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Collection of Waste Electrical and Electronic Equipment - A Case 
Study of two Swedish Municipalities 
 
ISAK ÖHRLUND 
 
Öhrlund, Isak., 2012: Insamling av elektriskt och elektroniskt avfall – En fallstudie av två svenska kommuner. 

Examensarbete i Hållbar Utveckling vid Uppsala universitet, 71 pp, 30 ECTS/hp 

 

Abstract: Waste electrical and electronic equipment (WEEE) is the fastest growing waste stream within the EU, and at 

the same time of the most hazardous forms of waste, threatening both human health and the environment if not properly 

collected and treated. Sweden started a separate collection of WEEE in 2001, and with 16,27 kg of WEEE collected per 

person in 2011 it has one of the highest collection rates within the EU. Despite this, small WEEE is still ending up in all 

types of household waste. To solve this issue, the need for increased availability of collections points and information is 

frequently discussed, but despite improvements in these areas the content of WEEE in household waste remains 

relatively stable. The studies that make up the basis of today’s improvement work, have either been looking at 

shortcomings of the collection system from a national point of view, or on the effectiveness of alternative local 

collection systems. Based on these studies, conclusions about the general shortcomings of the system and potential 

ways of improvement have been drawn. At the same time, statistics show that the collection of WEEE differs 

substantially between different parts of Sweden, and that some municipalities have surprisingly efficient collection 

systems compared to others. With regard to his, current improvement strategies may not be optimal.  

 

Instead of looking at the strengths and weaknesses of specific collection systems, this study looks at the differences 

between two Swedish municipalities, one with a high and one with a low collection rate of small WEEE and compact 

fluorescent lamps, with the aim of creating a better understanding of factors that may contribute to high collection rates. 

The differences that are studied are the availability of collection points and the information in connection to these, the 

municipalities’ work and the resident’s knowledge, attitudes, preferences, subjective behavior and subjective perception 

of the collection system’s availability and functionality. Furthermore, the thesis examines whether the residents have 

been informed in accordance with European and national WEEE-legislation and what their attitudes and preferences are 

regarding a potential deposit system for small WEEE and compact fluorescent lamps. 

 

The results show that differences can be seen in all areas but the residents’ knowledge. From the observed differences, 

conclusions about possible ways of improving the collection of WEEE in Sweden are drawn. On a local level, increased 

municipal engagement and work efforts, in combination with increased access to collection points along with 

appropriate and well customized information in connection to these, is likely to increase the collection of WEEE. On a 

national level, increased supervision that forces municipalities to comply with the information requirements in 

European and national legislation, may lead to an increased awareness among Swedish citizens, which may in turn lead 

to a decrease in wrongly sorted small WEEE and compact fluorescent lamps. Finally, a potential deposit system for 

small WEEE and compact fluorescent lamps may be yet another way of increasing collection rates. The results suggest 

that a deposit system may in fact increase the motivation of citizens to recycle these products, decrease the amount of 

old electrical and electronic equipment currently stockpiled in private households, offer new possibilities to mark and 

track products and potentially lower the costs of collection. 

 

Keywords: Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE, Collection System, Deposit System, Theory of Planned 

Behavior, Sustainable Development 

 

Isak Öhrlund, Department of Earth Sciences, Uppsala University, Villavägen 16, SE- 752 36 Uppsala, Sweden 
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Insamling och hantering av elektriskt och elektroniskt avfall – En 
fallstudie av två svenska kommuner 
 
ISAK ÖHRLUND 
 
Öhrlund, I., 2012: Insamling av elektriskt och elektroniskt avfall – En fallstudie av två svenska kommuner. 

Examensarbete i Hållbar Utveckling vid Uppsala universitet, 71 sidor, 30 ECTS/hp 

 

Sammanfattning: Elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) är den snabbast växande avfallskategorin inom EU, 

samtidigt som det är en av de mest skadliga formerna av avfall för människors hälsa och miljön om det inte samlas in 

och tas om hand på rätt sätt. Sverige påbörjade insamlingen av el-avfall 2001 och samlar idag in 16,27 kg el-avfall per 

person vilket är av de högsta insamlingsnivåerna inom EU, men trots det slängs fortfarande smått el-avfall så som 

hushållsprodukter, mobiltelefoner och lågenergilampor i andra avfallsfraktioner. För att lösa detta problem talar man 

om behovet av ökad tillgänglighet på insamlingsplatser och information, men undersökningar av hushållsavfallets 

sammansättning visar att innehållet av el-avfall i stort sett är oförändrat, trots ökad tillgänglighet och information. De 

studier som ligger till grund för dagens förbättringsåtgärder har antingen tittat på insamlingssystemets brister utifrån ett 

nationellt perspektiv eller på effektiviteten av alternativa lokala insamlingssystem. Utifrån dessa har slutsatser dragits 

om allmänna brister och potentiella förbättringsåtgärder. Statistik visar samtidigt att insamlingen av el-avfall skiljer sig 

åt markant mellan olika platser i landet, och att somliga kommuner har förvånansvärt effektiva system jämfört med 

andra. Med hänsyn till detta så finns en uppenbar risk att dagens förbättringsåtgärder är suboptimala. 

 

Istället för att undersöka styrkor och svagheter med specifika insamlingssystem så studeras i denna uppsats skillnaderna 

mellan två svenska kommuner, en med hög och en med låg insamlingsnivå av diverse elektronik och 

gasurladdningslampor, med syftet att skapa en bättre förståelse för vilka faktorer som bidrar till en effektiv insamling. 

Skillnaderna som studeras är tillgängligheten på insamlingsplatser och informationen i anslutning till dessa, 

kommunernas arbetsinsatser samt invånarnas kunskap, attityder och preferenser, uppgivna beteenden och subjektiva 

uppfattning om insamlingssystemens tillgänglighet och funktion. Vidare studeras även om kommuninvånarna 

informerats i enlighet med den lagstiftning som finns på området och vad invånarna har för attityder till, och preferenser 

kring, ett eventuellt pantsystem för lågenergilampor och smått el-avfall .Frågeställningarna studeras genom en 

kombination av intervjuer med nyckelpersoner, inventering av insamlingsplatser samt en enkätundersökning.  

 

Resultaten av studien visar att det finns skillnader på samtliga undersökta områden, med undantag för invånarnas 

kunskap. Av skillnaderna dras slutsatsen att det finns ett antal åtgärder som sannolikt skulle kunna öka insamlingen av 

el-avfall i Sverige. På lokal nivå kan sannolikt ett ökat kommunalt engagemang och arbete med frågan om el-avfall, i 

kombination med ökad tillgänglighet på insamlingsplatser samt god och välanpassad information i anslutning till dessa, 

öka insamlingen av el-avfall. På nationell nivå kan sannolikt en skärpt tillsyn som tvingar kommunerna att följa 

informationskravet i aktuell lagstiftning leda till en ökad medvetenhet bland svenska medborgare, vilket i sin tur 

sannolikt kan bidra till minskade mängder felsorterade lågenergilampor och smått el-avfall. Slutligen tycks ett 

eventuellt pantsystem för lågenergilampor och annat smått el-avfall vara ytterligare ett sätt att öka insamlingen. Studien 

tyder på att ett pantsystem skulle kunna öka människors benägenhet att lämna in dessa produkter till återvinning, 

minska mängden upplagrad elektronik i hemmen, erbjuda nya möjligheter vad gäller märkning och uppföljning av 

produkter samt potentiellt kunna minska insamlingskostnaderna.  

 

Nyckelord: Elektriskt och elektroniskt avfall, WEEE, insamlingssystem, pantsystem, teorin om planerat beteende, 

hållbar utveckling 

 

Isak Öhrlund, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, Villavägen 16, SE- 752 36 Uppsala 
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Ord- och definitionslista 

Ord / begrepp Förklaring 

Diverse elektronik Innefattar allt el-avfall utom kylskåp och frysar, vitvaror, batterier, 

gasurladdningslampor och icke gasurladdningslampor. Kategoriseringen är 

El-kretsens egna och baseras på hur produkterna återvinns till skillnad från 

produktkategorierna i WEEE-direktivet som baseras på produkternas 

funktion (personlig kommunikation Martin Seeger, El-kretsen, 9 mars 

2012). I princip motsvarar detta ”smått el-avfall”, med undantag för 

skrymmande produkter så som stora TV-apparater och datorskärmar.
 
 

Elektriskt och elektroniskt 

avfall / el-avfall 

(WEEE) 

”Elektriska eller elektroniska produkter som enligt definitionen i artikel 1 a 

i direktiv 75/442/EEG är avfall, inklusive alla komponenter, 

utrustningsdelar och förbrukningsvaror som utgör del av produkten då 

denna kasseras.” (Europaparlamentet, 2012) 

Elektrisk och elektronisk 

utrustning (EEE) 

”Produkter som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält 

för att fungera korrekt samt produkter för generering, överföring och 

mätning av sådan ström och sådana fält, och som omfattas av någon av de 

kategorier som anges i bilaga I A och som är avsedda att användas med en 

spänningpå högst 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström” 

(Europaparlamentet, 2012). 

FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

Gasurladdningslampor Ljuskällor som avger ljus genom elektrisk urladdning av gasblandat 

lyspulver. Lamporna (exempelvis lysrör och lågenergilampor) innehåller 

kvicksilver. 

Lågenergilampor Kompakta gasurladdningslampor som ersatt de tidigare glödlamporna under 

deras utfasningsperiod inom EU. 

Plockanalys Arbetsmetod där man noggrant går igenom och väger varje avfallsfraktion i 

en begränsad mängd avfall för att kunna dra generella statistiska slutsatser 

om avfallets sammansättning. 

Smått el-avfall* El-avfall av sådan storlek att det skulle kunna slängas i vanliga sopkärl eller 

i fastighetsnära soprum. 

ÅVC Återvinningscentral 

ÅVS Återvinningsstation (används ofta synonymt med FTI) 
* Den definition som används i denna rapport i brist på allmänt vedertagen definition 
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1 Introduktion 

De senaste århundradena har vår planet förändrats markant. Världsbefolkningen har ökat från en till 

sju miljarder sedan 1800-talet (United Nations, 2004; U.S. Census Bureau, 2012) vilket 

tillsammans med ökade krav på materiell välfärd har skapat ett enormt tryck på vår planet. Till följd 

av detta är idag flera av de mest fundamentala naturresurserna för dagens moderna samhälle på väg 

att sina (Giurco et al., 2009; IEA, 2010; New Scientist, 2007), samtidigt som jordens klimat- och 

ekosystem riskerar irreversibla förändringar om inte växthusgasutsläppen och förlusten av 

biodiversitet upphör (IPCC, 2007; Rockström et al., 2009). 

 

För att vända denna negativa trend krävs en hållbar utveckling där vi förvaltar naturens resurser på 

ett uthålligt sätt för att skapa balans och resiliens
1
 i våra ekologiska, ekonomiska och sociala system 

(Holling & Walker, 2003). Vi har relativt nyligen börjat inse hur dessa system är sammankopplade 

och att ekonomisk och social hållbarhet inte kan uppnås utan ekologisk hållbarhet, eftersom våra 

ekonomiska system bygger på nyttjandet av naturresurser och samhället till stor del på den ekonomi 

som därigenom skapas. Ett hållbart nyttjande av naturresurser är därför fundamentalt och vi måste 

därmed övergå från den slit-och-släng mentalitet som kommit att dominera synen på energi, 

material och produkter till ett holistiskt kretsloppstänkande. 

 

Hantering av avfall är en mycket viktig del i sammanhanget. Jordens sju miljarder människor 

konsumerar enorma mängder material och produkter, och när avfallet grävs ned eller förbränns 

istället för att återanvändas eller återvinnas måste nya naturresurser extraheras för att tillgodose våra 

behov. Att i sin tur extrahera och framställa material och produkter kräver energi och andra resurser 

så som vatten och landområden, vilket i kombination med eventuell användning och utsläpp av 

kemikalier och andra föroreningar medför stora påfrestningar på våra ekosystem och samhällen. 

Resultatet är att jordens resurser förbrukas och avfall uppstår - en och en halv gång snabbare än de 

hinner återskapas respektive tas om hand av naturen (World Wildlife Fund, 2010). 

 

Att förebygga uppkomsten av avfall genom resurseffektivisering, att återanvända produkter, att 

materialåtervinna det som inte kan återanvändas och att återvinna det som inte kan 

materialåtervinnas (exempelvis genom energiåtervinning) minimerar behovet av nyproduktion och 

därmed miljöpåverkan. I syfte att nå en hållbar utveckling bör vi därför sträva efter denna hierarki 

av avfallshantering. Inom EU har man beslutat att göra just detta i och med införandet av det nya 

avfallsdirektivet (2008/98/EG) där man hänvisar till avfallshierarkin som prioriteringsordning när 

det gäller lagstiftning och politik inom avfallsområdet (Naturvårdsverket, 2011).  

 

Avfallshierarkin gäller alla typer av avfall, men eftersom olika typer av avfall har olika stor 

påverkan på miljön, samhället och ekonomin så bör vissa avfallstyper prioriteras. Material och 

produkter vars produktion är energi- och materialintensiv samtidigt som värdefulla och/eller 

miljöfarliga ämnen används och riskerar att gå till spillo respektive spridas är av sådant slag. Inom 

EU är man väl medveten om detta och har valt att prioritera utvalda avfallsströmmar (European 

Commission, 2012b). Avfallsdirektivet kompletteras därför av en rad andra direktiv som mer 

specifikt reglerar vissa avfallstyper, så som uttjänta bilar, batterier och elektriskt och elektroniskt 

avfall (European Commission, 2012b). 

 

Elektriskt och elektroniskt avfall är den enskilt snabbast växande avfallsströmmen inom EU (StEP, 

2011). Avfallet har samtidigt mycket stor påverkan på miljön, samhället och ekonomin eftersom 

produktionen av elektronik är mycket energi- och materialintensiv samtidigt som värdefulla och 

miljöfarliga ämnen riskerar gå till spillo respektive spridas i naturen om hanteringen är bristfällig 

(Greenpeace, 2005; European Commission, 2011). Med anledning av detta har elektriskt och 

elektroniskt avfall fått stor uppmärksamhet de senaste decennierna av internationella 

                                                           
1
 Ett mått på ett systems förmåga att återgå till sitt ursprungliga tillstånd efter en störning, dvs. ett systems uthållighet 

eller motståndskraft (Holling & Walker, 2003) 
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miljöorganisationer, FN, EU och nationella parlament. I Sverige finns ett relativt välfungerande 

insamlingssystem för detta avfall på plats, men brister har uppdagats vilket gjort att frågan återigen 

blivit högaktuell. 

1.1 Övergripande syfte och disposition 

Med anledning av det nyligen uppdagade problemet med lågenergilampor i glasåtervinningen och 

det ihållande problemet med förekomsten av el-avfall i andra avfallsfraktioner, så syftar denna 

uppsats till att studera två svenska kommuner, en med hög och en med låg insamlingsnivå av el-

avfall, för att se om och hur de skiljer sig åt. Syftet med detta är att klarlägga vilka faktorer som kan 

tänkas bidra till en effektiv insamling av el-avfall, och därmed hur nuvarande problem kan lösas. 

 

Uppsatsen inleder med en sammanfattning av situationen kring elektriskt och elektroniskt avfall i 

världen utifrån flöden, miljö- och hälsokonsekvenser. Därefter presenteras de lagar som reglerar 

hanteringen av el-avfall i Europa och Sverige, varpå det svenska insamlingssystemet, dess funktion 

och brister sammanfattas. De förbättringsåtgärder som huvudsakligen överläggs och används av 

ansvariga branschorganisationer tas upp och diskuteras i ljuset av faktiska resultat och mänskliga 

faktorer som kan tänkas påverka insamlingen, men som till stor del saknas i debatten. 

 

Därefter presenteras studiens syfte, forskningsfrågor och utvalda metoder, varpå resultaten 

presenteras och diskuteras. Avslutningsvis diskuteras potentiella förbättringsåtgärder som kan 

tänkas gynna insamlingen av el-avfall och bidra till att lösa de problem som idag existerar. 

1.2 Elektriskt och elektroniskt avfall 

1.2.1 Mängder och flöden 

Konsumtionen av elektriska och elektroniska produkter har ökat explosionsartat de senaste 

decennierna (Widmer et al., 2005). Den ökade efterfrågan beror dels på ett ökat antal konsumenter, 

men också ökad andel konsumenter som har råd och samtidigt ett begär efter ny teknik. Begäret har 

på senare triggats av modetrender i elektronikvärlden som lett till ökad konsumtion. Ett bra exempel 

på detta är försäljningen av Apples mobiltelefon iPhone som sedan lanseringen ökat kraftigt (Figur 

1). 

 

 
Figur 1. Försäljningen av Apples mobiltelefon iPhone från dess release år 2007 till början av år 2012. Figuren baseras 

på data från Apples kvartalsrapporter Q3 2007 – Q1 2012 (Apple, 2012). Observera att Apples räkenskapsår slutar i 

september, vilket är anledningen till att kvartal 1 är i oktober-december. 
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När nya teknologier intar marknaden försvinner gamla och el-avfall uppstår. Processen kan ske 

mycket snabbt vid ett teknologiskifte, så som när CRT-skärmar ersattes av platta datorskärmar 

(Figur 2). Livslängden på elektronikprodukter har också sjunkit över tiden vilket gynnar 

uppkomsten av el-avfall. För datorer som används i utvecklingsländer har livslängden sjunkit från 

sex till två år under perioden 1997-2005 (Greenpeace, 2005). 

 

 
Figur 2. Antal sålda datorskärmar inom EU25 under perioden 2000-2008. Figuren baseras på uppskattade data från IVF 

(2007)  

 

Exakt hur mycket elektronik som sätts på marknaden och hur mycket el-avfall som uppstår är oklart 

(UNEP, 2009). Under 90-talet uppskattades det att cirka 7 miljoner ton elektroniska produkter 

såldes inom EU15, jämfört med 10,3 miljoner ton år 2005 inom EU27 (United Nations University, 

2007). Uppskattningsvis 8,3-9,1 miljoner ton elektriskt och elektroniskt avfall uppstod inom EU27 

under 2005 och siffran väntas stiga till 12,3 miljoner ton år 2020 (United Nations University, 2007). 

El-avfall är därmed den snabbast växande avfallskategorin inom EU (StEP, 2011).  

 

Globalt sett saknas pålitliga data (UNEP, 2009). Enligt Greenpeace (2005) uppstår globalt sett 20-

50 miljoner ton el-avfall per år, enligt UNEP (2009) cirka 40 miljoner ton. Osäkerheten i siffrorna 

beror delvis på att det saknas standardiserade metoder för att uppskatta mängden el-avfall som 

genereras, vilket i sin tur får forskare att hävda att uppskattade mängder el-avfall kan vara grovt 

underskattade (Ongondo et al., 2010). 

1.2.2 Miljöpåverkan 

1.2.2.1 Produktion av elektronik 

Produktionen av elektronik har som tidigare nämnts en stor negativ påverkan på miljön vilket 

bottnar i produkternas komplexa sammansättning av olika material. Enligt en grov uppskattning 

som gjorts på el-avfallets generella sammansättning utgörs knappt hälften av vikten av järn och stål, 

21% av plast, 13% av rostfria metaller (inklusive ädelmetaller) och resterande del av andra material 

så som glas, keramik och gummi (Widmer et al., 2005). 

 

Just metallerna har en stor betydelse för elektronikprodukternas miljöpåverkan. Vanlig elektronik 

kan innehålla upp till 60 olika metaller (National Research Council, 2008) och framställningen av 

dessa kräver stora mängder energi, landområden och vatten. Efterfrågan på metaller har, förutom på 

grund av ökad industrialisering, till stor del ökat till följd av ökad efterfrågan från 

elektronikindustrin (Ongondo et al., 2010). Den höga efterfrågan har lett till nyttjande av allt lägre 

malmkoncentrationer vilket förvärrat miljöpåverkan genom att större mängder material måste 

behandlas, större landområden ödeläggas och mer energi, vatten och kemikalier användas (Öko-
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Institut e.V, 2011). Utvinningen och bearbetningen riskerar medföra utsläpp av giftiga kemikalier, 

restprodukter och toxiska grundämnen om inte tillräckliga miljöskyddssystem finns på plats – något 

som sällan finns i de utvecklingsländer som står för en stor del av världens metallproduktion (Öko-

Institut e.V, 2011).  

 

Den energislukande metallframställningen medför i regel stora utsläpp av växthusgaser (beroende 

på vilken energikälla som används) vilka bidrar till klimatförändringar, samt utsläpp av svavel- och 

kväveoxider som i sin tur bidrar till försurning av mark och vatten (Öko-Institut e.V, 2011). 

Exempelvis krävde den amerikanska metallindustrin energi motsvarande 550 miljarder Btu
2
 år 

2007, vilket kan översättas till cirka 33,5 miljoner ton koldioxidutsläpp (U.S Department of Energy, 

2007). Detta är i samma storleksordning som Nya Zeelands totala utsläpp av växthusgaser under 

2008 (United Nations Statistics Division, 2011). Vidare genererar produktionen av ett ton 

ädelmetall så som guld, platina eller palladium (samtliga vanligt förekommande i elektronik) 10 000 

ton koldioxidutsläpp (Swiss Center for Life Cycle Inventories, 2006). 

 

Framställningen av plast och andra material kräver också energi, men det är inte energiåtgången 

som utgör dessa materials största miljöpåverkan. I de plaster som används i elektronik tillsätts ofta 

flamskyddsmedel, mjukgörare och andra kemikalier vilka visat sig ha hormonstörande effekter som 

kan leda till reproduktionssvårigheter, cancer, ökad risk för fetmarelaterade sjukdomar så som 

diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, beteendestörningar och andra åkommor (ChemSec, 2011). 

Det är innehållet av dessa och andra vanligt förekommande toxiska substanser så som bly, 

kvicksilver, kadmium, arsenik, selen och sexvärt krom som utgör den andra stora miljö- och 

hälsopåverkan från elektroniska produkter. 

1.2.2.2 Omhändertagande av uttjänt elektronik 

Elektroniska produkter har en negativ miljöpåverkan även senare i livscykeln om de inte tas om 

hand på rätt sätt. Om produkterna inte återvinns går material till spillo och leder till ökad efterfrågan 

på nyframställda råmaterial, vilket ökar användningen av energi, mark, vatten och kemikalier samt 

utsläppen av växthusgaser, försurande gaser och andra föroreningar. Otillräcklig avfallshantering 

leder också till utsläpp av de hälso- och miljöfarliga ämnen som ofta återfinns i produkterna. Enligt 

UNEP (2009) kan elektroniska produkter medföra tre typer av utsläpp under avfallshanteringen: 

1. Primära utsläpp av giftiga substanser som finns i el-avfallet (ex. kvicksilver, bly, arsenik, 

pollyklorerade bifenyler etc.) 

2. Sekundära utsläpp som uppstår vid felaktig avfallshantering (ex. uppkomsten av dioxiner 

och furaner vid förbränning / upphettning) 

3. Tertiära utsläpp av giftiga ämnen som används i återvinningsprocesser (ex. cyanid, syror och 

kvicksilver) 

 

Omfattningen av dessa beror på produkternas sammansättning och hur avancerad avfallshantering 

som används. 

1.2.3 Reglering 

För att minska miljöpåverkan krävs att materialen som använts i elektroniska produkter återvinns 

och att miljö- och hälsofarliga substanser tas om hand på rätt sätt. På så vis minskar behovet av att 

utvinna nya material och således användningen av energi, mark, vatten och kemikalier samt 

utsläppen av växthusgaser, försurande gaser och andra föroreningar. Enligt Umicore, världens 

främsta återvinnare av värdefulla metaller, finns potential att spara 14 miljoner ton koldioxidutsläpp 

genom att återvinna 80% av de metaller som återfinns i el-avfall (Hagelüken, 2008). Värdet på de 

metaller som skulle kunna återvinnas uppgår dessutom till över 45 miljarder dollar (Hagelüken, 

2008). 

 

                                                           
2
 British Thermal Unit (ett mått på energimäng). 1 Btu motsvarar 1055 Joule (J) eller 0,2931 wattimmar (Wh).  
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Dessvärre återvinns inte el-avfall i tillräcklig omfattning, varken inom EU eller andra ekonomiskt 

utvecklade delar av världen. Anledningen är (i) att avfallet inte samlas in, (ii) att 

återvinningsprocesserna delvis är undermåliga och att (iii) el-avfall exporteras (både legalt och 

illegalt) till länder med undermålig avfallshantering (UNEP, 2009). 

1.2.3.1 Direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall 

För att lösa frågan om el-avfall inom EU bad Europaparlamentet Europakommissionen 1996 att 

komma med förslag till direktiv rörande hanteringen av elektriskt och elektroniskt avfall samt ett 

antal andra högprioriterade avfallskategorier (Official Journal of the European Union, 2003). 

Kommissionens förslag lades i juni 2000 och det nya direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall 

(2002/96/EC) trädde i kraft början av 2003. Direktivet som kommit att kallas WEEE-direktivet efter 

engelskans ”Directive on waste electrical and electronic equipment”, har sedan implementeringen 

styrt hanteringen av de flesta typerna av el-avfall inom EU. Direktivets övergripande syfte är att 

förhindra uppkomsten av el-avfall och att främja återanvändning, materialåtervinning och annan typ 

av återvinning för att minska bortskaffandet av el-avfall. Direktivet syftar också till att minska 

miljöpåverkan från alla aktörer involverade i elektronikprodukternas livscykel, så som producenter, 

distributörer, konsumenter och avfallsbehandlare (Official Journal of the European Union, 2003). 

 

Direktivet i korthet (Official Journal of the European Union, 2003)
 
 

Direktivet kräver att medlemsstaterna senast 13 augusti 2005 har inrättat ett avgiftsfritt insamlingssystem 

för el-avfall från privathushåll som tar hänsyn till befolkningstäthet och därmed behovet av ett nödvändigt 

antal lättillgängliga insamlingsanläggningar. Systemet bygger på principen om producentansvar vilket 

innebär att insamling, behandling, återvinning och bortskaffande skall finansieras av producenterna. 

Producenterna skall märka samtliga produkter som sätts på marknaden med symbolen i direktivets Bilaga 

IV (Figur 3) samt information som visar att produkten satts på marknaden efter 13 augusti 2005. 

Producenterna bör lämna en finansiell garanti för att förhindra att kostnader för omhändertagande av 

övergivna produkter skjuts över på samhället. Finansieringsansvaret för omhändertagandet av historiskt el-

avfall bör fördelas proportionerligt över de producenter som finns på marknaden när kostnaden uppkommer. 

 
Figur 3. Symbolen för märkning av elektriska och elektroniska produkter som skall samlas in separat 
 

Direktivet (Artikel 10, punkt 1) kräver att medlemsstaternas invånare får tillgång till all nödvändig 

information om: 

a) Skyldigheten att inte längre bortskaffa WEEE som osorterat kommunalt avfall och att samla in sådant 

WEEE separat. 

b) De system för återlämnande och insamling som de har tillgång till. 

c) Användarnas egen roll i återanvändningen, materialåtervinningen och de övriga formerna av återvinning 

av WEEE. 

d) De potentiella effekterna på miljön och människors hälsa till följd av förekomsten av farliga ämnen i 

elektriska och elektroniska produkter. 

e) Innebörden av den symbol som visas i bilaga IV (Figur 3) 

 

Senast 31 december 2006 ska medlemsstaterna samla in i genomsnitt 4kg el-avfall per invånare (från 

privathushåll).  
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De elektriska och elektroniska produkter som omfattas av direktivet har delats in i tio kategorier baserat på 

produkternas funktion (direktivets Bilaga I A): 

1.  Stora hushållsapparater 

2.  Små hushållsapparater 

3.  It- och telekommunikationsutrustning 

4.  Hemutrustning och solcellspaneler 

5.  Belysningsutrustning 

6.  Elektriska och elektroniska verktyg (med undantag för storskaliga, fasta industriverktyg) 

7.  Leksaker samt fritids- och sportutrustning 

8.  Medicintekniska produkter (med undantag för alla implantat och infekterade produkter) 

9.  Övervaknings- och kontrollinstrument 

10.  Automater 

 

Mer specifikt vilka produkter dessa kategorier omfattar listats i direktivets Bilaga I B. 

 

Av direktivet framgår att kommissionen, inom fem år från direktivets införande, skall rapportera till 

parlamentet baserat på de erfarenheter som erhållits samt ge förslag på eventuella förändringar. 

Kommissionen väntas också komma med förslag på nya mål för återvinning, 

återvinning/återanvändning av material, återanvändning av hela produkter samt för produktkategori 

åtta (medicinsk utrustning) senast 31 december 2008 (Official Journal of the European Union, 

2003). Kommissionen lade ett nytt förslag till direktiv den 3 december 2008. Målet med det nya 

förslaget var att förenkla administrationen och sänka de höga kostnader som uppstått, förbättra den 

bristfälliga implementeringsprocessen samt att ytterliga minska miljöpåverkan från insamling, 

behandling och återvinning (European Commission, 2008).  

 

Det nya direktivet godkändes av parlamentet 19 januari 2012 och väntas träda i kraft efter 

godkännande av ministerrådet under våren 2012. Det framförhandlade förslaget innehåller en rad 

förändringar och tillägg, bland annat inkludering av nya produkter (exempelvis solpaneler), nya 

insamlings- och återvinningsmål, ett nytt mål om återanvändning av hela produkter samt hårdare 

krav på tillsyn av elektronikexport (Europaparlamentet, 2012). 

 

En stor förändring är det tidigare målet om insamling av 4 kg el-avfall per invånare och år har 

ersatts av ett mer dynamiskt mål som kräver att “minst 65 % av den elektriska och elektroniska 

utrustning som släppts ut på marknaden under de tre föregående åren årligen samlas in, alternativt 

85 % av det WEEE som genererats på medlemsstatens territorium” (Europaparlamentet, 2012). 

Det nya målet är inte bara tuffare utan också bättre anpassat till medlemsstaternas olika 

förutsättningar. Minimikraven på återvinnings-, återanvändnings- och materialåtervinningskvoter 

för det insamlade avfallet är samma de tre första åren efter direktivets införande, men skärps 

därefter ytterligare (Figur 4 samt Figur A 1 i Bilaga A – Kompletterande information) 
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Figur 4. En jämförelse mellan det gamla och nya WEEE-direktivets minimikrav på återvinningskvoter för 

produktkategori 1-10. 5* tillhör produktkategori 5 och är ett specialmål för gasurladdningslampor. Baseras på data från 

direktiv 2002/96/EC (Official Journal of the European Union, 2003) samt godkänt förslag till nytt direktiv 

(Europaparlamentet, 2012). 

 

Kategoriseringen av elektriska och elektroniska produkter (direktivets Bilaga I A) samt listan över 

produkterna som kategorierna innefattar (direktivets Bilaga I B) finns kvar under en 

övergångperiod, men kommer sex år efter införandet av det nya direktivet att förenklas. I princip 

kommer direktivet att omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning med undantag för ett antal 

specialkategorier så som storskaliga installationer, rymdutrustning, kontaminerade medicintekniska 

produkter etc. 

1.3 Elektriskt och elektroniskt avfall i Sverige 

1.3.1 Reglering 

Hanteringen av visst elektriskt och elektroniskt avfall började regleras i Sverige redan 1997 i och 

med förordningen om batterier (SFS 1997:645) samt förordningen om producentansvar för bilar 

(SFS 1997:788). Tre år senare infördes även förordningen om producentansvar för glödlampor och 

vissa belysningsarmaturer (SFS 2000:208). Ytterligare fem år senare implementerades WEEE-

direktivet i svensk lagstiftning genom förordningen om producentansvar för elektriska och 

elektroniska produkter (SFS 2005:209). 

1.3.2 Insamlingssystemet 

Trots att WEEE-direktivet inte implementerades förrän 2005 fanns ett insamlings- och 

återvinningssystem för el-avfall i Sverige redan 2001 tack vare ett samarbete mellan Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL), Avfall Sverige samt elproducenternas servicebolag El-kretsen 

(Avfall Sverige, 2010). Insamlings- och återvinningssystemet ”El-retur” baserades på ett avtal som 

sa att kommunerna ansvarar för att tillhandahålla och bekosta bemannade mottagningsplatser för el-

avfall medan El-kretsen ordnar och bekostar transport, förbehandling och återvinning av el-avfallet 

(El-kretsen et al., 2009). Sverige hade således ett system för insamling och hantering av el-avfall 

redan innan WEEE-direktivet infördes, vilket sägs vara en av anledningarna till att Sverige idag har 

bland de högsta insamlingsnivåerna inom EU. 

 

År 2008 tillkom Elektronikåtervinningsföreningen (EÅF) som ytterligare en aktör på marknaden. I 

dagsläget representerar EÅF drygt 40 producenter vilka använder sina butiker som 

insamlingsplatser (EÅF, 2012). För att få samla in el-avfall på den svenska marknaden krävs enligt 

förordningen (SFS 2005:209) att man kan erbjuda insamlingssystem i samtliga kommuner, men 

eftersom EÅF saknar detta har man varit tvungen att teckna avtal med El-kretsen 
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(Naturvårdsverket, 2009). Avtalet är ett finansiellt clearingavtal som i praktiken innebär att EÅF 

betalar El-kretsen för de omkostnader som uppstår vid insamling och vidare hantering av de 

produkter som EÅFs medlemmar satt på marknaden. El-kretsen äger el-avfallet som samlas in och 

ansvarar för att det tas om hand på rätt sätt. Figur 5 visar en schematisk bild över fysiska och 

ekonomiska flöden mellan aktörerna i det svenska insamlingssystemet. 

 

 
Figur 5. Flöden av el-avfall (gröna heldragna pilar) samt ekonomiska flöden (streckade pilar) mellan aktörerna i det 

svenska insamlingssystemet. Röd streckad tvåvägspil mellan El-kretsen och EÅF representerar finansiell clearing 

mellan parterna. Bilden är anpassad efter Naturvårdsverket (2009). 

 

De svenska insamlingsnivåerna har ökat stadigt från införandet av El-retur fram till 2007, men har 

därefter kommit att sjunka något (Figur 6 samt Figur A 2, Bilaga A – Kompletterande information). 

Under 2011 samlades 154 158 ton el-avfall in vilket motsvarar cirka 16,27 kg per person. Av denna 

mängd ansvarade EÅFs medlemmar för drygt 27 000 ton (Josef Tapper, personlig e-

postkommunikation 11 april, 2011). Insamlingsnivån är därmed markant högre än den av WEEE-

direktivet fastställda miniminivån på 4kg per person. Naturvårdsverket konstaterar att 

”insamlingsnivåerna är bland de allra högsta i Europa” men samtidigt att de insamlade mängderna 

i sig inte ger ett mått på hur väl insamlingssystemet fungerar eftersom de måste relateras till 

mängden produkter som satts på marknaden (Naturvårdsverket, 2009). El-kretsen hävdar att vi har 

världens mest effektiva insamlings- och återvinningssystem (El-kretsen, 2010b). 

Insamlingsnivåerna är höga, men Norge och Schweiz ligger ändå högre med 28 respektive 17 kg 

insamlat el-avfall per invånare under 2010 (WEEE Forum, 2011). De norska siffrorna innefattar 

dock även el-avfall från professionella verksamheter, vilket innebär att exempelvis tranformatorer, 

kablar och elektriska motorer har inkluderats i siffrorna (WEEE Forum, 2011). 
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Figur 6. Insamlad mängd elektriskt och elektroniskt avfall per person i Sverige under perioden 2002-2011. Data är 

tagna från Naturvårdsverket (2009) för år 2002, Naturvårdsverket (2004) för år 2003, El-kretsen et al. (2009) för år 

2004-2007 samt El-kretsen (2010; 2011; 2012) för åren 2009-2011. Åren 2003-2011 är omräknade från antal ton till 

kg/person med SCB:s statistik över Sveriges befolkningsmängd 2002-2011 (2012). 

1.3.3 Brister och förbättringsmöjligheter 

Trots att Sverige har ett till synes välfungerande insamlingssystem finns flertalet brister. 

Skillnaderna i insamlingsnivåer över landet ger en första indikation på att insamlingen kan 

förbättras. Insamlingsnivåerna i Sveriges län var som lägst 13,63 kg/person, och som högst 22,05 

kg/person under 2011 (El-kretsen, 2012), en ganska markant skillnad i sammanhanget (Figur 7).  

 

 
Figur 7. Insamlad mängd elektriskt och elektroniskt avfall per person i Sveriges 21 län under 2011, rangordnade efter 

mängd insamlat el-avfall. Baserat på data från El-kretsens insamlingsstatistik (2012). 

 

Vad skillnaderna beror på är inte helt klart, men förutsatt att mängden elektriska och elektroniska 

produkter säljs och distribueras någorlunda jämt över landet borde också insamlingsnivåerna vara 

likartade. Om skillnaderna berodde på skillnader i mängden sålda elektronikprodukter skulle 

storstadsregionerna sannolikt ligga i topp vilket är tvärt emot verkligheten (se Figur 7). Två faktorer 

som skulle kunna skapa skillnader är (i) att kommunerna organiserar insamlingssystemen på olika 

sätt utefter lokala förutsättningar så som befolkningsstorlek, geografi, typ av bostäder och 

verksamheter och (ii) att kommunerna har olika ambitionsnivå vad gäller källsortering och 

återvinning (Naturvårdsverket, 2009). Vidare skulle även det faktum att vissa orter har ett stort antal 



 
16 

 

besökare som inte är folkbokförda på orten kunna påverka statistiken (sett till kg/invånare), något 

som delvis skulle kunna förklara Gotlands höga insamlingsnivåer. 

 

Skillnaderna tyder i sig inte nödvändigtvis på att el-avfall hamnar på villovägar, men andra 

indikatorer så som förekomsten av el-avfall i andra avfallsfraktioner, upplagring av elektriska och 

elektroniska produkter i hemmen samt fall av illegal export gör det (Naturvårdsverket, 2009). 

1.3.3.1 Elektriskt och elektroniskt avfall i hushållssoporna 

I ett samarbete mellan El-kretsen och Avfall Sverige gjordes en sammanställning av cirka 40 

kommuners plockanalyser
3
 av säck- och kärlavfall som gjorts under perioden 2005-2008. 

Sammanställningen visar att säck- och kärlavfallet i dessa kommuner i genomsnitt innehåller 0,6% 

el-avfall, vilket enligt Avfalls Sveriges uppskattning motsvarar 1,3 kg el-avfall per invånare eller 

12 000 ton totalt (Avfall Sverige, 2008). Spannet är dock betydande. De sex lägsta analysresultaten 

visade 0% medan de sex högsta visade 1,4-2,6% el-avfall. Osäkerheten i siffrorna understryks 

ytterligare genom att plockanalyserna bara innefattar ca 100 ton, vilket endast motsvarar 0,005 

procent av allt säck- och kärlavfall som genereras i Sverige årligen (Avfall Sverige, 2008). 

 

2011 gjorde Avfall Sverige en mer omfattande sammanställning av plockanalyser från 76 

kommuner under perioden 2007-2010 (Avfall Sverige, 2011). Undersökningen visar att den 

brännbara avfallsfraktionen (både utsorterad och blandad) innehåller cirka 0,4% batterier och annat 

el-avfall (egen beräkning baserad på medianvärdena presenterade i bilaga 3 i Avfall Sverige, 

2011). Tyvärr framgår inte i någon av Avfall Sveriges studier vilka kommuner som omfattas, vilket 

med tanke på skillnaderna i insamlade mängder el-avfall över Sveriges 21 län (se Figur 7) och 290 

kommuner gör att skattningen av den totala mängden el-avfall som hamnar i säck- och kärlavfallet 

bör ses som osäker. 

 

De plockanalyser som sammanställts innefattar dessutom endast säck- och kärlavfall vilket höjer 

misstankarna om att den totala mängden el-avfall som hamnar i fel avfallsfraktioner kan vara 

betydligt högre. Enligt Avfall Sverige har mängden el-avfall som hamnar bland plast- och 

metallförpackningar skattats till 150-700 ton per år, eller cirka 0,1 kg per invånare – baserat på 

plockanalyser som gjorts på åtta orter av Metallkretsen (Avfall Sverige, 2008). En överslagräkning 

baserad på preliminära data från ett pågående plockanalysprojekt av plastförpackningar visar att 

mängden el-avfall bland plastförpackningar är drygt 1% (personlig e-postkontakt med Lisa Dahlén, 

Luleå Tekniska Universitet), vilket kan översättas till >465 ton per år
4
. 

1.3.3.2 Lågenergilampor i glasåtervinningen 

I Avfall Sveriges rapport om smått el-avfall (2008) nämns att mängden lågenergilampor i säck- och 

kärlavfallet är liten, men att den riskerar öka till följd av ökad konsumtion om inte ett mer 

lättillgängligt system etableras. Hösten 2011 visade det sig att cirka 200 000 lågenergilampor 

felaktigt slängs i glasåtervinningen varje år (Balksjö och Pehrson, 2011a). Omfattningen var fram 

till dess okänd, vilket visar behovet av regelbundna plockanalyser av samtliga avfallsfraktioner för 

att korrekt kunna uppskatta de totala mängderna el-avfall som hamnar fel. Svenska Dagbladets 

SIFO-undersökning visade dessutom att ca 2 miljoner svenskar inte vet var de ska slänga sina 

uttjänta lågenergilampor (Balksjö och Pehrson, 2011b). 

 

Eftersom lågenergilampor innehåller kvicksilver innebär den felaktiga hanteringen risker för både 

människor och miljö, vilket gjorde att nyheten fick stor uppmärksamhet i media och att 

miljöminister Lena Ek kallade ansvariga producenter och organisationer till möte den 14 december 

                                                           
3
 Se ord- och definitionslistan 

4
 Beräkning baserad på plockanalyser från Lund, Lycksele, Söderköping och Gävle kommun som i genomsnitt 

innehållit 1,35% el-avfall och farligt avfall. Uppskattningsvis har tre fjärdedelar av detta varit el-avfall (personlig e-

postkontakt med Lisa Dahlén, Luleå Tekniska Universitet). Totala mängden plastförpackningar var enligt FTI (2012) 

4,85kg/invånare under 2011, och Sveriges befolkning var enligt SCB (2012a) 9 482 855 personer. 
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för att begära in lösningsförslag (Balksjö, 2011). Förslagen skulle komma att presenteras under ett 

uppföljningsmöte i mars 2012 (Balksjö, 2011). 

1.3.4 Åtgärder 

1.3.4.1 Tillgänglighet, information och kunskap 

När det talas om insatser för att öka insamlingen av el-avfall centreras diskussionen kring behovet 

av ökad tillgänglighet och information (Avfall Sverige, 2008 & 2010). Avfall Sverige (2008) har 

exempelvis konstaterat att ett kompletterande insamlingssystem med bättre tillgänglighet behövs för 

en effektiv insamling av smått el-avfall. Insamlingen av el-avfall sker idag i stort sett enbart via 

återvinningscentraler, vilka ofta anses som otillgängliga, särskilt för invånare utan bil. För att öka 

tillgängligheten föreslår Avfall Sverige (2008) att källsorteringen i fastigheter byggs ut och att 

insamlingsmöjligheter bör ges även i butiker. De framhåller samtidigt att ”sådana initiativ kan 

komma från fastighetsägare och i viss mån kommuner” samt att ”samarbetet mellan El-Kretsen och 

intresserade butiker bör ske på frivillig bas” (Avfall Sverige, 2008). Vidare konstaterar Avfall 

Sverige genom en enkätundersökning att personer med lägre kunskapsnivå också tycks vara sämre 

på att lämna in sitt el-avfall (Avfall Sverige, 2008). Man menar därför att det finns ett behov av ökad 

information, i kombination med ökad tillgänglighet, för att öka kunskapsnivån och insamlingen av 

el-avfall (Avfall Sverige, 2008). 

 

El-kretsen har under åren följt samma princip och försökt förbättra insamlingen av el-avfall genom 

ökad tillgänglighet och information. Man har exempelvis haft informationskampanjer i samband 

med årliga ”återvinningshelger” för att via kommuner och media uppmana invånare att ta sig till en 

återvinningscentral och lämna sitt el-avfall. I ett försök att utvärdera effekter och möjligheter till 

implementering av kompletterande insamlingssystem (så som butiksinsamling, fastighetsnära 

insamling och insamling på större arbetsplatser) har man också undersökt (se El-kretsen & SÖRAB, 

2011), och delvis initierat (se Avfall Sverige, 2010), ett antal försöksprojekt med olika 

insamlingsmetoder och informationskampanjer lokalt. 

 

För att lösa det nyuppdagade problemet med lågenergilampor i glasåtervinningen presenterade El-

kretsen och Avfall Sverige, under miljöministerns uppföljningsmöte om lågenergilampor 20 mars 

2012, planer på en rikstäckande informationskampanj om smått el-avfall och ljuskällor samt en 

nulägesanalys av befintliga och planerade insamlingsplatser för att se hur systemet kan göras mer 

lättillgängligt. Genom insatserna hoppas man under 2012 samla in 2 miljoner fler lågenergilampor 

än under 2011 (Avfall Sverige, 2012). 

 

EÅF tror att det krävs ytterligare åtgärder för att komma till rätta med problemet och menar att 

smått el-avfall alltid kommer att återfinnas i andra avfallsfraktioner om det saknas incitament för att 

göra rätt (Tomas Tengå, personlig kommunikation 27 februari 2012; Josef Tapper, brev om 

lösningsförslag till Miljödepartementet 9 mars 2012). EÅF föreslog därför att man inför ett 

pantsystem för lågenergilampor för att skapa ett ekonomiskt incitament för människor att göra rätt 

(Josef Tapper, uppföljningsmöte om bättre insamling av lågenergilampor på Miljödepartementet 20 

mars, 2012). Förslaget om pantsystem har tidigare varit uppe (Balksjö, Pehrson & Delling, 2011) 

och förespråkats av bland annat Naturskyddsföreningen (Hamrud, 2009), som också lyfte förslaget 

på nytt i och med nyheten (Balksjö, Pehrson & Delling, 2011; Naturskyddsföreningen, 2011). 

Miljöministern valde dock att avfärda pantförslaget i förhoppning om att El-kretsens och Avfall 

Sveriges plan ska lösa problemet (Lena Ek, uppföljningsmöte om bättre insamling av 

lågenergilampor på Miljödepartementet 20 mars, 2012). 

 

Att tillgänglighet, information och kunskap är ledord i arbetet med att förbättra insamlingen av el-

avfall är naturligt. Invånarna måste ha tillgång till insamlingsplatser för att kunna lämna in sitt el-

avfall, och för att veta var dessa finns och hur de ska sortera sitt avfall behöver de också 

information. Undersökningar visar att uppfattningen bland svenska invånare är att ökad 

tillgänglighet och information leder till ökad källsortering (Stockholms Stad, 2011; Schultzén & 
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Magnusson, 2008) och att dålig tillgänglighet och brist på information är de vanligaste orsakerna till 

varför man tror sig göra fel eller inte orkar göra rätt (Avfall Sverige, 2008). 

 

I El-kretsens nulägesanalys (en enkätundersökning besvarad av 220 kommuner) av det svenska 

insamlingssystemet för el-avfall konstaterade man att cirka 80% av kommunerna har tre eller fler 

insamlingssystem för någon typ av el-avfall (de största kommunerna allra flest) och att cirka 1,2 

miljoner (motsvarande en fjärdedel av Sveriges hushåll) har tillgång till fastighetsnära insamling av 

någon typ av el-avfall
5
 (Miljö & Avfallsbyrån, 2012). Undersökningar tyder också på att många är 

nöjda med möjligheterna eller tycker att det är mycket eller ganska lätt att lämna in smått el-avfall 

(Stockholms Stad, 2011b; Avfall Sverige, 2008). 

 

En stor majoritet av svenska medborgare anser sig också tillräckligt eller väl informerade om hur de 

ska hantera sitt el-avfall (Avfall Sverige, 2008; Naturvårdsverket SIFO, 2010; 2011) - en 

uppåtgående trend (Stockholms Stad, 2011a; Naturvårdsverket SIFO, 2011). Majoriteten anser 

också att det är mycket eller ganska viktigt med insamling av olika typer av el-avfall 

(Naturvårdsverket SIFO, 2011). 

 

Trots en markant ökning i insamlad mängd el-avfall sedan införandet av insamlingssystemet (Figur 

6), ett idag till synes lättillgängligt system och en stor samt ökande medvetenhet bland invånare, så 

förekommer el-avfall fortfarande i andra avfallsfraktioner. Ökad tillgänglighet och 

informationsspridning bör ha minskat mängderna el-avfall i hushållssoporna, men nivåerna är i stort 

sett oförändrade sedan många år tillbaka (jämför Avfall Sverige, 2008 & 2011; Stockholms Stad, 

2011c). Tittar man exempelvis på Stockholm så har mängden el-avfall i säck- och kärlavfallet varit 

oförändrad sedan 1993 (Stockholms Stad, 2011c), trots att stockholmarna blivit allt mer medvetna 

om hur de ska hantera sitt el-avfall (Stockholms Stad, 2011a). Stockholmarna tycks samtidigt nöjda 

med de möjligheter som finns att lämna in el-avfall (Stockholms Stad, 2011b) och är dessutom de i 

Sverige som anser att insamling av el-avfall är mest viktigt (Naturvårdsverket SIFO, 2011). Trots 

till synes välinformerade och engagerade invånare har Stockholms län lägst insamlingsnivå av el-

avfall i landet (Figur 7). 

1.3.4.2 Mänskliga beteenden – Teorin om planerat beteende (TPB) 

Tillgänglighet, information och kunskap är otvivelaktigt mycket viktiga faktorer för att säkerställa 

en effektiv insamling av el-avfall, men är sannolikt inte de enda. Även om tillgängligheten på 

insamlingsplatser är god och invånarna informeras om var dessa finns samt om hur de ska sortera 

sitt avfall är det inte säkert att de väljer att göra det. Plockanalyser visar exempelvis att cirka 65-

70% av utsorterat brännbart avfall består av matavfall, returpapper, plast-, metall-, glas- och 

pappersförpackningar (Avfall Sverige, 2011) – detta trots att separat insamling av dessa avfallstyper 

funnits där det brännbara avfallet samlats in och att Sveriges invånare både är vana vid, och väl 

medvetna om, källsorteringssystemet. 

 

Huruvida en individ väljer att källsortera eller ej beror inte bara på tillgänglighet och kunskap, utan 

också på en rad psykologiska faktorer. Enligt Ajzens (1991) teori om planerat beteende (TPB) styrs 

en individs beteende av intentionerna att bete sig på ett visst sätt. Intentionerna styrs i sin tur av (i) 

attityden till beteendet ifråga, (ii) subjektiva normer samt (iii) graden av upplevd kontroll (Ajzen, 

1991). Teorin utgår från antagandet att någon form av medvetet resonemang ingår när vi beter oss 

på ett visst sätt, och att beteendet åtminstone delvis kontrolleras av individen (Cheng & Tung, 

2009). Med attityd menas en ”förhållandevis ihållande benägenhet att ställa sig positiv eller 

negativ till något” (Dainton & Zelley, 2010, p. 122). Subjektiva normer syftar på en persons tro att 

för honom/henne betydelsefulla personer
6
 tycker att han/hon bör bete sig på ett visst sätt (Eagly & 

Chaiken, 1993, p. 169), och upplevd kontroll syftar på den grad till vilken en individ känner sig 

                                                           
5
 Nulägesanalysen omfattade batterier, lampor, smått el-avfall och skrymmande el-avfall. 

6
 Betydelsefulla personer är i denna mening individers vars preferenser för en persons beteende i sammanhanget är 

viktigt för honom/henne (Eagly & Chaiken, 1993, p. 169) 
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förmögen att utföra ett visst beteende (Knussen & Yule, 2008). Med andra ord styrs, enligt teorin 

om planerat beteende, en individs benägenhet att källsortera av individens attityd till källsortering, 

de upplevda förväntningarna från individens omgivning om att han/hon bör källsortera samt av hur 

lätt eller svårt individen upplever att källsortering är. Här bör påpekas att de två sistnämnda är 

”subjektiva upplevelser” som inte enbart reflekterar påverkan av verkliga omständigheter utan 

också av psykologiska och sociala faktorer.  

 

Flertalet studier (exempelvis Knussen & Yule, 2008; Cheng & Tung, 2009; Nigbur et al., 2010; 

Tonglet et al., 2004) har använt teorin om planerat beteende för att undersöka hur dessa 

psykologiska faktorer inverkar på individers avsikter att källsortera. Cheng & Tung (2009) fann 

med en utökad version av teorin (som inkluderade ”moraliska normer” och konsekvenser av 

källsortering) att individers attityder till, och upplevda konsekvenser av, källsortering samt 

subjektiva och moraliska normer är positivt korrelerade med avsikten att källsortera. De fann också 

att sambandet mellan upplevd kontroll och intentionen att källsortera minskar när personer upplever 

en hög grad av brist på insamlingsplatser (Cheng & Tung, 2009), vilket också är i linje med en 

tidigare studie (Knussen et al., 2004). Med andra ord kan en upplevd brist på insamlingsplatser få 

individer att känna sig mindre förmögna att källsortera (mindre upplevd kontroll), vilket påverkar 

deras intentioner att källsortera. Här bör åter påpekas att upplevd brist är ett subjektivt mått och att 

olika personer kan uppleva olika grad av brist, trots att den fysiska tillgängligheten är densamma. 

 

Flera av de ovan nämnda sambanden återfinns också i Stockholms Stads (2011a) 

medborgarundersökning. Exempelvis fann man ett tydligt samband mellan miljöintresse och 

avfallssortering, ett visst samband mellan hur regelbundet man väljer att sopsortera och hur stort 

förtroende man har för att avfallet återvinns på rätt sätt samt ett visst positivt samband mellan 

upplevd tillgänglighet på insamlingsplatser och hur regelbundet man sopsorterar (Stockholms Stad, 

2011a) 

 

I en annan studie av Knussen & Yule (2008), baserad på en utökad version av teorin om planerat 

beteende, tittade man även närmare på hur vanor kan tänkas påverka individers intentioner att 

källsortera. Med vanor menar man här inlärda målinriktade beteenden som utförs per automatik vid 

specifika situationer, det vill säga utan att individen medvetet resonerar sig fram till beteendet 

(Knussen & Yule, 2008). Man fann då att attityderna hos de som saknade en vana att källsortera inte 

förklarade deras intentioner att källsortera (Knussen & Yule, 2008). Med andra ord kan personer 

som egentligen ställer sig positiva till källsortering på grund av vana fortsätta att slänga 

återvinningsbart avfall i vanliga soporna. 

 

Sammanfattningsvis pekar flertalet vetenskapliga studier på att teorin om planerat beteende till stor 

del kan förklara individers intentioner att källsortera. Dagens åtgärder för att förbättra insamlingen 

av el-avfall bygger främst på ökad tillgänglighet och information. Utifrån teorin om planerat 

beteende och de studier som presenterats ovan kan man ifrågasätta om dessa åtgärder är tillräckliga 

för att minska mängden felsorterat el-avfall och förbättra insamlingsnivåerna. En individs 

intentioner att källsortera påverkas som nämnts av en rad psykologiska faktorer, och frågan är om 

ökad tillgänglighet och information är tillräckligt för att påverka dessa i önskvärd riktning. 

1.4 Syfte, avgränsningar och forskningsfrågor 

De studier som ligger till grund för dagens förbättringsåtgärder har antingen tittat på 

insamlingssystemets brister utifrån ett nationellt perspektiv (Avfall Sverige, 2008) eller på 

effektiviteten av alternativa lokala insamlingssystem (Avfall Sverige, 2010b; El-kretsen & SÖRAB, 

2011). Utifrån dessa har man sedan dragit slutsatser om allmänna brister och potentiella 

förbättringsåtgärder. El-kretsens statistik visar samtidigt att insamlingen skiljer sig åt markant 

mellan olika platser i landet (Figur 7), och att somliga kommuner har förvånansvärt effektiva 

system jämfört med andra. Att utforma förbättringsåtgärder utefter en generaliserad bild av 

insamlingssystemets brister riskerar därför bli suboptimalt. Ett alternativt tillvägagångssätt vore att 
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studera skillnaderna mellan de hög- och lågeffektiva insamlingssystem som redan finns, för att få en 

bättre förståelse för vilka faktorer som bidrar till en effektiv insamling, och på så vis kunna utforma 

förbättringsåtgärder som är bättre anpassade efter lokala förhållanden. 

1.4.1 Syfte och övergripande metoder 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att klarlägga vilka faktorer som kan tänkas bidra till 

en effektiv insamling av el-avfall och hur nuvarande problem kan lösas. Detta görs främst genom att 

studera två svenska kommuner, en med hög och en med låg insamlingsnivå, för att undersöka om 

det finns skillnader i tillgänglighet på insamlingsplatser, kommunernas arbetsinsatser samt 

invånarnas kunskap, attityder och preferenser
7
, vanor

8
 (uppgivna beteenden) och subjektiva 

uppfattning om insamlingssystemens tillgänglighet och funktion. 

 

Med anledning av den aktuella, samt policy- och hälsorelevanta, frågan om lågenergilampor och 

smått el-avfall i felaktiga avfallsfraktioner, så undersöks också (i) om kommuninvånarna har 

informerats i enlighet med WEEE-direktivets Artikel 10 punkt 1 och 21§ i förordningen om 

producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209) (den svenska 

implementeringen av artikel 10 punkt 1), samt (ii) vad invånarna har för attityder till, och 

preferenser kring, ett eventuellt pantsystem för lågenergilampor och smått el-avfall. 

1.4.2 Forskningsfrågor 

Utifrån syftet ämnar studien besvara följande frågeställningar: 

 

1. Finns det skillnader mellan kommuninvånarnas 

a. Kunskap? 

b. Attityder och preferenser? 

c. Vanor (uppgivna beteenden)? 

d. Subjektiva uppfattning om insamlingssystemens tillgänglighet och funktion? 

2. Har invånarna informerats i enlighet med WEEE-direktivet Artikel 10 punkt 1 och 21§ i 

förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 

2005:209)? 

3. Anser invånarna att ett eventuellt pantsystem för lågenergilampor och smått el-avfall skulle 

öka deras egen benägenhet att lämna in detta avfall för återvinning, och vad anser de i så fall 

vara en lämplig pantsumma? 

 

Ovanstående frågeställningar besvaras genom en enkätundersökning där resultaten sammanställs 

och analyseras med statistiska metoder. I fråga 2 och 3 behandlas kommunerna gemensamt då syftet 

är att undersöka frågeställningarna utifrån ett bredare perspektiv där eventuella skillnader mellan 

kommunerna är irrelevanta. 

 

4. Finns det skillnader mellan kommunerna vad gäller tillgängligheten på insamlingsplatser 

och informationsnivån i anslutning till dessa? 

 

Frågan besvaras genom fältinventeringar av kommunernas insamlingsplatser i samband med den 

allmänna sophämtning som sker i kommunerna. 

 

5. Finns det skillnader i kommunernas arbetsinsatser i frågan om el-avfall? 

 

Den sista frågan besvaras genom intervjuer med avfallskunniga, personal på återvinningscentraler 

och sophämtare samt kompletterande uppgifter från personer och material som intervjupersonerna 
                                                           
7
 Med preferenser menas, i enlighet med Scherer (2005), en värderad bedömning som gör att en individ föredrar något 

framför något annat (exempelvis en viss typ av insamlingssystem framför en annan) 
8
 Med ”vanor” menas i denna uppsats uppgett beteende, det vill säga vad hur en individ upplever att den vanligtvis beter 

sig. Med andra ord är ”vanor” i denna studie inte är detsamma som begreppet vanor inom psykologin, där vanor istället 

kan beskrivas som målinriktade beteenden som utförs per automatik vid specifika situationer (Knussen & Yule, 2008). 
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hänvisat till. Materialet sammanställs i en beskrivning av hur frågan om el-avfall hanteras inom 

kommunerna som sedan används i diskussionen kring övriga resultat. 

1.4.3 Omfattning, avgränsningar och viktiga begrepp 

Studien är avgränsad till smått el-avfall
9
, med särskilt fokus på lågenergilampor, eftersom detta 

avfall löper stor risk att hamna i fel avfallsfraktioner och har hög prioritet med hänsyn till innehåll 

av hälso- och miljöfarliga ämnen samt värdefulla råmaterial. Delar av teorin om planerat beteende 

har inkorporerats i enkätundersökningen för att ge en inblick i hur dessa faktorer kan tänkas påverka 

insamlingen av el-avfall. Andra delar av teorin (subjektiva normer och beteendeintentioner) har 

dock exkluderats på grund av praktiska begränsningar.  

 

Vidare har två andra begrepp, som inte ingår i teorin om planerat beteende, inkluderats i 

enkätundersökningen. Det första begreppet är vanor, vilket i denna studie närmast kan beskrivas 

som ”uppgett beteende”, det vill säga vad hur en individ upplever att den vanligtvis beter sig (vad 

den är van vid att göra). Inom psykologin beskrivs vanor som målinriktade beteenden som utförs 

per automatik vid specifika situationer (Knussen & Yule, 2008), men detta är inte vad vanor syftar 

på i denna studie. 

 

Det andra begreppet är preferenser, vilket i denna studie syftar på en värderad bedömning som får 

en individ att föredra något framför något annat (Scherer, 2005). Preferenser inkluderas i studien 

med syftet att möjliggöra jämförelser mellan systemets aktuella utformning och invånarnas 

efterfrågan, samt utformningen av framtida informationsinsatser och eventuellt pantsystem. 

Preferensmåttet har använts i liknande studier för att undersöka förutsättningarna för olika 

insamlingssystem (Karousakis & Birol, 2006; Nixon et al., 2008). Preferenser är i detta 

sammanhang nära kopplade till attityder, eftersom en människas attityd kan beskrivas som att 

denne/denna ställer sig positiv eller negativ till något (Dainton & Zelley, 2010, p. 122) – exempelvis 

en viss typ av insamlingssystem – vilket i praktiken innebär att han/hon föredrar (har preferens för) 

det ena systemet framför det andra. Eftersom begreppen överlappar varandra och är svåra att 

särskilja så har de slagits samman under avsnitt i denna studie. 

 

2 Metod 

2.1 Insamling av primärdata och utformning av fallstudie 

I syfte att studera de faktorer som kan tänkas bidra till en effektiv insamling av elektriskt och 

elektroniskt avfall utformades en fallstudie. Primärdata samlades in genom en enkätundersökning, 

inventering av insamlingsplatser samt intervjuer med nyckelpersoner. 

2.1.1 Urval av kommuner 

Urvalet av kommuner gjordes genom analys av den insamlingsstatistik för el-avfall som El-kretsen 

tillhandahåller (El-kretsen, 2011). Kommunerna valdes på följande kriterier: 

1. Kommunerna ska uppvisa markant skillnad i insamlad mängd ”diverse elektronik”
10

 och 

”gasurladdningslampor”
10 

per invånare 

2. Kommunerna ska vara likartade med hänsyn till antal återvinningsstationer och allmänna 

insamlingsplatser för sorterbart avfall per invånare 

3. Kommunerna ska ha likartade förhållanden vad gäller kommungränsöverskridande 

transporter av el-avfall 

4. Kommunerna ska vara inom lämplig avstånd för att möjliggöra fältbesök 

 

 

                                                           
9
 Definierat som el-avfall av sådan storlek att det skulle kunna slängas i vanliga sopkärl 

10
 Se ord- och definitionslistan 



 
22 

 

Urvalsprocessen (som presenteras i detalj i Bilaga A – Kompletterande information) resulterade i 

Knivsta och Sandvikens kommun eftersom: 

1. De tillhör de län som uppvisar bland de största skillnaderna i insamlad mängd diverse 

elektronik och gasurladdningslampor per invånare (Tabell 1) och samtidigt är inom rimliga 

avstånd 

2. De är kommuner med mycket låga respektive höga insamlingsnivåer inom sina län (Tabell 

A2, Bilaga A – Kompletterande information) och är samtidigt inom rimliga avstånd 

3. De är mest likartade med hänsyn till antalet återvinningsstationer och allmänna 

insamlingsplatser jämfört med andra kandidatkommuner (Tabell A4, Bilaga A – 

Kompletterande information) 

4. De har likartade förhållanden vad gäller kommungränsöverskridande transporter av el-

avfall
11

 

 

Tabell 1 visar skillnaderna i insamlad mängd diverse elektronik och gasurladdningslampor mellan 

Knivsta och Sandvikens kommun. 

 
Tabell 1. Skillnader i insamlad mängd diverse elektronik och gasurladdningslampor per kommuninvånare i Knivsta och 

Sandvikens kommun. Data från El-kretsens insamlingsstatistik 2011 (El-kretsen, 2012). 

 Kommun Diverse elektronik 
(kg/invånare) 

Gasurladdningslampor 
(kg/invånare) 

Sandviken 12,32 0,24 

Knivsta 8,37 0,07 

Kvot (Sandviken/Knivsta) 147,2% 342,9% 

2.1.2 Enkätundersökning 

I syfte att studera kommuninvånarnas kunskap, attityder och preferenser, vanor samt subjektiva 

uppfattning om insamlingssystemens tillgänglighet och funktion, gjordes en enkätundersökning 

vars utformning presenteras nedan. 

2.1.2.1 Urval 

Ett stratifierat urval av 250 personer i åldrarna 20-65 år gjordes i vardera kommun (500 personer 

sammanlagt). Urvalet inom kommunerna var slumpmässigt med undantag för exkludering av 

personer utan telefon eller mobiltelefon samt av personer som anmält sig till NIX-telefon. Urvalet 

gjordes av ett konsultföretag baserat på abonnentinformation ur ett register med en uppskattad 

täckningsgrad på cirka 90% av Statens Persondataregister. 

2.1.2.2 Enkätens utformning 

Enkäten delades in i sex delar: 

1. Bakgrundsinformation – med syftet att samla in viktiga bakgrundsdata så som ålder, kön 

och utbildning 

2. Information – med syftet att undersöka om de svarande fått information om hur 

lågenergilampor och annat smått el-avfall skall hanteras och sorteras 

3. Kunskap – med syftet att mäta kunskapsnivån vad gäller hantering och sortering av 

lågenergilampor och annat smått el-avfall 

4. Vanor – med syftet att kartlägga de svarandes vanor (uppgivna beteenden) vad gäller 

hantering och sortering av lågenergilampor och annat smått el-avfall 

                                                           
11

 Efter urvalsprocessen genomförts framkom det att kommungränsöverskridande transporter av el-avfall förekommer i 

Knivsta och Sandvikens kommun. I Knivsta fraktas det elektronikavfall som samlas in på fastighetsnära 

insamlingsplatser till Uppsala och i Sandviken fraktas en del av detta till Gävle (personlig kommunikation via telefon 

med Per-Olof Hallberg Gästrike återvinnare, samt Stefan Henningsson Ragn-Sells Uppsala). Dessa 

kommungränsöverskridande transporter bedömdes ej påverka urvalet eftersom transporterna av el-avfall från Sandviken 

i praktiken innebär att Sandviken har ännu högre insamlingsgrad vilket gör att de låga utflödena av elektronikavfall från 

Knivsta (85 kg gasurladdningslampor årligen (motsvarande 0,0057 kg/invånare) enligt Stefan Henningsson) sannolikt 

vägs upp. 
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5. Möjligheter till källsortering – med syftet att undersöka deltagarnas subjektiva bedömning 

av vilka möjligheter de har att lämna sina lågenergilampor och annat smått el-avfall på rätt 

sätt 

6. Preferenser – med syftet att undersöka de svarandes attityder till, och preferenser kring 

information, avstånd till insamlingsplatser och utformning av pantsystem samt attityder till 

sortering och märkning av el-avfall. 

 

Enkäten presenteras i Bilaga B – Enkät. 

2.1.2.3 Procedur 

Enkäten skickades ut per post 19 mars med bifogat svarskuvert samt Internetadress till en 

elektronisk version av enkäten med syfte att höja svarsfrekvensen. För att höja svarsfrekvensen 

ytterligare lockades med utlottning av två biobiljetter bland alla som deltog. Efter cirka två veckor 

påmindes alla som inte besvarat enkäten via sms och telefon. Ytterligare påminnelser gjordes 

löpande efter tre till fyra veckor. Insamlingen av enkäter avslutades 2 maj. 

2.1.3 Inventering av insamlingsplatser 

I syfte att kartlägga de fysiska förutsättningarna för insamling av lågenergilampor och annat smått 

el-avfall gjordes en fältinventering av insamlingsplatsernas antal och utformning i de utvalda 

kommunerna. Inventeringen gjordes genom att jag följde med avfallsentreprenörerna när de 

hämtade olika typer av avfall från soprum och återvinningsstationer. I Sandviken var den för resan 

avsedda avfallsfraktionen metallförpackningar, medan den i Knivsta var brännbart avfall. Med 

anledning av detta besöktes olika typer av insamlingsplatser i de två kommunerna, vilket resulterade 

i potentiellt ojämförbara urval av insamlingsplatser. För att göra inventerade insamlingsplatser 

jämförbara samt relevanta i sammanhanget (med hänsyn till förutsättningarna för insamling av olika 

typer el-avfall) räknades endast soprum med ”fullvärdig källsortering” med i 

datasammanställningen. Med detta menas att minimikravet för de soprum som tagits med i 

datasammanställningen varit att åtminstone ha källsorteringskärl för plast-, glas-, metall och 

pappersförpackningar. Minimikravet gjorde att nästan hälften av insamlingsplatserna i Knivsta inte 

kunde tas med i datasammanställningen, eftersom dessa endast syftade till insamling av brännbart 

och/eller matavfall. 

 

I inventeringen ingick en kartläggning av andelen insamlingsplatser med separata insamlingskärl 

för glödlampor, lågenergilampor, batterier, lysrör och el-avfall för att kunna påvisa eventuella 

skillnader mellan de utvalda kommunerna. Även informationsnivån i anslutning till 

insamlingskärlen bedömdes utifrån en femgradig skala (Tabell 2) - samma skala som använts i 

enkätundersökningen (Fråga 6.2 a, Bilaga C – Intervjufrågor) för att möjliggöra jämförelse mellan 

efterfrågan och verklighet. 

 
Tabell 2. Gradering av informationsnivåer på insamlingsplatserna  

Nivå Beskrivning 

1 Ingen information på insamlingsplatsen 

2 Endast rubriker på insamlingskärlen* 

3 Symboler och rubriker på insamlingskärlen 

4 Symboler, rubriker och beskrivande text på insamlingskärlen 

5 Symboler, rubriker, beskrivande text samt en detaljerad sorteringsguide 

* I motsvarande skala i enkätundersökningen (Fråga 6.2 a) beskrivs denna nivå som endast symboler på 

insamlingskärlen, något som i praktiken visade sig motsvaras av endast rubriker på insamlingskärlen. 

 

Eventuell förekomst av el-avfall på insamlingsplatser utan insamlingskärl för elektronik noterades 

och fotograferades tillsammans med andra eventuella avvikelser.  
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2.1.4 Intervjuer 

Som ett komplement till den kvantitativa datainsamling som gjordes genom enkätundersökningen 

och fältinventeringarna utfördes intervjuer med nyckelpersoner inom området. Tillsammans med 

kompletterande information från personer och material som intervjupersonerna hänvisat till 

användes dessa till att beskriva hur kommunerna organiserat och arbetar med insamlingen av el-

avfall. 

2.1.4.1 Intervjupersoner 

Tre intervjupersoner valdes ut i respektive kommun: 

1. Person med ansvar för, eller mycket god insikt i, insamlingssystemens uppbyggnad 

2. Personal på återvinningscentral där kommunens el-avfall tas emot 

3. Sophämtare 

 

Med anledning av skillnader i ansvarsfördelningen mellan aktörerna i Knivsta och Sandvikens 

kommun skiljde sig intervjupersonerna med hänsyn till yrkespositioner. Utöver intervjuer med 

dessa förutbestämda personer skedde också ostrukturerade samtal med personer som 

intervjupersonerna hänvisat till för vidare information. Samtliga personer som intervjuats 

presenteras i Tabell 3. 

 
Tabell 3. Intervjupersoner i Knivsta och Sandvikens kommun 

Typ av intervju Knivsta Sandviken 

Huvudintervjuer 1. Avfallskunnig, Knivsta Kommun 
2. Personal på Knivsta 
återvinningscentral 
3. Sophämtare, Ragn-Sells Uppsala 

1. Chef, Gästrike Återvinnare 
2. Personal på Gävle återvinningscentral 
3. Sophämtare, Gästrike Återvinnare 

Kompletterande samtal 4. Chef, Ragn-Sells Uppsala 4. Två informatörer, Gästrike Återvinnare 

2.1.4.2 Intervjufrågor 

Intervjuerna utgick ifrån ett antal intervjufrågor som formulerats på förhand. Följdfrågor som 

uppkom under intervjuerna togs också med i den kvalitativa sammanställningen av materialet. 

Frågorna anpassades efter intervjupersonerna och utformades för att besvara: 

1. Hur insamlingen av el-avfall är organiserad 

2. Hur kommunerna arbetar med frågan om el-avfall 

3. Insamlingssystemets funktion, styrkor och svagheter 

4. Möjligheter till, och svårigheter med, att förbättra insamlingssystemet 

 

Intervjufrågorna presenteras i sin helhet i Bilaga C – Intervjufrågor. 

2.1.4.3 Sammanställning 

Intervjumaterialet samt övrig information från personer och material som intervjupersonerna 

hänvisat till sammanställdes till övergripande beskrivningar av respektive kommun utifrån de fyra 

frågeställningar som frågorna utformats för att besvara (se ovan). Intervjumaterialet komprimerades 

på så vis till en hanterbar produkt som möjliggjorde jämförelse mellan kommunerna i diskussionen 

kring forskningsfråga 4 (se avsnitt 1.4.2). 

2.2 Etik 

Då studien innefattar kommunikation med, och uppgifter från, människor har Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer beaktats (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna i denna studie har därmed: 

1. Informerats om syftet med studien 

2. Erbjudits frivilligt deltagande samt rätten att avbryta medverkan 

3. Erbjudits fullständig konfidentialitet 
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Personuppgifterna som använts i utskicket av enkätundersökningen har förstörts efter studiens 

avslutande och personerna som intervjuats har medvetet beskrivits på ett sådant sätt att de ska vara 

oidentifierbara för läsaren. 

2.3 Statistik 

Kvantitativa data som samlats in via enkät och fältinventering har analyserats med två huvudsakliga 

metoder. Data som varit graderade med skalor har testats för skillnader i medelvärde med Oneway 

Anova i JMP 10. Analyserna har kompletterats med Levene’s test för att upptäcka eventuella 

skillnader i homogenitet i varianserna i stickproven. Om signifikanta skillnader mellan varianserna 

påträffats har Welch’s test (som kompenserar för olika varians) ersatt Oneway Anova. 

 

För kategoriska data, som ej haft graderade skalor och därmed ej kunnat testas för skillnader i 

medelvärde med Oneway Anova, har oberoendetest (en form av x
2
-test) utförts i Excel 2010. 

Nollhypotesen som testats är då att: rad- och kolumnkategorierna är oberoende.  

 

Oberoendetest är känsliga för antalet svar inom varje kategori, varför ett lågt antal observationer 

inom en eller flera kategorier i vissa fall har lett till att testet måste ogiltigförklarats enligt statistiska 

principer (om det förväntade antalet svar inom en eller flera kategorier varit <5). I några av dessa 

fall har dock antalet kategorier kunnat minskas vilket möjliggjort giltiga test. 

 

3 Resultat 

3.1 Enkätundersökning 

Här presenteras en sammanställning av kvantitativa data från enkätundersökningen uppdelade efter 

de sju forskningsfrågor (se avsnitt 1.4.2) som enkätundersökningen ämnar besvara. I figurerna visas 

också resultatet av de statistiska analyser som gjorts med hjälp av de symboler som visas i Tabell 4. 

Samtliga statistiska analyser sammanfattas i Bilaga D – Statistiska analyser. 

 
Tabell 4. Symboler som används för visa resultaten av statistiska analyser 

Symbol 

    
Betydelse Icke signifikant Signifikant 

på 95%-nivå 

Ogiltigt test Test ej  

genomförbart 

 

Av de 500 enkäter som skickades ut besvarades 151, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30,2%. 

82 enkäter besvarades av boende i Knivsta och 69 av boende i Sandviken. En närmare beskrivning 

av fördelningen av ålder, kön, boendeform, sysselsättning och utbildningsnivå i de båda 

kommunerna presenteras i Bilaga A – Kompletterande information. 
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3.1.1 Kunskap 

Här presenteras en sammanställning av resultaten från de frågor i enkätundersökningen som syftar 

till att undersöka eventuella skillnader mellan kommuninvånarnas kunskapsnivå i Knivsta och 

Sandvikens kommun. Figur 8 och Figur 9 visar kommuninvånarnas upplevda kunskapsnivå vad 

gäller sortering av lågenergilampor och el-avfall. Andelen personer med stor eller mycket stor 

kunskap är mycket snarlik mellan kommunerna, men det finns tendenser till en något högre andel 

personer som uppgett ingen eller liten kunskap vad gäller källsortering av lågenergilampor i 

Knivsta. Medelvärdeskillnaderna mellan kommunerna är dock mycket små och icke-signifikanta.  

 

  
Figur 8. Svar på fråga 3.1 av de som svarade ja på fråga 2.1 (n 

= 150). Antal uteblivna svar = 1 (från Knivsta) 
Figur 9. Svar på fråga 3.2 av de som svarade ja på fråga 2.1 (n 

= 149). Antal uteblivna svar = 2 (1 från Knivsta, 1 från 

Sandviken) 

 

Figur 10 visar en sammanställning av kunskapsnivån hos kommuninvånarna utefter hur de besvarat 

källsorteringsfrågorna i fråga 3.3. Sammanställningen inkluderar endast de som svarat rätt på 

frågorna och samtidigt angett korrekta sorteringsalternativ. De som svarat rätt på frågorna men 

angett tveksamma sorteringsalternativ så som ”återvinning”, ”miljöfarligt” och ”riskavfall” har inte 

bedömts som korrekta. Figur 10 visar att den sammanlagda kunskapsnivån vad gäller källsortering 

av el-avfall ligger på cirka 75% i båda kommunerna (se stapeln för medelvärde av samtliga frågor 

överst i figuren) och att eventuella skillnader mellan kommunerna är icke-signifikanta. 

 

 
Figur 10. Sammanställning av kunskapsnivå utifrån samtliga svar på fråga 3.3 som berör källsortering av el-avfall. Överst i figuren 

presenteras medelvärdet för samtliga typer av el-avfall, beräknat som summan av antalet absolut korrekta svar inom samtliga frågor / 

summan av antalet svar inom samtliga frågor. Sammanställningen inkluderar endast de som svarat rätt på frågorna och samtidigt 

angett korrekta sorteringsalternativ. De som svarat rätt på frågorna men angett tveksamma sorteringsalternativ så som ”återvinning”, 

”miljöfarligt” och ”riskavfall” har inte bedömts som korrekta och finns inte med i sammanställningen. 

↕ n.s. ↕ n.s. 

↕ n.s. 
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Figur 11 visar kommuninvånarnas kunskap vad gäller märkningen av el-avfall. Knappt hälften av 

invånarna i Knivsta och Sandviken har svarat rätt (överkryssad soptunna, se Figur 3). Skillnaderna 

mellan kommunerna har inte kunnat testas med statistisk analys (på grund av det låga antalet svar 

inom varje svarskategori), men tycks vara små och sannolikt ej signifikanta. 

 

 
Figur 11. Svar på fråga 3.4, redovisat som andel personer per svarsalternativ inom Knivsta och Sandvikens kommun (n = 145). Antal 

uteblivna svar = 6 (4 från Knivsta, 2 från Sandviken) 

3.1.2 Attityder och preferenser 

Här presenteras en sammanställning av resultaten från de frågor i enkätundersökningen som syftar 

till att undersöka eventuella skillnader mellan kommuninvånarnas attityder till, och preferenser 

kring, tillgängligheten och informationsnivån på insamlingsplatserna, personligt riktad information, 

märkningen av elektroniska produkter och vikten av att källsortera el-avfall på rätt sätt. Attityder 

och preferenser har slagits samman under gemensam rubrik då frågorna överlappar varandra. 

 

Figur 12 visar att avståndet till insamlingsplatserna för lågenergilampor och elektroniskt avfall 

tenderar att vara mindre viktigt för hur Knivsta kommuns invånare väljer att slänga dessa produkter. 

Medelvärdesskillnaderna är inte signifikanta på 95%-nivån (Tabell A 5, Bilaga D – Statistiska 

analyser), men med ett p-värde på 0,06 finns ändå orsak att misstänka verkliga skillnader mellan 

kommunerna. Figur 13 tyder på att en större andel invånare i Knivsta finner det Viktigt eller 

Mycket viktigt med information på platsen där de ska slänga lågenergilampor och elektroniskt avfall 

för hur de väljer att slänga dessa produkter. Medelvärdesskillnaderna mellan kommunerna är dock 

ej signifikanta. 

 

  
Figur 12. Svar på fråga 6.1 som andel av totalt antal svarande 

(n = 151). 
Figur 13. Svar på fråga 6.2a som andel av totalt antal 

svarande (n = 151). 

↕ - 

↕ n.s. ↕ n.s. 
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Figur 14 visar att en större andel invånare i Knivsta finner personligt riktad information om hur de 

ska slänga lågenergilampor och elektroniskt avfall är Mindre viktigt eller Inte alls viktigt för hur de 

väljer att slänga dessa produkter. Medelvärdeskillnaderna är signifikanta. Figur 15 visar att knappt 

hälften av samtliga deltagare finner det Viktigt eller Mycket viktigt med märkningen (information 

om hur produkterna ska källsorteras) av lågenergilampor och elektroniska produkter för hur de 

väljer att sortera dessa produkter. Frågan är intressant utifrån ett nationellt perspektiv eftersom 

märkningen kan påverkas genom lagstiftning, men skillnaden mellan kommunerna är i 

sammanhanget ointressant - varför Knivsta och Sandviken har slagits samman i figuren. 

 

  
Figur 14. Svar på fråga 6.2b som andel av totalt antal svarande 

(n = 148). Antal uteblivna svar = 3 (från  Knivsta) 
Figur 15. Svar på fråga 6.3 som andel av totalt antal svarande 

i både Knivsta och Sandvikens kommun (n = 149). Antal 

uteblivna svar = 2 (1 från  Knivsta, 1 från Sandviken) 

 

Figur 16 visar att majoriteten av invånarna i Knivsta och Sandviken instämmer Helt eller Nästan 

helt om att källsortering av lågenergilampor och elektroniska produkter på korrekt sätt är viktigt 

oavsett om det är krångligt och/eller tar tid. Fördelningen mellan svarsalternativen skiljer sig något, 

men sett till medelvärdet finns inga signifikanta skillnader. Figur 17 visar att majoriteten föredrar 

att få personligt riktad information om hur de bör slänga lågenergilampor och elektroniskt avfall (i) 

på platsen där de sorterar sitt avfall, (ii) via informationsblad i brevlådan samt (iii) via märkning på 

produkten. Via märkning på produktens förpackning är också ett vanligt förekommande svar, 

medan resterande svarsalternativ är mindre förekommande. Något signifikanstest har ej varit 

genomförbart eftersom flera svarsalternativ varit möjliga. 

  
Figur 16. Svar på fråga 6.4 som andel av totalt antal svarande 

(n = 151). Antal uteblivna svar = 1 (från  Knivsta) 
Figur 17. Svar på följdfrågan till 6.2 b, redovisat som andel 

personer per svarsalternativ inom Knivsta och Sandvikens 

kommun (n = 151). Observera att flera svarsalternativ varit 

möjliga, varför summan av andelarna överstiger 100%. Antal 

uteblivna svar = 4 (3 från  Knivsta, 1 från Sandviken). 

↕ * 

↕ n.s. 

↕  / 
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3.1.3 Vanor (uppgivna beteenden) 

Här presenteras en sammanställning av resultaten från de frågor i enkätundersökningen som syftar 

till att undersöka eventuella skillnader mellan kommuninvånarnas vanor (uppgivna beteenden) i 

Knivsta och Sandvikens kommun. Figur 23 visar att Sandvikens kommuns invånare mer sällan 

uppgivit att de slänger lågenergilampor i vanliga soporna, en medelvärdesskillnad som är 

signifikant enligt Welch’s test. 

 

 
Figur 18. Svar på fråga 4.2 som andel av totalt antal svarande (n=151) 

 

Figur 19 tyder på att Sandvikens kommuns invånare mer sällan uppgivit att de slänger elektroniska 

produkter i vanliga soporna, men skillnaden mellan medelvärdena i respektive kommun är ej 

signifikant. 
 

 
Figur 19. Svar på fråga 4.3 som andel av totalt antal svarande (n = 151). 

3.1.4 Invånarnas uppfattning om insamlingssystemens tillgänglighet och funktion 

Här presenteras en sammanställning av resultaten från de frågor i enkätundersökningen som syftar 

till att undersöka eventuella skillnader mellan kommuninvånarnas subjektiva uppfattning om 

insamlingssystemens tillgänglighet och funktion. 

 

Figur 20 visar vart kommuninvånarna uppgivit att närmsta källsorteringsstation med särskilt 

insamlingskärl för lågenergilampor finns. Av figuren framgår att de allra flesta uppgivit annan 

plats, och de öppna svaren på frågan visar att i stort sett samtliga svarat på återvinningsstation eller 

↕ n.s. 

↕ * 
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återvinningscentral. I övrigt visar figuren att andelen som svara avlägset samt närliggande 

bostadsområde är högre i Knivsta, och att svaret mitt kvarter är mer än dubbelt så vanligt i 

Sandviken (om än lågt). Figur 21 visar svaren på motsvarande fråga för närmsta 

källsorteringsstation med särskilt insamlingskärl för elektronik. Fördelningen mellan svaren är 

snarlik, men avlägset bostadsområde är här något högre i Sandviken, medan mitt bostadsområde 

istället är något högre i Knivsta. Skillnaderna mellan kommunerna har ej kunnat testas med 

oberoendetest för någon av frågorna, på grund av ett lågt antal svarande i några av 

svarskategorierna. 

 

  
Figur 20. Svar på fråga 5.1 som andel av totalt antal svarande 

(n = 151). 
Figur 21. Svar på fråga 5.3 som andel av totalt antal svarande 

(n = 151). 

 

Figur 22 visar hur tillgängliga kommuninvånarna anser att insamlingsplatserna för lågenergilampor 

är. Svaren tyder på att Knivsta kommuns invånare generellt anser att insamlingsplatserna är mer 

tillgängliga, men skillnaden mellan medelvärdena i de båda kommunerna är ej signifikant. 

 

 
Figur 22. Svar på fråga 5.2 som andel av totalt antal svarande (n = 148). Antal uteblivna svar = 3 (från Knivsta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

↕ n.s. 

↕ - ↕ - 
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Figur 23 visar att Knivsta kommuns invånare att anser att insamlingsplatserna för elektronik är mer 

tillgängliga än vad man anser i Sandviken. Skillnaden mellan medelvärdena är signifikant. 

 

 
Figur 23. Svar på fråga 5.4 som andel av totalt antal svarande (n = 151). 

 

Figur 24 visar hur kommuninvånarna upplever att insamlingen av lågenergilampor fungerar där de 

bor. Svaren skiljer sig endast marginellt mellan kommunerna, främst genom att andelen som anser 

att systemet fungerar bra tycks vara högre i Sandviken, medan andelen mycket bra tycks vara högre 

i Knivsta. Sett till medelvärdena är dock skillnaden mellan kommunerna ej signifikant. Figur 25 

antyder att Knivsta kommuns invånare generellt tycker att insamlingen av el-avfall fungerar bättre 

jämfört med Sandviken. Medelvärdeskillnaden är ej signifikant på 95%-nivån, men med ett p-värde 

på 0,10 finns trots det orsak att misstänka viss skillnad mellan kommunerna. 

 

  
Figur 24. Svar på fråga 5.5 som andel av totalt antal svarande 

(n = 147). Antal uteblivna svar = 4 (3 från Knivsta, 1 från 

Sandviken) 

Figur 25. Svar på fråga 5.6 som andel av totalt antal svarande 

(n = 147). Antal uteblivna svar = 4 (3 från Knivsta, 1 från 

Sandviken) 

3.1.5 Information i enlighet med WEEE-direktivets artikel 10 punkt 1 och 21§ SFS 
2005:209 

Här presenteras en sammanställning av resultaten från de frågor i enkätundersökningen som syftar 

till att undersöka om invånarna i de båda kommunerna informerats i enlighet med kravet i WEEE-

direktivets artikel 10, punkt 1 – det som översatts till 21 § i förordningen om producentansvar för 

elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209). Resultaten som presenteras nedan innefattar 

det totala antalet svar - även de som informerats på sätt där det är mycket osannolikt att de blivit 

informerade om samtliga punkter i 21§ (SFS 2005:209) (exempelvis på platsen de sorterar sitt avfall 

eller på produkt/produktförpackning). Det bör därför påpekas att personerna som svarat Ja på 

↕ * 

↕ n.s. ↕ n.s. 
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nedanstående frågor kan ha erhållit denna information på andra sätt än genom 

kommunens/producenternas informationskampanjer. 

 

Figur 26 visar om och hur kommuninvånarna har informerats om hur de bör slänga uttjänta 

lågenergilampor och/eller uttjänt elektronik. Resultatet visar att (i) informationsblad i brevlådan, 

(ii) information på insamlingsplatserna, (iii) via märkning på produkten samt via märkning på (iv) 

produktens förpackning är de vanligaste svaren (i fallande ordning). Andelen invånare som inte 

blivit informerade på något vis tenderar att vara lägre i Sandvikens kommun (se andelen som svarat 

”Nej, jag har inte blivit informerad”), men skillnaden har ej kunnat signifikanstestas på grund av 

det låga antalet svarande. Vidare har något signifikanstest för att upptäcka skillnader över samtliga 

kategorier inte varit genomförbart eftersom flera svarsalternativ varit möjliga. 

 

 
Figur 26. Svar på fråga 2.1 som andel av totalt antal svarande (n = 151). Observera att flera svarsalternativ varit möjliga, varför 

summan av andelarna överstiger 100%. 

 

Figur 27 visar att drygt hälften av invånarna blivit informerade i enlighet med det första kravet i 

21§ SFS 2005:209 och att siffrorna tycks något högre i Knivsta än i Sandviken, skillnaden är dock 

ej signifikant. Figur 28 visar liknande siffror om man tittar specifikt på lågenergilampor, vilket är 

intressant i sammanhanget på grund av innehållet av kvicksilver och problemet med 

lågenergilampor i glasåtervinningen, men i detta fall tycks Sandviken något mer välinformerat 

relativt Knivsta. Skillnaden är dock ej signifikant. 

 

  
Figur 27. Svar på fråga 2.3 av de som svarade ja på fråga 2.1 

(n = 141). 

Figur 28. Svar på fråga 2.2 av de som svarade ja på fråga 2.1 

(n = 141). 

 

↕ -  och  / 

↕ n.s. ↕ n.s. 
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Figur 29 visar att invånarna i något lägre omfattning har blivit informerade i enlighet med det andra 

kravet i 21§ SFS 2005:209, nivåer som är mycket snarlika med resultaten i frågan där 

medvetenheten kring nuvarande märkning undersökts (Figur 11). Andelen som inte blivit 

informerade tycks vara högre i Knivsta, medan andelen som inte vet om de blivit informerade tycks 

vara högre i Sandviken. Skillnaderna mellan kommunerna är dock ej signifikant. Figur 30 visar att 

invånarna i högre utsträckning har blivit informerade i enlighet med det tredje kravet i 21§ SFS 

2005:209. Sandviken tycks vara något mer välinformerade i frågan, men skillnaden är ej signifikant. 

 

  
Figur 29. Svar på fråga 2.4 av de som svarade ja på fråga 2.1 

(n = 109). Antal uteblivna svar = 32 (19 från Knivsta, 13 från 

Sandviken - på grund av misstag i online-versionen av 

enkäten) 

Figur 30. Svar på fråga 2.5 av de som svarade ja på fråga 2.1 

(n = 139). Antal uteblivna svar = 2 (1 från Knivsta, 1 från 

Sandviken) 

 

Figur 31 visar att invånarna i betydligt högre omfattning har blivit informerade i enlighet med det 

fjärde kravet i 21§ SFS 2005:209. Sandviken tycks ligga något lägre än Knivsta, en skillnad som ej 

gått att testa på grund av det låga antalet Nej och Vet ej. Figur 32 visar att drygt hälften av 

invånarna blivit informerade i enlighet med det femte och sista kravet i 21§ SFS 2005:209. 

Sandviken tycks i denna fråga vara något mer välinformerade, men skillnaden är ej signifikant. 

 

  
Figur 31. Svar på fråga 2.6 av de som svarade ja på fråga 2.1 

(n = 139). Antal uteblivna svar = 2 (1 från Knivsta, 1 från 

Sandviken) 

Figur 32. Svar på fråga 2.7 av de som svarade ja på fråga 2.1 

(n = 140). Antal uteblivna svar = 1 (från Knivsta) 

 

 

 

↕ n.s. ↕ n.s. 

↕ - ↕ n.s. 
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3.1.6 Attityder till, och preferenser kring, pantsystem 

Här presenteras en sammanställning av resultaten från de frågor i enkätundersökningen som syftar 

till att undersöka invånarnas attityder till, samt preferenser kring, ett eventuellt pantsystem för 

lågenergilampor och smått el-avfall. Frågan om pantsystem är intressant utifrån ett nationellt 

perspektiv, varför kommunerna har slagits ihop i samtliga figurer (eftersom studien inte syftar till 

att undersöka skillnaderna mellan kommunerna i detta avseende). 

 

Figur 33 visar att drygt 43% av deltagarna svarat instämmer inte alls på frågan om en pant på 

lågenergilampor och elektroniska produkter skulle få dem mer villiga att lämna in dessa. Knappt 

56% anser därmed att pant, till någon grad, skulle motivera dem ytterligare till att lämna in sitt 

avfall. Figur 34 visar att drygt hälften av deltagarna skulle leta fram sina gamla elektroniska 

produkter och panta dem om möjligheten gavs. 

 

  
Figur 33. Svar på fråga 6.5 som andel av totalt antal svarande i 

både Knivsta och Sandvikens kommun (n = 150). Antal 

uteblivna svar = 1 (från  Knivsta) 

Figur 34. Svar på fråga 6.6 som andel av totalt antal svarande 

i både Knivsta och Sandvikens kommun (n = 150). Antal 

uteblivna svar = 1 (från  Knivsta) 

 

Figur 35 visar vidare att en stor majoritet av deltagarna föredrog en lägre pant (1-5, respektive 6-10 

kronor per lampa) på lågenergilampor. Figur 36 visar att en lägre pant föredras även för 

hushållselektronik, men att ett stort antal även förespråkar högre pant. 

 

  
Figur 35. Svar på fråga 6.6a som andel av totalt antal svarande 

i både Knivsta och Sandvikens kommun (n = 120). Antal 

uteblivna svar = 31 (varav 26 på grund av att de svarat 

”instämmer inte alls” på fråga 6.5) 

Figur 36. Svar på fråga 6.6b som andel av totalt antal 

svarande i både Knivsta och Sandvikens kommun (n = 121). 

Antal uteblivna svar = 30 (varav 24 på grund av att de svarat 

”instämmer inte alls” på fråga 6.5) 
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3.2 Inventering av insamlingsplatser 

Här presenteras en sammanställning av de kvantitativa data som samlats in via inventering av 

kommunernas insamlingsplatser samt ett antal exempelbilder på insamlingsplatsernas utformning 

och observerade avvikelser. Dessa data används för att undersöka eventuella skillnader mellan 

kommunerna med hänsyn till tillgängligheten på insamlingsplatser och informationsnivån i 

anslutning till dessa (forskningsfråga 4, avsnitt 1.4.2). 

 

Tabell 5 visar antalet platser som inventerats, antalet platser med ”fullvärdig” källsortering samt det 

totala antalet platser i kommunerna. Antalet platser per invånare med fullvärdig källsortering (se 

diskussion i avsnitt 2.1.3) är något högre i Knivsta, medan det totala antalet soprum med 

källsorteringsmöjligheter är mycket lika mellan kommunerna. Endast de soprum med fullvärdig 

källsortering har inkluderats i följande sammanställningar (Figur 37 och Figur 38) på grund av att 

insamlingsplatserna måste vara jämförbara mellan kommunerna (se diskussion i avsnitt 2.1.3). 

 
Tabell 5. Fältinventerade insamlingsplatser samt totalt antal insamlingsplatser 

 Knivsta Sandviken 

Typ av platser Antal Per invånare
1
 Antal Per invånare

2
 

Inventerade platser 53 0,0035 54 0,0015 
Soprum med fullvärdig källsortering* 27 0,0018 47 0,0013 
Totalt antal soprum med källsortering i 
kommunerna** 

51 0,0034 130 0,0035 

* Dessa insamlingsplatser är de som ansetts jämförbara mellan kommunerna med hänsyn till deras utformning. Med 

fullvärdig sopsortering menas att källsorteringskärl för åtminstone plast-, glas-, metall och pappersförpackningar 

funnits. **Ungefärlig siffra baserad på information från avfallsentreprenörerna i respektive kommun. Hur dessa soprum 

ser ut, annat än att det finns källsortering, är oklart. 
1
 Antalet invånare i Knivsta kommun var enligt SCB (2012a) 14965 

under 2011. 
2
 Antalet invånare i Sandvikens kommun var enligt SCB (2012a) 36995 under 2011 

 

Figur 37 visar andelen soprum med fullvärdig källsortering samt officiella insamlingskärl för någon 

form av el-avfall. Inventeringen visar att andelen soprum med insamlingskärl för glödlampor och 

lågenergilampor är markant högre i Sandviken, medan andelen soprum med insamling för batterier 

är något högre i Knivsta. Vidare framgår att soprum med insamling av lysrör och elektronik saknas 

i Knivsta, medan andelen är mycket låg i Sandviken. Skillnaden mellan kommunerna är signifikant 

på 97,5%-nivån när kategorierna lysrör och elektronik exkluderas från testet (se förklaring i Bilaga 

D – Statistiska analyser). 

 

  
Figur 37. Andel soprum med officiella insamlingskärl för glödlampor, lågenergilampor, batterier, lysrör och övrig 

elektronik. I Knivsta var antalet soprum 27, i Sandviken 47. 

 

 

 

↔ 
*** 
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Figur 38 visar informationsnivån i anslutning till inventerade insamlingsplatser med insamlingskärl 

för någon typ av el-avfall enligt den 5-gradiga skala som använts i enkätundersökningens fråga 6.2a 

(se avsnitt 2.1.3). Resultaten visar att Sandviken har en signifikant högre informationsnivå, 

dominerad av informationsnivå 3 (rubriker och symboler på insamlingskärlen). 

 

 
Figur 38. Informationsnivån i de soprum med insamling för någon typ av el-avfall enligt den 5-gradiga skala som använts i enkäten. 

En högre siffra motsvarar en högre informationsnivå (mer detaljerad information). Antalet soprum med insamling för någon typ av 

el-avfall var 21 i Knivsta och 31 i Sandviken. 

 

Figur 39 och Figur 40 visar hur vanligt förekommande typer av insamlingskärl samt 

informationsnivån i anslutning till dessa såg ut i Knivsta respektive Sandvikens kommun. 

 

  
Figur 39. Vanligt förekommande insamlingskärl och 

informationsnivån i anslutning till dessa i Knivsta kommun 
Figur 40. Vanligt förekommande insamlingskärl och 

informationsnivån i anslutning till dessa i Sandvikens 

kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ 
* 
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Figur 41 och Figur 42 visar exempel på avvikelser som observerades på insamlingsplatserna i 

Knivsta respektive Sandvikens kommun. Sammanlagt återfanns el-avfall på golvet eller i felaktiga 

insamlingskärl på en tredjedel av insamlingsplatserna i både Knivsta och Sandvikens kommun. 

 

  
Figur 41. Exempel på avvikelse i form av två dammsugare på 

golvet i ett av soprummen i Knivsta kommun 
Figur 42. Exempel på avvikelse i form av en TV på golvet i 

ett av soprummen i Sandvikens kommun 

3.3 Intervjuer 

Baserat på den information som erhållits genom intervjuer med avfallskunniga, personal på 

återvinningscentraler, sophämtare och från personer och material som intervjupersonerna hänvisat 

till (exempelvis plockanalyser), beskrivs här hur kommunerna arbetar med frågan om el-avfall och 

hur de har valt att organiserat insamlingssystemen. Materialet från samtliga informationskällor 

sammanfattas i löpande text med utvalda citat. Av citaten framgår vem av intervjupersonerna som 

uttalat sig i frågan inom parentes. 

3.3.1 Knivsta kommun 

3.3.1.1 Insamlingen av el-avfall 

Insamlingen av el-avfall från Knivsta kommuns knappt 15000 invånare sker via kommunens 

återvinningscentral (ÅVC) som är belägen några kilometer utanför Knivsta centrum. Kommunen 

har sedan två år tillbaka ett avtal med El-kretsen, och på återvinningscentralen finns ett särskilt 

förråd för el-avfall och ljuskällor enligt de kriterier som El-kretsen ställt upp. 

 

Inom kommunen arbetar motsvarande 2,75 heltidstjänster med avfallsfrågan. Den fysiska 

insamlingen av avfall från privathushåll och verksamheter är upphandlad och sköts huvudsakligen 

av Ragn-Sells. Batterier och lågenergilampor hämtas i de soprum som har insamling, hälls över i 

säckar och körs till Ragn-Sells anläggning i Kvarnbolund i Uppsala där sortering sker. Enligt 

sophämtaren måste man vara försiktig när man häller över lamporna i säckarna så de inte går sönder 

eftersom ”det blir en farlig gas” (Ragn-Sells sophämtare). Trasiga lampor som kommer in till 

Kvarnbolund ”lägger de i en deponi kallas det, där det är blandat med glas och metall och sånt 

där, för då är det ingen vett att skicka det till återvinningen” (Ragn-Sells sophämtare).  

 

Hur många hushåll som har tillgång till fastighetsnära insamling av lågenergilampor och annat el-

avfall vet inte kommunen eftersom det är Ragn-Sells som ansvarar för insamlingen. 

3.3.1.2 Kommunens arbete med frågan om el-avfall 

Knivsta kommun anser att frågan om el-avfall är högt prioriterad. Man gör exempelvis regelbundna 

plockanalyser för att se hur mycket el-avfall som slängs i vanliga soporna. Personalen på Knivsta 

ÅVC har ingen uppfattning om hur prioriterad frågan är, men sophämtaren konstaterar att 

insamlingen åtminstone fungerar bättre än i grannstaden Uppsala där el-avfall ofta hittas i 

soprummen till skillnad från i Knivsta. 
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För att förbättra insamlingen så har man i Knivsta inte sträckt sig längre än till att följa de 

informations- och insamlingskampanjer som El-kretsen genomför nationellt en gång per år 

(återvinningshelgen). ”Eftersom det är ett producentansvar, så har vi inte möjlighet att göra några 

egna insatser i kommunal regi för att samla in mera, utan man har begränsat sig till att låta 

återvinningscentralen vara uppsamlingsplatsen” (avfallskunnig, Knivsta kommun), och eftersom 

det är ett producentansvar så har kommunen ”bara en mindre del i informationsskyldigheten”  

(avfallskunnig, Knivsta kommun), även om kommunen givetvis tar med information om el-avfall 

när utskick görs. 

 

Även om man i dagsläget begränsat sig till att låta återvinningscentralen vara den enda 

insamlingsplatsen för el-avfall
 

så skulle man vilja att det fanns möjlighet även på 

insamlingsplatserna för förpackningar och tidningar (FTI), ”speciellt för ljuskällor i alla fall, sen 

kan man fråga sig om det är rimligt för elektronik i övrigt” (avfallskunnig, Knivsta kommun). 

Anledningen att man idag inte har detta anges vara avsaknaden av kärl och containrar som kan 

erbjuda en säker insamling. Gällande fastighetsnära insamling (FNI) hos bostadsrättsföreningar så 

är det upphandlade entreprenörer som säljer dessa lösningar (i huvudsak Ragn-Sells, men även 

SITA). När det gäller kommunala förvaltningar (skolor etc.) så rekommenderar kommunen dessa att 

i samband med upprustning av soprum ta kontakt med ansvarig avfallsentreprenör för insamling av 

el-avfall. Kommunen informerar då om möjligheten till insamling av exempelvis batterier, 

ljuskällor och småelektronik, ”men det är ingenting vi styr eller bestämmer över, utan vi 

rekommenderar att man kompletterar soprummen med enheterna för insamling” (avfallskunnig, 

Knivsta kommun).
 

 

Från och med hösten 2012 kommer man att komplettera återvinningscentralen med insamling av el-

avfall i den nybyggda ICA-butiken genom sorterings- och insamlingsskåpet Samlaren (som också 

använts i Göteborg och utvärderats av Avfall Sverige, 2010b). Utöver detta har kommunen inga 

planer på att förbättra insamlingen av el-avfall. 

3.3.1.3 Insamlingssystemets funktion, styrkor och svagheter 

Från kommunens sida upplever man att insamlingen av el-avfall ”överlag funkar väldigt 

bra”(avfallskunnig, Knivsta kommun). Plockanalyser visar endast små mängder el-avfall i vanliga 

soporna (1,09% respektive 0,18% el-avfall i det brännbara avfallet från villor respektive 

flerfamiljshus)
12

, och en enkätundersökning som gjordes under hösten 2011 visar att invånarna 

tycker att det är OK att lämna sitt farliga avfall på återvinningscentralen (64% av invånarna tycker 

att återvinningscentralens öppettider & närhet till bostaden är ganska eller mycket bra)
13

.  

 

På Knivsta ÅVC har man ingen uppfattning om hur insamlingen fungerar i kommunen i övrigt, men 

på frågan om man tror att kommuninvånarnas ser det som tillräckligt lätt att lämna in sitt el-avfall 

svarar man att ”det finns de som har varit och frågat om det finns några fler ställen än här att 

lämna in lågenergilampor och sånt” (personal, Knivsta ÅVC), men ”det finns ju bara här offentligt, 

sen finns det ju de som har hushållsnära i soprummen…så det finns ju ett visst behov av fler 

ställen” (personal, Knivsta ÅVC). Personalen på ÅVC upplever också att kunskapen hos invånarna 

ibland är bristande, exempelvis så har de ”inte full koll på att det är kvicksilver i 

kvicksilverlampor/lågenergilampor” (personal, Knivsta ÅVC)
 
och är ovarsamma när de lägger dessa 

i insamlingskärlen. Sophämtaren anser att insamlingen av exempelvis batterier och lågenergilampor 

är tillräckligt lätt och fungerar bra i de soprum där insamlingskärl finns, men konstaterar att de 

flesta inte har tillgång till fastighetsnära insamling och att inga soprum har de elektronik-burar som 

Ragn-Sells kan erbjuda sina kunder. 

 

                                                           
12

 Enligt plockanalys utförd av SAKAB AB på uppdrag av Knivsta kommun i december 2011 
13

 Enligt en enkätundersökning utförd av Prifloat under december 2011 besvarad av 318 invånare i Knivsta kommun 
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Systemets styrka anser kommunen ligga i en hög tillgänglighet till ÅVC vad gäller öppettider 

(numera fyra dagar i veckan), och att insamling via ÅVC är ett enkelt system som också är tydligt 

på plats. På Knivsta ÅVC anser man att möjligheten att informera människor på plats (på 

återvinningscentralen) är viktigt, och man upplever att invånarna tar till sig den personliga 

informationen och att medvetenheten generellt är hög. Sophämtaren anser att den största styrkan är 

invånarnas noggrannhet (jämfört med exempelvis grannstaden Uppsala), det vill säga att 

soprummen är välskötta och insamlingskärlen relativt välsorterade. 

 

Den största svagheten med systemet anser kommunen vara att det inte finns tillräckligt många 

mindre insamlingsplatser. På Knivsta ÅVC håller man med om detta och framhåller det är svårt att 

ta sig till ÅVC eftersom den inte ligger så centralt. Personalen tror också att en närmare 

busshållplats än den som i dagsläget ligger 500 meter bortom ÅVC skulle kunna göra 

tillgängligheten mer tilltalande för många. Även sophämtaren framhåller att alla inte har samma 

tillgång till sortering och att det finns för få insamlingsplatser. 

3.3.1.4 Möjligheter till, och svårigheter med, att förbättra insamlingssystemet 

Från kommunens sida ser man inga större förbättringsmöjligheter. ”I och med att det är El-kretsen 

som styr över insamlingsmängderna och insamlingsplatserna så har vi en liten del att bestämma 

över där
”
(avfallskunnig, Knivsta kommun). Problemet är att kommunen ”inte kan höja nivån på 

avfallstaxan för att förbättra insamlingssystemet, eftersom det är ett producentansvar” 

(avfallskunnig, Knivsta kommun). ”Det är producenten som ska bekosta systemet” (avfallskunnig, 

Knivsta kommun), men kommunen får inte tillbaka några pengar från producenterna i och med att 

de förbättrar insamlingssystemet, ”utan det ska ju ske på deras initiativ och deras förutsättningar” 

(avfallskunnig, Knivsta kommun). Kommunen kan rekommendera ytterligare insamling i de 

kommunala förvaltningarna, men anser sig inte kunna påverka mer eftersom det är Ragn-Sells som 

ansvarar för avfallshanteringen. Från Ragn-Sells sida erbjuder man kunden att hämta avfall om de 

har ett behov eftersom Ragn-Sells får ersättning motsvarande den mängd avfall man hämtar och i 

vissa fall förbehandlar (gäller elektronik). I övrigt följer Ragn-Sells producentansvaret ”ganska rakt 

av” (sektionschef, Ragn-Sells Uppsala), det vill säga att man i likhet med Knivsta kommun anser att 

ansvaret för insamlingen av el-avfall ligger hos El-kretsen, varför man i sin tur inte försöker 

påverka systemet annat än genom att sälja sina insamlingstjänster. 

 

Knivstas sophämtare tror att Ragn-Sells skulle kunna förbättra insamlingen genom att deras säljare 

går igenom kunderna i Knivsta (åtminstone bostadsrättsföreningarna) och försöker sälja 

insamlingslösningar för batterier, lampor och el-avfall. De som skulle kunna driva på något sådant 

tror sophämtaren är regionscheferna. Svårigheterna med att genomföra något liknande tror 

sophämtaren är att säljarna arbetar i stora områden och har ont om tid – tid som de prioriterar åt 

stora kunder som drar in mycket pengar. 

 

Personalen på Knivsta ÅVC tror att fler insamlingsplatser är svårt främst på grund av ekonomiska 

hinder, men framhåller samtidigt att förbättringsåtgärder alltid kostar pengar. En alternativ 

förbättringsåtgärd till fasta insamlingsplatser kunde kanske vara mobila insamlingsplatser. Vidare 

framhåller man att bristande samarbete mellan avfallsentreprenörerna kan utgöra ett möjligt hinder 

vid utvecklingen av systemet. I Knivsta är enligt ÅVC-personalens vetskap totalt fyra 

avfallsentreprenörer aktiva: Ragn-Sells (fastighetsnära insamling), Returpappercentralen 

(förpackningar och tidningar), Renhållarna (glas) samt 4M (batterier från FTI). 
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3.3.2 Sandvikens kommun 

3.3.2.1 Insamlingen av el-avfall 

Sandvikens kommun ingår i kommunalförbundet Gästrike Återvinnare, en organisation med 88 

anställda som ansvarar för all avfallshantering i Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby 

kommun. Insamlingen av el-avfall från Sandvikens kommuns cirka 37000 invånare sker via fem 

återvinningscentraler. 

 

En del av el-avfallet (främst batterier och lampor) samlas in från bostäder via fastighetsnära 

insamling. Detta hämtas främst av Gästrike Återvinnare (ett fåtal andra aktörer är också aktiva inom 

kommunen, men i relativt liten utsträckning) med personbil, hälls över i säckar och körs till Gävle 

ÅVC där de töms i El-kretsens insamlingskärl. Sophämtaren ser inget problem i att lamporna 

krossas vid hanteringen, men uppger att avfallet ofta är osorterat vilket gör att den som hämtar får 

sortera avfallet så gott det går. På Gävle ÅVC har man dock ingen systematisk andrahandssortering. 

 

Gästrike återvinnare gissar att cirka 30000 av de 32000 hushåll som de ansvarar för har tillgång till 

fastighetsnära insamling av lågenergilampor, och att cirka 1000-1500 har tillgång till fastighetsnära 

insamling av smått el-avfall. 

3.3.2.2 Kommunens arbete med frågan om el-avfall 

Frågan om el-avfall och farligt avfall är enligt Gästrike Återvinnare prioriterad i förbundets 

renhållningsordning. Personalen på Gävle ÅVC antar att frågan är högt prioriterad inom Sandvikens 

kommun eftersom de vet att Gästrike Återvinnare prioriterar frågan högt och arbetar likadant inom 

alla förbundets kommuner. Sophämtaren tycks instämma och säger att man åtminstone försöker 

med batterier och lampor, samt påpekar att man i många soprum hänvisar till ÅVC för annat el-

avfall. 

 

Gästrike Återvinnare beskriver det som att de har stor påverkansgrad på avfallshanteringen i 

kommunerna eftersom de är ett kommunpolitiskt styrt förbund med endast avfallsfrågan i fokus. 

Deras högsta mål är att minska uppkomsten av avfall, och två delmål på vägen dit är att mängden 

farligt avfall (inklusive el-avfall) i hushålls- och grovsoporna ska minska till 0% och att minst 95% 

av regionens invånare ska kunna beskriva hur de på rätt sätt lämnar in sitt farliga avfall - år 2015.  

 

För att uppnå detta erbjuder man lösningar för fastighetsnära insamling av el-avfall; skickar ut 

nyhetsblad med avfalls- och källsorteringsinformation till alla hushåll i regionen två gånger per år; 

håller föreläsningar på skolor, företag och evenemang; har en rullande miljöstation som samlar in 

farligt avfall; samt informerar via fakturor, hemsidan och lokala media. Man har också haft farligt 

avfall (inklusive el-avfall) som tema ett år för att belysa frågan ytterligare, och har i samband med 

detta haft miljöinformatörer som lobbat för att färg- och detaljhandeln ska informera sina kunder 

om att de säljer farligt avfall som ska lämnas på ÅVC. För att utvärdera insatserna görs 

plockanalyser och enkätundersökningar. 

 

Den senaste satsningen för att öka insamlingen av el-avfall är insamlingsskåpen ”EL:IN” som är en 

egenutvecklad och billigare variant av ”Samlaren” som till en början ska finnas i alla COOP-

butiker. Tanken är att fler butiker och kommuner ska bli intresserade av att köpa in EL:IN-skåpen. 

Vidare för man en diskussion med de stora bostadsrättsföretagen om man var skulle kunna ha 

fastighetsnära insamlingskärl av el-avfall. 

3.3.2.3 Insamlingssystemets funktion, styrkor och svagheter 

Både Gästrike Återvinnare och personalen på Gävle ÅVC upplever att insamlingen av el-avfall 

”fungerar väldigt bra” (driftchef, Gästrike Återvinnare; personal, Gävle ÅVC), medan sophämtaren 

anser att det ”funkar mer eller mindre, eftersom det slängs ju en del inne i soprummen” (Gästrike 

Återvinnares sophämtare i Sandviken). Plockanalyserna tyder på att el-avfall och farligt avfall 
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minskar i hushållssoporna (0,50% el-avfall i det brännbara avfallet från villor
14

 år 2008) samtidigt 

som tillströmningen till ÅVC ökar, och enkätundersökningarna visar att antalet invånare som anser 

att de vet hur de ska hantera sitt avfall stigit från 48% till 97% sedan 2001. ”Tittar man idag så har 

vi fem återvinningscentraler i Sandvikens kommun... sen har vi dessutom erbjudit fastighetsägare 

att ha insamling av el-avfall i miljörummen, vi har insamling av batterier på samma ställe där vi 

har återvinningsstationerna (FTI) och vi har EL:IN-skåpen… så det finns jättemånga olika platser 

där folk kan lämna sitt el-avfall i Sandvikens kommun – jag tror det finns få ställen i Sverige där 

man kan erbjuda den här servicen på insamling av el-avfall”(driftchef, Gästrike Återvinnare).  

 

Ser man till systemets tillgänglighet så anser sophämtaren att det är tillräckligt lätt att lämna in 

lågenergilampor eftersom insamling finns i de flesta soprummen, medan personalen på Gävle ÅVC 

tror att det skulle kunna vara lättare om exempelvis alla hyresvärdar erbjöd insamling. Personalen 

på Gävle ÅVC tror inte att det är tillräckligt lätt att lämna in el-avfall eftersom alla inte har 

möjlighet att ta sig till ÅVC, medan sophämtaren anser att även ÅVC är relativt tillgängliga, men 

att ” folk kanske är lata” (Gästrike Återvinnares sophämtare i Sandviken).  

 

Gästrike Återvinnare anser att systemets styrka ligger just i att man har många olika 

insamlingssystem som kompletterar varandra. ”Det finns 13 stycken återvinningscentraler i vår 

region, vilket är väldigt många, med väldigt bra öppettider, så även om man bor långt ute på 

landsbygden har man aldrig mer än två mil till en återvinningscentral”(driftchef, Gästrike 

Återvinnare). Andra styrkor anser man vara satsningarna på informationsspridning och 

kombinationen av kommunalt och konkurrensutsatt arbete där målet för de båda verksamheterna är 

de samma. Personalen på Gävle ÅVC tror också att informationsspridningen är en av de stora 

styrkorna, medan sophämtaren anser att styrkorna är att det är relativt tätt med soprum och att 

informationen på insamlingsplatserna är bra. 

 

Gästrike återvinnare tycker att svagheterna är få. Möjligen skulle fler insamlingskärl för smått el-

avfall i miljörummen kunna förbättra insamlingen något, men för att detta ska vara möjligt måste 

man veta att insamlingen inte missbrukas på så vis att folk slänger större el-avfall, som i sin tur kan 

leda till att soprummet blir ett grovsoprum (något som fastighetsägarna är oroliga för eftersom detta 

skapar praktiska problem för renhållning och säkerhet). Personalen på Gävle ÅVC tror också att 

antalet insamlingsplatser kan utökas, förslagsvis genom insamling via återvinningsstationerna 

(FTI). Sophämtaren tror också att svaghet kan vara att insamling av el-avfall saknas i många 

soprum. Enligt Gästrike Återvinnare har man däremot inga planer på insamling av exempelvis 

lågenergilampor via FTI, detta på grund av att risken att lamporna går sönder är för stor. 

3.3.2.4 Möjligheter till, och svårigheter med, att förbättra insamlingssystemet 

Gästrike återvinnare tror att förbättringsmöjligheterna ligger i att utöka den fastighetsnära 

insamlingen av smått el-avfall och att få fler butiker intresserade av EL:IN-skåpen. Med detta ser 

man inga svårigheter, utan ”det handlar mer om att få kunderna att förstå att det här är bra och 

dessutom kanske få de stora bostadsbolagen att hitta en bra grund så att vi inte får ett försämrat 

system för dem… och kanske starta upp på de ställen där man vet att det fungerar väldigt bra idag 

och börja därifrån, sen får man ta de områden där det är sämre kvalitet på komposten, sämre 

kvalitet i soprummen och stökigare - där får man ta det lite långsammare ”(driftchef, Gästrike 

Återvinnare). 

 

Personalen på Gävle ÅVC tror att möjligheterna till att förbättra insamlingen ligger i att utöka 

antalet insamlingsplatser och att informera mer. Det måste vara tydligt att el-avfall är farligt avfall 

och informationen måste vara riktad och intressant. Att informera besökarna på ÅVC mer är också 

viktigt. Svårigheterna med att utöka den fastighetsnära insamlingen av el-avfall tror ÅVC-

personalen ligger i bristen på utrymme i soprummen. 
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 Enligt Gästrike Återvinnares plockanalyser från 2008 
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Sophämtaren tror att möjligheterna till att förbättra insamlingen ligger i att utöka antalet soprum 

med insamlingskärl för el-avfall samt i att informera på fler språk. Man ser inga praktiska 

svårigheter med en utökad fastighetsnära insamling eftersom hämtning av ytterligare insamlingskärl 

för el-avfall skulle gå på rutin. Sophämtaren tycker också att man skulle kunna hålla möten lokalt i 

bostadsrättsföreningar och informera om möjligheterna att slänga el-avfall. 

 

4 Diskussion 

Utifrån resultaten av enkätundersökningen, fältinventeringen och intervjuerna diskuteras här 

forskningsfrågorna som ställts upp i avsnitt 1.4.2. Diskussionen är indelad efter forskningsfrågorna 

för att ge en tydlig återkoppling till studiens syfte. 

4.1 Skillnader mellan kommuninvånarna 

De första frågorna (forskningsfråga 1 a-d, avsnitt 1.4.2) som denna studie syftar till att besvara är 

om det finns det skillnader mellan kommuninvånarnas kunskap, attityder, preferenser, vanor 

(uppgivna beteende) samt subjektiva uppfattning om insamlingssystemens tillgänglighet och 

funktion. Resultaten diskuteras under följande rubriker. 

 

1 a) Finns det skillnader mellan kommuninvånarnas kunskap? 

Nej, enkätundersökningen tyder inte på att det finns några signifikanta skillnader mellan 

kommunerna vad gäller den upplevda kunskapsnivån gällande källsortering av lågenergilampor och 

uttjänta elektronikprodukter (Figur 8 & Figur 9), och inte heller mellan den verkliga kunskapsnivån 

i kommunerna (Figur 10 & Figur 11). Kunskapsnivån förväntades vara högre i Sandviken till följd 

av Gästrike Återvinnares stora informationsinsatser (se avsnitt 3.3.2.2), men enkätundersökningen 

kan inte visa att så är fallet. Nämnvärt är att de som besvarat enkäten i Knivsta kommun generellt 

har en högre utbildningsnivå än de i Sandvikens kommun (Figur A 7, Bilaga A – Kompletterande 

information), något som skulle kunna påverkat resultaten till Knivstas fördel. Bortsett från denna 

potentiella felkälla så ger enkätundersökningen inget stöd för att skillnaden mellan kommunernas 

insamlingsnivåer av diverse elektronik (Tabell 1) skulle bero på en skillnad i kommuninvånarnas 

kunskapsnivå. 

 

1 b) Finns det skillnader mellan kommuninvånarnas attityder och preferenser? 

Ja, enkätundersökningen tyder på att det finns vissa skillnader mellan kommuninvånarnas attityder 

och preferenser. Knivsta kommuns invånare tycks finna avståndet till insamlingsplatserna mindre 

viktigt än Sandvikens kommuns invånare för hur de väljer att slänga lågenergilampor och el-avfall 

(Figur 12), ett något oväntat resultat med hänsyn till den lägre tillgängligheten på insamlingsplatser 

i Knivsta jämfört med i Sandviken (Figur 37). En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att 

Knivsta kommun är mycket liten till ytan, och att de flesta som besvarat enkäten bor i Knivsta eller 

Alsike tätort, vilket gör att de har mycket nära (uppskattningsvis <5km) till återvinningscentralen. 

Något som också nämnts i en tidigare rapport från Avfall Sverige (2001) är att ”tillgänglighet 

upplevs på olika sätt beroende på kommunens storlek och struktur”, och att invånare i kommuner 

där en hög andel är bilburna och insamlingsplatserna är lämpligt placerade, inte upplever att ett fåtal 

insamlingsplatser är något problem. Formen av sysselsättning (en högre andel yrkesarbetande och 

pensionärer samt en färre andel studenter och arbetslösa i Knivsta; Figur A 6, Bilaga A – 

Kompletterande information) hos de som besvarat enkäten tyder på att antalet bilburna invånare 

skulle kunna vara högre i Knivsta, men huruvida detta är fallet är oklart eftersom bilägande inte 

inkluderats i enkätundersökningen. 

 

Vidare tycks Knivsta kommuns invånare finna personligt riktad information om källsortering 

mindre viktigt än Sandvikens kommuns invånare för hur de väljer att slänga lågenergilampor och 

el-avfall (Figur 14). En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att Sandvikens kommuns 

invånare är vana vid att erhålla personligt riktad information och därmed förlitar sig till denna när 

de sorterar sitt avfall - till skillnad från i Knivsta där personligt riktad information sällan 
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förekommer och där invånarna tvingats förlita sig till kunskapen hos sig själva och personalen på 

Knivsta ÅVC. Utöver dessa skillnader finns inga signifikanta skillnader mellan kommunerna vad 

gäller invånarnas preferenser för information på insamlingsplatserna (Figur 13) eller attityden till 

hur viktigt det är att källsortera sitt el-avfall (Figur 16).  

 

Utifrån teorin om planerat beteende skulle man kunna förvänta sig att attityderna till källsortering 

av el-avfall skulle vara mer positiva i Sandviken, eftersom insamlingsnivåerna där är högre och 

studier visat att individers attityder till källsortering är positivt korrelerade med avsikten att 

källsortera (Cheng & Tung, 2009) - men enkätundersökningen tyder inte på detta. 

 

En annan förklaring till skillnaderna i insamlingsnivå skulle, utifrån teorin om planerat beteende, 

kunna vara att de upplevda förväntningarna från individernas omgivning (subjektiva normer) om att 

de bör källsortera sitt el-avfall skiljer sig mellan kommunerna (snarare än kommuninvånarnas 

attityder). Detta har inte mätts i enkätundersökningen, men med tanke på de stora skillnaderna i 

kommunernas informations- och utbildningsinsatser (se avsnitt 3.3) är det inte omöjligt att 

Sandvikens kommuns invånare upplever att förväntningarna från omgivningen på korrekt hantering 

av el-avfall är större än vad Knivsta kommuns invånare upplever. 

 

Vidare visar studier, baserade på teorin om planerat beteende, att en individs benägenhet att 

källsortera även påverkas av hur lätt eller svårt individen upplever att källsortering är (Cheng & 

Tung, 2009; Knussen et al., 2004), av moraliska normer samt upplevda konsekvenser av 

källsortering (Cheng & Tung, 2009; Tonglet et al., 2004). Att det finns skillnader i hur lätt eller 

svårt kommuninvånarna upplever att källsorteringen är avfärdas i diskussionen kring invånarnas 

uppfattning om insamlingssystemens tillgänglighet och funktion. Moraliska normer och upplevda 

konsekvenser av källsortering har inte mätts i enkätundersökningen och är svåra att spekulera i, men 

det senare har mätts i Knivsta kommuns och Gästrike Återvinnare egna enkätundersökningar under 

2011. I Sandvikens kommun har 98,8% förtroende för att källsorterade sopor återvinns på ett riktigt 

sätt
15

. I Knivsta är förtroendet för att källsorterade sopor återvinns på ett riktigt sätt 10% mycket 

stort, 51% ganska stort, 25% varken eller, 11% ganska litet samt 2% mycket litet eller inget alls
16

. 

Resultaten är inte direkt jämförbara på grund av olika antal svarsalternativ, men det tycks ändå 

finnas en tendens till högre förtroende i Sandvikens kommun. Om detta är fallet, så skulle det enligt 

tidigare studier (Cheng & Tung, 2009; Tonglet et al., 2004) kunna förklara en del av skillnaderna i 

insamlingsnivå. För att med säkerhet uttala sig om detta krävs dock ytterligare enkätundersökningar 

där samma svarsalternativ används inom både Knivsta och Sandvikens kommun. 

 

Sammanfattningsvis tyder enkätundersökningen på att det finns vissa skillnader mellan 

kommuninvånarnas attityder och preferenser, men dessa kan inte förklara skillnaden mellan 

kommunernas insamlingsnivåer av diverse elektronik. 

 

1 c) Finns det skillnader mellan kommuninvånarnas vanor (uppgivna beteenden)? 

Ja, enkätundersökningen visar att det finns vissa skillnader mellan kommuninvånarnas uppgivna 

beteende. Resultaten visar att invånarna i Knivsta kommun signifikant oftare uppger att de slänger 

lågenergilampor i vanliga soporna (Figur 23), och att det finns en stark tendens till att detta gäller 

även för el-avfall (Figur 19) (även om medelvärdesskillnaden inte är signifikant). Vad som är 

bakgrunden till dessa skillnader är oklart, men enkätundersökningen ger ändå stöd för att en viss 

skillnad mellan kommunernas insamlingsnivåer av diverse elektronik skulle kunna bero på att 

Knivsta kommuns invånare oftare slänger lågenergilampor och el-avfall i vanliga soporna – en 

hypotes som stöds av kommunerna plockanalyser, vilka tyder på att el-avfall förekommer oftare i 

säck- och kärlavfallet i Knivsta än i Sandviken (se avsnitt 3.3.1.3 & 3.3.2.3). 
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 Enligt en enkätundersökning utförd under 2011 med 250 deltagare i Sandvikens kommun 
16

 Enligt en enkätundersökning utförd under 2011 med 318 deltagare i Knivsta kommun 
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1 d) Finns det skillnader mellan kommuninvånarnas uppfattning om insamlingssystemens 

tillgänglighet och funktion? 

Ja, enkätundersökningen tyder på att det finns vissa skillnader mellan kommuninvånarnas 

uppfattning om insamlingssystemens tillgänglighet och funktion. Tittar man på hur tillgängliga 

invånarna anser att insamlingsplatserna för lågenergilampor och elektronikavfall är så ligger 

Knivsta kommun högre i båda fallen (Figur 22 & Figur 23), men endast den senare skillnaden är 

signifikant. Resultatet är oväntat med tanke på de lägre insamlingsnivåerna i Knivsta, men en 

tänkbar förklaring skulle återigen kunna vara att Knivsta kommun är mycket liten till ytan, och att 

de flesta som besvarat enkäten bor i Knivsta eller Alsike tätort, vilket gör att de har mycket nära 

(uppskattningsvis <5km) till återvinningscentralen. Hypotesen stöds av att Knivsta kommuns 

invånare oftare angett att närmsta insamlingskärl för både lågenergilampor och elektronik ligger i 

ett närliggande bostadsområde (Figur 20 & Figur 21), trots att fältinventeringen visar att andelen 

soprum med insamlingskärl för dessa är signifikant lägre i Knivsta (Figur 37). Sannolikt är alltså att 

Knivsta kommuns invånare anser att Knivsta återvinningscentral är belägen i ett närliggande 

bostadsområde. Som nämndes tidigare kan också invånare i kommuner där en hög andel är bilburna 

och insamlingsplatserna är lämpligt placerade, uppleva god tillgänglighet trots ett litet antal 

insamlingsplatser (Avfall Sverige, 2001). Huruvida andelen bilburna invånare skiljer sig mellan 

kommunerna är dock oklart eftersom detta inte inkluderats i enkätundersökningen. Resultatet är 

också oväntat med hänsyn till teorin om planerat beteende och de studier som tyder på att upplevd 

brist på insamlingsplatser får individer att känna sig mindre förmögna att källsortera (mindre 

upplevd kontroll), vilket påverkar deras intentioner att källsortera (Cheng & Tung, 2009; Knussen et 

al., 2004). 

 

Vidare finns inga signifikanta skillnader mellan invånarnas subjektiva uppfattning om hur 

insamlingen av lågenergilampor och elektronikavfall fungerar där de bor (Figur 24 & Figur 25), 

även om det finns tendens att Knivsta kommuns invånare anser att insamlingen av el-avfall fungerar 

bättre än vad man gör i Sandviken, något som likt tidigare skulle kunna förklaras av invånarnas 

närhet till Knivsta ÅVC. 

 

Sammanfattningsvis tyder enkätundersökningen på att det finns vissa skillnader mellan 

kommuninvånarnas uppfattning om insamlingssystemens tillgänglighet och funktion, men dessa 

kan inte förklara de högre insamlingsnivåerna i Sandviken. Snarare pekar resultaten på att Knivsta 

kommun borde ha en högre insamlingsnivå än Sandviken eftersom man upplever en högre 

tillgänglighet på insamlingsplatser. 

4.2 Information i enlighet med 21§ SFS 2005:209 

Den andra frågan (forskningsfråga 2, avsnitt 1.4.2) som denna studie syftar till att besvara är om 

invånarna informerats i enlighet med WEEE-direktivet artikel 10 punkt 1 och 21§ i förordningen 

om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209). 

 

I WEEE-direktivet framgår tydligt att ”medlemsstaterna skall se till att användarna av elektriska 

och elektroniska produkter i privathushåll får tillgång till all nödvändiginformation” om de punkter 

som anges i direktivets artikel 10 punkt 1 (se listan på dessa punkter i översikten av WEEE-

direktivet, avsnitt 1.2.3.1). I den svenska implementeringen av direktivet (SFS 2005:209) finns i 21 

§ i förordningen formuleringen: ”När en kommun informerar hushållen om avfallshanteringen inom 

kommunen ska informationen i fråga om elektriska och elektroniska produkter innehålla 

upplysningar om…”. Med andra ord förväntas kommunerna informera om den nödvändiga 

information som WEEE-direktivet hänvisar till, och producenterna (i detta fall El-kretsen) förväntas 

i sin tur ha fått möjlighet att lämna synpunkter på utformningen av denna information under det 

samråd som hållits innan insamlingssystemet inrättats eller tagits i bruk (enligt 24 § och 25 § i SFS 

2005:209). 
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Enkätundersökningen visar att 90-97% av invånarna i Knivsta respektive Sandviken säger sig ha 

blivit informerade om hur de ska slänga uttjänta lågenergilampor och/eller uttjänt elektronik (Figur 

26). Sätten de blivit informerade på är många, men det är endast informationsblad i brevlådan, på 

platsen där jag sorterar mitt avfall, inom skola/utbildning och på annat vis som skulle kunna 

utgöras av information från kommunen. Andelen invånare som blivit informerade via någon av 

dessa informationskanaler är avsevärt lägre (62-77% för informationsblad i brevlådan, 56-57% på 

platsen där jag sorterar mitt avfall, 6-13% inom skola/utbildning samt 12% på annat vis).  

 

Av sätten som invånarna blivit informerade på framgår dock inte vad de blivit informerade om. 

Andelen invånare som blivit informerade i enlighet med de fem kraven i 21 § SFS 2005:209 

framgår istället av Figur 27-Figur 32. Resultaten visar att andelen informerade invånare i snitt är: 

1. ~ 56% vad gäller de potentiella effekterna på människors hälsa och miljön till följd av 

förekomsten av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (Figur 27) 

a. Cirka 55% vad gäller de potentiella effekterna på människors hälsa och miljön till 

följd av förekomsten av kvicksilver i lågenergilampor (Figur 28) 

2. ~ 46% vad gäller märkningen av elektriska och elektroniska produkter (Figur 29) 

3. ~ 72% vad gäller konsumentens skyldighet att källsortera elektriska och elektroniska 

produkter (Figur 30) 

4. ~ 93% vad gäller information om tillgängliga insamlingsplatser (Figur 31) 

5. ~ 60% vad gäller de ekonomiska och miljömässiga vinster som källsortering av annan 

uttjänt elektronik bidrar till (Figur 32) 

 

Som tidigare påpekats (avsnitt 3.1.5) innefattar ovanstående siffror det totala antalet svar, det vill 

säga även de som informerats på sätt där det är mycket osannolikt att de blivit informerade om 

samtliga punkter i 21§ SFS 2005:209. Andelen invånare som med säkerhet erhållit denna 

information från kommunen är sannolikt lägre. 

 

Om resultaten är representativa för Sverige i helhet är svårt att säga, men troligtvis ligger andelen 

informerade invånare i resten av landet lika eller under det som observerats för Sandvikens 

kommun, eftersom Gästrike Återvinnare ligger i framkant och har blivit utsedda till årets 

avfallsbehandlare - bland annat för ett ”fenomenalt och innovativt informationsarbete” (Gästrike 

Återvinnare, 2012). Med andra ord innebär detta att Sverige som europeisk medlemsstat inte lever 

upp till informationskravet i WEEE-direktivets Artikel 10 punkt 1 och att kommunerna inte lever 

upp till bestämmelsen i 21 § SFS 2005:209.  

 

Vidare är det anmärkningsvärt att endast 55% av invånarna säger sig ha blivit informerade om de 

potentiella effekterna på människors hälsa och miljön till följd av förekomsten av kvicksilver i 

lågenergilampor. Om andelen informerade över landet är lika låg så finns uppenbara hälso- och 

miljörisker kopplade till hanteringen av dessa, särskilt där lättillgängliga och tydliga 

insamlingsplatser saknas.  

4.3 Attityder till, och preferenser kring, pantsystem 

Den tredje frågan (forskningsfråga 3, avsnitt 1.4.2) som denna studie syftar till att besvara är om 

invånarna anser att ett eventuellt pantsystem för lågenergilampor och smått el-avfall skulle öka 

deras egen benägenhet att lämna in detta avfall för återvinning, och i så fall vad man anser vara en 

lämplig pantsumma. 

 

Som nämndes i introduktionen (avsnitt 1.3.4.1) har förslaget om ett pantsystem för lågenergilampor 

uppkommit vid ett antal tillfällen, senast när EÅF kom med förslaget på miljöministerns 

uppföljningsmöte om bättre insamling av lågenergilampor 20 mars, 2012. Förutsättningarna för ett 

sådant pantsystem har dock inte undersökts, och inte heller har man diskuterat eller undersökt 

förutsättningarna för ett motsvarande system för el-avfall. Med anledning av detta inkluderades 
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frågor i enkätundersökningen som syftade till att mäta invånarnas attityder till sådana pantsystem, 

samt preferenser för pantens storlek.  

 

Enkätundersökningen visar att cirka 56% av deltagarna till någon grad instämmer i att pant på 

lågenergilampor och elektroniska produkter skulle motivera dem ytterligare till att lämna in dessa 

produkter (Figur 33). Flera av de som svarade ”instämmer inte alls” på frågan kommenterade 

enkäten och förklarade att det är miljövinsten som motiverar dem till att källsortera lågenergilampor 

och el-avfall och att en pant inte skulle öka deras motivation. Resultaten tyder alltså på att ett 

pantsystem för både lågenergilampor och el-avfall skulle kunna öka merparten av medborgarnas 

motivation till att lämna in dessa produkter, och att de medborgare var vars motivation inte tycks 

kunna ökas genom pant redan är motiverade till källsortering av miljöskäl. Det finns alltså inget 

som tyder på negativa konsekvenser för källsorteringen genom införandet av ett pantsystem. 

 

Enkätundersökningen visar också att 76% av deltagarna helt eller delvis anser att en pant på el-

avfall skulle få dem att leta fram sina gamla elektroniska produkter och lämna in dem (Figur 34). 

Det bör dock noteras att frågan är formulerad på ett sådant sätt att deltagaren kan anta att han/hon 

får pant för produkter som han/hon inte betalat pant för när produkten köptes. Detta kan i realiteten 

vara orimligt, om det inte är så att de ekonomiska och miljömässiga vinsterna av att folk lämnar in 

sina gamla elektroniska produkter motsvarar eller överstiger kostnaderna för administrationen av 

systemet och utbetalningen av pant. Däremot, om ett pantsystem skulle kunna ersätta den många 

gånger kostnadsineffektiva fastighetsnära insamlingen (enligt Avfall Sverige, 2001), så skulle 

insamlingskostnaderna potentiellt kunna minska och intäkterna finansiera en del av 

pantutbetalningarna för gamla produkter. 

 

Oavsett hur panten för gamla produkter hanteras så tyder enkätundersökningen på att ett pantsystem 

i det långa loppet skulle kunna motivera folk till att lämna in produkter för återvinning istället för 

att lagra dem i hemmet. Ett pantsystem skulle i sådana fall kunna vara en del i lösningen på 

problemet med att elektroniska produkter lagras i hemmen och undanhålls från det kretslopp av 

material som återvinningen syftar till att uppnå, något som Naturvårdsverket (2009) konstaterat kan 

vara ”ett större problem än att elavfall slängs tillsammans med övrigt hushållsavfall”. Med andra 

ord skulle ett pantsystem kunna medföra stora miljövinster, inte bara genom att fler kanske lämnar 

in sitt el-avfall, utan också genom att uppehållstiden för el-avfall i hemmen minskar.  

 

Slutligen visar enkätundersökningen att 84,2% av deltagarna anser att 1-10kr är en fullt tillräcklig 

pant per lågenergilampa för att motivera dem till att panta (Figur 35). För elektronik är åsikterna 

mer spridda (Figur 36), men 59,5% förespråkar ändå en pant i det lägre spannet (1-20kr). 

Anledningen till spridningen beror sannolikt på vilka typer av elektronikprodukter deltagarna haft i 

åtanke när de besvarat frågan, eftersom begreppet el-avfall innefattar produkter i alla prisklasser. 

Medelpanten (beräknad genom att multiplicera antalet svar i varje prisspann med medianen i 

spannet) för lågenergilampor respektive elektronikprodukter är 6,3 respektive 22,9 kronor, vilket 

visar på att relativt små summor kan motivera folk till att panta dessa produkter. 

 

Sammanfattningsvis tyder enkätresultaten på att ett pantsystem för lågenergilampor och el-avfall 

har potentialen att öka insamlingsnivåerna och samtidigt minska problemet med upplagrad 

elektronik i de svenska hemmen – och detta med endast marginella prispåslag på produkterna. 

4.4 Insamlingsplatsernas tillgänglighet och informationsnivå 

Den fjärde frågan (forskningsfråga 4, avsnitt 1.4.2) som denna studie syftar till att besvara är om det 

finns skillnader mellan kommunerna vad gäller tillgängligheten på insamlingsplatser och 

informationsnivån i anslutning till dessa. 

 

Sett till det totala antalet soprum (med källsortering) per invånare tycks tillgängligheten på 

insamlingsplatser i kommunerna vara mycket snarlik (Tabell 5). Inventeringen av 
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insamlingsplatserna visar dock att långt ifrån alla soprum med källsortering har insamlingskärl för 

glödlampor, lågenergilampor, batterier, lysrör och el-avfall (Figur 37). Andelen soprum med 

insamlingskärl för glödlampor och lågenergilampor är signifikant högre i Sandviken, medan 

andelen soprum med batteriinsamling statistiskt sett är likartade (Figur 37). Vidare visar 

inventeringen att 4% av inventerade soprum i Sandviken har insamling för lysrör och el-avfall, 

medan inventeringen av soprum i Knivsta tillsammans med uttalanden från sophämtaren (avsnitt 

3.3.1.3) tyder på att fastighetsnära insamling av el-avfall saknas helt i Knivsta.  

 

Observerade skillnader skulle möjligtvis kunna förklara den högre insamlingsnivån av 

gasurladdningslampor i Sandvikens kommun (Tabell 1). Skillnaderna skulle kanske också kunna 

förklara tendenserna till den lägre kunskapsnivån vad gäller källsortering av glödlampor och 

lågenergilampor i Knivsta (Figur 10) - det vill säga att man helt enkelt inte vet var man ska göra av 

sina lampor eftersom insamlingskärl saknas i soprummen. Att den högre insamlingsnivån av diverse 

elektronik i Sandvikens kommun kan förklaras av observerade skillnader i fastighetsnära insamling 

av el-avfall är dock mindre sannolikt, eftersom antalet soprum med insamling av el-avfall är mycket 

lågt i även i Sandvikens kommun. 

 

Vidare visar inventeringen att informationsnivån på insamlingsplatserna är signifikant högre i 

Sandvikens kommun (Figur 38). Tittar man dessutom på hur väl informationsnivån på 

insamlingsplatserna stämmer överens med vad invånarna behöver för att veta exakt hur de ska 

källsortera så tyder differensen mellan dessa i respektive kommun (Tabell A 9, Bilaga D – 

Statistiska analyser) på att Sandvikens kommun har en bättre anpassad informationsnivå. Med 

antagandet att bristande information på insamlingsplatsen leder till ökad risk för felsortering och 

vise versa, så skulle observerade skillnader i informationsnivå kunna vara en bidragande faktor till 

den högre insamlingsnivån av både gasurladdningslampor och diverse elektronik i Sandvikens 

kommun (Tabell 1), samt till den högre andelen el-avfall i säck- och kärlavfallet i Knivsta kommun. 

 

Sammanfattningsvis tyder inventeringen av insamlingsplatserna på att det finns signifikanta 

skillnader mellan kommunerna vad gäller tillgängligheten på insamlingsplatser, informationsnivån i 

anslutning till dessa samt differensen mellan verklig och efterfrågad informationsnivå. Dessa 

skillnader skulle till stor eller viss del kunna förklara de högre insamlingsnivåerna av 

gasurladdningslampor respektive diverse elektronik i Sandvikens kommun, samt varför mindre el-

avfall påträffas i säck- och kärlavfallet i Sandviken jämfört med Knivsta. Inventeringen tyder också 

på att båda kommunerna har potential att förbättra informationen på insamlingsplatserna och den 

fastighetsnära insamlingen av el-avfall, eftersom (i) skillnaden mellan verklig och efterfrågad 

informationsnivå var signifikant i båda kommunerna, (ii) en stor andel av soprummen saknar 

insamlingskärl för olika typer av el-avfall och (iii) så mycket som en tredjedel av inventerade 

soprum i båda kommunerna hade någon form av el-avfall på golvet eller i felaktiga kärl. 

4.5 Kommunernas arbete med frågan om el-avfall 

Den femte och sista frågan (forskningsfråga 5, avsnitt 1.4.2) som denna studie syftar till att besvara 

är om det finns skillnader mellan kommunernas arbetsinsatser i frågan om el-avfall. 

Sammanställningen av den information som erhållits genom intervjuer med avfallskunniga, 

personal på återvinningscentraler och sophämtare, samt från personer och material som 

intervjupersonerna hänvisat till, visar att det finns distinkta skillnader mellan hur kommunerna 

arbetar med frågan om el-avfall, hur de valt att organisera insamlingssystemen och hur insamlingen 

sköts. 

 

Knivsta kommun har lagt ut insamlingen på entreprenad och anser sig ha mycket liten inverkan på 

insamlingssystemet, medan Sandvikens kommuns insamling sköts av Gästrike Återvinnare som 

anser sig ha mycket stor inverkan på insamlingen. Anledningen till att Knivsta kommun anser sig ha 

en liten inverkan på insamlingen är, förutom att insamlingen sköts av entreprenad, att producenterna 

(El-kretsen) inte ger någon ökad ersättning för ytterligare insamlingsinsatser och att man inte kan 
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bekosta ytterligare insamling via avfallstaxan. Knivsta kommun har därför inga planer på ytterligare 

insamlingsåtgärder annat än insamlingsskåpet Samlaren i den nya ICA-butiken.  

 

Gästrike återvinnare har kommit runt problemet som Knivsta kommun beskriver genom att göra 

besparingar och använda intäkter från sin konkurrensutsatta del, vilket lett till att man kunnat göra 

stora satsningar på farligt avfall, el-avfall och kompost utan att höja avfallstaxan sedan 2007 

(personligt e-postkommunikation med Per-Olof Hallberg, 4 april). Gästrike Återvinnare kan 

uppvisa en rad åtgärder som vidtagits för att öka insamlingen av el-avfall, inte minst en mångfald av 

omfattande informations- och utbildningsinsatser. I Knivsta kommun följer man endast de 

informations- och insamlingskampanjer som El-kretsen organiserar en gång per år då man menar att 

kommunen bara har en mindre del i informationsskyldigheten eftersom det är producentansvar på 

el-avfall. Med hänsyn till 21 § i förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska 

produkter (SFS 2005:209) är det dock tveksamt om denna tolkning är korrekt. 

 

Organisationen bakom, och utvecklingen av, insamlingssystemen ser alltså helt olika ut i Knivsta 

och Sandvikens kommun. Knivsta kommun gör i stort sett ingenting för att öka insamlingen av el-

avfall (med undantag för det kommande insamlingsskåpet på ICA-butiken) och har överlåtit den 

fastighetsnära insamlingen till en avfallsentreprenör som heller inte arbetar med frågan om el-avfall, 

annat än genom att sälja insamlingskärl till de kunder som aktivt ber om detta. Sandvikens kommun 

är med i kommunalförbundet Gästrike Återvinnare som aktivt arbetar för att öka insamlingen av el-

avfall, bland annat genom omfattande utbildnings- och informationsinsatser, genom att aktivt 

erbjuda sina kunder insamlingslösningar och genom att föra diskussioner med bostadsföretag om 

hur man införa fastighetsnära insamling av el-avfall på bästa sätt.  

 

Sammanfattningsvis tyder observationerna på att Gästrike Återvinnare har ett mer metodiskt och 

målinriktat sätt att arbeta med frågan om el-avfall, och att detta med stor sannolikhet kan ha en 

positiv inverkan på kommuninvånarnas subjektiva och moraliska normer samt upplevda 

konsekvenser av källsortering – tre faktorer som visat sig vara positivt korrelerade med individers 

intentioner att källsortera (Cheng & Tung, 2009; Tonglet et al., 2004). Det är med andra ord inte 

omöjligt att kommunernas arbetsinsatser har en indirekt påverkan på insamlingsnivåerna utöver det 

som kan förklaras av ökad tillgänglighet och information etc. 

4.6 Sammanfattning 

4.6.1 Möjliga förklaringar till skillnaderna i insamlingsnivå mellan kommunerna 

Resultaten visar att det finns skillnader på samtliga undersökta områden, med undantag för 

invånarnas kunskap. Utifrån teorin om planerat beteende hade man kunnat förvänta sig att 

invånarnas attityder och subjektiva uppfattning om insamlingssystemens tillgänglighet och funktion 

skulle vara mer positiva i Sandvikens kommun, men studien ger inget stöd för att skillnaden mellan 

kommunernas insamlingsnivåer kan förklaras av dessa faktorer. Som framgår av diskussionen är det 

bara (i) kommuninvånarnas vanor (uppgivna beteenden), (ii) tillgängligheten på insamlingsplatserna 

och informationsnivån i anslutning till dessa samt (iii) kommunernas arbetsinsatser i frågan om el-

avfall som skulle kunna förklara en högre insamlingsnivå av diverse elektronik och 

gasurladdningslampor i Sandvikens kommun.  

 

Om dessa skillnader helt kan förklara de högre insamlingsnivåerna är oklart, men mycket tyder på 

att Gästrike Återvinnares arbetsinsatser är en betydande faktor i sammanhanget. Arbetsinsatserna är 

sannolikt förklaringen till den högre tillgängligheten på insamlingsplatser och den högre 

informationsnivån i anslutning till dessa. En högre tillgänglighet och informationsnivå (som också 

stämmer bättre överens med kommuninvånarnas behov) har ökat insamlingsmöjligheterna och 

sannolikt minskat riskerna för att folk slänger el-avfall i fel insamlingskärl, vilket kan förklara 

varför Sandvikens kommuns invånare mer sällan uppger att de slänger lågenergilampor och el-

avfall i vanliga soporna. Vidare har Gästrike Återvinnare genom utökade insamlingsmöjligheter och 
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omfattande utbildnings- och informationsinsatser sannolikt haft en positiv inverkan på 

kommuninvånarnas subjektiva normer samt upplevda konsekvenser av källsortering, något som inte 

mätts i denna studie men som antyds bland annat av det höga förtroendet för återvinning i 

Sandvikens kommun relativt Knivsta kommun. Detta skulle i enlighet med teorin om planerat 

beteende kunna lett till ökade intentioner att källsortera, och därmed ökade insamlingsnivåer. 

4.6.2 Studiens styrkor, svagheter och felkällor 

Den främsta styrkan med denna studie är att den är unik i sitt angreppssätt, på så vis att två 

kommuner med olika insamlingsnivåer av diverse elektronik och gasurladdningslampor jämförs 

genom en fallstudie där tre olika metoder används för att triangulera skillnaderna. 

 

Det finns dock ett antal svagheter och felkällor som bör beaktas. Först och främst handlar det om 

enkätundersökningens begränsade omfattning samt låga svarsfrekvens (30,2%), vilka gör att (i) 

verkliga skillnader mellan kommunerna kan bli svåra att upptäcka och (ii) att urvalet inte 

nödvändigtvis är representativt för kommunen i helhet (med hänsyn till boendeform, 

utbildningsnivå etc.). De likheter och skillnader som observerats mellan kommunerna i 

enkätundersökningen kan ha påverkats av detta och till viss del förklara oväntade resultat. Till 

vilken grad detta har påverkat är dock oklart, och på grund av tidsbrist har heller inte någon 

jämförelse mellan stickprovens fördelning och officiell statistik från SCB kunnat göras. 

 

Vidare bör nämnas att en generell svaghet med enkätstudier är att de inte kan mäta verkligt 

beteende, och eftersom studier visar på att sambandet mellan individers uppgivna beteende/attityd 

och verkliga beteende är relativt svagt (Diekmann & Preisendorfer, 1998; Gatersleben et al., 2002), 

så menar forskare att enkätstudier måste kompletteras med studier av verkligt beteende (exempelvis 

genom plockanalyser av deltagarnas hushållssopor) för att ge en korrekt bild av verkligheten 

(Dahlén, 2008). Detta har dock inte gjorts i denna studie, vilket bör beaktas i tolkningen av 

enkätmaterialet. 

 

En annan svaghet är att eventuella skillnader i inköpta mängder el-avfall mellan kommunerna inte 

kunnat jämföras. Mängden inköpta elektroniska produkter skulle teoretiskt sett kunna skilja mellan 

kommunerna och i sådant fall kunna påverka insamlingsnivåerna, utan att insamlingssystemens 

effektivitet skiljer sig åt. Exempelvis skulle Sandviken som är en större kommun kunna ha fler 

verksamheter med en större omsättning på elektronik, vilket skulle kunna öka mängden el-avfall i 

kommunen. 

 

5 Slutsatser 

Utifrån de möjliga förklaringarna till skillnaderna i insamlingsnivå mellan kommunerna så 

diskuteras nu studiens övergripande syfte, det vill säga hur insamlingen av smått el-avfall kan ökas i 

Sverige och hur nuvarande problem kan lösas. Slutligen diskuteras också behovet av vidare 

forskning. 

5.1 Att öka insamlingen av smått el-avfall i Sverige 

Av inledningen till denna studie framgår att det finns en potential att öka insamlingen av el-avfall i 

Sverige, detta främst genom att minska mängden smått el-avfall som slängs felaktigt. I arbetet med 

att göra detta är de främsta ledorden ökad tillgänglighet och information, men trots många år av 

insatser förekommer el-avfall fortfarande i andra avfallsfraktioner, vilket får oss att undra om dessa 

insatser är tillräckliga.  

 

Denna studie tyder på att en högre tillgänglighet på insamlingsplatser och bättre information i 

anslutning till dessa har en positiv inverkan på insamlingen av el-avfall, och att det är kommunernas 

arbetsinsatser och engagemang i frågan om el-avfall som avgör hur insamlingssystemen utformas. 

Tillgängligheten på insamlingsplatser och informationen i anslutning till dessa tycks dock inte vara 
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de enda faktorerna som har betydelse för insamlingen av el-avfall. Även om studien inte tyder på att 

information via utskick och media har nämnvärd inverkan på invånarnas kunskapsnivå vad gäller 

sorteringen av el-avfall, så tycks kommunernas informationsinsatser, arbete och engagemang i 

frågan om el-avfall ändå ha en positiv inverkan på insamlingen av el-avfall. En hypotes är att dessa 

faktorer påverkar kommuninvånarnas subjektiva normer och förtroende för kommunen i frågan om 

avfallshantering – två faktorer som enligt beteendevetenskaplig teori (teorin om planerat beteende) 

har betydelse för individers intentioner att källsortera. 

 

För att öka insamlingen av el-avfall i Sverige krävs därför sannolikt ett ökat kommunalt 

engagemang och arbete med frågan om el-avfall i kombination med ökad tillgänglighet på 

insamlingsplatser samt god och välanpassad information i anslutning till dessa. För att kunna 

åstadkomma sådana förändringar behöver kommunerna god överblick samt inflytande över den 

egna avfallshanteringen, något som tycks vara problematiskt i kommuner som förlagt 

avfallshanteringen på entreprenad. Påståendet baseras dels på observerad situation i Knivsta 

kommun, men bekräftas också av Naturvårdsverkets rapport (2009) där en intervjuad kommun 

upplever att ”överblicken försämrades när insamlingen lades ut på entreprenad” och där flera 

kommuner som valt att sköta insamlingen på egen hand anger just överblicken som skäl för detta. 

Alternativet till att förlägga avfallshanteringen på entreprenad är att sköta insamlingen i egen regi, 

men detta är sannolikt onödigt kostsamt och omständligt i små kommuner. Ett sätt att lösa detta på 

är att följa Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuns goda exempel och skapa 

ett kommunalförbund – en lösning som åtminstone i Gästrike Återvinnares fall visat sig ha många 

fördelar, inte minst genom att kommunerna helt och hållet kan styra över avfallshanteringen och 

påverka denna i önskvärd riktning. 

 

Hur många kommuner som har ett liknande insamlingssystem, och som arbetar med frågan om el-

avfall som Knivsta kommun är oklart, men med hänsyn till El-kretsens insamlingsstatistik (El-

kretsen, 2012) och antalet kommuner som förlagt avfallshanteringen till entreprenad (Avfall 

Sverige, 2012b), finns anledning att misstänka att antalet är betydande. Därmed finns också 

anledning att tro att insamlingen av el-avfall i Sverige skulle kunna öka markant genom att de 

kommuner som befinner sig i en liknande situation som Knivsta kommun tar kontroll över den egna 

avfallshanteringen och följer Gästrike Återvinnares goda exempel. Hur en sådan förändring kan 

åstadkommas är oklart, men en god start vore att utreda de ekonomiska och miljömässiga för- och 

nackdelarna med entreprenörförlagd respektive kommunalt förlagd avfallshantering.  

 

Att avfallsentreprenörer styrs av kundernas efterfrågan och, åtminstone i Knivstas fall, inte tycks ha 

något ansvar för, eller eget intresse i, utvecklingen av insamlingssystemet för el-avfall, tyder på att 

entreprenörsförlagd insamling kan innebära fundamentala hinder i arbetet med att uppnå en 

högeffektiv insamling av el-avfall i Sverige. Huruvida Knivstas avfallsentreprenörs förhållningssätt 

är representativt för landet i övrigt är dock oklart eftersom avfallsentreprenörernas uppdrag och 

eventuella incitament specificeras i avtalen med kommunerna. Avfallsentreprenörermas 

förhållningssätt till insamlingen av el-avfall och utvecklingen av insamlingssystemen kan därmed 

påverkas. Om fler kommuner har upphandlat på samma sätt som Knivsta kommun så finns det 

sannolikt en förbättringspotential i hur landets kommuner upphandlar och tecknar avtal kring 

hanteringen av el-avfall. 

5.1.1 Behovet av skärpt tillsyn på producenternas och kommunernas skyldighet att 
informera 

Förutom förändringar i arbetssätt och insamlingssystem på lokal nivå, så har denna studie visat att 

det även finns brister på nationell nivå som kan påverka insamlingen av el-avfall. Studien visar 

nämligen att Sverige som europeisk medlemsstat inte helt lever upp till informationskravet i 

WEEE-direktivets Artikel 10 punkt 1 och att kommunerna inte helt lever upp till bestämmelsen i 21 

§ SFS 2005:209. Med hänsyn till vikten av informationen i dessa punkter så finns uppenbara hälso- 

och miljörisker med detta. Exempelvis är det av yttersta vikt att landets invånare informeras om de 
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potentiella effekterna på människors hälsa och miljön till följd av förekomsten av kvicksilver i 

lågenergilampor. 

 

För att Sverige ska kunna visa att informationskravet i WEEE-direktivets Artikel 10 punkt 1 

efterföljs krävs en skärpt tillsyn av kommunerna för att säkerställa att bestämmelserna i 21 § SFS 

2005:209 efterföljs. En skärpt tillsyn bör kunna leda till en ökad medvetenhet bland svenska 

medborgare, vilket i sin tur sannolikt kan bidra till minskade mängder felsorterade lågenergilampor 

och smått el-avfall. 

 

Studien pekar vidare på att framtida informationsinsatser bör göras främst via insamlingsplatser, 

informationsblad i brevlådor samt via märkning på produkter och produktförpackningar. Här bör 

påpekas att en förutsättning för att märkning av produkter och produktförpackningar ska fungera så 

måste märkningen vara tydlig och lättolkad, något den idag inte tycks vara eftersom inte ens hälften 

av deltagarna i enkätundersökningen visste hur nuvarande märkning ser ut. 

5.1.2 Pantsystemets potential att öka insamlingen av smått el-avfall och 
lågenergilampor 

Ett annat sätt att öka insamlingen av smått el-avfall och lågenergilampor, samt minska mängden 

som sorteras felaktigt, vore att skapa ett incitament för personer att göra rätt - något som idag 

saknas. Ett sätt att göra detta på vore att införa en pant på dessa produkter, men förutsättningarna 

för något sådant har hittills inte undersökts. 

 

Denna studie tyder dock på att ett pantsystem för lågenergilampor och smått el-avfall skulle kunna 

öka människors benägenhet att lämna in smått el-avfall och lågenergilampor för återvinning. 

Samtidigt tycks ett pantsystem ha potentialen att minska mängden upplagrad elektronik i de svenska 

hemmen eftersom en majoritet av deltagarna svarat att en pant skulle få dem att leta upp och lämna 

in sitt gamla el-avfall, något som kan ge stora miljömässiga vinster (Avfall Sverige, 2009). Inte nog 

med att endast marginella prispåslag tycks vara tillräckliga för att öka motivationen till återvinning, 

utan insamlingen via pantsystem skulle också kunna minska insamlingskostnaderna genom att ett 

fåtal välplacerade insamlingsplatser i butik skulle kunna ersätta annars dyra och kostnadsmässigt 

ineffektiva fastighetsnära lösningar.  

 

Sammanfattningsvis tyder studien på att ett pantsystem för lågenergilampor och smått el-avfall har 

synergieffekter som troligen är svåra att uppnå med andra åtgärder. Det vore därför lämpligt om 

diskussionen kring ett pantsystem togs upp på allvar, oavsett om man tror att problemet med el-

avfall i soporna och lågenergilampor i glasåtervinningen kan lösas genom ökad tillgänglighet och 

information inom en snar framtid. Det bör även påpekas att ett pantsystem, till skillnad från övriga 

förbättringsåtgärder, är en lösning som kan appliceras över hela landet, oavsett lokala förhållanden, 

och som erbjuder nya möjligheter vad gäller märkning och uppföljning av produkter – något som 

idag är ett stort problem (Avfall Sverige, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
52 

 

5.2 Vidare forskning 

För att förbättra förståelsen för vilka faktorer som påverkar skillnaderna i insamlingsnivå mellan 

Sveriges kommuner skulle mer omfattande jämförelser mellan ett större antal kommuner med låga 

respektive höga insamlingsnivåer behöva göras. I framtida studier skulle enkätundersökningarnas 

omfattning behöva utökas för att öka säkerheten och för att lättare kunna upptäcka och påvisa 

eventuella skillnader. Enkätundersökningarna skulle också behöva kompletteras med plockanalyser 

av utvalda deltagarnares hushållssopor för att kontrollera om det finns skillnader mellan uppgett och 

verkligt beteende, vilket i sådant fall måste beaktas i relation till insamlingsnivåerna. I 

enkätundersökningarna skulle det också vara intressant att inkludera subjektiva normer, samt 

undersöka eventuella skillnader mellan antalet bilburna invånare i kommunerna. 

 

Vidare skulle informationen som gått ut till invånarna behöva studeras i detalj för att avgöra vad 

kommuninvånarna verkligen blivit informerade om och om det finns skillnader mellan 

kommunerna vad gäller utformningen av, och innehållet i, eventuell information. 

 

Avfallsentreprenörer skulle också behöva granskas mer i detalj och jämföras med kommunalt ägda 

avfallsaktörer, för att utreda om det finns generella skillnader mellan hur de arbetar med frågan om 

el-avfall och utvecklingen av insamlingssystemen. I anslutning till detta vore det också intressant att 

undersöka om det finns något samband mellan insamlingsnivåerna av el-avfall och hur 

avfallshanteringen är organiserad över Sveriges kommuner och län. 

 

Slutligen skulle mer omfattande enkätstudier kring befolkningens attityder till, och preferenser 

kring, ett eventuellt pantsystem behöva göras innan ett sådant system utformas. 
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Bilaga A – Kompletterande information 

Urval av kommuner 
En första sortering av Sveriges kommuner gjordes baserad på urvalskriterium 1 och 4 vilket 

resulterade i en lista över kommuner med mycket stora skillnader i insamlad mängd diverse 

elektronik och gasurladdningslampor. Efter kontakt med El-kretsen konstaterades dock att dessa 

stora skillnader i flera fall berodde på gränsöverskridande transporter av el-avfall mellan 

närliggande kommuner. För att minimera chanserna att urvalsprocessen skulle resultera i två 

kommuner där den officiella statistiken inte stämmer på grund av kommunsamarbeten inom länen 

sorterades istället Sveriges län efter kriterium 1 och rangordnades med avseende på insamlad 

mängd diverse elektronik och gasurladdningslampor (Tabell A 1). 

 
Tabell A 1. Rangordning av Sveriges län baserat på mäng insamlad diverse elektronik och gasurladdningslampor. 

Baserad på data från El-kretsen (2010)
 
 

 Diverse elektronik (kg/invånare) Gasurladdningslampor (kg/invånare) 

Rank*   Län Mängd Rank* Län Mängd 

1 Västmanlands län 11,24 1 Gävleborgs län 0,27 

2 Gotlands län 10,74 2 Örebro län 0,26 

3 Västerbottens län 10,01 3 Jämtlands län 0,25 

4 Gävleborgs län 9,97 4 Norrbottens län 0,25 

5 Hallands län 9,76 5 Jönköpings län 0,24 

6 Kalmar län 9,61 6 Västerbottens län 0,24 

7 Norrbottens län 9,54 7 Västernorrlands län 0,24 

8 Västernorrlands län 9,51 8 Kronobergs län 0,23 

9 Jämtlands län 9,37 9 Stockholms län 0,23 

10 Dalarnas län 9,33 10 Östergötlands län 0,227 

11 Södermanlands län 9,01 11 Kalmar län 0,22 

12 Värmlands län 8,88 12 Södermanlands län 0,22 

13 Jönköpings län 8,73 13 Västmanlands län 0,22 

14 Kronobergs län 8,64 14 Blekinge län 0,211 

15 Stockholms län 8,09 15 Dalarnas län 0,2 

16 Östergötlands län 7,964 16 Gotlands län 0,2 

17 Skåne län 7,93 17 Skåne län 0,18 

18 Uppsala län 7,93 18 Värmlands län 0,18 

19 Örebro län 7,88 19 Västra Götalands län 0,18 

20 Blekinge län 7,86 20 Hallands län 0,17 

21 Västra Götalands län 7,51 21 Uppsala län 0,13 

* 1 = högst insamlingsgrad, 21 = lägst insamlingsgrad 
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Med hänsyn till urvalskriterium 1 och 4 valdes Gävleborgs och Uppsala län ut för deras höga 

respektive låga insamlingsnivåer samt närhet (Tabell A 2). 

 
Tabell A 2. Rangordning av Gävleborgs och Uppsala läns kommuner baserat på mäng insamlad diverse elektronik och 

gasurladdningslampor. Baserad på data från El-kretsen (2010)
 
 

 Diverse elektronik Gasurladdningslampor 

Län Rank Kommun Kg/invånare Rank Kommun Kg/invånare 

Gävleborg 1 Bollnäs 12,59 1 Gävle 0,42 

 2 Sandviken 10,81 2 Bollnäs 0,26 

 3 Ljusdal 10,4 3 Sandviken 0,22 

 4 Hudiksvall 10,18 4 Söderhamn 0,2 

 5 Söderhamn 10,02 5 Hofors 0,19 

 6 Gävle 9,7 6 Hudiksvall 0,19 

 7 Hofors 9,58 7 Ockelbo 0,18 

 8 Ockelbo 9,48 8 Nordanstig 0,16 

 9 Nordanstig 8,84 9 Ljusdal 0,15 

 10 Ovanåker 3,57 10 Ovanåker 0,06 

Uppsala 1 Heby 10,61 1 Uppsala 0,17 

 2 Håbo 10,28 2 Östhammar 0,16 

 3 Enköping 9,6 3 Tierp 0,15 

 4 Tierp 9,11 4 Håbo 0,11 

 5 Östhammar 7,76 5 Älvkarleby 0,11 

 6 Knivsta 7,52 6 Knivsta 0,07 

 7 Uppsala 7,14 7 Enköping 0,01 

 8 Älvkarleby 7,02 8 Heby - 

* 1 = högst insamlingsgrad, 21 = lägst insamlingsgrad 

 

Med hänsyn till kriterium 1 och 4 utsågs Gävle och Sandvikens kommun inom Gävleborgs län och 

Uppsala och Knivsta kommun inom Uppsala län till potentiella kandidater. Kommunerna jämfördes 

sedan med avseende på urvalskriterium 1 och 2 (Tabell A 3 och Tabell A 4). 

 
Tabell A 3. Jämförelse av utvalda kandidatkommuner avseende på urvalskriterium 1 

 Kommun Diverse elektronik
(23)

 Gasurladdningslampor
 (23)

 

Gävle 10,15 0,51 

Uppsala 7,27 0,17 

Kvot (Gävle/Uppsala) 139,6% 300,0% 

Sandviken 12,32 0,24 

Knivsta 8,37 0,07 

Kvot (Sandviken/Knivsta) 147,2% 342,9% 

Upphöjda siffror inom parentes hänvisar till motsvarande informationskällor angivna i referenslistan. 

 
Tabell A 4. Jämförelse av utvalda kommuner med avseende på kriterium 3 

Kommun Folkmängd
(57)

 Yta
(58) 

(km
2
) Invånare/km

2
 ÅVC

(31)
 ÅVC/km

2
 FTI

(31)
 FTI/km

2
 

Sandviken 36995 1 166,4 31,7 4 0,0034 22 0,019 

Gävle 95428 1 613,4 59,1 4 0,0025 53 0,033 

Knivsta 14965 282,2 53,0 1 0,0035 6 0,021 

Uppsala 200001 2 182,8 91,6 8 0,0037 33 0,015 

ÅVC – återvinningscentral, FTI – Förpacknings och tidningsinsamlingen. Upphöjda siffror inom parentes hänvisar till 

motsvarande informationskällor angivna i referenslistan. 
 



 
60 

 

Statistik över insamling av elektriskt och elektroniskt avfall 
 

 
Figur A 1. En jämförelse mellan det gamla och det nya WEEE-direktivets minimikrav på återanvändnings- och 

materialåtervinningskvoter för produktkategori 1-10. Produktkategori 5* är ett specialmål för endast 

gasurladdningslampor. 

 

 
Figur A 2. Insamling av elektriskt och elektroniskt avfall i Sverige under perioden 2004-2011 enligt officiell statistik 

från El-kretsen. Siffrorna inkluderar förutom kommunal insamling även de produkter som lämnats in direkt till El-

kretsen av företag mot avlämnarintyg. 

 

Deltagare i enkätundersökningen 
Ålderfördelningen var mycket snarlik mellan kommunerna (Figur A 3) med en medelålder på 47 år 

i båda två (standardavvikelse 12,17 respektive 12,63 i Knivsta respektive Sandvikens kommun). 

Könsfördelningen var 60 respektive 48 procent män i Knivsta jämfört med Sandviken (Figur A 4). 
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Figur A 3. Åldersfördelning totalt respektive den i 

Knivsta (mörka staplar inom totalstaplarna) (n = 

141) 

Figur A 4. Könsfördelningen som antal män och 

kvinnor totalt respektive antalet i Knivsta (mörka 

staplar inom totalstaplarna) (n = 151) 

 

Boendeformen var cirka 70% hus i båda kommunerna, 6% respektive 16% hyreslägenhet samt 22% 

respektive 14% bostadsrätt i Knivsta respektive Sandviken (Figur A 5). 85% respektive 77% av 

deltagarna var yrkesarbetande i Knivsta respektive Sandviken. I övrigt fanns en något högre andel 

pensionärer samt lägre andel studerande och arbetslösa i Knivsta (Figur A 6). 

 

  
Figur A 5. Boendeform totalt respektive den i 

Knivsta (mörka staplar inom totalstaplarna) 

(n = 151) 

Figur A 6. Typ av sysselsättning totalt respektive den 

i Knivsta (mörka staplar inom totalstaplarna) (n = 

151) 
 

Utbildningsnivån var 49% respektive 65% gymnasium, samt 38% respektive 22% 

högskoleutbildning (kandidat, magister eller master) i Knivsta respektive Sandviken (Figur A 7).  I 

övrigt var utbildningsnivån lika. Totalt sett var utbildningsnivån högre i Knivsta. 

 

 
Figur A 7. Utbildningsnivå totalt respektive den i Knivsta (mörka staplar inom totalstaplarna) (n = 151) 
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Bilaga B – Enkät 

Inbjudan att delta i en enkätstudie om 

sortering av lågenergilampor och elektroniskt avfall 
 

Du har som invånare i Din kommun blivit slumpvis utvald till att delta i denna studie om källsortering av 

lågenergilampor och elektroniskt avfall. Studiens syfte är att undersöka Er kommuns invånares vanor, 

attityder och kunskaper om, samt möjligheter till, källsortering av lågenergilampor och elektroniskt avfall. 

Studien är en del av ett examensarbete vid Uppsala Universitet som syftar till att belysa styrkor och brister 

med det svenska insamlingssystemet för lågenergilampor och elektroniskt avfall. Resultatet av studien 

kommer att spridas till beslutsfattare och kommer förhoppningsvis leda till förbättringar av 

insamlingssystemet. Handledare för examensarbetet är Maria Ojala, doktor i miljöpsykologi. Ditt deltagande 

är viktigt och vi är oerhört tacksamma om Du kan tänka Dig att besvara denna enkät. Det tar enbart några 

minuter att besvara enkäten och fullständig konfidentialitet garanteras. Som tack för din insats deltar du 

automatiskt i utlottningen av två biobiljetter! 

 

Om du har möjlighet, fyll gärna i enkäten på nätet då detta sparar på miljön och dessutom går snabbt och 

enkelt. Den elektroniska versionen av enkäten finns tillgänglig på www.sustainacloud.com/undersokning 

(lösenord: elavfall). Notera numret på Din enkät (se övre högra hörnet) och ange detta när Du svarar 

elektroniskt. Väljer du att fylla i enkäten elektroniskt så behöver du inte skicka in enkäten per post. 

 

OBS! 

Det är viktigt att Du besvarar enkäten ärligt och utefter Din egen aktuella och individuella kunskap för att 

resultaten skall kunna användas. Vänligen besvara enkäten självständigt med permanent penna (ej blyerts). 

 

Hur och varför har Du blivit utvald? 

Du har blivit slumpvis utvald via InfoData persondataregister (adresskälla: MIA, tel 020-529292) då Du bor 

i Knivsta eller Sandvikens kommun och är i åldern 20-65 år. 

 

 

Tack! 
Vänligen lägg den ifyllda enkäten i det frankerade svarskuvertet och sänd det till: 

Maria Ojala 

Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Uppsala Universitet 

Box 2136 

750 02 Uppsala 

 

Frågor om studien och enkäten kan ställas till: 

Isak Öhrlund, isak.ohrlund@gmail.com, 070-260 45 325 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 
Examensarbetare i Hållbar Utveckling 

Maria Ojala, 018-471 2422 

Handledare och doktor i Miljöpsykologi 
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Del 1 – Bakgrund 

1.1) Enkätnummer:……… 

1.2) Ålder:……… 

1.3) Kön: □ Kvinna □ Man 

1.4) Boendeform: □ Hyreslägenhet □ Bostadsrätt  □ Hus 

1.5-1.6) Antal personer i hushållet:   ……Vuxna   ……Barn 

1.7) Jag bor i följande kommun: ………………………… 

1.8) Sysselsättning:  □ Yrkesarbetande  □ Studerande 

□ Arbetslös  □ Pensionär 

 

1.9) Högsta utbildning: □ Grundskola  □ Gymnasium 

□ Högskoleutbildning: kandidat, magister- eller masterexamen 

□ Högskoleutbildning: licentiat eller doktorsexamen 

 

Del 2 – Information 

2.1) Har du någon gång fått information om hur du bör slänga uttjänta lågenergilampor och/eller uttjänt 

elektronik? Kryssa för De alternativ som stämmer (flera svar är möjliga). 

□ Ja, via informationsblad i brevlådan  □ Ja, via informationsblad/personal i butik  

□ Ja, av vän/familjemedlem   □ Ja, inom skola / utbildning  

□ Ja, via märkning på produkten  □ Ja, via märkning på produktens förpackning 

□ Ja, på platsen där jag sorterar mitt avfall  □ Ja, men på följande vis: ………………………………… 

□ Nej, jag har inte blivit informerad på något sätt 

 

Följdfråga: Om du svarade Ja på föregående, har du i samband med detta informerats om: 

2.2) De potentiella effekterna på människors hälsa och miljön till följd av förekomsten av kvicksilver i 

lågenergilampor 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

2.3) De potentiella effekterna på människors hälsa och miljön till följd av förekomsten av farliga 

ämnen i elektroniska produkter  

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

2.4) Att och hur elektriska och elektroniska produkter är märkta 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

2.5) Konsumenternas ansvar att källsortera lågenergilampor och annan uttjänt elektronik 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

2.6) Tillgängliga insamlingsplatser 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

2.7) De ekonomiska och miljömässiga vinster som källsortering av lågenergilampor och annan uttjänt 

elektronik bidrar till 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 
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Del 3 – Kunskap 

Nedan följer ett antal frågor som handlar om Din kunskap kring källsortering. Det är viktigt att du besvarar frågorna 

ärligt och utefter din egen aktuella och individuella kunskap för att resultaten skall kunna användas. 

 

3.1) Hur stor kunskap anser du att du har vad gäller källsortering av uttjänta lågenergilampor? 

 

1 2 3 4 5 

Ingen kunskap 

- Vet inte hur uttjänta 

lågenergilampor bör 

källsorteras 

Lite kunskap 

- Mycket osäker på 

hur uttjänta 

lågenergilampor bör 

källsorteras 

Normal kunskap 

- Ganska säker på hur 

uttjänta 

lågenergilampor bör 

källsorteras 

Stor kunskap 

- Nästan helt säker på 

hur uttjänta 

lågenergilampor bör 

källsorteras 

Mycket stor kunskap 

- Vet exakt hur 

uttjänta 

lågenergilampor bör 

källsorteras 

 

3.2) Hur stor kunskap anser du att du har vad gäller källsortering av uttjänta elektronikprodukter? 

 

1 2 3 4 5 

Ingen kunskap 

- Vet inte hur uttjänt 

elektronik bör 

källsorteras 

Lite kunskap 

- Mycket osäker på 

hur uttjänt elektronik 

bör källsorteras 

Normal kunskap 

- Ganska säker på hur 

uttjänt elektronik bör 

källsorteras 

Stor kunskap 

- Nästan helt säker på 

hur uttjänt elektronik 

bör källsorteras 

Mycket stor kunskap 

- Vet exakt hur uttjänt 

elektronik bör 

källsorteras 

 

3.3) Din uppgift är här att svara på om förslagen på hur nedanstående produkter skall källsorteras är Rätt 

eller Fel. Om du inte vet kan du även välja alternativet Vet ej. Om du tror att något sorterats Fel, vänligen 

skriv hur du skulle valt att sortera istället. OBS! Det är viktigt att du svarar spontant utifrån den kunskap du 

själv har för tillfället. 

Produkt Sortering Rätt Fel Vet ej 

Dammsugare Slangen i plaståtervinningen, resten i brännbart □ □ □ 

 Om Fel, vart skulle du lagt den?..........................................................    

Glödlampa Glasåtervinningen □ □ □ 

 Om Fel, vart skulle du lagt den?..........................................................    

CD-skiva Brännbart □ □ □ 

 Om Fel, vart skulle du lagt den?..........................................................    

Kaffekokare Kaffekannan i deponi, resten i metallåtervinningen □ □ □ 

 Om Fel, vart skulle du lagt den?..........................................................    

Lågenergilampa Glasåtervinningen □ □ □ 

 Om Fel, vart skulle du lagt den?..........................................................    

Bärbar dator Datorn i elektronikåtervinningen, batteriet i batteriåtervinningen □ □ □ 

 Om Fel, vart skulle du lagt den?..........................................................    

Dricksglas Deponi □ □ □ 

 Om Fel, vart skulle du lagt den?..........................................................    

Mikrovågsugn Glasfatet i deponi, resten i metallåtervinningen □ □ □ 

 Om Fel, vart skulle du lagt den?..........................................................    

Mobiltelefon Mobiltelefonen i metallåtervinningen, batteriet i batteriåtervinningen □ □ □ 

 Om Fel, vart skulle du lagt den?..........................................................    
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3.4) En del produkter kan vara svåra att veta hur de skall källsorteras och ibland tvingas man leta efter 

information på produkten eller dess förpackning. Vilken av nedanstående märkningar innebär att en produkt 

innehåller elektronik? Vänligen kryssa för Ett alternativ. 

□ Produkt och/eller förpackning är märkt med en överkryssad soptunna 

□ Produkt och/eller förpackning är märkt med en överkryssad dödskalle 

□ Produkt och/eller förpackning är märkt med en trekant bestående av tre pilar (återvinningssymbol) 

□ Produkt och/eller förpackning är märkt med bokstäverna: WEEE 

□ Produkt och/eller förpackning är märkt med bokstäverna: CE 

□ Produkt och/eller förpackning är märkt med texten: ”Electrical or Electronic Equipment. Please dispose 

accordingly.” 

 

Del 4 – Vanor 

4.1) Hur ofta händer det att du slänger en produkt i soporna (brännbart) som du vet bör källsorteras? 

 

1 2 3 4 5 

Aldrig Det har hänt någon 

gång 

Det har hänt ett fåtal 

gånger 

Det har hänt många 

gånger  

Jag slänger dem alltid 

där 

 

4.2) Hur ofta händer det att du slänger lågenergilampor i vanliga soporna? 

 

1 2 3 4 5 

Aldrig Det har hänt någon 

gång 

Det har hänt ett fåtal 

gånger 

Det har hänt många 

gånger  

Jag slänger dem alltid 

där 

 

4.3) Hur ofta händer det att du slänger elektroniska produkter i vanliga soporna? 

 

1 2 3 4 5 

Aldrig Det har hänt någon 

gång 

Det har hänt ett fåtal 

gånger 

Det har hänt många 

gånger  

Jag slänger dem alltid 

där 

 

 

Del 5 – Möjligheter till källsortering 

5.1) Var finns närmaste källsorteringsstation med särskilt insamlingskärl för lågenergilampor? 

□ i mitt hus   □ i mitt kvarter  □ i mitt bostadsområde 

□ i ett närliggande bostadsområde   □ i ett avlägset beläget område 

□ Vet ej   □ Annan plats…………………………………. 

 

 5.2) Följdfråga: Hur tillgängliga anser du att insamlingsplatserna för lågenergilampor är? 

1 2 3 4 5 

Mycket 

svårtillgängliga 

Svårtillgängliga Ganska tillgängliga Tillgängliga Mycket tillgängliga 

 

5.3) Var finns närmaste källsorteringsstation med särskilt insamlingskärl för elektronik? 

□ i mitt hus   □ i mitt kvarter  □ i mitt bostadsområde 

□ i ett närliggande bostadsområde   □ i ett avlägset beläget område 

□ Vet ej   □ Annan plats…………………………………. 
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5.4) Följdfråga: Hur tillgängliga anser du att insamlingsplatserna för elektronikavfall är? 

1 2 3 4 5 

Mycket 

svårtillgängliga 

Svårtillgängliga Ganska tillgängliga Tillgängliga Mycket tillgängliga 

 

5.5) Hur upplever du att insamlingen av lågenergilampor fungerar där du bor? 

 
1 2 3 4 5 

Mycket dåligt Dåligt Ganska bra Bra Mycket bra 

 

5.6) Hur upplever du att insamlingen av elektronikavfall fungerar där du bor? 

 

1 2 3 4 5 

Mycket dåligt Dåligt Ganska bra Bra Mycket bra 

 

Del 6 – Preferenser 

6.1) Hur viktigt är avståndet till den plats där du kan källsortera lågenergilampor och elektroniskt avfall för 

hur du väljer att slänga dessa produkter? 

 

1 2 3 4 5 

Inte alls viktigt Mindre viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

 

 

6.2) När du ska välja/avgöra hur du ska slänga dina lågenergilampor och ditt elektroniska avfall, hur viktigt är 

det då med: 

 

a) information på platsen där du kan källsortera dessa produkter? 

 

1 2 3 4 5 

Inte alls viktig Mindre viktig Ganska viktig Viktig Mycket viktig 

- Jag behöver ingen 

information på 

insamlingsplatsen 

- Jag behöver endast 

symboler på 

insamlingskärlen för 

att veta exakt hur jag 

ska källsortera 

- Jag behöver symboler 

och rubriker på 

insamlingskärlen för 

att veta exakt hur jag 

ska källsortera 

- Jag behöver 

symboler, rubriker och 

beskrivande text på 

insamlingskärlen för 

att veta exakt hur jag 

ska källsortera 

- Jag behöver 

symboler, rubriker, 

beskrivande text samt 

en detaljerad 

sorteringsguide för att 

veta exakt hur jag ska 

källsortera 

 

b) personligt riktad information (via utskick etc.) om hur du bör slänga lågenergilampor och elektroniskt 

avfall? 

 

1 2 3 4 5 

Inte alls viktigt Mindre viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

 

 Följdfråga: Om du valde svarsalternativ 2-5, hur föredrar du att få sådan information? 

□ Via informationsblad i brevlådan □ Via informationsblad/personal i butik 

□ Inom skola/utbildning  □ På platsen där jag sorterar mitt avfall 

□ Via märkning på produkten □ Via märkning på produktens förpackning 

□ På annat vis: …………………………………………… 
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6.3) Hur viktig är märkningen (information på produkten om hur de ska källsorteras) av lågenergilampor och 

elektroniska produkter för hur du väljer att källsortera dessa produkter? 

  

1 2 3 4 5 

Inte alls viktig Mindre viktig Ganska viktig Viktig Mycket viktig 

 

 

6.4) Att källsortera lågenergilampor och elektroniska produkter på korrekt sätt är viktigt oavsett om det är 

krångligt och/eller tar tid 

 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer lite grann Instämmer delvis Instämmer nästan helt Instämmer helt 

 

 

6.5) Om det var pant på lågenergilampor och elektroniska produkter så skulle jag vara mer villig att lämna in 

detta avfall (panten skulle fungera på samma sätt som för flaskor och burkar, dvs. att man betalar en extra avgift 

vid köp som man sedan återfår när produkten lämnas in) 

 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer lite grann Instämmer delvis Instämmer nästan helt Instämmer helt 

 

 

6.6) Följdfråga 1: Skulle en sådan pant få dig att leta fram dina gamla elektroniska produkter och 

lämna in dem? 

□ Ja □ Delvis □ Nej 

 

 

Följdfråga 2: Vad är den lägsta pant som skulle motivera dig till att panta? (OBS! Panten skulle 

fungera på samma sätt som för flaskor och burkar, dvs. att man betalar en extra avgift vid köp som 

man sedan återfår när produkten lämnas in)  

 

a) Lågenergilampor: 

1 2 3 4 5 6 7 

1-5kr 

/lampa 

6-10kr 

/lampa 

11-15kr 

/lampa 

16-20kr 

/lampa 

21-25kr 

/lampa 

26-30kr 

/lampa 

Mer än 

30kr 

 

 

b )Hushållselektronik så som mobiltelefoner, datortillbehör, hushållsmaskiner etc: 

1 2 3 4 5 6 7 

1-10kr 

/produkt 

11-20kr 

/produkt 

21-30kr 

/produkt 

31-40kr 

/produkt 

41-50kr 

/produkt 

51-60kr 

/produkt 

Mer än 

60kr 

 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig till att besvara denna enkät! 
 

 



 
 

Bilaga C – Intervjufrågor 

Intervjufrågor till personer med god insikt i kommunernas avfallshantering 
1. Hur arbetar kommunen med frågan om el-avfall idag? 

a. Är frågan om el-avfall en prioriterad fråga inom kommunen? 

b. Vilka insatser har gjorts för att förbättra insamlingen (via informationsutskick, 

utformning av insamlingsplatser, försök med nya insamlingssystem och 

insamlingspunkter etc.) av: 

i. Lågenergilampor 

ii. Elektroniskt avfall 

2. Hur upplever ni att insamlingen av El-avfall fungerar i kommunen? 

3. Hur många hushåll har tillgång till fastighetsnära insamling av: 

a. Lågenergilampor? 

b. Elektroniskt avfall? 

4. Vad anser ni vara den största styrkan med kommunens insamlingssystem för el-avfall? 

5. Vad anser ni vara den största svagheten med kommunens insamlingssystem för el-avfall? 

6. Vilka möjligheter ser ni att förbättra kommunens insamling av el-avfall? 

a. Har kommunen planer på att förbättra insamlingen av elavfall? 

7. Vilka svårigheter ser ni med att förbättra kommunens insamling av el-avfall? 

 

Intervjufrågor till personal på återvinningscentralerna 
1. Hur prioriterad upplever ni att frågan om el-avfall är inom kommunen? 

2. Hur upplever ni att insamlingen av el-avfall fungerar i kommunen? 

a. Är det tillräckligt lätt att lämna in: 

i. Lågenergilampor? 

ii. Elektroniskt avfall? 

b. Hur hanterar ni det avfall som hamnat i fel insamlingskärl eller som ställts på marken 

vid insamlingsplatsen? 

c. Vad ser ni som den bästa lösningen på eventuella problem? 

3. Vad anser ni vara den största styrkan med kommunens insamlingssystem för el-avfall? 

4. Vad anser ni vara den största svagheten med kommunens insamlingssystem för el-avfall? 

5. Vilka möjligheter ser ni att förbättra kommunens insamling av el-avfall? 

a. Har kommunen planer på att förbättra insamlingen av elavfall? 

6. Vilka svårigheter ser ni med att förbättra kommunens insamling av el-avfall? 

 

Intervjufrågor till sophämtare 
2. Hur prioriterad upplever ni att frågan om el-avfall är inom kommunen? 

3. Hur upplever ni att insamlingen av El-avfall fungerar i kommunen? 

a. Är det tillräckligt lätt att lämna in: 

i. Lågenergilampor? 

ii. Elektroniskt avfall? 

b. Hur hanterar ni det avfall som hamnat i fel insamlingskärl eller som ställts på marken 

vid insamlingsplatsen när insamlingskärl saknas? 

c. Vad ser ni som den bästa lösningen på eventuella problem? 

4. Vad anser ni vara den största styrkan med kommunens insamlingssystem för el-avfall? 

5. Vad anser ni vara den största svagheten med kommunens insamlingssystem för el-avfall? 

6. Vilka möjligheter ser ni att förbättra kommunens insamling av el-avfall? 

7. Vilka svårigheter ser ni med att förbättra kommunens insamling av el-avfall? 
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Bilaga D – Statistiska analyser 

Statistisk analys av enkätsvar 
Här presenteras en sammanställning av de statistiska analyser som gjorts på data från 

enkätundersökningen. Tabell A 5 visar samtliga statistiska analyser som gjorts på de frågor som haft 

graderade skalor där medelvärdet av svaren från respektive kommun kunnat jämföras med Oneway 

Anova. Sammanställningen visar att skillnaderna mellan Knivsta och Sandvikens kommun är 

signifikanta för fråga 4.2, 5.4 och 6.2b, nära signifikanta för fråga 5.6 och 6.1, men icke-

signifikanta för övriga. 
 

Tabell A 5. Sammanfattning av statistiska analyser på frågor med graderade skalor 

  Knivsta Sandviken Oneway 
Anova 

Levene’s 
 test 

Welch’s 
 test 

Fråga Figur N M SD N M SD p p p 

3.1 Figur 8 81 3,40 1,06 69 3,54 1,04 0,41 (n.s.) 0,95 (n.s.)  

3.2 Figur 9 81 3,70 0,93 68 3,66 0,94 0,79 (n.s.) 0,89 (n.s.)  

4.2 Figur 23 82 1,29 0,75 69 1,10 0,30 0,0478* <0,0001*** 0,0360* 

4.3 Figur 19 82 1,21 0,46 69 1,13 0,34 0,26 (n.s.) 0,0185* 0,24 (n.s.) 

5.2  Figur 22 79 3,15 1,08 69 2,99 1,08 0,35 (n.s.) 0,90 (n.s.)  

5.4  Figur 23 82 3,38 1,00 69 2,96 1,01 0,0111* 0,27 (n.s.)  

5.5 Figur 24 79 3,18 1,03 68 3,16 0,98 0,93 (n.s.) 0,80 (n.s.)  

5.6  Figur 25 79 3,44 0,89 68 3,19 0,95 0,10 (n.s.) 0,95 (n.s.)  

6.1 Figur 12 82 2,88 1,33 69 3,28 1,25 0,06 (n.s.) 0,23 (n.s.)  

6.2a Figur 13 82 3,79 0,99 69 3,62 0,91 0,28 (n.s.) 0,71 (n.s.)  

6.2b Figur 14 79 3,11 1,18 69 3,51 1,04 0,0338* 0,60 (n.s.)  

6.4 Figur 16 81 4,60 0,75 69 4,64 0,77 0,79 (n.s.) 0,91 (n.s.)  

Notera. För de frågor där Levene’s test är signifikant gäller resultatet från Welch’s test framför Oneway Anova. N= 

antal personer; M= medelvärde på skalan; SD= standardavvikelse; ***p<=0.001;  **p<=0.01; *p<=0.05; n.s.= icke 

signifikant 

 



 
70 

 

Tabell A 6 visar samtliga statistiska analyser som gjorts på de frågor som ej haft graderade skalor 

och därmed ej kunnat testas för skillnader i medelvärde mellan kommunerna. Dessa frågor består av 

kategoriska data, och skillnaderna mellan kommunerna har därför jämförts med oberoendetest (en 

form av x
2
-test). Sammanfattningen i Tabell A 6 visar att samtliga skillnader är icke-signifikanta, att 

fyra test ogiltigförklarats på grund av statistiska principer och att två test ej kunnat genomföras på 

grund av att flera svar från varje deltagare varit möjligt. 

 
Tabell A 6. Sammanfattning av statistiska analyser på frågor med kategoriska data 

Fråga Figur Giltigt test? NK NS df x
2
 

Signifikansgräns 
95%-nivå p 

2.1 Figur 26 Nej - - - - - - 

2.1
1 

Figur 26 Ej testat - - - - - - 

2.2 Figur 28 Ja 74 67 2 0,433 5,991 n.s. 

2.3 Figur 27 Ja 74 67 2 1,066 5,991 n.s. 

2.4 Figur 29 Ja 55 54 2 2,861 5,991 n.s. 

2.5 Figur 30 Ja 73 66 2 1,040 5,991 n.s. 

2.6 Figur 31 Nej - - - - - - 

2.7 Figur 32 Ja 74 66 2 1,838 5,991 n.s. 

3.3 Figur 10 Ja 82 68 1 0,014 3,841 n.s. 

3.4 Figur 11 Nej - - - - - - 

5.1 Figur 20 Nej - - - - - - 

5.3 Figur 21 Nej - - - - - - 

6.2b 

följdf. 

Figur 17 Ej testat - - - - - - 

Notera. De x
2
-test där de förväntade antalet svar inom någon av kategorierna har varit >5 har ogiltigförklarats enligt 

statistiska principer. De frågor som markerats med ”Ej testat” har ej kunnat testas på grund av frågan varit möjlig att 

besvara med mer än ett svar per deltagare. ”
1
” indikerar att endast kategorin ”Nej, jag har inte blivit informerad” har 

testats och att övriga 8 kategorier har exkluderats från testet. NK= antal personer i Knivsta; NS= antal personer i 

Sandviken; df= frihetsgrader; x
2
= värde på chi-två från oberoendetest; ***p<=0.001;  **p<=0.01; *p<=0.05; n.s.= icke 

signifikant 

 

Statistisk analys av fältinventeringsdata 
Här presenteras en sammanställning av de statistiska analyser som gjorts på data från 

fältinventeringen, samt en jämförelse mellan efterfrågad informationsnivå (Figur 13) och verklig 

informationsnivån i soprummen (Figur 38) i respektive kommun. Tabell A 7 visar att ett 

oberoendetest av data i Figur 37 måste ogiltigförklaras om samtliga kategorier tas med i testet (på 

grund av att det förväntade antalet svar inom kategorierna lysrör och elektronik är <5). Däremot, 

om kategorierna lysrör och elektronik exkluderas (vilket är rimligt eftersom det är övriga skillnader 

som är intressanta i sammanhanget) så är oberoendetestet giltigt och visar att skillnaden mellan 

kommunerna är signifikant på 99%-nivån. Vid närmare analys av oberoendetestet visar det sig att 

det är skillnaden mellan andelen soprum med insamlingskärl för glödlampor och lågenergilampor 

som är signifikant, dock ej skillnaden mellan andelen soprum med batteriinsamling. 

 
Tabell A 7. Sammanfattning av statistiska analyser på kategoriska data 

Figur Giltigt test? NK NS df x
2
 

Signifikansgräns 
95%-nivå p 

Figur 37 Nej - - - - - - 

Figur 37
-2 

Ja 31 82 2 10,970 5,991 *** 

Notera. De x
2
-test där det förväntade antalet svar inom någon av kategorierna har varit >5 har ogiltigförklarats enligt 

statistiska principer. ”
-2

” indikerar att de två kategorierna lysrör och elektronik har exkluderats från testet. NK= antal 

personer i Knivsta; NS= antal personer i Sandviken; df= frihetsgrader; x
2
= ”chi-två”-värde; ***p<=0.001;  **p<=0.01; 

*p<=0.05; n.s.= icke signifikant 
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På data i Figur 38 utfördes ett Oneway Anova-test på medelvärdena av informationsnivåerna. 

Tabell A 8 visar att testet är missvisande på grund av ett signifikant Levene’s test, men att Welch’s 

test tyder på att informationsnivån i Sandviken är signifikant högre än i Knivsta (trots olika varians 

mellan stickproven). 

 
Tabell A 8. Sammanfattning av statistiska analyser på data i graderade skalor 

 Knivsta Sandviken Oneway 
Anova 

Levene’s 
 test 

Welch’s 
 test 

Fråga N M SD N M SD p p p 

Figur 38 21 2,52 0,58 31 3,10 0,40 0,0003*** 0,0002*** 0,0016* 

Notera. För de frågor där Levene’s test är signifikant (det vill säga att varianserna mellan stickproven är olika) gäller 

resultatet från Welch’s test framför Oneway Anova. N= antal personer; M= medelvärde på skalan; SD= 

standardavvikelse; ***p<=0.001;  **p<=0.01; *p<=0.05; n.s.= icke signifikant 

 

Tabell A 9 visar en medelvärdesjämförelse mellan efterfrågad informationsnivå (Fråga 6.2a, Figur 

18) och verklig informationsnivå i soprummen (Figur 43) i respektive kommun. Testet visar att det 

finns en signifikant skillnad mellan efterfrågad och verklig informationsnivå i båda kommunerna. 

Medelvärdena på efterfrågad informationsnivå ligger närmare 4 i båda kommunerna, vilket betyder 

att medelinvånaren anser sig behöva symboler, rubriker och beskrivande text på insamlingskärlen 

för att veta exakt hur han/hon ska källsortera. Medelvärdet av den verkliga informationsnivån i 

soprummen ligger på 2,52 i Knivsta och 3,10 i Sandviken, vilket visar att informationen i 

soprummen är lägre än vad invånarna anser sig behöva. 

 
Tabell A 9. Jämförelse mellan efterfrågad informationsnivå (Figur 18) och verklig informationsnivå i soprumen (Figur 

43) i respektive kommun 

 Av invånarna 
efterfrågad infonivå 

Verklig infonivå 
i soprummen 

Oneway 
Anova 

Levene’s 
 test 

Welch’s 
 test 

Kommun Np M SD Ni M SD p p p 

Knivsta 82 3,79 0,99 21 2,52 0,68 <0,0001*** 0,0748  

Sandviken 69 3,62 0,91 31 3,10 0,40 0,0026* <0,0001*** 0,0001*** 

Notera. För de frågor där Levene’s test är signifikant (det vill säga att varianserna mellan stickproven är olika) gäller 

resultatet från Welch’s test framför Oneway Anova. Np= antal personer; Ni= antal soprum; M= medelvärde på skalan; 

SD= standardavvikelse; ***p<=0.001;  **p<=0.01; *p<=0.05; n.s.= icke signifikant 

 




