
kontorsarbetsplatser undersöka företag inom tjänstesektorn som sysslar med finans, utbildning
eller reklam.
Avfallet från arbetsplatser kan delas in i branschspecifikt respektive icke-branschspecifikt
sådant. På sjukhusen bör naturligtvis förbrukade medicinska instrument, hygienartiklar och
läkemedelsrester räknas som branschspecifikt. På byggarbetsplatserna bör på motsvarande
sätt rester av olika byggmaterial ses som branschspecifikt avfall. På tjänsteföretagen däremot
är i allmänhet bara en liten andel av avfallet branschspecifikt. Kontorspapper, datorutrustning
m.m. förekommer som de största kategorierna avfall från de flesta företags administration.
Det kan därför betraktas som kontorsavfall helt enkelt och, som icke-branschspecifikt,
jämställas med det hushållslika avfall som uppstår på arbetsplatser. En tredje kategori ickebranschspecifikt avfall är förpackningar och emballage, som är ganska likartat oavsett vad det
är som emballerats, transporterats och packats upp.
För alla tre slagen av arbetsplatser gäller att avfallens branschspecifika karaktär gör att
avfallshanteringen på jobbet och dess problem skiljer sig från den i hemmen. Men å andra
sidan skapas på arbetsplatserna även mycket avfall av samma slag som i hemmen. Detta beror
bland annat på att människor äter, läser och förbrukar vardagliga varor på arbetsplatsen på ett
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liknande sätt som i hemmet. 28 För såväl renodlat professionellt avfall som mer hushållslikt
sådant är vår utgångspunkt att avfallshanteringen på arbetsplatser kan bli mer hållbar på
motsvarande sätt som i hushållen, genom minskade mängder och bättre sortering.
De konkreta avfallsproblem som förekommer i hemmen visar sig även på arbetsplatserna.
Mat som aldrig äts är ett sådant exempel, vilket bl.a. gäller sjukhusen. På kontor och byggen
finns problem med andra kategorier. Det gäller oanvänt material som slängs, allt ifrån
kollegieblock och telefonkataloger till virke för stödkonstruktioner. Små elektriska apparater
respektive aluminium som inte sorteras i tillräckligt hög grad verkar också vara problem som
uppstår vid avfallshanteringen på arbetsplatser, liksom i hemmen.

Hushållslikt avfall
Hur hushållslik en arbetsplats är ur avfallssynpunkt hänger förmodligen samman med dess
storlek: ju mindre arbetsplats desto mer hushållslik avfallshantering, kan man anta. Inom de
tre branscherna har vi valt att undersöka såväl små som stora arbetsplatser.
På jobbet äter människor mat på liknande sätt som hemma. En del äter oftast sin lunch ute på
restaurang, särskilt på vissa kontor i stadsmiljö är detta vanligt. 29 På större kontor och sjukhus
förekommer personalrestauranger eller motsvarande. Ett tredje vanligt förekommande
alternativ är att ta med sig matlåda som man äter i lunch- och fikarum. Matlådorna kan
antingen vara mat man lagat hemma eller förpackade färdigrätter som man köpt. Det
intressanta med att ta med mat hemifrån är naturligtvis att det kan minska mängden slängd
mat om det leder till att man tar tillvara en större andel rester. 30 I vilken utsträckning
människor äter mat hemifrån på jobbet handlar naturligtvis om vanor och kulturella mönster.
Det skiljer sig åt mellan yrkesgrupper, enskilda arbetsplatser och individer. Hur lunchrum är
utrustade och upplevs samt hur pauser organiseras och fungerar socialt har betydelse för vad
28

Som kunder, elever, patienter m.m. befinner vi oss även på andras arbetsplatser. Sjukhus är t.ex., förutom
personalens, även patienternas mer eller mindre tillfälliga andra hem.
29
På en av de undersökta mindre arbetsplatserna, en reklambyrå, gick man alltid ut och åt lunch. Man hade ofta
kundbesök och det hade bestämts att lokalerna inte var lämpliga för att laga eller värma sin egen mat. Det
passade sig helt enkelt inte att det luktade mat.
30
Att det verkligen blir ökat tillvaratagande genom lunchlådor skulle kunna bero på att sådana vanor helt enkelt
ger en större frekvens av (enpersons-) måltider, d.v.s. ökar chansen att ganska små rester kommer till
användning. I en ev. kommande undersökning skulle man kunna få ytterligare information genom att fråga hur
många gånger den senaste veckan informanten ätit medhavd mat hon lagat hemma som måltid på jobbet, hur
många gånger hon har gått ut och ätit o.s.v. I en intervju kan man också ställa frågan: ”Tror du att det påverkar
hur mycket mat du slänger hemma och på jobbet?”
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och hur mycket mat man faktiskt äter respektive slänger på arbetsplatser, samt i förlängningen
även i hemmet.
En stor hel av det som kallas hushållsavfall uppstår därmed i praktiken på arbetsplatser, inte i
hemmen. Frågan är då hur det hanteras där. En hel del folie, aluminiumformar och
dryckesburkar slängs t.ex. på arbetsplatserna. Mycket av dessa förpackningar hamnar bland
restavfallet/hushållssoporna. När det hamnar där räknas det vanligen som hushållssopor,
eftersom företagens hushållsavfall och (som det heter) ”därmed jämförligt avfall” enligt
nuvarande lagstiftning är inkluderat i denna kategori. 31 Men om metallförpackningarna
sorteras i arbetsplatsernas kärl för återvinning av metall, då räknas det som industriavfall. I
intervjuerna och observationerna har uppmärksamheten riktats mot det hushållslika avfallet på
arbetsplatserna. Frågan har varit om vissa kategorier personligt avfall källsorteras bättre eller
sämre på arbetsplatserna jämfört med hemma. Det skulle t.ex. kunna gälla
metallförpackningar som man kan tänka sig sorteras för återvinning i betydligt lägre
utsträckning på arbetsplatser än hemma.

Glöms hushållssopor på jobbet?
På arbetsplatser uppstår och hanteras vardagligt avfall på ett hemlikt sätt. Våra intervjuer och
observationer på arbetsplatserna ger intrycket av att hanteringen av det hushållslika avfallet
inte uppmärksammas och prioriteras i lika hög grad som hanteringen av det professionella
avfallet. Betydelsen av den hushållslika delen av avfallet undervärderas ofta. Det faktum att
arbetsplatser skiljer sig praktiskt, socialt, juridiskt och organisatoriskt från hemmen kan ge
skillnader i hur avfall uppmärksammas, värderas och hanteras.
31

Återvinningsföretagens representant, Annika Helker Lundström, sade (på ett s.k. användarrådsmöte för
Avdelningen för miljöstrategisk analys, KTH, som hölls på Naturvårdsverket, Stockholm 30/1 2009) att mat från
t.ex. restauranger räknas som hushållsavfall. Ragnsells miljöchef, Christina Lindbäck, sade vid samma möte att
det finns en juridisk dom om denna gränsdragning. Det var just sjukhusens matavfall som enligt utslaget var att
betrakta som hushållsavfall. Både Helker Lundström och Lindbäck menade att den otydliga gränsen mellan
hushålls- och industriavfall är ett problem. Göran Finnveden, professor vid Avdelningen för miljöstrategisk
analys, KTH, säger att det pågår en utredning om detta. Maria Ljunggren Söderman, IVL, Göteborg påpekar i ett
mail 2009 att det finns en definition på hushållsavfall ur ett branschperspektiv, men att det samtidigt finns
"gråzoner" där man inte är överens. Att vara överens är kritiskt i det här fallet eftersom kommunerna har ansvar
för (och därmed också rätt) att samla in och behandla sk "hushållsavfall och därmed jämförligt avfall". Det finns
andra aktörer som gärna vill komma åt det avfallet, särskilt det jämförliga. Det är alltså konkurrens om vem som
ska få behandla avfallet. Det här är en fråga som diskuterats flitigt i branschen. Men författarna till denna rapport
hävdar att det ur ett användarperspektiv finns ett problem eftersom många vill återvinna och att det då inte känns
bra att i det blandade restavfallet slänga sådant som man vet återvinns i andra sammanhang, oavsett om det
blandade restavfallet kallas hushållsavfall eller något annat. Det är nog inte många som vet att avfallet är så
åtråvärt att aktörer slåss om det. Skulle de ana det skulle det nog också kunna skapa osäkerhet kring värdet av att
materialåtervinna.
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Branschavfall som bränns
Vi har ovan diskuterat att en stor del av avfallet från arbetsplatser är hushållslikt avfall samt
att mycket av detta går till förbränning som hushållssopor. Uppgifterna från
vårdinrättningarna visar att det där inte enbart, eller ens främst, är det hushållslika avfallet
som hamnar i kategorin hushållssopor. Där slängs dessutom en stor del av det
branschspecifika avfallet, närmare bestämt engångsprodukter för hygien och sjukvård.
Ett motsvarande problem finns på byggarbetsplatser. Där verkar det visserligen vara främst
hushållslikt avfall som slängs som hushållssopor, men å andra sidan slängs mycket av det
branschspecifika avfallet som PTP, vilket liksom hushållssopor går till förbränning. På
kontoren slutligen verkar inte motsvarande problem med branschavfall som inte sorteras och
återvinns vara lika omfattande. Det mesta papper och avfall från IT-utrustning och
kontorsmaskiner hamnar så att säga rätt. Å andra sidan pekar observationer och intervjuer på
att man på kontoren (tjänsteföretagen) inte har en lika genomorganiserad avfallshantering som
man har på sjukhus och byggen. Detta innebär bl.a. att variationen mellan olika arbetsplatser
är större. På många kontor sorterar man t.ex. inte förpackningar från det hushållslika avfallet
utan detta hamnar i de blandade hushållssoporna. Vi har också sett att kontorsmaterial som
kollegieblock, faxblad m.m. kan hamna i det blandade avfallet. På kontoren finns alltså
utrymme för en förbättrad organisation och strängare krav för att öka andelen sorterat avfall.
På vård- och byggarbetsplatser däremot kan förbättringar troligen i större utsträckning
åstadkommas genom att man förändrar regler, organisation, avfallsdefinitioner, ekonomiska
incitament o s v. Då skulle man t.ex. kunna minska avfallsmängder (mindre andel
engångsprodukter inom vården, bättre återanvändning av virke inom byggsektorn) och öka
andelen som sorteras för materialåtervinning (plast, trä, isolering och gips från byggen samt
plast från sjukhus).

Avfall och arbetsmiljö
När det gäller den egna arbetsmiljön var intrycket av Åke på det stora bygget, liksom av
Malin på kontorskomplexet, att de var relativt tillfreds med sina avfallshanteringsuppgifter.
De fann också intressanta utmaningar i dem. Det kom heller inte fram något i intervjuerna
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som visade på att deras arbetsmiljö var problematisk. Det gjorde det däremot på det stora
sjukhuset.
Vid en rundvandring tillsammans med Per stötte vi på en av hans vaktmästarkollegor, Bertil, i
det stora rummet för hushållssopor. Hushållssopor är för övrigt en intressant beteckning. I
intervjun med och sopdagboken från sköterskan vid samma sjukhus visade det sig, som ovan
nämnts, att det mesta avfallet hamnade i denna restkategori. Det gäller även många slags
artiklar som varit i kontakt med patienter samt alla matrester m.m. Bertil påpekade att han
ibland blivit magsjuk och då kommit att misstänka att smittämnen kunde ”bolma” ut när
avfallet mekaniskt komprimerades och luft pressades ut ur påsarna i den stora
metallcontainern där alla s.k. hushållssopor hamnade. Rent tekniskt beskrev han problemet på
följande sätt: Styrningen av den stora containerns lyft var kopplad till locket och vidare till
komprimeringsmekanismen och en utsugsfläkt inne i containern. För att utsuget skulle
fungera måste locket vara stängt. Och det i sin tur innebar att lyften var avstängd. Men det tog
tid att stänga locket och lyften mellan varje kärl som skulle tömmas, därför gjorde man
vanligen inte det. Och en viss odör märktes onekligen vid containern. Dessutom fanns det
ingen utsugsventilation i övrigt i den stora lokalen. Detta i sin tur trodde Bertil berodde på att
lokalen var ett provisorium i väntan på en mer ändamålsenlig lokal som planerades på ett
antal års sikt. Det verkar rimligt att smittämnen förekommer i de s.k. hushållssoporna
eftersom det mesta (engångsmaterial, tvättlappar, blöjor samt matrester m.m.) som varit i
kontakt med patienterna hamnar där, vilket disk- o. tvättbar utrustning samt kanyler,
instrument och liknande inte gör. Dessutom kan lukten vara obehaglig och ett
arbetsmiljöproblem i sig. 32
Olycksrisker är naturligtvis ett annat problem med maskinell utrustning, liknande den som
beskrevs angående containern för hushållsavfall ovan. En typ av utrustning som Per i princip
var nöjd med var de gröna breda soptunnorna på hjul för kartong och wellpapp. De var
praktiska och inte särskilt tunga att hantera, menade han. Vid varje container fanns en platta
med spår för kärlet att haka i så att det kunde tömmas maskinellt. Per påpekade problemet att
ett antal kärl av fel storlek hade beställts av misstag av en administratör. Dessa fick man nu
också jobba med och meka lite med vid varje tömning. Jag råkade få se när en annan

32

I detta sammanhang vore det intressant att ta reda på huruvida det kan förekomma luftburna hälsorisker vid
hanteringen av sjukhusets hushållssopor.
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vaktmästare kom och gjorde detta. Sådana misstag kan innebära en viss förhöjd risk för
olycksfall.
Att det förekommer obehag och mer eller mindre tillfälliga säkerhetsproblem i arbetsmiljön
för företagens sophanterare pekar på vikten av att skyddsombud och andra beskriver den
direkt observerbara arbetssituationen i förhållande till rådande lagstiftning och
rekommendationer. Exempel som de ovanstående visar också att det skapas gråzoner. Även
om intentionerna är goda och de ansvariga tjänstemännen planerar avfallshanteringen enligt
gällande bestämmelser så kan oförutsedda problem dyka upp. Kärlen som bara nästan passade
i den automatiska tömningen borde ha skickats tillbaka eller på annat sätt omgående åtgärdats
när problemet först upptäcktes. Men händelsen illustrerar hur ett system oförutsett och
oavsiktligt kan bli defekt.
Ett problem av ett annat slag är kopplat till själva avfallsdefinitionerna. Vi har ovan sett
exempel på problematiken kring vad som blir hushållssopor på ett sjukhus. Frågan har varit
föremål för åtminstone en juridisk process (se not 31) och verkar rymma flera dimensioner. Å
ena sidan handlar det om den dagliga miljön för patienter och vårdpersonal. Engångsmaterial i
hygienartiklar kan upplevas som ett bra eller dåligt val i förhållande till sådant som kan
återanvändas. Vad som är bäst kan bedömas efter vad som är mest ekonomiskt, lättarbetat,
hygieniskt eller miljövänligt. Dessa kriterier står ibland mot varandra, vilket vi återkommer
till. Exemplet med de bolmande dunsterna samt tekniken för tömning och komprimering visar
hur kedjan av anställda i en stor organisation hanterar avfallsfraktionen i olika steg. Det som
är ekonomiskt, hygieniskt eller praktiskt för den första personalkategorin i kedjan behöver
inte vara det för nästa. Här verkar det alltså finnas anledning att från både arbetsmiljö- och
miljöperspektiv se över kategorin hushållssopor. Finns det någon poäng med att omdefiniera
eller döpa om fraktionen? Kan den delas in i flera fraktioner? Går det att minska
avfallsmängderna eller öka materialåtervinningen? Detta kan synas som frågor på en teknisk
systemnivå, men de kan ha betydelse i förhållande till den konkreta vardagspraktiken för de
olika grupperna som berörs på sjukhusen.

Sopvanan på jobbet i förhållande till hemma
Förhållandet mellan individens sophantering hemma respektive på jobbet verkar vara
dialektiskt, d.v.s. kunskap och vanor överförs från den ena sfären till den andra. Samtidigt
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skapas också gränser och skillnader i hur avfall hanteras mellan de två sfärerna. Detta kan i
klartext innebära att medan en person huvudsakligen ägnar sig åt att försöka tillämpa sin
kunskap och sina vanor på ett liknande sätt på jobbet och privat kan en annan snarare sträva
efter att göra på olika sätt i sina två vardagliga miljöer. Graden av sammanjämkning
respektive åtskillnad kan bero både på individen och på de kontexter hon verkar i. Människor
agerar utifrån olika roller och förväntningar i de två sfärerna.
Något som belyser detta är helt enkelt att människor tar med sig avfall från hemmet till jobbet
och vice versa, och det sociala spelet kring detta. En kontorsanställd person berättar att när
hans bostadsrättsförening slutade ha insamling av hårdplast- och metallförpackningar så tog
han helt enkelt med detta till källsorteringen i personalmatsalen på jobbet. En rörmokare som
var underentreprenör på ett bygge berättade att han tar med överblivna bitar rör (av koppar)
och säljer dessa som metallskrot till ett företag i sin hemstad. Även en person med ansvar för
avfallshantering på ett stort kontor berättade hur hon tog med bl.a. elskrot hemifrån till
insamlingen på arbetsplatsen. Liksom för mannen som tog med förpackningar verkade en
stark vilja att göra gott genom sin avfallshantering ligga bakom. Denna vilja överskred så att
säga gränsen mellan arbete och fritid. För den kontorsanställde mannens del slutade det med
att kollegor hade invändningar och han fick sluta ta med förpackningar hemifrån. Han
påpekade för avfallsforskaren att argumenten mot hans lösning var lite löjliga eftersom det
rörde sig om små mängder då hans hushåll var litet.
Det är därmed så att avfall är ett bland flera områden där det skapas redskap för att
(symboliskt) markera skillnader mellan professionellt och privat. Ett annat exempel kan vara
hur man på jobbet påverkas av och strävar efter att i minsta möjliga grad befatta sig med
avfall med hänvisning till att detta ska skötas av särskilda yrkeskategorier som t.ex. städare
eller vaktmästare. Det blir ett mer eller mindre aktivt val i vilken grad man befattar sig med
avfallshanteringen. Detta kan naturligtvis bl.a. vara kopplat till den relativa status yrkesroller
har på en arbetsplats. I förlängningen kan detta innebära att sociala normer och strukturer
behöver aktiveras eller deaktiveras för att förändra hur olika yrkeskategorier skapar och
hanterar avfall på arbetsplatser.
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Samhället som slutmottagare
Ovan diskuterades hur fenomenet att människor ibland tar med avfall från hemmet till sin
arbetsplats eller vice versa belyser frågan om gränser och skillnader mellan privata och
yrkesrelaterade avfallsvanor. På sjukhuset dök detta fenomen upp i en annan skepnad. Per
berättade att man har problem med privatpersoner som utnyttjar sjukhusets
återvinningscontainrar. Dessa står utomhus och det finns inga staket, man kan till och med
köra fram dit med bil. Här tar man alltså privat avfall till en arbetsplats som (i de flesta fall,
får man anta) inte är ens egen. Bakom detta skulle kunna ligga en känsla för att avfall är något
som samhället, d v s offentliga, skattefinansierade verksamheter, ansvarar för. Det har t.ex.
som en parallell observerats att medborgare lägger återvinningsbart material i containrar
avsedda för den kommunala förvaltningens avfall. 33 Beteendet skulle samtidigt kunna ses
som en sorts protest mot att det finns få återvinningsstationer och ingen återvinningscentral i
just denna kommun.

Avfall på jobbet – slutsatser och diskussion
Fyra områden har visat sig vara intressanta när det gäller arbetsplatserna, intern organisation,
privat kontra professionell erfarenhet, uppmärksamhet på olika avfallsfraktioner samt synen
på förbättringsåtgärder.
Det första området gäller hur sophanteringen organiseras socialt på arbetsplatserna. Här
skiljer den interna arbetsfördelningen kring avfallet sig åt även mellan liknande arbetsplatser.
En snickare, sjuksköterska eller copywriter kan, beroende på arbetsplats, vara lite eller mycket
inblandad i att skapa, sortera, slänga och transportera avfall på arbetsplatsen. Det är inte givet
huruvida en viss befattning medför ett stort eller litet inflytande på avfallshanteringen.
Arbetsplatser framstår som svarta lådor ur avfallssynpunkt. Det är känt att insatsvaror
kommer in på arbetsplatsen och att tjänster, produkter och avfall kommer ut. Men kunskapen
om den interna hanteringen av avfallet är sällan detaljerad. Detta gäller frågor kring bl.a. vem
som skapar avfall genom sättet att utföra arbetsuppgifter, vem som ev. sorterar det samt hur
ansvaret för olika steg i avfallshanteringen ser ut. Frågetecken finns även när det gäller i
vilken utsträckning det är upp till individen själv vilket ansvar hon väljer att ta för
avfallshanteringen på sin arbetsplats. Det verkar också ha betydelse vilken balansen är mellan
att vara regelstyrd respektive självständig när det gäller avfallshanteringen i sin yrkesroll. Att
33

Greger Henriksson har observerat detta vid den kommunala förvaltningens huvudkontor i Danderyds kommun
(år 2007).
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frågetecken finns på dessa områden innebär också att det kan finnas brister i hur regler och
riktlinjer är anpassade till arbetsplatsers sociala struktur. Vilka hinder skapar den sociala
organisationen ev. för avfallsprevention och återvinning?
Slutsatsen när det gäller den interna organisationen är att den är betydligt mer komplex och
betydelsefull för avfallshanteringen på arbetsplatserna jämfört med hushållen. Det behövs mer
kunskap kring detta. De studier som eventuellt genomförts på området behöver sammanställas
och det behövs sannolikt även ny forskning. Hur organisationer hanterar sin avfallshantering
internt handlar å ena sidan om formella och juridiska aspekter och å den andra om konkret
praktik och ett personligt ansvarstagande. Vetenskapliga inriktningar som rättssociologi eller
organisationsstudier skulle förmodligen kunna ge värdefulla bidrag till förståelsen av
samspelet mellan formellt ansvar, organisering och konkret praktik på arbetsplatserna. I den
här studien har vi, från det etnologiska perspektivet, kunnat konstatera att kedjan av personer
som hanterar avfall på arbetsplatsen har både starka och svaga länkar. Ibland saknas till och
med länkar. Hur kedjan ser ut på en enskild arbetsplats verkar ha relativt stor betydelse för
utfallet i form av avfallsmängder och källsorteringsgrad.
När det gäller individens privata kontra hennes professionella avfallshantering har vi genom
intervjuerna upptäckt ett par olika förhållningssätt som hänger samman med hur man faktiskt
skapar och sorterar avfall. Å ena sidan överförs kunskap och vanor mellan yrkesliv och
privatliv, å den andra skapar individen samtidigt gränser och skillnader i hur avfall hanteras
mellan de två sfärerna. Detta innebär att vissa personer i vissa situationer medvetet strävar
efter att försöka tillämpa sin kunskap och sina vanor på ett liknande sätt på jobbet och privat. I
andra situationer skapar man gränser och upprätthåller skillnader mellan avfallshanteringen i
sina två vardagliga miljöer. En analytisk uppdelning som vi tror är relevant är den mellan ett
engagerat respektive ett distanserat förhållningssätt. Personer som har ett stort engagemang i
avfallshanteringen överför kunskap och vanor mellan sfärerna. De som har ett svagt
personligt engagemang är mer intresserade av att dra gränser för avfallshanteringen och
förlägger ansvaret till andra aktörer på arbetsplatsen (t.ex. chefer eller städare och
vaktmästare) eller utanför densamma (myndigheter, politiker, varuproducenter). I praktiken
innebär det distanserade förhållningssättet att man på arbetsplatsen väljer att i minsta möjliga
grad befatta sig med avfallet. Man uppmärksammar inte avfallet och lyckas förmodligen sköta
sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att det främst är andra personer på arbetsplatsen som
slänger, sorterar och transporterar avfallet. Detta behöver inte på något sätt innebära att man
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smiter från ansvar. Det är snarare så att man tillhör de personalkategorier som inte har något
betydande eller tydligt avfallsansvar. Man väljer inte heller frivilligt att ta på sig ett sådant.
Det verkar finnas ett spelrum för många anställda i vilken grad man behöver befatta sig med
avfallshanteringen.
Konflikter kan uppstå mellan de som vill överskrida resp. upprätthålla gränser. Avfall är
därmed ett bland flera områden där det skapas redskap för att markera skillnader mellan
professionellt och privat, mellan arbete och fritid samt mellan olika förhållningssätt i
miljöfrågor. Skillnader skapas därmed mellan privata och professionella roller i förhållande
till avfall. Det skapas också gränser mellan olika personalkategoriers avfallsuppgifter. Den
relativa status yrkesroller medför på en arbetsplats innebär enligt vår bedömning att sociala
normer och strukturer behöver aktiveras eller deaktiveras.
Ett tredje område är betydelsen av olika avfallsfraktioner. Det visade sig att brännbart avfall
utgör en stor andel på de undersökta arbetsplatserna, samtidigt som det finns en tendens att
underbetona betydelsen av dessa fraktioner. På vårdinrättningarna kallas det avfall som går
till förbränning för hushållsavfall. Det består till stor del av hygien- och vårdmaterial
(engångsprodukter som varit i kontakt med patienter eller använts i städning eller annat
rutinmässigt arbete). På byggarbetsplatserna kallas restkategorin som går till förbränning
allmänt för PTP (plast, papper, trä). På kontorsarbetsplatserna är papper i olika former den
största avfallskategorin. Här undervärderas emellertid inte denna fraktion. Eftersom
avfallsmängderna inte är så stora på kontor så utgör det hushållslika, privat alstrade avfallet
(livsmedel och deras förpackningar, tidningar m.m.) en relativt stor andel där. Betydelsen av
det hushållslika avfallet verkar underskattas på kontorsarbetsplatserna, på motsvarande sätt
som det blandade avfall som går till förbränning underskattas på vård- och
byggarbetsplatserna. Det förefaller som om anställdas föreställningar om vilka betydande
avfall som skapas på arbetsplatsen inte alltid är i samklang med arbetsplatsernas avfallsplaner.
I planerna fokuserar man på det som faktiskt sorteras för återvinning eller annat särskilt
omhändertagande (riskavfall). Men det blandade avfallet (som bränns) samt det hushållslika
avfallet diskuteras inte så mycket i samband med avfallspolicies, miljöhandläggning,
kvalitetssäkring o.s.v. Detta hänger i sin tur sannolikt samman med såväl praktiska problem
som gränsdragningsproblem för de undervärderade fraktionerna. Här finns således utrymme
för förbättrade rutiner och hantering.
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Det fjärde området slutligen handlar om vilken kunskap eller sätt att förmedla denna som
skulle kunna minska avfallsmängder eller förbättra källsortering på de tre typerna av
arbetsplatser. Vissa hinder för en bättre avfallshantering är lätta att komma förbi med rent
praktiska åtgärder – t.ex. att ställa en låda för återanvändning/-vinning av papper nära faxen
och papperskorgen lite längre bort. I andra fall är det värderingen av avfallet, eller av
uppgiften att ta hand om det, som är hindret. Detta kan ibland lösas praktiskt, om man är på
det klara med vilken värdering eller norm man så att säga behöver skapa en väg förbi. Men
det kan också vara själva värderingen, t.ex. av vad som är äckligt, opassande o.s.v., som
behöver förändras. Några intervjuade hade reagerat mot slöseri, att saker slängdes som aldrig
kommit till användning. Nästan oanvända kollegieblock från korta kurser var ett exempel på
detta, ett annat var telefonkataloger från Eniro som levererades till ett sjukhus i alldeles för
stor mängd. Virke var tung post i byggenas ekonomi och avfallshantering trots att det
egentligen i allmänhet inte ingick som byggmaterial. Virket användes för ställningar och
tillfälliga konstruktioner, men en del av det kom aldrig till användning. Vanligen hamnade det
sedan i containern för brännbart avfall.
Något köps in regelmässigt men en stor del av det kasseras utan att ha kommit till
användning. Andrahandsmarknader borde i vissa fall kunna skapas. För virket kunde det till
exempel vara en andrahandsmarknad inom någon annan bransch, eller bland privatpersoner
som bygger i hem och fritidshus.
När det gäller utvecklingen att engångsartiklar ersätter återanvändbara produkter på sjukhus
skulle ekonomiska kontra miljömässiga aspekter på detta diskuteras samt riktlinjer skapas
eller förändras. Sjukhusen förefaller nämligen väl organiserade när det gäller avfall, de regler
och rutiner som finns är strikta och efterlevs i hög grad. Detta skiljer vård- från
kontorsarbetsplatserna. På kontoren finns utrymme för en förbättrad organisation och
strängare krav för att öka andelen sorterat avfall.
På vård- och byggarbetsplatser däremot kan förbättringar troligen i större utsträckning
åstadkommas genom att man förändrar regler, organisation, avfallsdefinitioner, ekonomiska
incitament o s v. Då skulle man kunna minska avfallsmängderna (mindre andel
engångsprodukter inom vården, bättre återanvändning av virke inom byggsektorn) och öka
andelen som sorteras för materialåtervinning (plast, trä, isolering och gips från byggen samt
plast från sjukhus).
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Bilaga 1

Informanter i bostadsområdet Augustenborg, Malmö
Tio stycken av informanterna har annan härkomst än svensk.
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intervju

Man

f. 1983

telefon

Kvinna

f. 1984

telefon

Kvinna

f. 1979

telefon

Kvinna

f. 1979

telefon

Kvinna

f. 1977

telefon

Man

f. 1976

telefon

Kvinna

f. 1974

telefon

Kvinna

f. 1970

telefon

Man

f. 1967

telefon

Man

f. 1963

telefon

Kvinna

f. 1952

telefon

Kvinna

f. 1952

telefon

Man

f. 1948

telefon

Man

f. 1948

telefon

Kvinna

f. 1946

telefon

Kvinna

f. 1942

telefon

Man

f. 1942

telefon

Kvinna

f. 1936

telefon

Man + Kvinna

f. 1932 + 1934

bostaden

Kvinna

f. 1931

telefon

Informanter från radhusorådet Dannebrogen (50 hushåll) i Lund
Man

f. 1966

bostaden

Kvinna

f. 1961

bostaden

Kvinna

f. 1959

bostaden
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Kvinna

f. 1956

bostaden

Kvinna (villa i området)

f. 1949

Etnologiska inst.

Informanter servicehuset Möllaregården i Lund
Kvinna

f. 1961

bostaden

Kvinna

f. 1929

bostaden

Informanter Kalmar nation i Lund
Kvinna

f. 1986

bostaden

Man

f. 1984

bostaden

Man

f. 1983

bostaden

Man

f. 1983

bostaden

Engagerad i Vänersborg
Man

f. 1946

telefon

Branschfolk
Myresjökök

telefon

Tibrokök

telefon

VA SYD

MKB:s kontor i Malmö

Malmö kommunala bostadsbolag MKB

kontor i Malmö

Lunds Renhållningsverk LRV

kontor i Lund

Gatukontoret i Malmö

kontor i Malmö

Teknisk design/Lunds tekniska högskola

bostaden

Designer av sopsorteringsmöbel

Miljöinformatörer
Landskronahem
Kvinna

kontor i Landskorona

Malmö kommunala bostadsbolag MKB och VA SYD
1 man

telefon
4 kvinnor

telefon
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Bilaga 2

Frågor till de intervjuade angående deras avfallshantering
Namn, födelseår, familjestorlek (vid intervjuerna på arbetsplatser även arbetsplats och
befattning,)
Dagligt sorteringssystem i hemmet
Beskriv det fysiska systemet? (kärl eller liknande)
Vad sorteras?
Hur sorteras avfallet?
Tankar kring skillnader på förpackning och material?
Vem sorterar vad?
Vilken inställning har du till källsortering?
Upplevelser av tidsåtgång?
Knep som underlättar?
Avfall som ger upphov till osäkerhet?
Avfall som upplevs ”jobbiga” att handskas med?
Avfall som betraktas som privata och kan behöva en döljande ”förpackning”?
Tillfällen när det vardagliga sorteringssystemet sätts ur spel?
Hur ofta och när ”lämnar” de olika avfallen hemmet?
Vem eller vilka har ansvaret?
Kan det uppstå diskussioner kring sorteringen och/eller vem som skall ska gå ut med
”soporna”?
Finns det önskemål om fler sorteringsmöjligheter i vardagen? Vilka?
Hur tänker du kring möjligheten att sortera matavfall?
Ska det finnas möjlighet att låta bli att sopsortera överhuvudtaget?
Hur tänker du kring det avfall som ditt hushåll producerar? Skulle det gå att minska?
Känner du att din insats när det gäller källsortering har betydelse? På vilket sätt?
Hur insatt/intresserad är du av miljöfrågor?
Arbetet
Vad gör du som berör avfall på ditt arbete?
Vad gör dina kollegor? Vilken sorts personal har huvudansvaret för avfallshanteringen?
Vad tycker du om avfallshanteringen?

88

I vilka av dina arbetsuppgifter hanterar du avfall, och i vilka gör du inte det? Vad källsorterar
du?
Vad påverkar vad eller hur mycket som slängs?
Förändringar i hur du hanterar avfallet under den tid du haft ditt nuvarande slags jobb?
Vilka sorters avfall ska personalen sortera?
Hur är det med viljan att källsortera? Kan det hända att det tar emot – för vem, i vilket
sammanhang?
Hur ser de praktiska omständigheterna ut? Vad underlättar eller hindrar?
Källsorteras en tillräckligt hög andel avfall?
Förekommer felsortering? Av vad i så fall?
Vad tycker du? Hur lätt eller svårt är det att sköta den avfallshantering du har ansvar för på
jobbet?
Vad kan avfallshantering, sortering och återvinning bidra med till ditt företag, till kunderna,
till samhället, för din egen del? Vilka fördelar och nackdelar kan du se?
Vilken betydelse har avfallshanteringen i din bransch för miljön?
Avfallsdagbok på jobbet:
(Ett par av de intervjuade på arbetsplatserna fyllde i dagbok i förväg. Övriga ombads att i
detalj erinra sig vad de slängt under dagen för intervjun samt under föregående arbetsdag.)
Du skriver i din dagbok (/säger) att … Varför gjorde du så? Finns det något val - kan man
hantera det materialet på något annat sätt? Är det alltid ditt ansvar att ta hand om det? Har
någon annan på jobbet lika stort eller större ansvar för det slaget av avfall?
Farligt avfall
Hur ser du på farligt avfall?
Beskriv vilken typ farligt avfall du har?
Var och hur förvaras det?
Vet du vad och hur du ska göra när det skall ”slängas”?
Hur och var gör du dig av med det?
Hur ofta lämnar du farligt avfall?
Gemensam tvättstuga
Hur fungerar det i tvättstugan?
Vilka slags avfall hanteras där? Vem har ansvaret för det?
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Innan avfallet lämnar ”soprummet”
Beskriv rummet/platsen?
Hur är rummet/platsen belägen i förhållande till din bostad?
Lätt/svårt att ta sig dit?
Tydlighet när det handlar om var avfall hör hemma?
Finns det information om sorteringsprinciper i anslutning till kärlen?
Hur god är ordningen?
Hur tänker du kring andras okunskap eller slarv?
Problem kring de olika insamlingskärlen? Fåglar, obehöriga som utnyttjar kärlen osv.
Vad gör du om något av kärlen är fullt?
Funderingar kring vad som händer med avfallet när de avlämnats?
Källsortering till återvinningscentralen – återvinningsstationen
Hur långt har du till återvinningscentralen – återvinningsstationen?
Begrepp återvinningscentral – återvinningsstation? Vet du vart du ska gå med de olika
avfallen?
Hur transporterar avfallet dit?
Hur ofta?
Hur stämmer öppettiderna med dina behov?
Vilken typ av avfall lämnar du där? Beskriv varför?
Var förvaras avfallet innan du tar det till återvinning?
Finns det kategoriseringar som är otydliga när det gäller vilket avfall som åsyftas?
Har du funderingar när det gäller blandningen av ”avfall” i någon av kategoriseringarna?
Har du själv idéer om förbättringar? Berätta!
Finns det tillräckligt med hjälp/information att tillgå?
Skulle du önska hjälp/information på annat sätt?
Utbytbara ting i hemmet
Vilka saker (möbler, husgeråd, kläder, böcker m.m.) har sorterats ut under det gångna året och
var har de hamnat?
Vilken typ av saker lämnar du till t.ex. välgörenhetsorganisationer/loppis? Varför?
Vilka saker hamnar t.ex. på Blocket och liknande webbsajter?
Vad får släkt och vänner?
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Sommarstugan?
Var hamnar det utsorterade från sommarstugan?
Ting som förvaras på vinden, källaren osv.
Föremål eller annat som ångrats att de ”slängts”? Berätta.
Kan du tänka dig att betala för att slippa sortera? Beskriv, berätta!
Aktuellt i media
Damen som fick böter för att ha ställt en stekpanna i metallförpackningar.
Sopspioner?
Tvättar du bilen på garageuppfarten, tomten osv? Varför? Varför inte?
Vilka handlingar tror du gör mest nytta för miljön och samhället? Vilken slags källsortering,
sopor som bränns till fjärrvärme o.s.v.?
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