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Referat 
 
Återvinningsstationer på Lidingö – attityder och lokalisering 
 
Johanna Rahm 
 
Då producentansvaret för förpackningar infördes 1994 valde näringslivet att lösa insamlingen 
av förpackningar genom att sätta upp återvinningsstationer till vilka hushållen kan lämna det 
utsorterade materialet. För att göra det möjligt att placera ut återvinningsstationer på lämpliga 
platser bistår kommunerna näringslivets serviceorganisation, Förpacknings- och tidnings-
insamlingen, med lokaliseringsförslag. För att anpassa insamlingssystemet till lokala 
förhållanden är Förpacknings- och tidningsinsamlingen ålagd att samråda med kommunerna. 
Examensarbetet syftar till att förbättra servicen på återvinningsstationerna på Lidingö och öka 
tillgängligheten för kommuninvånarna. Informationen om lidingöbornas attityder ska 
användas vid samråd mellan kommunen och Förpacknings- och tidningsinsamlingen för att 
anpassa insamlingssystemet efter kommuninvånarnas önskemål. 
 
Genom en postal enkätundersökning har lidingöbornas attityder till återvinningsstationerna 
utretts. Hälften av de tillfrågade bodde i flerfamiljshus medan den andra hälften bodde i 
småhus. För att säkerställa skillnader i attityder mellan olika boendeformer, kön och åldrar 
utfördes hypotesprövningar på utvalda delar av materialet. Platser för nya återvinnings-
stationer har tagits fram och bedömts utifrån tillgänglighet, risk för nedskräpning, 
bullerstörning, trafiksituation, markägarförhållanden samt befintliga hårdytor och 
tillfartsvägar. 
 
Lidingöborna vill att återvinningsstationer ska placeras i närheten av hemmet, större bilvägar 
eller i anslutning till affärer för att vara lättillgängliga. Det huvudsakliga transportmedlet till 
återvinningsstationen är bil. Kvinnor och boende i flerbostadshus tar sig i större utsträckning 
till fots till återvinningsstationen samt anser i högre grad att återvinningsstationerna ska ligga i 
närheten av hemmet än vad män och boende i småhus gör. Återvinningsstationerna bör vara 
asfalterade och välupplysta för att minska risken för nedskräpning.  
 
Stora områden på Lidingö med hög befolkningstäthet saknar helt tillgång till 
återvinningsstationer inom gångavstånd. I dessa bostadsområden bör nya återvinnings-
stationer prioriteras. Tio lämpliga platser för nya återvinningsstationer har lokaliserats vilka, 
om de upprättas, ökar andelen lidingöbor som har möjlighet att ta sig till fots till 
återvinningsstationen. 

 
 
Nyckelord: återvinningsstation, producentansvar, avfallshantering, förpackningsinsamling, 
lokalisering  
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Abstract 
 
Public recycling stations in Lidingö – attitudes and location 
 
Johanna Rahm 
 
When the producers’ responsibility for packaging was introduced in Sweden in 1994 the 
industry set up public recycling stations to facilitate the collection of the waste material. In 
order to establish recycling stations at suitable locations the municipalities assist the 
industry’s service organization for operation of the recycling stations, the Package and 
Newspaper Collection Service (Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI).  The objectives 
of this thesis are to improve the service of the public recycling stations within Lidingö town 
and to increase the accessibility to these stations for the inhabitants of Lidingö. The Municipal 
authority of Lidingö in consultations with the FTI will use the collected information on the 
attitudes of the inhabitants in order to bring the recycling system into line with the opinions of 
the inhabitants.  
 
The information on the attitudes of the inhabitants towards the public recycling stations has 
been collected through an opinion poll. About half of those asked are living in blocks of flats 
while half are living in self-contained houses. In order to secure the differences in attitudes 
between different forms of living, sex, and age, hypotheses tests were conducted on selected 
parts of the collected material. New locations for public recycling stations have been 
suggested and assessed on the basis of accessibility, the risk of littering, the level of noise, the 
traffic situation, existing hard surfaces and property ownership. 
 
The inhabitants of Lidingö want the public recycling stations to be located near their homes, 
near main roads or near shops in order to be accessible. Car is the main means of transport to 
the recycling stations. Women and people living in blocks of flats walk to the recycling 
station to a greater extent than men and those living in self-contained houses. The recycling 
stations ought to be asphalted and well-lit in order to decrease the risk of littering. 
 
Many inhabitants of Lidingö, living in areas where the population density is high, lack access 
to public recycling stations within walking distance. New recycling stations should preferably 
be located in these housing areas. Ten new suggested locations will, if they are adopted, 
increase the number of inhabitants living within walking distance of a recycling station.  
 
Key words: public recycling station, producers’ responsibility, waste separation, packaging 
collection, location 
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1 INTRODUKTION 
 
Förpackningar utgör en stor del av det avfall som genereras i samhället och som antingen 
måste brännas, deponeras eller återvinnas. För att minska detta avfall infördes 1994 det så 
kallade producentansvaret som innebär att den som tillverkar, importerar eller fyller en 
förpackning har ansvar för att de utsorterade förpackningarna samlas in och återvinns. Syftet 
med producentansvaret är dels att minska avfallsmängderna, dels att minska förbrukningen av 
naturresurser, men också att uppmärksamma mängden ”onödiga” förpackningar. En avgift på 
varje såld förpackning tas ut för att bekosta insamlingen och bearbetningen av förpackningen. 
Då producentansvaret för förpackningar infördes gick industri och handel ihop för att uppfylla 
dessa krav, varvid näringslivet löste insamlingsproblematiken genom att upprätta 
återvinningsstationer. Producenterna är enligt lag skyldiga att samråda med kommunerna för 
att ta hänsyn till de lokala förhållandena i kommunen. Vid samrådet ska det diskuteras hur 
insamlingssystemet kan anpassas efter lokala förutsättningar för att tillgodose konsumenternas 
behov (Naturvårdsverket, 2005b). Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som är 
näringslivets organisation för att samordna insamlingen, ansvarar för återvinningsstationerna 
medan kommunen ska underlätta för uppbyggnad av insamlingssystemet genom att anvisa 
lämpliga platser för återvinningsstationer. Förpacknings- och tidningsinsamlingens mål är att 
det ska finnas en återvinningsstation per 1 200 invånare (Ohlin och Fasth, 2005). 
Naturvårdsverket rekommenderar å sin sida att avståndet till närmaste återvinningsstation inte 
ska vara längre än 400 meter.  
 
Återvinningsstationer är ett relativt nytt fenomen i vårt samhälle och producentansvarets vara 
eller icke vara är väldebatterat. Huruvida återvinningssystemet verkligen bidrar till en 
förbättrad miljö råder det delade meningar om, vilket Flory (2000) beskriver i sin utredning 
”Producentansvar i teori och praktik – en kritisk granskning av förpackningsinsamlingen”. 
Här diskuteras bland annat om producentansvaret blivit ett system där det är konsumenterna 
som i praktiken bär den största bördan. Kommunens skyldighet att anvisa platser för 
återvinningsstationer uttrycks tydligt i lagtext, men hur dessa platser i realiteten ska se ut finns 
det mycket lite material om. Berg (1993) talar i sin avhandling ”Källsortering – teori, metod 
och implementering” om avståndet till återvinningsstationen som en av de viktigaste 
faktorerna för att få människor att sortera sitt avfall. Problemen kring återvinningsstationerna 
är således välkända men hur de ska lösas finns det inget entydigt svar på. Konkreta exempel 
på hur man har gått tillväga vid utredning av lämpliga placeringar har hittas i Anders 
Karlssons (1995) examensarbete ”Återvinningsstationer i Jönköpings kommun – placering, 
utformning, insamling”. Författaren föreslår omlokaliseringar av outnyttjade 
återvinningsstationer i Jönköpings kommun. I hela landet saknar idag många områden helt en 
återvinningsstation inom gångavstånd. Dessutom tycks nedskräpningen av stationerna vara ett 
generellt problem. 
 
Målet med denna studie, som gjorts på uppdrag av Lidingö stad, är att utreda hur servicen vad 
gäller återvinningsstationer kan förbättras för kommuninvånarna på Lidingö. Lidingö stad har 
satt upp ett mål om 30 återvinningsstationer på ön. Idag finns det 19 stycken samt en i 
anslutning till återvinningscentralen. Det finns dessutom en rad problem relaterade till de 
återvinningsstationer som redan finns, såsom nedskräpning och bullerstörningar. Genom att 
genomföra en enkätstudie undersöks lidingöbornas uppfattning om återvinningsstationer 
varigenom problemområden identifieras. Resultatet kan sedan fungera som vägledning vid 
samrådsmöten med Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Förslag på lokalisering av nya 
platser för återvinningsstationer och dess utformning med syfte att öka tillgängligheten och 
attraktiviteten hos systemet presenteras.     
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 2 ÅTERVINNINGSSYSTEMET OCH KOMMUNENS ANSVAR 
 
I detta kapitel beskrivs vad förpackningsåtervinning är och hur insamlingssystemet ser ut och 
fungerar i Sverige idag. Även kommunens roll och skyldigheter i detta system diskuteras. 
Kapitlet avslutas med en kort redogörelse för Lidingö stad och dess avfallshantering. 
 
2.1 Vad är återvinning och varför återvinna 
 
Ökade avfallsmängder i samhället orsakar dels problem vid lokalisering av nya platser för 
deponier, dels ökade problem vid hanteringen av avfallet. Hushållsavfallet innehåller 
dessutom miljöfarliga ämnen som riskerar att läcka ut i naturen vid deponering och 
förbränning (Karlsson, 2003). Att återvinna en del av avfallet är ett sätt att motverka dessa 
problem.  
 
Förpackningar återvinns på tre olika sätt: återanvändning, materialutnyttjande och 
energiutvinning. Återanvändning innebär att förpackningen återfylls eller återanvänds i 
samma syfte som tidigare, medan materialutnyttjande är en upparbetning i produktions-
processen till det ursprungliga eller andra ändamål (Förordning 1997:185). Energiutvinning 
innebär att materialet förbränns och alstrar energi.  
 
Kritik har riktats mot att fokus hela tiden har legat på hushållens förpackningsåtervinning 
medan lite kraft har lagts ned på det verkliga problemet, nämligen industrins avfall. Avfall 
från industrin utgör både en större mängd och innehåller mer farligt avfall än hushållens dito 
(Flory, 2000).  
 

2.1.1 Miljökvalitetsmål 
 
Riksdagen har fastställt femton så kallade miljökvalitetsmål med tillhörande delmål 
(Naturvårdsverket, 2005a). Miljökvalitetsmålen syftar till att ge kommande generationer 
möjlighet att leva i en rik och oskadlig miljö. Tanken är att lämna över ett samhälle till nästa 
generation där de största miljöproblemen är lösta. Ett av de femton miljökvalitetsmålen är 
God bebyggd miljö, där ett av delmålen är att minska mängden deponerat avfall med 50 % av 
1994 års nivå till år 2005 och samtidigt behålla den totala mängden avfall på samma nivå som 
1994. Producentansvaret för förpackningar syftar till att minska det deponerade avfallet 
(Björkelund, 2004). Målet att minska det deponerade avfallet har uppfyllts medan målet att 
bibehålla 1994 års avfallsnivå inte kommer att kunna uppfyllas (Naturvårdsverket, 2005a). 
 
2.2 Producentansvar 
 
Producenterna är skyldiga att se till att förpackningsavfallet återanvänds, materialåtervinns, 
energiutvinns eller i sista hand omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt (Miljöbalken 
15:6). Producentansvaret inbegriper även att informera hushållen om hur förpackningar ska 
sorteras, medan det är kommunens ansvar att informera hushållen om insamling och 
skyldigheten att sortera (Naturvårdsverket, 2005b). Kommunerna får inte låta invånarna 
betala för återvinningen via renhållningstaxa eller kommunal skatt. Kommunen ska fungera 
som lokal tillsynsmyndighet medan det centrala ansvaret ligger hos Naturvårdsverket (Finessi, 
1995). 
 



 3

 
 
De av producenterna bildade materialbolagen har i sin tur lagt ut insamlingen av 
förpackningarna på entreprenad. De materialbolag som bildades 1994 är Plastkretsen AB, 
Returkartong AB, Svenska Metallkretsen AB och Pressretur AB (se figur 1). Återanvändning 
av glas har förekommit i Sverige ända sedan 1870-talet. Glas kan smältas ned och 
återanvändas hur många gånger som helst och dessutom kräver processen mindre energi än 
framställning av nytt glas. Svensk Glasåtervinning AB bildades redan 1986 (FTI, 2004). 
Plastkretsen, Returkartong, Metallkretsen och Pressretur bildade även Reparegistret AB 
(REPA, Register för producentansvar) som är det gemensamma finansieringsbolaget för 
insamling och återvinning av förpackningar (Repa, 2005).    
 
Det vanligaste sättet att lösa insamlingen av förpackningar på är genom återvinningsstationer. 
Hushållen står då för transporten av förpackningarna till återvinningsstationen medan 
materialbolagen ansvarar för bortforslandet därifrån. Kostnaden för en tömning beräknas till 
40 kronor (Berg och Mattsson, 2001) vilken ska täckas av de avgifter som tas ut på alla 
förpackningar som säljs i Sverige. Endast Pressretur finansierar insamlingen genom 
försäljning av materialet till pappersbruk (FTI, 2004), vilket betyder att ingen extra avgift 
betalas vid köp av tidningar. De fem materialbolagens gemensamma samarbetsorgan 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (tidigare Förpackningsinsamlingen), FTI, har till 
uppgift att driva och sköta de ca 7 500 återvinningsstationerna i landet samt en skyldighet att 
verka i samråd med kommunerna (FTI, 2005a). Samråden syftar till att göra det möjligt att 
anpassa insamlingssystemet till lokala förhållanden (Förordning 1997:185).  
 
I förordningen om producentansvar för förpackningar och returpapper anges olika 
återvinningsmål för respektive förpackningsmaterial samt ett mål för hur stor del av det 
sorterade avfallet som ska materialutnyttjas (Förordningen 1997:185). Regeringens nuvarande 
återvinningsmål för de respektive materialslagen kan ses i tabell 1 (FTI, 2005b). 
 
Målen uppfylls idag helt med avseende på wellpapp, glas och tidningar. För papper/kartong 
uppfylls målet om materialutnyttjande medan målet för återvinning i stort inte uppfylls. För 
plastförpackningar gäller det omvända, det totala målet uppnås men materialutnyttjandet når 
inte upp till utsatt nivå. Metallåtervinningen ligger strax under regeringens mål (FTI, 2004). 
Naturvårdsverket rapporterar årligen till regeringen huruvida återvinningsmålen har uppnåtts 
eller ej (Naturvårdsverket, 2005b). Sedan producentansvaret infördes har återvinningsmålen 
gradvis höjts. 
 

  
Figur 1. Förpacknings- och tidningsinsamlingens organisation 
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2.3 Kommunens avfallshantering 
 
Den kommunala renhållningsskyldigheten innebär att kommunen har ansvar för hushållsavfall 
(Miljöbalken 15:8). Det innebär att Lidingö stad ansvarar för insamling, transport, återvinning 
och bortskaffande av hushållsavfall och motsvarande avfall från verksamheter, som till 
exempel kontor, restauranger och skolor. Verksamhetsansvaret för omhändertagande av 
hushållsavfall ligger hos Tekniska nämnden (Lidingö stad, 2000). Lidingö äger tillsammans 
med nio andra kommuner renhållningsbolaget SÖRAB som ansvarar för behandling av 
avfallet och driver återvinningscentralerna i de inblandade kommunerna (SÖRAB, 2000). På 
återvinningscentralen kan hushållen lämna grovsopor, byggnadsmaterial, elektroniskt och 
farligt avfall kostnadsfritt. Trädgårdsavfall lämnas på en särskild anläggning (Lidingö stad, 
2005a). Företag ansvarar själva för att ordna med källsortering av avfall (Lidingö stad, 2000). 
 
Lidingö klarar inte FTI: s mål om en återvinningsstation per 1 200 invånare, utan ligger på ca 
2 000 invånare per återvinningsstation. Det mest iögonfallande problemet är nedskräpningen 
som följer i återvinningsstationernas spår. En majoritet av de svenska kommunerna uppger att 
de har stor eller måttlig nedskräpning på återvinningsstationerna (RVF, 1999). På sina ställen 
har nedskräpning blivit en sanitär olägenhet.   
 
2.4 Fastighetsnära insamling 
 
En del fastighetsägare erbjuder sina hyresgäster fastighetsnära insamling av 
förpackningsavfall. För boende i flerbostadshus innebär det att kärl för de olika materialslagen 
finns i soprum i fastigheten eller i sophus på gården. För villa- och radhusboende placeras 
extra kärl ut på tomten som hämtas på samma sätt som hushållsavfallet. Denna service 
underlättar för de boende men kan leda till en högre kostnad (Ohlin och Fasth, 2005). 
Dessutom upplever många boende i småhus att det är besvärligt med flera kärl på tomten 
(Nolkrantz, 2005). Om källsorteringen fungerar kan den fastighetsnära insamlingen leda till 

Tabell 1. Regeringens nuvarande återvinningsmål för förpackningar 2005 
Materialslag Återvinningsgrad Materialutnyttjandegrad 

Plast           70 % 21 % 

Wellpapp           65 % 65 % 

Papper/kartong           70 % 28 % 

Metall 
(förutom dryckförpackningar) 

          70 % 70 % 

Glas           70 % 70 % 
 

Tidningar           75 % 75 % 
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minskade mängder hushållsavfall och därmed leda till sänkta avgifter för hämtning av detta 
(FTI, 2005a). Fastighetsnära insamling innebär att konsumenten betalar för insamlingen två 
gånger, dels genom en avgift på varan och dels insamling vid bostaden i form av hyreshöjning 
(Ohlin och Fasth, 2005).  
 
I praktiken kostar insamling, transport, sortering och återvinning ofta mer både för 
konsumenter och för kommuner än den avgift som tas ut på varje förpackning. Hur mycket 
det rör sig om är inte klarlagt (Flory, 2000). Där fastighetsnära insamling förekommer betalar 
boende i flerbostadshus en extra avgift på hyran. Boende i villa eller radhus får ofta en extra 
kostnad för sitt renhållningsabonnemang. I flera kommuner är dessutom även de som inte har 
fastighetsnära insamling med och bekostar denna insamling genom renhållningstaxan. 
Konsumenterna betalar alltså för systemet flera gånger. 
 
2.5 Lidingö stad 
 
Lidingö stad ligger i Stockholms län strax nordost om Stockholms stad. Lidingö stad 
innefattar Lidingön och ett antal mindre öar med ett fåtal bofasta. I kommunen bor 41 407 
invånare på en yta av 30,2 km2 (Lidingö stad, 2005b). Kommunen styrs av en koalition mellan 
moderaterna och folkpartiet som tillsammans har 30 av de 51 platserna i kommunfullmäktige 
(Lidingö stad, 2005a). 
 
Lidingö stads inriktningsmål 2006 – 2008 är att utveckla insamlingen av förpackningar och 
tidningar (Lidingö stad, 2005c). Verksamhetsmålet för 2006 är att arbeta aktivt för att 
förbättra lidingöbornas tillgänglighet för återvinning av förpackningar och tidningar. I tabell 2 
visas insamlade mängder av respektive materialslag i kommunen sedan producentansvaret 
infördes 1994 (FTI, 2005a).  
 
Tabell 2. Insamlade mängder material på Lidingö 1994-2004 
Insamlade 
mängder, ton 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Returpapper 2590 2793 2688 2795 3525 3132 3812 3554 2797 2848 3149
Glas 629 702 708 791 770 840 833 822 818 771 836
Metall    5 5 12 49 11 12 13 14
Hårdplast    3 6 21 68 16 18 24 28
Kartong    13 23 98 130 131 160 178 186
            
Summa avfall            
ton 3219 3495 3396 3607 4329 4103 4892 4534 3805 3834 4213
kg/person 83,9 90,7 87,0 91,3 108,7 100,9 120,4 110,1 92,3 93,1 102,2

             Källa: FTI 
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3 PROBLEM KRING ÅTERVINNINGSSTATIONER  
 
Flera problem är förknippade med insamlingen av hushållens förpackningsavfall. 
Återvinningsstationer kan upplevas som störande för boende i närheten men framförallt är det 
nedskräpade stationer och buller som är problemet.  
 
3.1 Nedskräpning 
 
Nedskräpning på återvinningsstationer är ett vanligt problem i de flesta kommuner. 
Nedskräpningen antas till största delen dels bero på överfulla behållare, dels på bristande 
information om hur återvinningsstationen ska användas. Även nonchalans hos allmänheten 
gentemot återvinningsstationen samt för små inkast bidrar till nedskräpningen. Det avfall som 
orsakar nedskräpningen är framförallt hushållens grovavfall och avfall som faller under 
producentansvaret men som av någon anledning inte hamnar i behållarna (se figur 2) (RVF, 
1999). Spill vid tömning av förpackningsbehållarna är vanligt, särskilt pappersförpackningar 
och tidningspapper blåser lätt bort vid tömning (Hemström, 1999).   
 
Grovavfall ska lämnas på en separat återvinningscentral. Trots att grovavfall utgör en 
betydande del av nedskräpningen är nedskräpningsfrekvensen oberoende av belastningen på 
kommunernas återvinningscentraler. Däremot har antalet invånare per återvinningsstation klar 
betydelse för nedskräpningen. Kommuner med mindre än 1 000 invånare per återvinnings-
station har betydligt mindre problem med skräpiga stationer än kommuner med högre 
belastning på återvinningsstationerna. Förekomst av fastighetsnära insamling leder dock inte 
till mindre nedskräpning (RVF, 1999). 
 
Problemen med nedskräpning är större i kommuner där två eller fler entreprenörer anlitas för 
hämtning vid återvinningsstationerna (RVF, 1999). På Lidingö ansvarar tre olika 
entreprenörer för hämtningen av materialen och ytterligare en part, IL Recycling, ansvarar för 
städningen av återvinningsstationerna. De har i sin tur anlitat Samhall för att genomföra denna 
(Ekström, 2005). 
 
Nedskräpade återvinningsstationer förmodas leda till ytterligare nedskräpning. En ren station 
uppmuntrar till att sköta sig medan en skräpig station ger få incitament till att använda 
stationen på rätt sätt (Naturvårdsverket, 2000). 
 

 
 Figur 2. Nedskräpning på återvinningsstationer. 
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Medborgarna är ofta inte medvetna om att det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som 
är ansvarig för återvinningsstationen, utan vänder sig ofta till kommunen för klagomål 
angående nedskräpning (Flory, 2000). 
 
Inte sällan orsakas nedskräpningen på återvinningsstationer av olika verksamheter, det vill 
säga arbetsplatser som till exempel kontor och butiker, som inte har lov att nyttja 
återvinningsstationen. Verksamheter, det vill säga alla aktörer som inte är enskilda hushåll, 
ansvarar själva för sin återvinning och står för kostnaden. Verksamheternas stora mängder 
avfall gör att behållarna fylls fortare och behovet av tätare tömning ökar.  
 
3.2 Buller 
 
Buller från återvinningsstationerna utgör ett problem vid lokalisering av stationerna. Buller 
förekommer dels då behållarna töms, dels då människor lämnar sitt källsorterade material.  
Lidingö stad har kommit överens med de företag som ansvarar för tömning av behållarna att 
detta endast får ske mellan klockan sju på morgonen och tio på kvällen. Däremot har ingen 
skillnad gjorts på vardag och helgdag. Åtminstone en entreprenör på Lidingö uppger att 
tömning sker på morgnarna under både vardagar och helgdagar (Ekström, 2005), vilket har 
orsakat klagomål från de boende i närheten. Dessutom genererar återvinningsstationer en del 
trafik som medför både buller och avgaser. 
 
3.3 Ansvarsfördelningen 
 
Många kommuner upplever att de har svårt att komma överens med Förpacknings- och 
tidningsinsamling på en rad områden. Framförallt är det ansvaret för städning av stationen 
som inte är klarlagt. I flera kommuner subventioneras dessutom återvinningsstationerna 
genom att kommunen inte tar ut någon markhyra eller avgift för bygglov (RVF, 2002). 
 
Många kommuner upplever att möjligheten att i praktiken anpassa systemet efter kommunens 
önskemål är liten (Flory, 2000), medan lagen kräver att hänsyn ska tas till lokala förhållanden 
(Förordning (1997:185)).     
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4 PLACERING OCH UTFORMNING  
 
Det finns ingen universell lösning på hur insamlingen av förpackningar bör ske utan en 
anpassning efter olika områdens behov måste göras. Mellan och inom kommuner kan stora 
variationer i befolknings- och biltäthet förekomma, till exempel kan åldersfördelningen i olika 
områden ställa olika krav på insamlingssystemet. Hur ofta en återvinningsstations nyttjas 
beror även på lagringsmöjligheterna i bostäderna. Återvinningsgraden minskar kraftigt med 
ökat avstånd till närmaste återvinningsstation (Anderson, 1992), vilket gör att placeringen av 
återvinningsstationer är avgörande för nyttjandegraden hos användarna. 
 
4.1 Färdstråk 
 
Det är lämpligt att placera ut återvinningsstationer längs stråk som många människor passerar, 
till exempel på väg till och från arbetet eller livsmedelsaffären. På detta sätt kan besöket på 
återvinningsstationen bli en naturlig del i vardagen (Berg, 1993). Om återvinningsstationen 
dessutom är placerad så att den med lätthet nås oberoende av färdmedel är det att föredra. 
Gång- och cykelstråken följer ofta bilvägarna vilket gör det lämpligt att placera 
återvinningsstationer i anslutning till dessa. För de som färdas kollektivt blir det svårt att 
nyttja dessa stationer om de inte råkar ligga på vägen till en hållplats. Ofta förekommer endast 
en eller ett par större bilvägar ut ur ett bostadsområde. I dessa fall är en återvinningsstation 
vid denna/dessa utfarter en bra placering. För att återvinningsstationen ska nyttjas får den inte 
ligga alltför avsides. Det är därför lämpligt att stationen ligger så att den lätt kan nås från bil- 
och cykelstråk samt att stationen är väl synlig från dessa (Berg, 1993).  
 
4.2 Samlingsplatser 
 
Återvinningsstationer bör även placeras där människor samlas, såsom vid affärer eller 
bensinmackar. Många tar redan idag med sig pantförpackningar då de besöker 
matvarubutiken och steget att även ta med sig andra typer av förpackningar är då inte stort. 
Den vanligaste typen av aktivitet att kombinera förpackningslämnandet med är matinköp 
(Karlsson, 1995), vilket gör platser i anslutning till matvarubutiker lämpliga för 
återvinningsstationer. Denna placering gör dock inte att återvinningsstationen är tillgänglig 
för alla.  
 
4.3 Bostadsområden 
 
I ett område med många äldre är det viktigare att ha nära till återvinningsstationen av flera 
skäl. Dels är tillgången till bil ofta begränsad, dels har många äldre svårt att gå samtidigt som 
förpackningarna kan vara både tunga och skrymmande. På landsbygden är det ofta omöjligt 
att se till att alla boende har en återvinningsstation inom gångavstånd. Här krävs det att de 
boende har tillgång till bil för att kunna återvinna sina förpackningar. 
 
För de hushåll som inte har tillgång till bil är det extra viktigt att återvinningsstationen ligger 
nära bostaden. I områden med hög befolkningstäthet är underlaget tillräckligt för att finansiera 
en återvinningsstation i bostadsområdet. För dem som bor och arbetar i samma område är det 
dessutom resurskrävande att åka iväg med sina förpackningar. Det är även viktigt att platsen 
för stationen ligger så att den syns för förbipasserande. En återvinningsstation som inte ligger 
längs naturliga stråk används inte trots att avståndet är litet (Berg, 1993). 
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Bullerproblematiken är svår att åtgärda och det effektivaste sättet är att öka avståndet från 
återvinningsstationen till närliggande bebyggelse vilket till viss del motverkar syftet med 
stationerna. Vad gäller nedskräpningen har avståndet till de boende motsatt effekt; ju längre 
bort från bostadshusen desto mer nedskräpat (Karlsson, 1995). 
 
4.4 Trafiksituationen 
 
Vid lokaliseringen av återvinningsstationer måste även trafiksäkerheten tas i beaktande. 
Persontrafiken ökar i ett område med återvinningsstation och tömningsfordonen utgör en 
trängselrisk då de stannar till vid återvinningsstationen. Samtidigt måste stationen vara 
tillgänglig för de fordon som svarar för tömningen av behållarna. En återvinningsstation kan 
dessutom utgöra ett sikthinder för den passerande trafiken. Det är framförallt viktigt att 
stationerna placeras så att de inte skymmer sikten i till exempel korsningar eller på platser där 
den ökade trafiken riskerar att orsaka fara. Hur långa siktsträckor som krävs i olika korsningar 
beror på hastigheten hos bilarna på de respektive gatorna samt korsningens utformning 
(Vägverket, 2004). 
  

4.4.1 Tömningsfordon 
 
En rad olika fordonstyper kan användas för tömning av behållare på återvinningsstationen. 
Ofta anlitas olika entreprenörer av de olika materialbolagen för tömning av respektive 
behållare. Samlastning av olika materialslag är ovanligt. Då det sker är det framförallt färgat 
och ofärgat glas som töms vid samma tillfälle (Backman och Malmquist, 1997). Olika 
tömningsfordon ställer olika krav såväl på behållare som på återvinningsstationens 
utformning. I Lidingö stad används två olika sorters tömningsfordon, frontlastare samt fordon 
med komprimerande sopbilsaggregat och bilkran (Alvarez de Davila, 2002). 
 
Frontlastaren tömmer en container på 30 sekunder vilket gör att stora mängder material snabbt 
kan hämtas (Lidingö stad, 1999). Den snabba tömningstiden gör att frontlastaren inte 
blockerar trafik till och kring återvinningsstationen under särskilt lång tid. Att behållarna 
hämtas fram- och underifrån gör att behållaren måste vara placerad ”ytterst” av 
återvinningsstationens behållare och dessutom ofta placeras snett i jämförelse med övriga 
behållare för att frontlastaren ska kunna få plats. Frontlastaren kräver ett avstånd på 13 meter 
framför behållaren för att kunna utföra tömningen (Ekström, 2005). Frontlastaren kräver 
dessutom en speciell behållare. 
 
Kranfordon behöver 6 minuter för att tömma en behållare (Lidingö stad, 1999). Fordonet 
utgör alltså ett hinder för trafik till återvinningsstationen under en längre tid än frontlastaren. 
Fördelen med kranfordonet är att det kan tömma behållare som är placerade ”bakom” andra 
behållare på återvinningsstationen (Alvarez de Davila, 2002). Fordonet kan tömma flera 
sorters containrar med bottentömning. Flertalet material töms på detta sätt i Lidingö stad. 
 
4.5 Utformning 
 
I en IVL1-rapport ställer Alvarez de Davila (2002, sid 18) upp en rad kriterier för en 
återvinningsstations utformning: 
   
                                                 
1 Svenska miljöinstitutet 
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- Behållarna ska vara placerade så att tömningsfordonen har lätt att komma åt dem. 
 
- Behållare ska placeras på så kallade stallage, för att kunna ställa tillbaka den efter tömning 
på exakt samma plats. 
 
- Behållare ska ha ett brett inkasthål för att lätt få ner avfallet. OBS! Glöm ej barnsäkerhet. 
 
- Det ska finnas informationsskyltar på återvinningsstationen som tydliggör vem som 
ansvarar för stationen. 
 
- Ansvariga för återvinningsstationen ska se till att det är städat och prydligt kring 
återvinningsstationen. Det ska finnas bland annat städrutiner och löpande kontroll av 
återvinningsstationen för att motverka nedskräpning och förfall. 
 
- Det ska finnas bra belysning vid återvinningsstationen. 
 
Återvinningsstationer kan utformas på många olika sätt. Ofta förekommer det olika typer av 
behållare för de olika materialslagen eftersom de olika entreprenörerna använder sig av olika 
typer av fordon vid tömning. Olika materialslag genererar dessutom olika mycket 
förpackningar vilket gör att olika stora behållare används för att styra tömningsintervallet. 
Vissa kommuner har tillsammans med Förpacknings- och tidningsinsamlingen kommit 
överens om att använda sig av enhetliga behållare. En del kommuner använder sig av 
flerfackscontainrar som kräver särskilda tömningsfordon. Dessa tar ofta upp en mindre yta 
men resulterar i att tömning sker även av material vars insamlingsfack inte är fullt.  
 
Oavsett om en återvinningsstation städas kontinuerligt eller inte förkommer problem med 
nedskräpning. Hemström (1999) påpekar att en station som är skymd ofta utsätts för 
nedskräpning i högre grad än andra stationer eftersom missbrukaren kan vara anonym. Ett 
omgivande staket kan i detta avseende ha samma effekt som en avskild plats. Ett staket kan 
göra att återvinningsstationen inte syns lika tydligt vilket dock kan upplevas som positivt av 
närboende och passerande. Dessutom kan ett staket till viss del hindra skräp från 
återvinningsstationen från att sprida sig med vinden. Omgivande plantering bör inte bestå av 
taggiga buskar eftersom skräp lätt fastnar på dessa. Vegetation bakom staketet döljer det skräp 
som trots allt passerar förbi staketet men döljer också den som dumpar sina sopor på 
stationen. Vidare föreslår Hemström (1999) att ytan under och kring förpackningsbehållarna 
hårdgörs med asfalt eller plattor för att göra det möjligt att göra rent ytan från småskräp, till 
exempel glaskross. En nedskräpad station inbjuder till misskötsel såväl av användare som av 
tömnings- och städpersonal. En annan anledning till att förse stationerna med asfalt eller 
dylikt är att trivseln och tillgängligheten ökar, speciellt under det mörka halvåret då regn och 
snö ofta gör marken sank och otillgänglig.  
 
Behållarnas inkasthål har stor betydelse för nedskräpningen på återvinningsstationen. Dels 
bidrar för små hål till att större förpackningar eller kassar lämnas bredvid behållaren och dels 
kan inkastens utformning medföra att förpackningar ramlar ur behållaren vid tömning 
(Hemström, 1999). För stora inkast kan dessutom leda till att barn kan klättra in i behållaren 
och förolyckas.  
 
Återvinningsstationer ligger ofta i anslutning till en väg eller parkeringsplats som lyses upp av 
gatubelysning. Sällan finns det särskild belysning på återvinningsstationen vilket gör att den 
kan uppfattas som mörk och till och med svår att nyttja under kvällstid. Svag belysning gör 
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även att den som missbrukar stationen kan agera i det dolda. Under samrådsmöten mellan 
Lidingö stad och Förpacknings- och tidningsinsamlingen har det diskuterats om belysningen 
på återvinningsstationen kan vara kopplad till rörelsedetektorer, och om det ytterligare kan 
minska risken för dumpning. 
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5 BOSTADSOMRÅDEN PÅ LIDINGÖ 
 
I detta kapitel beskrivs olika bostadsområden på Lidingö med utgångspunkt i deras tillgång 
till återvinningsstationer (se figur 3). Bostadsformer uppges i flera områden eftersom detta har 
betydelse dels för befolkningstätheten i området, dels för dispositionen av markytan. 
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Figur 3. Återvinningsstationer på Lidingö (En beskrivning av stationerna ges i Bilaga 1). 
 
Torsvik och Herserud 
Torsvik utgör ett av de mest tätbefolkade områdena på Lidingö. I området, som helt saknar 
återvinningsstationer, bor 3 904 personer (Lidingö stad, 2005b). De återvinningsstationer som 
ligger närmast är dels den i Islinge (8), vilken i praktiken inte är tillgänglig till fots på grund 
av stora nivåskillnader, dels den på Karlavägen (14) vid Södra Kungsvägen där både 
nivåskillnader och Södra Kungsvägen utgör barriärer. I praktiken är Torsviks 
planeringsområde uppdelat i Torsvik och Herserud på grund av att Södra Kungsvägen skär 
rakt igenom området.  
 
Islinge 
Islinge består i huvudsak av villabebyggelse och i området bor 828 personer (Lidingö stad, 
2005b). Längs Islinge Hamnväg finns en återvinningsstation i anslutning till en bensinmack 
(8). Stationen är lätt att nå från Norra Kungsvägen på väg till eller från Stockholm, vilket gör 
att stationen även förväntas nyttjas av personer som inte bor i området.  
 
Sticklinge 
Sticklinge ligger på nordvästra delen av Lidingö och har 3 093 invånare (Lidingö stad, 
2005b). Området består till största delen av villabebyggelse förutom ett område i södra 
Sticklinge med flerbostadshus. I Sticklinge finns idag två återvinningsstationer (17 och 18) 
Dessa ligger med ett avstånd på ca 200 meter ifrån varandra. Dessa platser ligger strategiskt 
vid den väg som leder till och från bostadsområdet och passeras av flertalet boende. En av 

1. Askrike 
2. Baggeby 
3. Bodal 
4. Bo Gärde 
5. Brevik 
6. Gängsätra 
7. Gåshaga 
8. Islinge 
9. Högberga 
10. Högsätra 

11. Larsberg C 
12. Larsbergsvägen 
13. Käppala 
14. Mosstorp 
15. Näset 
16. Rudboda torg 
17. Sticklinge 
18. Sticklinge  
19. Östra Rudboda 
20. Stockby 
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stationerna ligger dessutom vid den enda matvarubutiken i området. För de boende i norra 
Sticklinge är det långt, upptill 800 meter, att ta sig till någon av de båda återvinnings-
stationerna till fots.  
 
Näset 
I Näsets planeringsområde bor 2 672 personer (Lidingö stad, 2005b). Området består av 
flerbostadshusbebyggelse och är idag försett med en återvinningsstation (15). I stort sett alla 
boende i Näset har återvinningsstationen inom 400 meter från sitt hem. Dagens station ligger 
en bit in i området vilket gör att många boende måste ta en omväg för att passera denna. 
 
Bo och Rudboda 
I Rudboda med 2 737 invånare (Lidingö stad, 2005b), finns idag två återvinningsstationer som 
täcker in stora delar av bebyggelsen (16 och 19). Även i Bo, med 615 invånare (Lidingö stad, 
2005b), ligger två återvinningsstationer, här placerade i de västra delarna (1 och 4). Både i Bo 
och i Rudboda finns det områden där de boende har så mycket som 800 meter till närmaste 
återvinningsstation. I de södra delarna av Bo och Rudboda ligger Björnbo sjukhus samt 
blandad radhus- och villabebyggelse. Området ligger på en höjd vilket gör att det redan långa 
avståndet till en återvinningsstation kan utgöra ett hinder. På sjukhusområdet finns flera 
seniorlägenheter vilket ytterligare talar för att en station behövs i området.  För hushåll som 
transporterar sitt källsorterade material med bil finns god tillgänglighet. 
 
Hersby och Mosstorp 
Hersby och Mosstorp utgör ett stort område med 4 192 respektive 860 invånare centralt på 
Lidingö (Lidingö stad, 2005b). En återvinningsstation ligger i områdets västra del längs Södra 
Kungsvägen (14), men avståndet är långt för de flesta invånare. Dessutom ligger denna station 
i ett område med stora nivåskillnader vilket gör att avståndet bör vara kortare än 400 meter. 
Placeringen vid södra Kungsvägen gör den lättillgänglig för bilburna från hela södra delen av 
ön.  
 
Baggeby och Larsberg 
Baggeby planeringsområde har 2 799 invånare medan Larsberg har 2 982 (Lidingö stad, 
2005b). Det ger en total befolkning på 5 781 personer i de båda områdena. I dessa områden 
finns fyra stycken återvinningsstationer (2, 3, 11 och 12) utspridda så att i stort sätt samtliga 
boende har mindre än 400 meter till närmaste återvinningsstation. De flesta har dessutom 
betydligt närmare än så.  
 
Gångsätra 
I Gångsätra bor 3 018 personer (Lidingö stad, 2005b). Området är uppdelat i ett flerbostads-
område, Högsätra, och ett område bestående av småhusbebyggelse. De boende i Högsätra har 
mindre än 400 meter till återvinningsstationen på Lerbovägen (10) medan de boende i 
småhusområdet har närmare till återvinningsstationen vid matvarubutiken på Tryffelstigen 
(6).  
 
Skärsätra 
I Skärsätra planeringsområde bor 3 268 personer (Lidingö stad, 2005b). Bebyggelsen i 
området består i huvudsak av villor men ett flerbostadsområde ligger i den centrala delen av 
området. Avstånden till de närmaste återvinningsstationerna är mycket långt. Ingen del av 
Skärsätra ligger inom 400 meter till en återvinningsstation. De boende i centrala Skärsätra, 
vilken är den mest tätbefolkade delen av området, har 1,2 km till närmaste återvinnings-
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station. Genom Skärsätra går Södra Kungsvägen och Lidingöbanan som delar upp området i 
två delar.  
 
Brevik och Högberga 
I Brevik och Högberga finns två återvinningsstationer, dels en vid korsningen 
Gåshagaleden/Södra Kungsvägen (9), dels en vid Breviks station (5). De boende i stora delar 
av området har långt till närmaste återvinningsstation, vissa så långt som 800 meter. Området 
består av blandad bebyggelse, men det är i huvudsak de boende i villaområdena som har lång 
väg till återvinningsstationen. Dessutom är området kuperat vilket gör att avstånden uppfattas 
som längre. 
 
Käppala 
Käppala ligger på Lidingöns sydöstra del. Bebyggelsen är blandad och i Käppala finns en 
återvinningsstation i närheten av en matvarubutik på den norra sidan av Gåshagaleden (13). 
Stationen ligger inte långt ifrån Käppala station, men för de boende i de södra delarna av 
området blir det ändå en omväg då de två gånger måste passera över Gåshagaleden på väg till 
stationen. De mest tätbefolkade delarna av Käppala ligger inom 400 meter från närmaste 
återvinningsstation, medan stora delar av bostadsområdet ligger på längre avstånd än så.  
 
Killinge 
Killinge är ett bostadsområde bestående av villabebyggelse. I området finns ingen 
återvinningsstation utan närmast placerade station ligger på Holavedsvägen i anslutning till en 
matvarubutik i närheten av Käppala station (13). Detta gör att de boende i Killinge har mellan 
400 och 1 200 meter till närmaste återvinningsstation. Återvinningsstationen i Käppala nås 
relativt enkelt av de boende i Killinge om de transporterar sig med bil eller då de besöker 
affären.  
 
Gåshaga 
I Gåshaga har flera nya flerbostadshus byggts de senaste åren och ett villaområde med 125 
villor är under uppbyggnad. En återvinningsstation är placerad på en parkeringsplats nära 
Gåshaga station (7). För de boende i flerbostadshusen ligger återvinningsstationen inom 
rekommenderade 400 meter medan villaområdet ligger längre bort. Vid planeringen av 
bostadsområdet togs ingen hänsyn till placering av en återvinningsstation i anslutning till 
området.  
 
 
Elfvik, Stockby, Långängen, Ekholmsnäs och Koltorp 
I Stockby planeringsområde bor endast 370 personer, i Elfvik 328 och i Långängen 69 
personer (Lidingö stad, 2005b). I dessa områden är det svårt att motivera återvinningsstationer 
på grund av det låga befolkningsunderlaget. För bilburna i Elfvik passeras ett flertal 
återvinningsstationer på väg till Lidingö centrum eller Stockholm. För de boende i Stockby, 
Ekholmsnäs, Koltorp och Långängen finns en återvinningsstation inne på återvinnings-
centralen i Stockby (20).  
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6 METOD 
 
Studien är uppdelad i en enkätundersökning och en platsinventering. Enkätundersökningen 
syftar till att få kännedom om lidingöbornas synpunkter kring de återvinningsstationer som 
finns idag och önskemål om förbättringar på dessa samt eventuellt behov av nyetablerade 
återvinningsstationer. Platsinventeringen har för avsikt att lokalisera lämpliga platser för 
etablering av nya återvinningsstationer. 
 
6.1 Enkätundersökning 
 
Valet av enkät som undersökningsmetod gjorde att ett stort antal invånare kunde nås. Målet 
var att nå ut till en grupp lidingöbor som var representativa för hela kommunbefolkningen. 
Eftersom undersökningen behandlar återvinningsstationernas funktion och användning är det 
framförallt de vuxna i hushållen som var av intresse. Personer under 18 år deltog således inte i 
undersökningen.  
 
Syftet med enkätundersökningen var att visa vad kommuninvånarna anser om de befintliga 
återvinningsstationerna och därigenom kunna göra en probleminventering, en prioritering av 
problemen och ett förslag på åtgärder. För att kunna lokalisera problemen till separata 
bostadsområden krävs representativa deltagare, därför var en skriftlig enkät att föredra 
framför en nätenkät. Den skriftliga enkäten gör det möjligt att nå ut till alla åldersgrupper 
oavsett datortillgänglighet (Lekvall och Wahlbin, 2001). Eftersom ett brett underlag 
efterfrågades var det olämpligt att använda sig av telefonintervjuer.  
 
Det är olämpligt att skicka ut en enkät under tidsperioder då det förekommer mycket aktivitet, 
som innan jul och under skollov, om man vill erhålla en hög svarsfrekvens (Ejlertsson, 2005). 
Dessutom bör utskick av en enkät undvikas då andra enkäter är i omlopp. Under september 
månad genomförde Lidingö stad en skriftlig enkätundersökning angående den kommunala 
servicen. För att inte sammanfalla med denna skickades enkäten ut i mitten av oktober och 
respondenten ombads besvara och återsända den inom 10 dagar, strax före skolornas höstlov. 
Till de, som inte besvarat enkäten i tid sändes en påminnelse. Efter ytterligare en tid skickades 
ett nytt enkätformulär samt ett påminnelsebrev ut till dem som fortfarande inte besvarat 
enkäten för att ytterligare höja svarsfrekvensen.  
 
Enkäten var utformad med klara svarsalternativ och undersökningens resultat redovisas i 
kvantitativa termer. Detta gör att djupare orsaker inte har kunnat beaktas. En öppen fråga där 
övriga synpunkter kunde lämnas avslutar enkäten. Till villa- och radhusägare finns en fråga 
om fastighetsnära insamling och huruvida det finns intresse att betala för en sådan tjänst. 
Kostnaderna för denna service varierar kraftigt mellan olika kommuner. Vissa kommuner 
menar att mängderna hushållsavfall, det vill säga det avfall som blir över då förpackningar 
sorterats ut, minskar som följd av fastighetsnära insamling. Detta medför att kostnaderna för 
deponi och förbränning av hushållsavfall blir lägre samtidigt som intäkterna från försäljning 
av det utsorterade materialet ökar. Fastighetsnära insamling kan då erbjudas utan ökad 
kostnad för hushållen (Waldemarsson, 2005). Andra kommuner menar att systemet i 
praktiken kostar ungefär dubbelt så mycket som kostnaderna för insamling av hushållsavfall, 
men använder sig av differentierade taxor för att motivera sortering (Pettersson, 2005). 
Eftersom kostnaderna för servicen verkar variera uppgavs ingen precis kostnad för 
fastighetsnära insamling i enkätundersökningen.  
 



 16

Ett urval på 800 adresser, vilka var baserade på telefonabonnemang, köptes in från företaget 
Teleadress. Urvalet baserades således på hushåll istället för på individer. Urvalet beställdes så 
att hälften bestod av hushåll i flerfamiljshus och hälften av villa- och radhushushåll.  
 
I enkätens följebrev ombads den i hushållet som oftast besökte en återvinningsstation att 
besvara enkäten. Det är alltså inte säkert att det är samma person som besvarat enkäten som 
den skickats till. 
 
På enkätformuläret (bilaga 3) finns ett nummer för att kunna koppla ihop det besvarade 
formuläret med en adressat. Detta för att veta till vilka ett påminnelsebrev skulle sändas ut. 
Uppgifterna separerades från adressaterna innan bearbetningen för att respondenterna skulle 
vara anonyma. Detta underströks i det brev som följde med enkätformuläret.    
  
Databearbetningen har utförts med hjälp av programmet Quantum från SPSS. 

6.1.1 Felkällor 
 
I postala enkäter kan flera olika fel uppstå. Bland annat kan oklara formuleringar och ordval 
göra att orden uppfattas olika av olika människor (Ahne och Ringenson, 1994). I enkäten 
användes en del begrepp som lätt kan missuppfattas av den tillfrågade. Begreppet 
återvinningsstation kan lätt blandas ihop med återvinningscentral och insamling av ett 
materialslag i eller invid fastigheten kan uppfattas som fastighetsnära insamling.   
 
Vid bearbetningen av svaren till ett fåtal av frågorna delades respondenterna upp utifrån den 
återvinningsstation som de uppgav att de oftast besöker. En del stationer besöks endast av ett 
litet antal respondenter varför slutsatser som bygger på dessa fåtal synpunkter kan sägas vara 
osäkra. 

6.1.2 Hypotesprövning  
 
För att testa resultatets tillförlitlighet utfördes hypotesprövningar på utvalda delar av 
materialet. I fall där resultatet för olika grupper skilde sig markant från det genomsittliga 
resultatet gjordes en hypotesprövning för att avgöra om en signifikant skillnad förelåg. 
 
Nollhypotesen H0 definierades så att resultatet var oberoende av kön, ålder eller boendeform. 
För att testa hypotesen används χ2–metoden enligt formeln:  
 

Qobs = ∑∑
( )

ij

2
ijij

e
ex −

 

  
där xij är det observerade värdet och eij det förväntade värdet vid oberoende (Hoshmand, 1998 
och Jonsson, 2005). 
 
Då teststorheten Qobs är större än χ2

α(f) kan H0 förkastas, där f är antalet frihetsgrader och α 
signifikansnivån. Signifikansnivån anger sannolikheten för att H0 förkastas trots att H0 är sann 
(Blom och Holmquist, 1998). Ju lägre signifikansnivå desto säkrare statistisk skillnad. 
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6.2 Platsinventering 
 
För att lokalisera nya platser där återvinningsstationer skulle kunna placeras ut har egna 
observationer i kombination med kartinformation och kartprogram används. Potentiella 
platser har analyserats utifrån sex olika kriterier, vilka listas nedan.  
 
Tillgänglighet är väsentligt för återvinningsstationens nyttjande. En station kan vara 
lättillgänglig för vissa grupper medan den inte alls är lämplig för andra. Exempelvis kan 
bilburna användare lättare ta sig till vissa stationer än personer som går eller cyklar för att 
lämna förpackningar. Även oländig terräng eller nivåskillnader kan utgöra hinder för en 
stations tillgänglighet. 
 
Risken för nedskräpning ökar då återvinningsstationen ligger skymd samtidigt som en skymd 
station inte stör omgivningen på samma sätt som en väl synlig.  
 
Bullerstörningar förekommer dels då behållarna töms, dels då människor lämnar sina tomma 
förpackningar. En återvinningsstation kan också öka trafiken i området vilket kan generera 
mer buller och avgaser. 
 
Trafiksituationen är viktig att beakta eftersom en återvinningsstation kan alstra mer trafik.  
 
Befintliga hårdytor och tillfartsvägar underlättar etableringen av återvinningsstationer och 
anläggningskostnaden minskar.  
  
Markägarförhållanden är viktiga i och med att en plats på kommunal mark kan uppföras utan 
förhandlingar mellan andra än kommunen och FTI. För att utröna markägarförhållanden har 
den ekonomiska kartan använts i kartprogrammet Mapinfo. 
 
Platsinventering har i huvudsak genomförts i områden där det idag är långt för invånarna till 
närmaste återvinningsstation. I områden där det redan finns många stationer och därmed korta 
avstånd mellan hemmet och återvinningsstationen har ingen noggrannare platsinventering 
genomförts. Detta trots att antalet personer per station överstiger 1 200, vilket är det mål som 
FTI har satt upp. Dessa områden har inte prioriterats eftersom behovet inte är lika stort som i 
andra områden trots att, som tidigare framhållits, återvinningsstationer med fler än 1 200 
användare har visat sig ha större problem med bland annat  nedskräpning.           
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7 RESULTAT 
 
7.1 Resultat från enkätundersökning 
 
Bruttourvalet, dvs antalet hushåll som enkäten skickades ut till, var 800. A-bortfallet, som inte 
ingick i undersökningspopulationen, var 15 personer. Dessa bestod av personer som var 
utflyttade, nyligen inflyttade till kommunen eller avlidna. Detta gav ett nettourval på 785 
personer. B-bortfallet, som ingick i undersökningspopulationen, bestod av dem som inte 
svarat på enkäten och de var 193 stycken. Svar har inkommit från 592 personer vilket ger en 
svarsfrekvens på 75 % med avseende på nettourvalet. Detta är en avsevärt mycket högre 
svarsfrekvens än vad som vanligtvis kan förväntas vid postala enkätundersökningar 
(Ejlertsson, 2005). 
 
Det interna bortfallet, det vill säga bortfallet på enstaka frågor, låg på 1-3 % förutom på två 
frågor angående fastighetsnära insamling som riktats till boende i flerbostadshus, där 
bortfallet var 7 respektive 12 %.  
 
Av de 592 personer som besvarat enkäten har 308 uppgett att de bor i villa eller radhus medan 
273 uppgett att de bor i lägenhet. 290 kvinnor (49 %) och 299 män (51 %) har besvarat 
enkäten. 112 personer i åldrarna 18-39 år har deltagit i undersökningen (19 %) medan siffran 
är 370 personer för åldrarna 40-64 år (63 %) samt 107 stycken för åldrarna 65-74 år (18 %). 
42 % av hushållen har uppgett att de har barn upp till 19 år medan 55 % har svarat att de inte 
har det. 
 

7.1.1 Fråga 1 – Val av återvinningsstation 
 
I svaren till frågan Vilken återvinningsstation nyttjar du/ditt hushåll oftast? syntes tydligt att 
de flesta använde den station som finns i det egna bostadsområdet. Invånare i områden som 
saknar återvinningsstation använde stationerna i angränsande bostadsområden.  
 

7.1.2 Fråga 2 – Besöksfrekvens på återvinningsstationen 
 
På frågan Ungefär hur ofta brukar du besöka någon återvinningsstation? svarade 31 % att de 
besöker en återvinningsstation minst en gång i veckan, 31 % svarade en gång varannan vecka 
och 37 % uppgav att de gör ett besök en gång i månaden eller mer sällan (se figur 4). Här 
skiljer sig beteendet något mellan boende i flerbostadshus och småhus, där de förra besöker 
återvinningsstationen mer sällan än de senare. Hela 47 % av flerbostadshushållen uppgav att 
de aldrig eller högst en gång i månaden besöker återvinningsstationen medan motsvarande 
siffra är 29 % för småhushushållen. Av flerbostadshusen var det 10 % som uppgav att de 
aldrig gör ett besök medan endast 1 % av småhushushållen uppgav detta. Orsaken uppgavs till 
20 % vara att det inte finns tillräckligt med plats i hemmet för flera sorteringskärl, 17 % 
uppgav att det är för långt till återvinningsstationen medan 80 % uppgav att det finns andra 
skäl. Av de kommentarer som inkommit på denna fråga uppgav en majoritet att de har 
tillgång till fastighetsnära insamling och därför inte använder återvinningsstationen. Hur ofta 
återvinningsstationen besöks varierar även mellan olika åldersgrupper. I åldrarna 18-39 år 
uppgav hela 54 % att de besöker återvinningsstationen en gång i månaden eller mer sällan 
medan endast 14 % besöker den minst en gång i veckan. För personer i åldrarna 65-74 år var 
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situationen den omvända, 25 % besöker återvinningsstationen en gång i månaden eller mer 
sällan medan 45 % besöker den minst en gång i veckan. Resultatet för enpersonshushåll följde 
i stort det för åldrarna 18-39 år. Däremot har ingen större skillnad kunnat utläsas utifrån om 
hushållet har barn eller inte. Av dem som uppgett att de oftast använder 
återvinningsstationerna i Bodal, Bo Gärde, Brevik, Gångsätra och Högberga svarade 52 %, 61 
%, 57 %, 50 % respektive 49 % att de besöker återvinningsstationen minst en gång i veckan, 
vilket är betydligt oftare än genomsnittet. 
 

En gång i veckan
27%

En gång varannan 
vecka
31%

En gång i månaden 
eller mer sällan

32%

Aldrig
5%

Vet ej/ej svar
2%

Två eller fler gånger i 
veckan

3%

 
Figur 4. Besöksfrekvens på återvinningsstation. 

 
De skillnader som uppvisats mellan boendeformer och olika åldersgrupper har säkerställts på 
en signifikansnivå mindre än 0,5 ‰.    

7.1.3 Fråga 3 – Färdsätt till återvinningsstationen 
 
Fråga 3 löd Hur tar du dig oftast till återvinningsstationen? 25 % svarade att de går medan 71 
% svarade att de använder bil. Endast 2 % tar cykeln till återvinningsstationen (se figur 5). 
Här finns stora skillnader beroende på bostadstyp, storlek på hushållet, kön och ålder. Av de 
boende i småhus uppgav 90 % att de tar bilen till återvinningsstationen medan motsvarande 
siffra för boende i flerbostadshus är 46 %. 7 % i småhus respektive 49 % av de boende i 
flerbostadshus går till återvinningsstationen. Totalt uppgav 34 % av kvinnorna att de tar sig 
till fots till återvinningsstationen och 61 % att de använder bil. Motsvarande siffror för män 
är17 respektive 80 %. Olika ålderskategorier transporterar sig på olika sätt; i åldrarna 18–39 
år samt 65-74 år är det cirka en tredjedel av de tillfrågade som går och drygt 60 % som 
använder bil, medan de i åldrarna 40-64 tar bilen i 74 % av fallen medan endast 21 % uppgav 
att de går till återvinningsstationen. Enmanshushåll använder i lägre grad bil för transport av 
förpackningar än hushåll bestående av två eller flera personer. Barnfamiljer tenderar att i 
större utsträckning än andra använda bil vid besök på återvinningsstationen. Resultatet skiljer 
sig också kraftigt mellan olika återvinningsstationer. Till återvinningsstationer som Baggeby, 
Bodal, Larsbergsvägen och Näset tar mellan 60 och 70 % sig till fots till återvinningsstationen 
medan till stationerna Askrike, Gångsätra, Islinge och Högberga tar över 90 % av besökarna 
bilen. 
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Figur 5. Färdsätt till återvinningsstation. 

 
De skillnader som uppvisats mellan boendeformer och kön har säkerställts på en 
signifikansnivå mindre än 0,5 ‰. Skillnaden mellan olika åldersgrupper är signifikant på en 
nivå mindre än 1 %.    

7.1.4 Fråga 4 – Svårigheter vid besök på återvinningsstationen 
 
På frågan När du besöker återvinningsstationen, hur upplever du den då? Är det lätt eller 
svårt att hitta var du ska slänga dina förpackningar och tidningar, dvs vad som ska slängas 
var? svarade 74 % att det är ganska eller mycket lätt, medan endast 4 % tycker att det är 
ganska eller mycket svårt. 18 % har svarat varken eller (se figur 6). Här syns inga stora 
skillnader mellan olika bostadsformer, åldrar kön eller hushållsstorlek. Två 
återvinningsstationer skiljer sig från de övriga, den vid Larsbergs centrum och den på 
Larsbergsvägen. Här uppgav 4 respektive 5 % att det är mycket svårt att veta vad som ska 
slängas var. 
 
På följdfrågan Vad upplever du som svårt? är det i huvudsak fyra synpunkter som dominerar: 
 

1. Fulla behållare gör att det är svårt att slänga sina förpackningar 
2. Vad som är hårdplast och vad som är mjukplast samt var den medhavda plastpåsen får 

slängas 
3. Vilken typ av papper som får slängas i tidningsinsamlingen samt att tidningsinkasten 

är så små att kassar ej kan kastas in 
4. Hur ska man göra med förpackningar bestående av flera material 

 
I övrigt ansåg några att behållarna är för lika, vilket gör det svårt att skilja dem åt, samt att de 
är rörigt placerade och flyttade vid tömning.  
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Figur 6. Information vid återvinningsstation. 

7.1.5 Fråga 5 – Påståenden angående återvinningsstationer 
 
Ett medelvärde beräknades utifrån svarsalternativen där 1 representerade instämmer inte alls 
medan 5 representerade instämmer helt. 3 representerar svarsalternativet varken eller (se 
figur 7). 
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Figur 7. Påståenden om befintliga återvinningsstationer. 

 
En majoritet, 81 %, instämmer helt eller delvis i påståendet att den återvinningsstation som de 
oftast nyttjar ligger på lagom avstånd. Här syns ingen större skillnad utifrån boendeform, kön 
eller ålder. De som svarat instämmer knappast eller inte alls utgjorde 7 % av de tillfrågade. 
Av dem som oftast nyttjar återvinningsstationen i Islinge svarade 21 % att de knappast eller 
inte alls instämmer. Däremot instämmer 100 % av dem som nyttjar återvinningsstationen vid 
pumpstationen i Sticklinge.  
 
57 % svarade att de instämmer helt eller delvis i påståendet att återvinningsstationen ofta är 
nedskräpad medan 25 % inte alls eller knappast instämmer i detta. Här urskiljer sig de i 
åldrarna 18-39 år där endast 46 % instämmer i påståendet. Av dem som nyttjar 
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återvinningsstationerna Askrike, Baggeby, Brevik, Högberga och Rudboda torg är det mellan 
76 och 84 % som instämmer i påståendet. 
 
47 % instämmer helt eller delvis i påståendet att städningen är bra medan 26 % uppgav att de 
inte alls eller knappast instämmer i detta. Här kan en skillnad mellan kvinnor och män 
urskiljas, 54 % av kvinnorna instämmer i påståendet medan endast 41 % av männen gör det. 
Nyttjare av återvinningsstationerna Gåshaga, Islinge och Högberga uppgav till 61 %, 52 % 
respektive 51 % att de inte instämmer i påståendet. Av nyttjare av stationen i Östra Rudboda 
uppgav däremot 72 % att de instämmer.  
 
79 % instämmer helt eller delvis i påståendet att skyltningen på behållarna är tydlig medan 
7 % knappast eller inte alls instämmer i detta. 17 % av nyttjarna av stationen i Högberga 
uppgav att de inte instämmer i påståendet. 
 
55 % instämmer helt eller delvis i påståendet att det ofta är fullt i behållarna medan 24 % 
knappast eller inte alls instämmer i detta. Av dem som uppgett att de oftast nyttjar stationen i 
Islinge är det 79 % som instämmer i påståendet medan det är 33 % av nyttjarna i Bodal som 
uppgav samma sak. 

 
Ett medelvärde beräknades utifrån svarsalternativen där 1 representerade instämmer inte alls 
medan 5 representerade instämmer helt. 3 representerar svarsalternativet varken eller (se 
figur 8). 
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Figur 8. Hur viktiga är olika komponenter på återvinnimngsstationen? 

 
På påståendet det är viktigt att återvinningsstationerna har asfalterad yta instämmer 59 % 
helt eller delvis medan 18 % inte alls eller knappast instämmer. Här syns tydliga skillnader 
mellan olika åldersgrupper, 48 % i åldrarna 18-39 år instämmer i påståendet medan det var 
70 % av dem i åldrarna 65-74 år som svarade att de instämmer helt eller delvis. 
 
17 % instämmer helt eller delvis i påståendet det är viktigt att behållarna är likadana för de 
olika materialslagen medan 53 % inte alls eller delvis instämmer. 
 
86 % instämmer helt eller delvis i påståendet det är viktigt att återvinningsstationerna är 
upplysta medan 5 % inte alls eller delvis instämmer. Av dem som nyttjar stationen i Bo Gärde 
är det 17 % som inte instämmer i påståendet. 
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På påståendet det är viktigt med välstädade återvinningsstationer instämmer 96 % helt eller 
delvis medan 1 % inte alls eller knappast instämmer.   
 
27 % instämmer helt eller delvis i påståendet det är viktigt med planteringar i anslutning till 
återvinningsstationerna medan 46 % inte alls eller delvis instämmer. 
 
På påståendet återvinningsstationerna fungerar bra på Lidingö idag instämmer 62 % helt 
eller delvis medan 8 % inte alls eller knappast instämmer i påståendet. 15 % uppgav varken 
eller och 13 % svarade vet ej. Nyttjare av återvinningsstationen i Högberga avviker, 17 % av 
dessa instämmer inte alls eller knappast i påståendet. 
 

7.1.6 Fråga 6 – Behållarna och deras inkast 
 
På frågan Vad anser du om behållarnas storlek? svarade 69 % lagom, 21 % för små och 1 % 
för stora (se figur 9).  
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Behållarnas inkast tycker däremot 53 % är lagom, 43 % för små och ingen har svarat för stora 
(se figur 10). Här utmärker sig nyttjarna av återvinningsstationerna i Brevik, Islinge och 
Högberga där mellan 60 och 67 % anser att inkasten är för små.  Av de kommentarer som 
inkommit framgår att det i huvudsak är inkasten för tidningar och plastförpackningar som är 
för små. 85 % besvarade frågan Vad anser du om inkastens placering? med lagom, 10 % med 
för högt upp och 1 % med för långt ner (se figur 11). 
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Figur 10. Behållarnas inkast. Figur 11. Inkastens placering. 

Figur 9. Behållarnas storlek. 
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7.1.7 Fråga 7 – Placering av återvinningsstationer 
 
För att återvinningsstationen ska vara lättillgänglig anser cirka 30 % att den ska ligga i 
anslutning till affärer eller stadsdelscentrum, cirka 30 % att den ska ligga i närheten av 
hemmet och ytterligare ungefär 30 % i närheten av en större bilväg, medan övriga alternativ 
endast kryssats i av ett fåtal personer (se figur 12). Boende i flerbostadshus har i större 
utsträckning svarat att de vill ha återvinningsstationen nära hemmet än boende i småhus; 48 % 
jämfört med 22 %. Däremot är småhushushållen mer intresserade av återvinningsstationer i 
anslutning till större bilvägar; 33 % jämfört med 13 % av boende i flerbostadshus. Det finns 
även skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor vill i större utsträckning att 
återvinningsstationer ska placeras nära hemmet, 40 %, och bara 16 % vill att stationerna ska 
placeras vid en större bilväg. Motsvarande procenttal för män är 27 % nära hemmet och 32 % 
nära större bilväg. 45 % av enpersonshushållen vill att stationer ska placeras nära hemmet 
och endast 10 % vill se att de lokaliseras intill en större bilväg. För flerfamiljshushållen är 
fördelningen jämn och ligger runt 30 %. Bland dem som har svarat affär/stadsdelscentrum 
kan inga större skillnader observeras beroende på bostadsform, hushållsstorlek, kön eller 
ålder. Av dem som uppgett att de använder återvinningsstationerna Baggeby, Bodal, Bo 
Gärde, Larsbergsvägen och Näset anser 62 %, 71 %, 56 %, 76 % respektive 55 % att 
återvinningsstationer helst bör ligga i närheten av hemmet. 
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Figur 12. Önskad placering av återvinningsstation. 

 
Hypotesprövning av skillnaderna mellan olika boendeformer och kön visade att det råder en 
signifikant skillnad på en signifikansnivå lägre än 0,5 ‰. 

7.1.8 Fråga 8 och 9 – Fastighetsnära insamling 
 
Boende i villa eller radhus ombads ta ställning till om de är intresserade av fastighetsnära 
insamling mot en avgift. 26 % av de svarande uppgav att de är intresserade, 63 % att de inte är 
intresserade och 10 % svarade vet ej (se figur 13). I åldrarna 18-39 är intresset högre; 45 % 
uppgav sig vara intresserade medan 48 % uppgav att de inte är det. Av dem som besöker en 
återvinningsstation minst en gång i veckan är det 17 % som är intresserade av fastighetsnära 
insamling medan 41 % bland dem som nyttjar en återvinningsstation en gång i månaden eller 
mer sällan uppgav att de är intresserade. 
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Figur 13. Intresse för fastighetsnära insamling mot 

avgift i småhus. 
 
Om tjänsten däremot skulle vara kostnadsfri är 62 % av de tillfrågade intresserade medan 
31 % fortfarande uppgav att de inte är intresserade (se figur 14). På frågan Skulle du sortera 
ditt avfall noggrannare om du hade fastighetsnära insamling? svarade 39 % ja, 50 % nej och 
11 % vet ej (se figur 15). Av dem som besöker återvinningsstationen minst en gång i veckan 
är det 27 % som tror att de skulle sortera noggrannare medan 63 % svarade att de inte skulle 
göra det. Däremot uppgav 49 % av dem som gör ett besök på återvinningsstationen en gång i 
månaden eller mer sällan att de skulle sortera noggrannare. 
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Boende i flerbostadshus ombads att svara på om de var intresserade av fastighetsnära 
insamling mot en avgift, vilket 21 % uppgav sig vara intresserade, 22 % är det inte och 41 % 
uppgav att de inte visste (se figur 16). I åldrarna 65-74 år är det endast 10 % som är 
intresserade. Av flerbostadshushållen svarade 46 % ja på frågan om de skulle sortera 
noggrannare om de hade fastighetsnära insamling medan 31 % svarade nej (se figur 17). 
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Figur 17. Noggrannare sortering med 
fastighetsnära insamling i flerbostadshus.

Figur 16. Intresse för fastighetsnära 
insamling mot betalning i flerbostadshus. 

Figur 14. Intresse för fastighetsnära 
insamling kostnadsfritt i småhus. 

Figur 15. Noggrannare sortering med 
fastighetsnära insamling i småhus. 
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68 % av dem i villahushåll som är intresserade av fastighetsnära insamling mot en avgift 
instämmer i påståendet att återvinningsstationen ofta är nedskräpad, jämfört med 
genomsnittet, där 57 % instämmer. Av de boende i flerbostadshus som är beredda att betala 
för tjänsten är det 38 % som inte instämmer i att återvinningsstationen ofta är nedskräpad 
jämfört med det genomsnittliga procenttalet på 25 %. Småhusboende som är intresserade av 
fastighetsnära insamling är mer negativa till städningen på återvinningsstationen än 
genomsnittet. Denna grupp instämmer till 64-71 % i påståendet att det ofta är fullt i behållarna 
jämfört med genomsnittet på 55 %. Däremot syns inga liknande tendenser hos de boende i 
flerbostadshus som är intresserade av fastighetsnära insamling mot betalning. Snarare pekar 
resultaten på att de är mer nöjda med städningen och utrymmet i behållarna än genomsnittet. 
Småhushushåll som uttryckt intresse för tjänsten mot betalning är mindre nöjda med 
återvinningsstationerna än genomsnittet, 52 % jämfört med 62 %, medan de som inte är 
intresserade av tjänsten i 75 % av fallen instämmer i att återvinningsstationerna fungerar bra 
på Lidingö idag. Småhushushållen som är intresserade av tjänsten både mot betalning och 
utan svarade i större utsträckning än andra att både behållarna och dess inkast är för små. 
Mellan 31 och 36 % av dessa tycker att behållarna är för små och 52-59 % tycker att inkasten 
är för små. Motsvarande siffror för genomsnittet är 21 respektive 43 %. Boende i 
flerbostadshus följer i stort genomsnittet oavsett om de är intresserade av fastighetsnära 
insamling eller ej. Av de småhushushåll som är intresserade av fastighetsnära insamling är det 
93 % som tycker att det är ganska eller mycket viktigt att hushållen sorterar sina sopor och 
13 % som anser att det är inte särskilt eller inte alls viktigt. Motsvarande siffror för 
genomsnittet är 89 respektive 8 %. Av de boende i flerbostadshus som redan har 
fastighetsnära insamling är det färre än genomsnittet, 82 %, som tycker att det är viktigt 
medan 13 % inte tycker att det är viktigt. Småhushushåll med barn är mer positiva till 
fastighetsnära insamling än hushåll utan barn. 
 

7.1.9 Fråga 10 – Besöksfrekvens på återvinningscentralen 
 
På frågan Ungefär hur ofta brukar du/ditt hushåll besöka SÖRAB:s återvinningscentral i 
Stockby? svarade 31 % en gång i månaden eller oftare, 27 % inte så ofta, minst en 
gång/kvartal, 13 % cirka en gång per halvår, 5 % cirka en gång om året, 9 % mer sällan och 
12 % aldrig (se figur 18). Här syns klara skillnader mellan boendeform; 81 % av de boende i 
småhus besöker återvinningscentralen en gång i kvartalet eller oftare medan 31 % av de 
boende i flerbostadshus gör detta. Av småhushushåll är det 4 % som uppgav att de besöker 
Stockby mer sällan än en gång om året eller aldrig, medan motsvarande siffra för 
flerbostadshushållen är 42 %. Resultatet skiljer sig också mellan kvinnor och män; 24 % av 
kvinnorna respektive 37 % av männen besöker återvinningscentralen minst en gång i 
månaden. 15 % av männen och 29 % av kvinnorna gör ett besök mer sällan än en gång om 
året eller aldrig. Boende i enpersonshushåll besöker återvinningscentralen mer sällan än 
genomsnittet, 51 % besöker Stockby mer sällan än en gång om året eller aldrig medan 21 % 
gör ett besök minst en gång i kvartalet eller oftare. Det motsatta förhållandet gäller hushåll 
med barn, där 71 % besöker återvinningscentralen minst en gång i kvartalet medan endast 
14 % aldrig eller mer sällan än en gång om året besöker Stockby. Av dem som aldrig nyttjar 
en återvinningsstation var det 77 % som uppgav att de aldrig eller mer sällan än en gång 
årligen gör ett besök på återvinningscentralen. 
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Figur 18. Besöksfrekvens på återvinningscentralen i Stockby. 

7.1.10 Fråga 11 – Viktigt med sopsortering 
 
89 % av det tillfrågade tycker att det är ganska eller mycket viktigt att hushållen sorterar sina 
sopor medan 8 % uppgav att det inte var alls eller särskilt viktigt (se figur 19). En skillnad 
råder mellan kvinnor och män. 11 % av männen anser det inte alls eller inte särskilt viktigt 
medan 86 % svarade ganska eller mycket viktigt. Motsvarande siffra bland kvinnor är 5 % 
respektive 92 %. Av dem som uppgett att de aldrig besöker en återvinningsstation är det 20 % 
som inte anser att det var viktigt och 67 % som uppgav att det är viktigt. 
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Figur 19. Hur viktigt är det med sortering av sopor? 

 
Med hypotesprövning visades att det råder en signifikant skillnad mellan könen på nivån 1 %. 

7.1.11 Fråga 12 – Intresse för information om avfall 
 
Frågan Hur pass intresserad är du av att läsa och få information om sopor och återvinning? 
besvarades av 67 % med att de är ganska eller mycket intresserade medan 31 % svarade att de 
inte är särskilt eller alls intresserade (se figur 20). De i åldrarna 18-39 år avviker från 
genomsnittet, här svarade 41 % att de inte är intresserade och 56 % att de är intresserade. 
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Figur 20. Intresse för information om återvinning. 

7.1.12 Fråga 13 – Engagemang kring miljöfrågor 
 
På frågan Hur pass engagerad är du när det gäller miljöfrågor i största allmänhet? ansåg sig 
72 % vara ganska eller mycket engagerade medan 26 % svarade att de inte är särskilt eller inte 
alls engagerade (se figur 21). I åldersgruppen 18-39 år svarade 52 % att de är engagerade 
medan 46 % svarade att de inte är det. 
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Figur 21. Engagemang för miljöfrågor. 

 
Skillnaden mellan olika åldersgrupper har säkerställts på en signifikansnivå mindre än 0,5 ‰. 

7.1.13 Övriga synpunkter 
 
Enkäten avslutades med en öppen fråga där övriga synpunkter angående kommunens 
återvinningsstationer kunde ges. Här är det många som kommenterade återvinningscentralen i 
Stockby, som anses vara stökig och ha för korta öppettider. När det gäller 
återvinningsstationerna handlade en stor del av kommentarerna om att de ofta är nedskräpade 
och att behållarna är fulla.  Frekventare tömning samt bättre städning och i vissa fall även 
bättre bevakning av återvinningsstationen efterfrågas. Flera kommentarer handlade om 
avsaknaden på behållare för mjukplast, för att kunna slänga den medhavda plastpåsen samt 
frågor om var elektronikavfall ska slängas. I övrigt önskas mer information om vad som 
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händer med det insamlade materialet och hur man ska göra med förpackningar bestående av 
flera materialslag. 
 
7.2 Sammanfattning av enkätundersökning 
 
De viktigaste resultaten från enkätundersökningen kan sammanfattas i en rad punkter: 
 

 En övervägande del av de tillfrågade tar sig till återvinningsstationen med bil. Kvinnor 
och boende i flerbostadshus tar sig i större utsträckning till fots än män och boende i 
småhus. 

 
 En majoritet anser att de har återvinningsstationen på lagom avstånd.  

 
 Flertalet anser att återvinningsstationerna ofta är nedskräpade och att behållarna inte 

sällan är fulla. 
 

 Det är viktigt med asfalterade, upplysta och välstädade återvinningsstationer. 
 

 Återvinningsstationer bör placeras i närheten av hemmet, större bilvägar eller i 
anslutning till affärer för att vara lättillgängliga. Kvinnor och boende i flerbostadshus 
anser i större utsträckning att återvinningsstationen bör ligga nära hemmet än män och 
boende i småhus. 

 
 Kvinnor anser i större utsträckning än män att det är viktigt att hushållen sorterar sina 

sopor. 
 
7.3 Resultat från platsinventeringen 
 
Platsinventeringen har resulterat i tio tänkbara lokaliseringar av nya återvinningsstationer. 
Förslagen har bedömts utifrån ett antal kriterier som är betydelsefulla för användandet av 
stationerna. Kriterierna är tillgänglighet, risk för nedskräpning, bullerstörning, trafiksituation, 
markägarförhållanden samt befintliga hårdytor och tillfartsvägar. En sammanfattande 
förteckning över de föreslagna återvinningsstationerna återfinns i tabell 3 på sid 33. 
 
Torsvikssvängen 
På Torsvikssvängen finns det möjlighet att placera en återvinningsstation på två platser längs 
gatan. I båda fallen ligger stationerna nära bostadshus och kan orsaka viss bullerstörning. Det 
går att parkera längs hela gatan vilket gör att en del parkeringsplatser troligen måste tas bort 
för att ge plats åt tömningsfordon och de som besöker stationen med bil. Trots detta kan det 
uppstå trängsel vid stationen. Området är bebyggt med flerbostadshus och ett stort antal 
personer kommer att ha stationen inom gångavstånd. De båda placeringarna kräver att yta 
hårdgörs utmed vägen. 
 
Parkeringen i centrum, Odenvägen/Friggavägen 
I anslutning till parkeringsplatsen finns idag två behållare för glasförpackningar. Här bör en 
återvinningsstation placeras om en eller två parkeringsplatser tas bort. En återvinningsstation 
här kan användas av exempelvis besökare till centrum. De fåtal boende i närheten kommer 
inte att störas mycket mer än tidigare eftersom det i huvudsak är glaslämning och glastömning 
som orsakar bullerstörningar. Ett ökat antal tömningar skulle dock öka ljudnivån. 
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Björnbo sjukhus 
Här bör en återvinningsstation placeras strax efter infarten till sjukhusområdet som till stor del 
består av seniorbostäder, där bor många äldre som har svårt att gå längre sträckor i den 
kuperade terrängen. För att kunna placera en återvinningsstation vid Björnbo sjukhus krävs en 
överenskommelse med fastighetsägaren eftersom kommunen inte äger marken. Även boende i 
småhusbebyggelsen runt sjukhusområdet skulle behöva en återvinningsstation närmare 
hemmet för att ha möjlighet att ta sig till fots till stationen. 
 
Parkeringen på Kalvhagsvägen 
Vid den del av Kalvhagsvägen som går parallellt med Norra Kungsvägen ligger en 
parkeringsplats på den södra sidan av Kalvhagsvägen. På den norra sidan ligger ett gräsbeklätt 
fält. Längs vägen, mittemot parkeringsplatsen, bör en återvinningsstation placeras. Stationen 
skulle då bli lätt att nå från Norra Kungsvägen och kan därför brukas av såväl de boende i 
området som de som passerar med bil till och från den nordvästra delen av ön. Längs Norra 
Kungsvägen ligger en busshållplats parallellt med den tänkta placeringen. Dessutom passerar 
en gång- och cykelväg utefter Norra Kungsvägen. Eftersom platsen redan idag används som 
parkering finns det plats för hämtningsfordon och personbilar som stannar till vid 
återvinningsstationen. Fälten lutar en aning men om behållarna placeras på rad i vägens kant 
kan den största lutningen undvikas. Inga bostadshus ligger i direkt anslutning till platsen. Ett 
staket bör sättas upp på den norra, östra och västra sidan för att hindra skräp från att blåsa 
runt. Eftersom platsen ligger öppet skulle även buskar kring staketet vara lämpligt för att 
hindra ytterligare nedskräpning. 
 
Drottvägen 
Längs Drottvägens västra sida mellan Stockholmsvägen och Kyrkvägen bör en ny 
återvinningsstation placeras. Platsen är bevuxen med högt gräs och en bit in från vägen finns 
en träddunge. Stationen kan lätt nås med bil och cykel från Kyrkvägen. Mittemot den 
tilltänkta platsen ligger ett gatukök och ett föreningshus som ligger en bit in från vägen. 
Infarten till återvinningsstationen ut mot Drottvägen skulle göra att en del gatuparkering som 
framförallt nyttjas av gatukökets gäster skulle försvinna. Ett staket bör omge 
återvinningsstationen mot norr, söder och väster för att skymma stationen och hindra skräp 
från att blåsa bort. En återvinningsstation kan även placeras på andra sidan Drottvägen norr 
om gatuköket. Denna placering skulle i högre utsträckning skymma återvinningsstationen och 
det sammanhängande grönområdet på gatans västra sida skulle inte behöva brytas. 
 
Parkeringen handelsträdgården på Pumpvägen 
Intill handelsträdgården på Pumpvägen ligger en stor grusad parkeringsplats. I kanten av 
denna bör en återvinningsstation placeras. Parkeringen används redan av lastbilar med 
leveranser till och från trädgården vilket gör att uppförandet av en återvinningsstation är 
relativt enkelt. Nackdelen med denna placering är att platsen ligger en bit in från bil- och 
cykelstråk. Brukare av denna station förväntas vara boende i området och besökare till 
förskolan som ligger i närheten av handelsträdgården. Det är lämpligt att ett staket byggs runt 
stationen för att hindra skräp från att blåsa ut på det öppna fältet.  
 
Primulavägen   
På södra sidan om Lidingöbanan och Södra Kungsvägen vid korsningen Primulavägen bör en 
ny återvinningsstation placeras. På den östra sidan av Primulavägen ligger en fastighet en bit 
in på vägen. Norr om fastigheten ligger två parkeringsplatser. Återvinningsstationen är tänkt 
att placeras ytterligare norr om parkeringsplatserna. Återvinningsstationen kommer alltså att 
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ligga en bit från fastighetsgränsen. Väster om återvinningsstationen ligger en skogsdunge. 
Platsen kan lätt nås för passerande trafik på Södra Kungsvägen samt av tågpassagerare på väg 
till stationen. Ett staket bör sättas upp mot norr, söder och väster för att avskärma och hindra 
skräp från att blåsa iväg. Idag är platsen gräsbevuxen. De boende på fastigheterna bredvid och 
mittemot kan uppfatta återvinningsstationen som störande. Södra Kungsvägen är vältrafikerad 
och det kan vara svårt att svänga in och ut på Primulavägen, särskilt i samband med 
tågpassage på Lidingöbanan. Denna placering skulle resultera i att stora delar av de boende i 
Skärsätra skulle få möjlighet att ta sig till fots till återvinningsstationen. 
 
Mölna parkering 
En återvinningsstation bör placeras på parkeringsplatsen vid Mölnaån. Inga bostadshus ligger 
i närheten men platsen är lätt att nå med bil från Södra Kungsvägen. Stationen skulle troligtvis 
i huvudsak användas av bilburna men ligger inom gångavstånd för ett fåtal boende i östra 
Skärsätra. Parkeringen ligger avskilt och det finns risk att dumpning kan förekomma i stor 
utsträckning. Parkeringen används i huvudsak av besökare till Kottlasjön och 
omkringliggande naturområde. Återvinningsstationen ligger relativt nära den i Högberga men 
ligger på andra sidan vägen vilket gör att den är lättare att nyttja för dem som åker västerut. 
Eftersom marken redan är hårdgjord är det relativt enkelt att uppföra en återvinningsstation på 
platsen. 
 
Käppala skola 
Längs Killingevägen i höjd med Käppala skola strax söder om Kolmårdsvägen finns en 
lämplig plats för en återvinningsstation. Platsen ligger inte långt ifrån skolans parkering men 
däremot en bit ifrån skolgården. Denna placering lämpar sig väl för de boende i Killinge som 
med bil passerar platsen på väg mot de centrala delarna av ön och i samband med besök till 
skolan. Däremot är det för långt för de boende i Killinge att ta sig till fots till stationen. 
 
Gåshaga 
Vid Gåshagaleden ca 100 meter innan infarten till det nybyggda villaområdet finns en 
gammal byggväg på Gåshagaledens västra sida. Vid infarten till denna bör en 
återvinningsstation placeras som kan passeras av de boende i området både med bil och till 
fots på väg till Talluddens station. 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
Tabell 3. Förteckning över möjliga platser för nyetablering av återvinningsstationer på Lidingö. 
Platser Tillgänglighet för 

bilburna 
Tillgänglighet 
för gående och 
cyklister 

Risk för 
nedskräpning 

Risk för 
bullerstörning 

Trafik- 
situationen 

Befintlig 
anläggning 
 

Markägar- 
förhållande 

Torsvikssvängen 0 + + - - - + 

Centrumparkering + + 0 0 0 + + 

Björnbo sjukhus + + + - 0 0 - 

Kalvhagsvägen + + - + 0 0 + 

Drottvägen + + + - + - + 

Handelträdgårdens 
parkering 
 

0 - - + + + + 

Skärsätra 
Primulavägen 
 

+ + + - - - + 

Mölna parkeringen + - - + + + + 

Käppala skola + + 0 - 0 - + 

Gåshaga + + - + 0 + + 

+ innebär att platsen är lämplig ur de respektive avseendena medan – innebär att platsen ej är lämplig. 0 betyder att platsen varken är direkt 
lämplig eller olämplig ur respektive avseende. 
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8 DISKUSSION 
 
Det är önskvärt att få in återvinningsstationer i bostadsområdena för att öka tillgängligheten. 
Att hitta lämpliga platser i närheten av bostadsbebyggelse är dock besvärligt eftersom dessa 
riskerar att tillföra stora bullerstörningar och farliga trafiksituationer. Placeringar för bilburna 
är enklare att finna men då ökar risken för dumpning och nedskräpning på 
återvinningsstationerna. Av de återvinningsstationer som finns på Lidingö idag ligger en 
majoritet invid de större bilvägarna vilket gör att det inte finns behov av att placera fler 
stationer på platser som endast kan nås med bil. För att däremot tillfredställa behovet av 
återvinningsstationer i närheten av affärer bör glasinsamlingen vid Lidingö centrum byggas ut 
till en fullständig återvinningsstation. Tidigare undersökningar visar dessutom att den 
vanligaste aktiviteten i samband med besök på återvinningsstationen är matinköp.  
 
Att en klar majoritet av lidingöborna tar bilen till återvinningsstationen kan bero på att dagens 
återvinningsstationer är placerade på platser till vilka det krävs biltransport. För de som inte 
har tillgång till bil är servicen i många områden dålig. Det finns en klar skillnad mellan olika 
boendeformer när det gäller synpunkter på var en återvinningsstation bör placeras för att vara 
lättillgänglig. Överlag vill boende i småhus i större utsträckning ha återvinningsstationer i 
anslutning till större bilvägar medan boende i flerbostadshus vill ha dem nära hemmet. Detta 
kan bero på en skillnad i bilinnehav mellan de båda grupperna.  De som bor i flerbostadshus 
besöker återvinningsstationen oftare än de som bor i småhus vilket kan bero på att de går till 
fots och därmed inte kan ta med lika stora mängder avfall som den som åker bil. För dessa är 
det viktigt att avståndet till återvinningsstationen inte är för långt. 
  
Hypotesprövning har visat att det råder en signifikant skillnad mellan könen i flera fall. 
Kvinnor anser i högre utsträckning att återvinningsstationer ska vara placerade nära hemmet, 
vilket hör ihop med att de i högre utsträckning tar sig till stationen till fots. En större andel 
män än kvinnor tar bilen till återvinningsstationen och anser att stationerna bör placeras invid 
en större bilväg för att vara lättillgängliga. Det råder även en signifikant skillnad mellan 
kvinnor och män när det gäller hur viktigt det är att hushållen sorterar sina sopor. Kvinnor 
anser i högre utsträckning att detta är viktigt. 
 
Lidingöborna anser att det är viktigt med välstädade, upplysta och asfalterade 
återvinningsstationer. Med ordentlig belysning skulle nedskräpningen av stationerna kunna 
minska eftersom anonymiteten minskar. Vidare underlättas städningen av stationerna om 
ytorna är asfalterade. Dessutom uppmuntrar en ren station till fortsatt renhållning och skötsel.  
 
Fastighetsnära insamling skulle vara ett sätt att lösa problemet med att hitta lämpliga platser 
för återvinningsstationer. Särskilt i stora områden med småhusbebyggelse finns det få lediga 
utrymmen som uppfyller kraven på trafiksäkerhet och ligger så pass långt ifrån ett bostadshus 
att de boende inte störs i hög utsträckning. Däremot minskar inte problemen med 
nedskräpning i och med införandet av fastighetsnära insamling. Lidingöborna är inte beredda 
att betala för fastighetsnära insamling i någon större omfattning. Förvisso är en majoritet av 
lidingöborna intresserade av fastighetsnära insamling om det är kostnadsfritt, men det är inte 
troligt att kommunen kommer att ha möjlighet att genomföra det. För att kunna erbjuda 
kostnadsfri fastighetsnära insamling måste Förpacknings- och tidningsinsamlingen stå för 
kostnaden. 
 
Vid flera av de platser som föreslagits kommer parkeringsplatser att behöva tas bort för att 
göra det möjligt för tömningsfordon och personbilar att nå återvinningsstationen. 
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Parkeringsplatser och återvinningsstationer konkurrerar ofta om samma utrymme och här 
måste de olika parterna inom kommunen samarbeta för att ge kommuninvånarna bästa 
tänkbara service. 
 
Större krav borde ställas av kommunen då det gäller planering och nybyggnation av 
bostadsområden på att tillhandahålla plats för återvinningsstationer. Detta för att undvika 
framtida svårigheter att finna lämpliga lokaliseringar. Här gäller det att samarbeta över 
förvaltningsgränserna inom kommunen. 
 
Den ovanligt höga svarsfrekvensen, 75 %, i enkätundersökningen tyder på ett stort intresse för 
frågor som rör avfall och återvinning hos kommuninvånarna. Detta medför bl.a. att 
undersökningens resultat är jämförelsevis tillförlitligt. Att intresset är stort märks även på den 
förhållandevis stora mängd kommentarer som lämnats i enkäterna. Frågan om hur återvinning 
ska gå till väcker uppenbarligen uppmärksamhet och invånarna i kommunen förefaller tycka 
att det är ett viktigt ämne. Således bör det vara angeläget för kommunen att lägga ner tid och 
resurser på att förbättra servicen för kommuninvånarna när det gäller återvinning. 
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9 SLUTSATS 
 
Det finns ett antal bostadsområden i kommunen som idag helt står utan återvinningsstationer 
och som därför bör prioriteras vid lokalisering av nya stationer. Det största behovet av nya 
återvinningsstationer finns i bostadsområdena Torsvik, Herserud, Hersby, Mosstorp och 
Skärsätra, vilka alla helt saknar återvinningsstationer. I dessa områden bor sammanlagt 
närmare en tredjedel av Lidingös befolkning vilket visar på betydelsen av att prioritera dessa. 
Dock har det varit svårt att finna lämpliga platser till nya återvinningsstationer i dessa 
områden eftersom de är relativt tätbebyggda. De platser som har föreslagits kan endast delvis 
täcka det behov som finns. I området Herserud har det varit särskilt svårt att finna platser för 
återvinningsstationer varför inga lämpliga platser kunnat lokaliseras där. 
 
Undersökningen har även utrett mer exakt var i dessa områden som nya återvinningsstationer 
ska placeras. Tio förslag, som alla bör utredas vidare, kan ses i figur 22. 
 

Gåshaga

Käppala
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Rudboda
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Killinge

3

10

7

HögbergaMölna

Skärsätra

Stockby

8

Larsberg

Mosstorp
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Herserud

1

Torsvik
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Figur 22. Placering av föreslagna och befintliga återvinningsstationer på Lidingö. 
 
De föreslagna placeringarna av nya återvinningsstationer ger en ökad täthet av 
återvinningsstationer och ett större antal lidingöbor kommer att ha en återvinningsstation 
inom gångavstånd. I de bostadsområden som redan idag har långt till närmaste 
återvinningsstation bör nyetablering prioriteras. 
 
Nya och befintliga återvinningsstationer bör förses med asfalterad yta och belysning för att 
dels minska nedskräpning, dels underlätta städning av stationerna. 

1. Torsvikssvängen 
2. Centrum 
3. Björnbo sjukhus 
4. Kalvhagsvägen 
5. Drottvägen 
6. Pumpvägen 
7. Primulavägen 
8. Mölna 
9. Käppala skola 
10. Gåshaga 

 Föreslagna  
       återvinningsstationer 

 Befintliga  
      återvinningsstationer
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Bilaga 1 – Befintliga återvinningsstationer 
 
Det finns idag 19 kompletta återvinningsstationer i Lidingö stad. Dessutom finns på fyra 
platser insamlingsbehållare för färgat och ofärgat glas. 
 
1. Askrike, Lidingövallen vid Tennishallens norra gavel 
Stationen ligger på en återvändsgränd. Platsen nås lätt med bil och är dessutom väl synlig för 
passerande på Norra Kungsvägen.  Stationen avskärmas av höga buskar mot idrottsplatsen. 
Stationen ligger inte i direkt anslutning till bostadshus, men passeras däremot av boende 
längre ut på den norra delen av ön. 
 
2. Baggeby, taxistationen vid Baggeby torg 
Återvinningstationen ligger i ett område med flerbostadshus. Stationen Används troligen mest 
av de boende i området eftersom den inte ligger i direkt anslutning till någon större 
genomfartsled. Däremot ligger återvinningsstationen ganska nära Baggeby hållplats. Ett 
flerbostadshus ligger i anslutning till stationen. 
 
3. Bodal, korsningen Bodalsvägen/Fregattvägen 
Stationen ligger i ett bostadsområde med flerbostadshus. Platsen ligger så belägen att det inte 
är troligt att andra än boende i området nyttjar stationen med undantag för kunder hos 
bensinmacken mittemot återvinningsstationen. 
 
4. Bo gärde, p-plats vid Grönstavägen  
På parkeringsplatsen mittemot Bo skola ligger återvinningsstationen. Den riktar sig främst till 
de boende i området eftersom platsen inte är särskilt lättillgänglig för passerande från andra 
områden. Närheten till skolan gör det möjligt att kombinera lämnandet av förpackningar i 
samband med skolbesök. 
 
5. Brevik, taxistationen Banvägen  
Återvinningsstationen ligger vid Breviks station med infart mot Banvägen. 
Återvinningsstationen ligger dessutom i närheten av Breviks centrum och kan enkelt nås av 
centrumets besökare. Även bilburna kan lätt nå stationen. 
 
6. Gångsätra/Stockby, vid Ica-Tryffeln  
Inlämning av sorterat material lämnas enkelt i kombination med matinköp. För bil- och 
cykelburna är det möjligt att svänga av från Kottlavägen för att besöka stationen.  
 
7. Gåshaga, Hamnvägen/Värdshusvägen 
Återvinningsstationen ligger på en parkeringsplats längs Värdshusvägen. 
Återvinningsstationen brukas framförallt av de boende i området. Den är lätt att nå både för 
bilister och för gående. 
 
8. Islinge, vid OK/Q8 Islinge Hamnväg  
Återvinningsstationen ligger vid parkeringen till en bensinmack. Platsen är mycket tillgänglig 
för bilburna och ligger så placerad att boende från hela norra ön passerar här på väg till 
Stockholm med bil. För de kringliggande bostadsområdena kan stationen lätt nås till fots. 
 
9. Högberga, korsningen Gåshagaleden/Södra Kungsvägen  
Stationen ligger nära bilvägen och är lätt att stanna till vid då man passerar med bil. Platsen 
passeras i stort sett av alla som bor längre ut på den södra delen av ön. Ett bostadshus ligger i 
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anslutning till stationen. Stationen är den mest nedskräpade av återvinningsstationerna på 
Lidingö. 
 
10. Högsätra, Lerbovägen nedanför Lidingö sjukhus  
Stationen är placerad mellan Södra Kungsvägen och Lerbovägen. Inga bostadshus ligger i 
direkt anslutning till platsen. Däremot ligger det områden i närheten med flerbostadshus med 
många boende. Stationen ligger även lättillgängligt för bilburna. 
 
11. Larsberg, Larsbergs centrum, lilla parkeringen 
Stationen ligger inte längs någon större genomfartsväg vilket gör att den i huvudsak riktar sig 
till de boende i området.  
 
12. Larsberg, Larsbergsvägen 23  
Stationen ligger i anslutning till ett flerbostadsområde och nyttjas i huvudsak av de boende i 
området. 
 
13. Käppala, Holavedsvägens vändplan  
Återvinningsstationen ligger i närheten av en matvarubutik på Holavedsvägen och är lätt att 
nå för butikens besökare. Dessutom ligger platsen nära Käppala station. Återvinningsstationen 
ligger uppe på en höjd vilket kan göra att folk inte ”går förbi” på vägen.  
  
14. Mosstorp, Södra Kungsvägen vid Karlavägen  
Återvinningsstationen kan enkelt nås med bil och cykel för dem som färdas till och från den 
södra delen av Lidingö. Återvinningsstationen är planerad att flyttas ett par hundra meter 
norrut vilket inte väsentligt ändrar stationens upptagningsområde. 
 
15. Näset, Källängsvägen  
Återvinningsstationen riktar sig i huvudsak till de boende i Näset. För boende i andra områden 
ligger stationen svårtillgängligt.  
 
16. Rudboda, Rudboda torg  
Stationen ligger på parkeringen till en livsmedelsaffär. Stationen kan nyttjas av de boende i 
området och av butikens kunder.  
 
17. Sticklinge, pumpstationen vid Kyttingevägen  
Återvinningsstationen ligger vid korsningen Kyttingevägen/Rödstuguvägen. Platsen passeras i 
stort sett av alla boende då de lämnar eller anländer till Sticklinge, oavsett transportmedel. 
Endast en villa ligger så att de boende kan se stationen från huset. Stationen syns tydligt från 
bil- och cykelväg. 
 
18. Sticklinge, Tempo på Rödstuguvägen  
Stationen ligger väl synlig från bil- och cykelväg men väl skymd för de boende i husen bakom 
stationen. Rödstuguvägen används av en majoritet av Sticklinges befolkning för transport till 
andra delar av ön. Matvarubutiken är dessutom den enda affären i Sticklinge.  
 
19. Östra Rudboda, Norra Kungsvägen vid Södergarnsvägen  
Stationen ligger i anslutning till ett bostadsområde och används i troligen mestadels av de 
boende i området. Stationen ligger också på vägen till Södergarns kompostanläggning och kan 
även förväntas användas av personer som besöker denna. 
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Glasinsamling 
 
20. Jupitervägen Endast glas 
21. Högsätravägen Endast glas 
22. Islingevägen/Friggavägen Endast glas  
23. Torsvikssvängen Endast glas 
24. Skärsätra torg Endast glas 
 
Övrigt 
 
25. Återvinningscentralen, Förrådsvägen 17 
Farligt avfall, trä, skrot och aluminium, kyl- och frysskåp, elavfall, tidningspapper, wellpapp, 
rivningsmaterial, gips, betong, förpackningsinsamling. 
 
26. Södergarns kompost och flisanläggning. Löst trädgårdsavfall. 
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Bilaga 2 - Definitioner 
 
Fastighetsnära insamling - boende kan lämna sina förpackningar av plast, glas, metall och 
kartong samt tidningar i eller i anslutning till fastigheten 
 
Flerbostadshus, flerfamiljshus – bostadshus med minst tre bostadslägenheter 
 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI – serviceorganisation för de olika 
materialbolagen som ansvarar för driften av återvinningsstationer 
 
Hushållsavfall - det avfall som uppstår i hemmet vid till exempel matlagning, lek, städning 
och reparationer, innefattar även grovavfall och farligt avfall från hushållen 
 
Miljöstation – insamlingsställe för hushållens farliga avfall, ofta vid en bensinstation. 
Miljöstationer finns också vid återvinningscentralerna 
 
Producentansvar - ansvar som producent tar för sin vara ända tills produkten blivit avfall 
 
Repa, Register för producentansvar – har till uppgift är att erbjuda företag tillgång till 
återvinningssystemet för förpackningar 
 
Småhus - friliggande hus med en eller två bostäder, radhus eller kedjehus 
 
Svenska Renhållningsverksföreningen, RVF -  den svenska intresse- och 
branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning 
 
SÖRAB - SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, 
Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna 
 
Verksamhet – arbetsplats, till exempel kontor, butiker, skolor och restauranger 
 
Återvinning – återanvändning, d v s användning på nytt av förbrukade varor eller 
förpackningar för ursprungligt eller likartat ändamål, återföring av använt material i 
tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i fallet med regeringens återvinningsmål 
även energiutvinning genom förbränning 
 
Återvinningscentral, ÅVC – bemannad större anläggning för återvinning från hushållen. Här 
kan hushållen även lämna grovsopor och trädgårdsavfall mm 
 
Återvinningsstation, ÅVS – obemannad uppställningsplats för behållare för insamling av 
förpackningar och tidningar 
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Bilaga 3 - Enkätformulär 

 
 Formulär nr: ........................... 

 
 
Enkät bland hushåll i Lidingö stad 

1. Vilken återvinningsstation nyttjar du/ditt hushåll oftast? 

 

1  Askrike, Lidingövallen vid Tennishallens norra gavel 

2  Baggeby, taxistationen vid Baggeby torg 

3  Bodal, korsningen Bodalsvägen/Fregattvägen 

4  Bo gärde, p-plats vid Grönstavägen 

5  Brevik, taxistationen Banvägen 

6  Gångsätra/Stockby, vid Ica-Tryffeln 

7  Gåshaga, Södra Kungsvägen/Värdshusvägen 

8  Islinge, vid OK/Q8 Islinge Hamnväg 

9  Högberga, korsningen Gåshagaleden/Södra Kungsvägen 

10  Högsätra, Lerbovägen nedanför Lidingö sjukhus 

11  Larsberg, Larsbergs centrum, lilla parkeringen 

12  Larsberg, Larsbergsvägen 23 

13  Käppala, Holavedsvägens vändplan 

14  Mosstorp, Södra Kungsvägen vid Karlavägen 

15  Näset, Källängsvägen 

16  Rudboda, Rudboda torg 

17  Sticklinge, pumpstationen vid Kyttingevägen 

18  Sticklinge, Tempo på Rödstuguvägen 

19  Östra Rudboda, Norra Kungsvägen vid Södergarnsvägen 

20  Stockby 

21  Ingen 

2a) Ungefär hur ofta brukar du besöka någon återvinningsstation? 

 

1  Två eller fler gånger i veckan 

2  En gång i veckan 

3  En gång varannan vecka 

4  En gång i månaden eller mer sällan 

5  Aldrig    Fortsätt Fråga 2b)! 
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R  Vet inte 
 

 

2b) Varför inte? Vilket är det främsta skälet till att du inte besöker någon återvinningsstation? 

 

1  Stationen ligger för långt bort 

2  Stationen är nedskräpad 

3  Stationen känns otrygg 

4  Behållarna är överfulla 

5  Jag har ont om plats för flera kärl i hemmet 

6  Annat skäl, nämligen: 

Vi ber dig som aldrig besöker någon återvinningsstation gå vidare till Fråga 8 alternativt 9 och 
besvara resten av formuläret. 

3. Hur tar du dig oftast till återvinningsstationen? Kryssa endast i ett alternativ. 

 

1  Till fots 

2  Med cykel 

3  Med moped 

4  Med motorcykel 

5  Med bil 

6  Annat sätt, nämligen: 

4a) När du besöker återvinningsstationen, hur upplever du den då? Är det lätt eller svårt att hitta var 
du ska slänga dina förpackningar och tidningar, dvs vad som ska slängas var? 

 

1  Mycket svårt    Fortsätt Fråga 4b)! 
2  Ganska svårt    Fortsätt Fråga 4b)! 
3  Varken lätt eller svårt 

4  Ganska lätt 

5  Mycket lätt 
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4b) Vad upplever du som svårt? 

 

 

 

 
 

 

5. Här följer fem påståenden om den station som du nyttjar oftast (a–e) samt sex påståenden om 
återvinningsstationer rent allmänt (f–k). Kryssa för hur väl du instämmer i respektive påstående. 

Generellt gäller att ju mer du instämmer desto högre siffra på skalan. Om du saknar uppfattning, svara 
”vet ej”. 

 

Instämmer... inte knappast varken delvis helt vet 
  alls  eller   ej 
  1 2 3 4 5 R 
a) Återvinningsstationen ligger  
 på lagom avstånd       

b) Återvinningsstationen är ofta  
 nedskräpad       

c) Städningen av återvinnings-  
 stationen är bra       

d) Skyltningen på behållarna är tydlig       

e) Det är ofta fullt i behållarna       

f) Det är viktigt att återvinnings-  
 stationerna har en asfalterad yta       

g) Det är viktigt att behållarna är likadana  
 för de olika materialslagen       

h) Det är viktigt att återvinnings-  
 stationerna är upplysta       

i) Det är viktigt med välstädade  
 återvinningsstationer       

j) Det är viktigt med planteringar  
 i anslutning till återvinningsstationerna       

k) Återvinningsstationerna fungerar bra  
 på Lidingö idag       

6a) Vad anser du om behållarnas storlek? 

 

1  För stora 

2  Lagom 
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3  För små 

R  Vet ej 
 

 

6b) Vad anser du om behållarnas inkast? 

 

1  För stora 

2  Lagom 

3  För små 

R  Vet ej 

6c) Vad anser du om inkastens placering? 

 

1  För högt upp 

2  Lagom 

3  För långt ner 

R  Vet ej 

7. Var anser du att återvinningsstationen helst bör ligga för att vara lättillgänglig? Kryssa endast i 
ett alternativ. 

 

I anslutning till… 
1  Affär/Stadsdelscentrum 

2  Skola/Förskola 

3  Hemmet 

4  Busshållplats/Tågstation 

5  Större bilväg 

6  Annat, nämligen: 

R  Vet ej 

Till dig som bor i villa/radhus 

8. I en del kommuner förekommer så kallad fastighetsnära insamling. Det innebär att 
förpackningar och tidningar hämtas vid fastigheten. Två kärl med flera fack för de olika 
materialen placeras på tomten. För denna service betalar fastighetsägaren en mindre avgift. 
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Tjänsten är frivillig. 

a) Skulle du vara intresserad av fastighetsnära insamling under dessa villkor? 

 

1  Ja 

2  Nej 

R  Vet ej 
 

 

b) Skulle du vara intresserad av fastighetsnära insamling om det var kostnadsfritt? 

 

1  Ja 

2  Nej 

R  Vet ej 

c) Skulle du sortera ditt avfall noggrannare om du hade fastighetsnära insamling? 

 

1  Ja 

2  Nej 

R  Vet ej 

Till dig som bor i flerbostadshus 

9. I en del kommuner förekommer så kallad fastighetsnära insamling. Det innebär att 
förpackningar och tidningar hämtas vid fastigheten. För boende i flerbostadshus betyder denna 
service en mindre kostnad som läggs på hyran. 

a) Skulle du vara intresserad av fastighetsnära insamling under dessa villkor? 

 

1  Ja 

2  Nej 

3  Har redan fastighetsnära insamling    Fortsätt Fråga 10! 
R  Vet ej 
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b) Skulle du sortera ditt avfall noggrannare om du hade fastighetsnära insamling? 

 

1  Ja 

2  Nej 

R  Vet ej 
 

 

Till samtliga 

10. Ungefär hur ofta brukar du/ditt hushåll besöka SÖRAB:s återvinningscentral i Stockby? 

 

1  En gång i månaden eller oftare 

2  Inte så ofta, men minst en gång per kvartal 

3  Cirka en gång per halvår 

4  Cirka en gång om året 

5  Mer sällan 

6  Aldrig 

R  Vet ej 

11. Hur pass viktigt tycker du att det är att hushållen sorterar sina sopor? 

 

1  Inte alls viktigt 

2  Inte särskilt viktigt 

3  Ganska viktigt 

4  Mycket viktigt 

R  Vet ej 

12. Hur pass intresserad är du av att läsa och få information om sopor och återvinning? 

 

1  Inte alls intresserad 

2  Inte särskilt intresserad 

3  Ganska intresserad 

4  Mycket intresserad 

R  Vet ej 
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13. Hur pass engagerad är du när det gäller miljöfrågor i största allmänhet? 

 

1  Inte alls engagerad 

2  Inte särskilt engagerad 

3  Ganska engagerad 

4  Mycket engagerad 

R  Vet ej 
 

 

Bakgrundsfrågor 

14. Är du... 

 

1  Man 

2  Kvinna 

15. Hur gammal är du? 

 

1  18–29 år 

2  30–39 år 

3  40–49 år 

4  50–59 år 

5  60–64 år 

6  65–74 år 

7  Över 75 år 

16. Hur många personer är det totalt i ditt hushåll, dig själv medräknad? 

 

1  1 person 

2  2 personer 

3  3 personer 

4  4 personer 

5  5 personer 
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6  6 personer eller fler 

17. Har du barn i ditt hushåll och i så fall hur gamla är de? 

 

1  Barn under 7 år 

2  Barn mellan 7 och 14 år 

3  Barn mellan 15 och 19 år 

4  Vuxna barn över 20 år 

5  Har ej barn boende i hushållet 
 

 

18. Bor du i...? 

 

1  Fristående villa 

2  Radhus eller kedjehus 

3  Bostadsrätts-/andelslägenhet 

4  Hyreslägenhet 

5  Annat, nämligen: 

19. I vilket område bor du? 

 

1  Askrike 15  Killinge 

2  Baggeby 16  Käppala 

3  Bo  17       Larsberg 

4  Bo Gärde 18  Långängen 

5  Bodal  19       Mosstorp 

6  Brevik  20       Mölna 

7  Elfvik  21       Näset 

8  Gångsätra 22  Rudboda 

9  Gåshaga 23  Skärsätra 

10  Hersby 24  Sticklinge 

11  Herserud 25  Stockby 

12  Högberga 26  Torsvik 

13  Högsätra 27  Annat område, nämligen: 
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14  Islinge 

Har du några övriga synpunkter och kommentarer angående kommunens återvinningsstationer, som 
kan vara värdefulla för oss att ta del av? 

 

 
 
Var vänlig och bläddra igenom formuläret och kontrollera att du har svarat på alla frågor! 
 
 

Tack för hjälpen! 
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Bilaga 4 – Statistiska beräkningar 
 
Fråga 2a: Ungefär hur ofta brukar du besöka någon återvinningsstation? 
 
H0 : hur ofta någon besöker en återvinningsstation är oberoende av boendeform. 

Observerat antal Småhusboende Flerbostadshusboende Totalt  
Mer än 1 gång i veckan 100 78 178  

Varannan vecka 119 59 178  
Mindre än en gång i månaden 90 127 217  

Totalt 309 264 573  
   

Förväntat antal Småhusboende Flerbostadshusboende   
Mer än 1 gång i veckan 96,0 82,0   

Varannan vecka 96,0 82,0   
Mindre än en gång i månaden 117,0 100,0   

   
Frihetsgrad f 2   

Qobs 25,8   
α 0,05 0,01 0,001 0,0005 

χ2
α

  (f) 5,99 9,21 13,8 15,2 
 
H0 : hur ofta  någon besöker en återvinningsstation är oberoende av ålder.                                            

Observerat antal 18-39 år 40-64 år 65-74 år Totalt 
Mer än 1 gång i veckan 16 118 48 182 

Varannan vecka 32 122 29 183 
Mindre än en gång i månaden 60 130 27 217 

Totalt 108 370 104 582 
   

Förväntat antal 18-39 år 40-64 år 65-74 år  
Mer än 1 gång i veckan 33,8 115,7 32,5  

Varannan vecka 34,0 116,3 32,7  
Mindre än en gång i månaden 40,3 138,0 38,8  

   
Frihetsgrad f 4   

Qobs 31,3   
α 0,05 0,01 0,001 0,0005 

χ2
α

  (f) 9,49 13,3 18,5 20 
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Fråga 3: Hur tar du dig oftast till återvinningsstationen? 
 
H0 : hur någon tar sig till en återvinningsstation är oberoende av boendeform. 

Observerat antal Småhusboende Flerbostadshusboende Totalt  
Till fots 21 117 138  
Med bil 275 110 385  

Totalt 296 227 523  
   

Förväntat antal Småhusboende Flerbostadshusboende   
Till fots 78,1 59,9   
Med bil 217,9 167,1   

   
Frihetsgrad f 1   

Qobs 130,65   
α 0,05 0,01 0,001 0,0005 

χ2
α

  (f) 3,84 6,63 10,8 12,1 
 
H0 : hur någon tar sig till en återvinningsstation är oberoende av kön. 

Observerat antal Män Kvinnor Totalt  
Till fots 48 92 140  
Med bil 226 165 391  

Totalt 274 257 531  
   

Förväntat antal Män Kvinnor   
Till fots 72,2 67,8   
Med bil 201,8 189,2   

   
Frihetsgrad f 1   

Qobs 22,8   
α 0,05 0,01 0,001 0,0005 

χ2
α

  (f) 3,84 6,63 10,8 12,1 
 
H0 : hur någon tar sig till en återvinningsstation är oberoende av ålder. 

Observerat antal 18-39 år 40-64 år 65-74 år Totalt 
Till fots 37 74 31 142 
Med bil 64 263 62 389 

Totalt 101 337 93 531 
   

Förväntat antal 18-39 år 40-64 år 65-74 år  
Till fots 27,0 90,1 24,9  
Med bil 74,0 246,9 68,1  

   
Frihetsgrad f 2   

Qobs 11,0   
α 0,05 0,01 0,001 0,0005 

χ2
α

  (f) 5,99 9,21 13,8 15,2 
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Fråga7: Var anser du att en återvinningsstation helst bör ligga för att vara lättillgänglig? 
 
H0 : var någon anser att en återvinningsstation bör ligga är oberoende av boendeform. 

Observerat antal Småhusboende Flerbostadshusboende Totalt  
Affär/stadsdelscentrum 104 60 164  

Hemmet 67 115 182  
Större bilväg 101 31 132  

Totalt 272 206 478  
   

Förväntat antal Småhusboende Flerbostadshusboende   
Affär/stadsdelscentrum 93,3 70,7   

Hemmet 103,6 78,4   
Större bilväg 75,1 56,9   

     
Frihetsgrad f 2   

Qobs 53,6   
α 0,05 0,01 0,001 0,0005 

χ2
α

  (f) 5,99 9,21 13,8 15,2 
 
H0 : var någon anser att en återvinningsstation bör ligga är oberoende av kön. 

Observerat antal Män Kvinnor Totalt  
Affär/stadsdelscentrum 79 89 168  

Hemmet 76 108 184  
Större bilväg 91 43 134  

Totalt 246 240 486  
   

Förväntat antal Män Kvinnor   
Affär/stadsdelscentrum 85,0 83,0   

Hemmet 93,1 90,9   
Större bilväg 67,8 66,2   

     
Frihetsgrad f 2   

Qobs 23,3   
α 0,05 0,01 0,001 0,0005 

χ2
α

  (f) 5,99 9,21 13,8 15,2 
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Fråga 11: Hur pass viktigt tycker du att det är att hushållen sorterar sina sopor? 
 
 H0 : hur pass viktigt någon anser att det är att sortera sopor är oberoende av kön. 

Observerat antal Män Kvinnor Totalt  
Ej viktigt 33 15 48  

Viktigt 257 267 524  
Totalt 290 282 572  

   
Förväntat antal Män Kvinnor   

Ej viktigt 24,3 23,7   
Viktigt 265,7 258,3   

     
Frihetsgrad f 1   

Qobs 6,9   
α 0,05 0,01 0,001 0,0005 

χ2
α

  (f) 3,84 6,63 10,8 12,1 
 
Fråga 13: Hur pass engagerad är du när det gäller miljöfrågor i största allmänhet? 
 
H0 : hur pass engagerad någon anser sig vara i miljöfrågor är oberoende av ålder. 

Observerat antal 18-39 år 40-64 år 65-74 år Totalt
Ej engagerad 52 81 24 157

Engagerad 58 285 80 423
Totalt 110 366 104 580

  
Förväntat antal 18-39 år 40-64 år 65-74 år 

Ej engagerad 29,8 99,1 28,2 
Engagerad 80,2 266,9 75,8 

     
Frihetsgrad f 2  

Qobs 28,1  
α 0,05 0,01 0,001 0,0005

χ2
α

  (f) 5,99 9,21 13,8 15,2
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Bilaga 5 – Kartor över platser för nya återvinningsstationer 
 
Torsvikssvängen  
 

Torsvikssvängen

Torsvikssvängen

To
rs

vi
ks

sv
än

ge
n

 
 
 
Centrumparkeringen 
 

Friggavägen
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 21

Drottvägen 
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Pumpvägen 
 

6

26

24

2

8

15

3

5

4 6

7

2

9

1

11 13

5

3

7

1

1

31

Pumpvägen

Banérförarvägen

äg
en  



 22

Primulavägen 
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Käppala skola 
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