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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att utifrån den kvalitativa undersökningen ta fram nya idéer 
som kan få ungdomar och unga vuxna mellan 15-30år att bli mer motiverad till att 
återvinna matavfall. Rapporten har tagit stöd av innovationsteorier samt tidigare 
forskningar. Den empiriska delen för rapporten grundar sig på personlig intervju med 
Reiner Schulz som är verksamhetsansvarig för avfallshanteringsenheten på Eskilstuna 
Energi & Miljö. Vidare har kvalitativa undersökningar med åtta respondenter i åldrarna 
mellan 15-30år genomförts varav av fyra tjejer och fyra killar.  

Valet av Eskilstuna Energi & Miljö är på grund av att jag under min högskolestudie tid 
har arbetat där som informatör och har därför kännedom om företaget. Vidare är valet av 
ungdomar i Eskilstuna ett bekvämlighetsurval eftersom dessa personer är arbetskollegor 
och även inom min vänkrets.  

Innovationsbidragen som presenteras i rapporten är en applikation till smartphones och en 
utvecklad matavfallspåse som innehåller information om källsortering för matavfall. 
Dessa två idéer har jag har tagit fram med hjälp av den enkla innovationsmodellen GSI 
som är framtagen av Bessant & Tidd (2007). Detta för att generera, sedan välja ut de 
potentiella idéerna och sist men inte minst att implementera de idéerna som har 
uppkommit ur min undersökning.  
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1. Inledning 

Mitt intresse för ungdomars och unga vuxnas källsorteringsbeteende väcktes när jag 
genom Eskilstuna Energi & Miljö fick höra om att de är minst motiverade till 
källsortering av matavfall. Därför vill jag i detta examensarbete underöka 
problemområdet närmare och ta fram förbättringsförslag för att motivera målgruppen till 
att sortera mer. Syftet till detta är att på lång sikt kunna besparar resurser såsom pengar 
och arbete åt Eskilstuna Energi & Miljö. För att bidra till en hållbar och miljövänligare 
källsortering. 

Redan i tidigt skede när jag var i kontakt med Reiner Schulz som är verksamhetsansvarig 
för avfallsenheten på Eskilstuna Energi & Miljö, upplevde jag att informationen som 
företaget hade gått ut med var generell. Dessutom var informationen inte anpassad till 
ungdomar utan var främst riktad till de ansvariga i hushållen vilket jag blev informerat 
om av Reiner. Därför såg jag att det fanns förbättringsmöjligheter med att ta fram förslag 
som underlättar och hjälper målgruppen till att sortera matavfall. 

1.1 Bakgrund 

Eskilstuna Energi & Miljö arbetar med el, fjärrvärme, vatten, avlopps, och avfallstjänster 
introducerade färgsorteringen december år 2010 (EEM.se, 2014). Källsortering av 
hushållsavfall innebär att varje hushåll i Eskilstuna skulle börja med att källsortera 
matavfall, brännbart avfall, plast, metall, tidningar och pappersförpackningar. 
Anledningen till att EEM införde källsorteringen berodde på att dem vill utnyttja 
resurserna bättre. Genom återvinnigen ville Eskilstuna Energi & Miljö spara resurser och 
även kunna bidra till en mer hållbar miljö. (Reiner Schulz, 2014) 

Vid införandet av källsortering hade Eskilstuna Energi & Miljö tagit fram påsar i olika 
färger för att särskilja de olika hushållsavfallen. Det var även för att underlätta för 
hushållen när de behöver hålla reda på vad som ska sorteras. Detta källsorteringssystem 
kallas för optiskt färgsortering som innebär att påsarna sorteras maskinellt i 
återvinningstationen och indelas enligt följande:  

Matavfall så som matrester, gammal mat, köttben och likande ska sorteras i 

gröna påsar.  

Plastförpackningar ska sorteras i orangefärgade påsar och 

metallförpackningar skulle sorteras i grå förpackningar.  

Tidningar ska sorteras i blå påsar.  

Pappersförpackningar ska sorteras i gula påsar.  

Övrigt matavfall så som kattsand, blöjor oh CD-skivor kan däremot 

sorteras i valfri påse som hushållen får förse sig med själva.  

För att motivera hushållen till det nya systemet valde Eskilstuna Energi & Miljö att förse 
hushållen med de fem olika påsarna. (Reiner Schulz, 2014) 
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Eskilstuna Energi & Miljö gick ut med informationen i hushållen och i samband med 
besöket informerade de om färgkällsorteringen. Informationsbroschyrer och de aktuella 
påsarna delades ut vid informationstillfället. Informationsbesöket skedde en gång och de 
hushållen som inte var hemma vid besökstillfället fick då endast ta del av informationen i 
broschyrerna. Nya påsar skulle sedan i fortsättningen hämtas ut av hushållen själva vid 
närmsta utdelningsplats. Detta kan vara exempelvis på föreningar och skolor alternativt 
på Eskilstuna Energi & Miljös besökskontor i Eskilstuna. (Reiner Schulz, 2014). 

Information som delades ut bestod av information om hur och vad som ska sorteras i dem 
olika färgpåsarna. Efter införandet av det nya sorteringssystemet har Eskilstuna Energi & 
Miljö med hjälp av Avfallsverige undersökt källsorteringen inom hushållen samt deras 
syn på återvinngen. En av de sakerna som kom fram genom undersökningen var att 
ungdomar och unga vuxna mellan 15-30år är målgruppen som är minst motiverad att 
källsortera mat- och övrigt hushållsavfall. (Reiner Schulz, 2014). 

Matavfall är ett av de viktigaste hushållsavfallen som behöver källsorteras för att den kan 
återvinnas till biogas som är ett miljövänligare drivmedel för fordon. Genom 
användningen av biogas minskas utsläppen av koldioxid med 73 % (EEM.se, 2014). Idag 
använder de lokala bussarna i Eskilstuna, privata personbilar, Eskilstuna Energi & Miljös 
avfallsbilar och kommunens tjänstebilar biogas som drivmedel i fordon (EEM.se, 2014). 
Reiner Schultz, ansåg att ungdomar och deras källsorteringsbeteende kan bli bättre för att 
det är dem som ska fortsätta med att källsortera på längre sikt.  

1.2 Problemområde 

Avfallssverige är en intresse- och branschorganisation inom avfallshantering och 
återvinning i Sverige. De har genomfört en undersökning som redovisar att ungdomar och 
unga vuxna mellan 15-30år är minst motiverad till att källsortera mat- och övrig 
hushållsavfall. Således kan man därför se en svårighet bland gruppen där motivationen är 
mindre vad gäller att sortera matavfall. Därför är det viktigt att motivera de till att sortera 
matrester eftersom det då kan skapa en mer hållbar återvinning och inte minst på 
långsiktigt bidrar till en bättre miljö.  

Enligt Eskilstuna Energi & Miljö (EEM.se, 2014) berättar de att det finns många fördelar 
när det gäller att källsortera matavfall, dels återvinns matrester till biogas och därmed 
ersätter bensin och diesel. Dock även för att drivmedlet kostar mindre och är ett 
miljövänligare alternativ. Reiner Schulz menar att om hushållen som väljer att källsortera 
hemma undviker förhöjda avgifter från företaget om de t.ex. missköter sorteringen. Det 
vill säga att om man källsorterar hemma så blir det billigare, dock om man väljer att inte 
göra det så får man betala en högre avgift och då sorterar Eskilstuna Energi & Miljö 
avfallet vid återvinningsstationen berättade Reiner. Därför finns det behov att fokusera på 
målgruppen och få de till att bli bättre på att källsortera. Ett problem som Eskilstuna 
Energi & Miljö har haft tidigare är att de har saknat informationsåtgärder för målgruppen. 
Därför finns det intresse och behov av att undersöka närmare på detta, och ta fram idéer 
på hur information kan bättre nås till ungdomar och unga vuxna.  



5 

 

1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att med hjälp av innovationsteorier, tidigare forskningar samt 
utifrån min kvalitativa undersökning ta fram nya idéer till Eskilstuna Energi & Miljö. 
Detta ska i sin tur bidra till att målgruppen, mellan 15-30 år, blir mer motiverad till att 
återvinna matavfall.  

1.4 Målgrupp 

Jag har avgränsat min målgrupp till ungdomar och unga vuxna mellan 15-30 år därför att 
målgruppen är de som är minst motiverade till att sortera matavfall och övrigt 
hushållsavfall (Reiner Schultz, 2014).  

1.5 Avgränsning 

I det här arbetet har jag valt att avgränsa mig till ungdomar och unga vuxna mellan 15-30 
år och som bor i Eskilstuna. Vidare är också rapporten avgränsad till att fokusera på 
matavfall som tillhör hushållsavfallen och som jag vill undersöka med målgruppen. 
Vidare har jag även avgränsat mig till enheten avfallshanteringen på EEM eftersom 
företaget har många tjänster inom andra verksamhetsområden som ha nämnt tidigare.  

1.6 Frågeställning  

I den här rapporten kommer jag att ta reda på följande frågeställning: Hur kan jag med 
hjälp av innovationsteorier, tidigare forskningar om motivation för återvinning samt 
utifrån egna undersökningar ta fram idéer som motiverar ungdomar till mer återvinning 
av matavfall?  

1.7 Innovationsbidrag 

Idéerna består först av en sorteringspåse där information om hur man ska källsortera 
matrester och vad den leder till ska tryckas direkt på påsen. Iden med min matavfallspåse 
som innehåller information är även tänkt att den ska kunna läsas i hushållet och finnas 
tillgängligt vid brist av information. Innehållet på avfallspåsen skall även vara tydlig och 
lätt att läsa kring resterna som tillhör matavfallet. 

Vidare har jag även tagit fram en applikation som tydligt beskriver hur källsortering 
processen från hur användaren ska sorterar matavfall och till vad den görs i 
återvinningstationen samt vad den sedan leder till. Tanken med applikationen är att 
underlätta för ungdomar vad gäller att ta del av information om källsorteringsprocess med 
matavfall. Genom att ladda ner applikationen som är gratis från Apple store till deras 
mobiltelefon kan de få information om källsorteringen med matavfall. Framställning av 
denna applikation är tänkt att Eskilstuna Energi & Miljö kan skapa för att motiveras deras 
kunder till att källsortera.  

Genom mina två idéer vill jag utöka ungdomars möjlighet till att kunna ta del av 
information om källsorteringen med matavfall. Vidare hoppas jag även att mitt 
innovationsbidrag kan på lång sikt spara resurser åt Eskilstuna Energi & Miljö vad gäller 
att ta fram information till deras kunder om källsorteringen. Det ideala med mitt 
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innovationsbidrag är att idéerna ska hjälpa både ungdomar och uppdragsgivaren 
Eskilstuna Energi & Miljö. 

2 Metod 

2.1 Metodval 

Här nedan kommer jag att presentera mitt val av forskningsmetodik för rapporten.  Enligt 
författarna Holme & Solvang (1996 s.13) så finns det två olika forskningsmetoder. Den 
ena är kvalitativ och den andra är kvantitativ forskningsmetodik. Författarana hävdar att 
dessa två forskningsmetodiker har en grundläggande likhet med gemensamt syfte som 
inriktar sig på att ge en förbättrad förståelse av det samhälle vi lever i, samt hur enskilda 
människor, grupper och institutioner påverkar varandra (Holme & Solvang, 1996, s.76).  

Avfallssverige har genomfört en enkätundersökning på källsorteringsbeteendet i 
hushållen. Detta är en kvantitativ metod som ger en avspegling på hur 
källsorteringsbeteendet är för målgruppen och ringar in problemområdet. Däremot saknas 
information om varför ungdomar är mindre motiverad vad gäller källsortering.  Enligt 
Holme & Solvang (1996 s.78) kan kvalitativ undersökning ge intervjuaren en mer 
varierad och djupare förståelse av det som ska undersökas. Därför har jag valt att 
genomför en kvalitativ undersökning eftersom metodiken ger en mer flexibel, närhet och 
framförallt en djupare förståelse för min undersökning. Detta avsnitt har jag beskrivit 
närmare under Kvalitativ forskning (2.2). 

Under rubriken Intervjuval (2.3) har jag beskrivit varför jag valt att göra en tematisk 
öppen intervju på målgruppen och personlig intervju med Reiner Schulz på EEM. Sedan 
på rubriken Urval (2.4) har jag presenterat det som en strategisk val och sedan redogjort 
om hur jag gått tillväga under rubriken Tillvägagångsätt (2.5). Slutligen diskuteras 
metodkritik under rubriken Metodkritik (2.6).  

2.2 Kvalitativ forskning 

Mina studier för rapporten berör kvalitativ forskningsmetodik. Enligt författarna Holme 
& Solvang (1996) finns det olika tillvägagångsätt vad gäller kvalitativ forskning. Dessa 
tillvägagångsätt kan ske genom fem olika tekniker. Dessa är följande: informant och 
respondentintervju, direkt observation, deltagande observation samt analys av källor 
(Holme & Solvang 1996 s.91). Som jag nämnde här ovan har mitt intervjuval för 
rapporten grundat sig på personliga intervjuer med Reiner på EEM samt intervjuer med 
min målgrupp ungdomar för den empiriska delen. 

Enligt Holme & Solvang (1996 s.92) kännetecknas kvalitativa metoder av en närhet till 
forskningsobjektet som är källan från det vi hämtar information från. Den typen av närhet 
kan handla om fysisk närhet och ömsesidig tillit samt förståelse mellan forskare och de 
undersökta personerna. Författarna hävdar att metoden innebär en liten grad av 
formalisering och har i grunden ett förstående syfte för den undersökning som genomförs 
(Holme & Solvang 1996 s.14). Vidare påpekar de även att den kvalitativa 
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forskningsmetodiken handlar om att samla in information som ska bidra till djupare 
förståelse av det problem som studeras. Detta ska sedan vara till stöd för att genom 
tolkning beskriva helheten av sammanhanget som undersöks. 

2.3 Intervjuval 

Den empiriska delen för min rapport grundar sig på personliga intervjuer med Reiner 
Schulz på EEM samt intervjuer med åtta ungdomar och unga vuxna. De består av fyra 
tjejer och fyra killar mellan 15-30år. Jag har valt att ta fram intervjufrågor som ger öppna 
svar eftersom jag vill få en ökad förståelse på det jag vill undersöka. Jag vill ge dem som 
jag intervjuar utrymme för ett djupare och berättande svar. Därför är valet till min 
intervjumetod presenterad som en tematisk öppen intervju. I tematisk öppen intervju 
utgår forskaren från en struktur där han valt ut ett antal teman som han är intresserad av 
att diskuttera och utreda under intervjun, eftersom frågorna lämnas öppna kan den 
intervjuade personen berätta fritt under intervjun (Aspers 2007, s.137).  

2.4 Urval 

Valet av företag Eskilstuna Energi & Miljö och med ungdomar i Eskilstuna är ett 
bekvämlighetsurval. Detta eftersom Reiner Schulz som är min tidigare chef på EEM 
arbetar på företagen och därför underlättas det vad gäller att ta kontakt.  Eftersom jag 
tidigare har arbetat på färetagen se jag det därför som en positivts utgångspunkt eftersom 
jag ha erfarenheter inom områden och därmed kan det underlätta för mina studier med 
rapporten inom området vad gäller källsortering inom matavfall. Valet av 
intervjupersoner är Reiner Schulz på EEM och ungdomar samt unga vuxna i 
åldersgruppen mellan 15-30 år. 

2.5 Tillvägagångsätt 

 

Tillvägagångssätt för valet av företag och examensuppdrag 

Jag började mitt examensarbete med att fundera kring vad det är för något jag ville 
fördjupa inom och vilket företag jag vill studera om. Eftersom jag har arbetat på 
Eskilstuna Energi & Miljö under min högskoletid hade jag kontakter på företaget. Jag tog 
därför kontakt med min dåvarande chef Reiner Schulz som är verksamhetsansvarig inom 
avfallshantering på Eskilstuna Energi & Miljö. Detta gjorde jag genom att ringa upp 
Reiner för att diskutera om det fanns något projekt som jag kunde hjälpa till med att 
undersöka i mitt examensarbete.  

Samtalet gick väldigt bra och Reiner bekräftade att han kunde vara min handledare och 
kontaktperson. Dock skulle han fundera närmare om det fanns något projekt som 
Eskilstuna Energi & Miljö behövde hjälp med att undersöka. Vidare bokade vi en tid för 
intervju och han föreslog en tid som oss passade båda. Vid det här stadiet hade jag inte 
riktig klart för mig vad jag vill studera om med företaget. Det enda jag hade klart för mig 
var att jag ville utveckla någon process eller produkt inom företaget med mina kunskaper 
inom innovationsteknik från Innovationsprogramutbildningen. 
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Innan jag träffade min Reiner tog jag fram frågor som jag tänkte ställa till honom. De 
frågor som jag ställde till Reiner var om har Eskilstuna Energi & Miljö hade något 
uppdrag som jag kunde hjälpa till med i mitt arbete och i så fall vad är för typ av uppdrag.  
Sedan gjorde jag även faktainsamlingar om Eskilstuna Energi & Miljö för att få mer 
inblick om företagets verksamheter. Detta gjorde jag genom att söka på Eskilstuna Energi 
& Miljös webbsida för att ta reda på om företagets bakgrund. Det var relevant trots att jag 
har arbetat en tid på företagets informationsavdelning och har kännedom att företagets 
arbete med miljöfrågor, så hade jag inte helt klart för mig alla de verksamhetsområden 
som företaget arbetar med.  

På intervjun fick jag veta av Reiner att enligt den information Eskilstuna Energi & Miljö 
har fått från Avfallsverige så är ungdomar mellan 15-30 år minst motiverad till 
källsortering. Utifrån detta föreslog han att jag kunde ta detta som uppdrag att via mitt 
examensarbete undersöka problemet närmare om ungdomarnas källsorterings beteende.  
Reiner tillade att de var intresserade av att förstå de bakomliggande faktorerna till 
ungdomar och unga vuxnas källsorteringsbeteende. Detta lät intressant ansåg jag och 
därför bestämde jag mig för att ta förslaget från honom som mitt examensuppdrag.  

Tillvägagångssätt för valet av respondenter 

Valet av respondenter för min undersökning består av personer inom målgruppen som är 
mellan 15-30 år. Jag har tagit fram frågor som jag ville ställa till mina respondenter. Dem 
åtta respondenterna som jag har valt att intervjua består av fyra tjejer och fyra killar.  

Respondenterna är inom mitt kontaktnät så som vänner och arbetskollegor. Valet av detta 
är på grund av att jag ville utnyttja den kontaktnät jag har för att genomföra mina 
undersökningar. Dock också för att det kan vara svårigheter att få tag på personer som jag 
inte är bekant med och som vill delta i min undersökning.  

Genom telefon och mail tog jag kontakt med alla respondenter som jag sedan bokade in 
intervjuer med. Det hela gick bra och alla dessa åtta respondenter var intresserade av att 
delta i min undersökning. Genom min intervjuguide som består av 10 frågor och som 
berör frågor kring källsortering med matavfall genomförde jag mina intervjuer med 
respondenterna.  

Intervjuerna genomfördes på olika platser i hemmet hos respondenterna, i skolan och 
även i kaféer beroende på vad jag och respektive respondent kom överens med. Varje 
intervju varade i cirka 30-40 minuter. Under intervjuerna med respondenterna ställde jag 
frågor som berörde källsortering om matavfall och lät dem fritt diskutera kring frågorna. 
Anledningen till detta är att jag vill ge dem som jag intervjuar utrymme för en djupare 
diskussion och djupare svar. Vilka frågor jag ställde under mina intervjuer har jag 
redovisat i empirin samt i bilagan. Alla åtta intervjuerna gick generellt ganska bra 
förutom att det krävdes väldig mycket tid och engagemang för att få svar på de frågor 
som jag vill undersöka med min målgrupp.  
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Tillvägagångssätt för utprovning av idéerna  

Efter intervjuerna med respondenterna fick jag idéer om hur man kan få de till att sortera 
mer matavfall. Utifrån detta har jag sedan tagit fram idéer och genomfört utprovningar på 
fyra respondenter. Detta för att genom utprovningen få höra respondenternas tankar och 
synpunkter om vad de tycker om idéerna och få reda på om det finns 
förbättringsmöjligheter. Reaktionen på utprovningen var positivt eftersom alla deltagare 
hade gott omdöme om idéerna och hade intressanta tankar och förbättringsförslag. 
Dessutom ansåg deltagarna från utprovningen att mina idéer kunde få de att sortera mer 
matavfall. Jag tog hänsyn till deltagarnas tankar och förbättringsförslag från utprovningen 
när jag sedan vidareutvecklade idéerna. Slutligen blev idéerna mina innovationsbidrag till 
Eskilstuna Energi & Miljö. 

2.6 Metodkritik 

Min empiriska undersökning består av åtta respondenter. Eftersom jag endast intervjuat 
en liten grupp av ungdomar och unga vuxna kan den empiriska delen anses vara 
bristfälligt. Dock var det intressant att genomföra dessa djup intervjuer för att lyssna av 
och fånga in tankar kring vad som målgruppen kan ha för åsikter. Valet av antal 
respondenter påverkades av tidsaspekten för arbetet då det kan uppstå svårigheter att 
genomföra en omfattande undersökning. Det skulle vara tidskrävande med att finna 
respondenter, bokningar av intervjuer, genomföra intervjuer samt sammanställa dem. 

Det kan riktas kritik till att jag har arbetat på den utvalda företaget, Eskilstuna Energi & 
miljö och att det därför kan påverka min undersökning. Dock har arbetet inte påverkats av 
detta då jag har samlat in information från Eskilstuna Energi & Miljö. 

Slutligen om det hade funnits flera forskare i min undersökning hade det bidragit med 
flera synvinklar och även kunnat mer kritisk granska själva undersökningen. Detta tror 
jag hade kunnat bli en fördel för min undersökning. Dock fick jag många intressanta idéer 
genom min undersökning från målgruppen och som har lett till att jag kunde ta fram nya 
idéer som kan motivera målgruppen till mer källsortering. 
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3. Teori 

Inledningsvis i detta kapitel kommer jag att ange en del teroirer kring vad begreppet 
innovation innebär, sedan kommer jag att diskutera om teorier kring beteende innovation. 
Vidare har jag studerat om tidigare forskningar om återvinning och källsortering. Detta 
eftersom dessa forskningar handlar om hur man kan motivera andra individer till 
återvinnig i hushållet och även påverka deras källsorteringsbeteende. 

Anledningen till att jag har valt att fördjupa mig i innovationsteorier är på grund av att jag 
vill hjälpa Eskilstuna Energi & Miljö att ta fram nya idéer och utveckla deras 
källsortering. Detta redovisas närmare i avsnitt 3.1 Innovation. För att ta stöd av teorier 
om hur man kan förändra andra individers beteende har jag tagit hjälp av 
beteendeinnovation. I avsnitt 3.2 Beteendeinnovation beskrivs detta mer. Eftersom jag har 
fått information av Eskilstuna Energi & Miljö att min målgrupp är minst motiverad till 
källsortering av matavfall finns det därför ett behov av att förändra beteendet hos 
målgruppen. Här nedan har jag därför tagit upp om tidigare studier om begreppet 
beteendeinnovation. Vidare har jag även beskrivit om varför beteende innovation är 
viktig, samt hur man med hjälp av beteende innovation kunna påverka eller förändra 
olika individers beteende. Slutligen har jag tagit stöd av tidigare forskningar om 
motivation för återvinning av hushållavfall för att få en djupare förståelse över hur andra 
forskare har kommit fram till i sina studier. Detta tas upp i avsnitt 3.3 Tidigare 

forskningar om återvinning av hushållsavfall.  

3.1 Innovation 

I en föränderlig värld utvecklas nya produkter och tjänster ständigt för att ett företag ska 
kunna erbjuda sina kunder något nytt i förhållande till sina konkurrenter. Detta för att 
kunna växa eller överleva i den globala marknaden. (Bessant & Tidd 2007). Vidare 
hävdar Bessant & Tidd (2007) att om en organsation inte är villig att förändras till det 
som erbjuds i marknaden och till de sätten som skapar och levererar erbjudande kan de 
väl hamna i problem. 

Det finns ett antal definitioner om vad begreppet innovation tycks innebära. Tid et al 
(2005) beskriver innovation som en process där det handlar om att ta fram nya idéer och 
sedan förverkligar de utvalda idéer till framgång ute på marknaden. Kuczmarski 
beskriver två definitioner om vad innovation innebär i sin artikel What is innovation, 

welcome or risk (1996).  

Så här definierar han innovation:  

”A new Idea, method or device; a Novelty”or 

” A mindset, pervasive attitude, or a way of thinking focused beyond the 

present into the future vision”.  

Det finns både Radikal och Inkrementella förändringar vad gäller innovationer. Enligt 
Tid et al (2005) så beskriver de att inkrementella innovationer handlar om utveckling 
eller förbättring av något som redan är känt. Medan radikala innovationer består av stora 
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förändringar på spelets regler eller samhällets grunder. Dock hävdar Tid et al (2005) att 
de flesta innovationer är inkrementella och handlar om att göra det som redan finns till 
något bättre och även på ett nyare sätt.  

Enligt Bessant & Tidd (2007) kan innovationer indelas i fyra olika dimensioner som de 
kallar för de fyra P: na:  

Produkt innovation handlar om att förändra en produkt eller tjänst som ett 

företag/organisationen erbjuder. 

Process innovation grundar sig på förändringar om hur företaget 

producerar varor eller tjänster. 

Position innovation handlar om att förändra den kontext av den produkt 

eller tjänst som företaget är verksam i. 

Paradigm innovation handlar slutligen om att förändra de 

underliggandementala modellerna som företaget är verksam i. 

Det som är gemensamt för de ovan nämnda definitioner om innovation är att det är något 
nytt. Innovationer utmärker även sig på marknaden med den spridning och framgång som 
nya produkter eller tjänster för med sig (Bessant & Tidd 2007). 

 

Beteendeförändring 

Utifrån artikeln ”Technology-behavioural modelling of energy innovation diffusion in the 

UK” (2012) hävdar forskaren M Tran att spridningen av innovationer kan påverkas av 
både tekniska och beteendemässiga faktorer. Forskaren menar även att individer lär sig av 
innovationer genom sociala interaktioner med tidigare brukare, vilket i sin tur påverkar 
deras egna personliga preferenser för den typen av innovation.  

Vidare i artikeln ”Behavioral innovations: the missing capital i sustainable development” 
(2013) hävdar forskarna A Berri et al att vi kan med hjälp av beteendeinnovationer 
övervinna de begränsningar av olika tekniska innovationer. Genom att tillämpa 
beteendeinnovationer hävdar forskarna att vi kan erbjuda nya lösningar på olika 
miljöproblem.  

Ett exempel som är intressant att ta upp är en händelse under sent på 1800-talet i 
Frankrike då dess befolkning led av svår svält som togs upp i artikeln. Trots många 
uppmuntrande budskap om att potatis är ätbart och dess näringsrika ämne för kroppen 
vägrade den lokala befolkningen att äta det. I respons för denna kris tog en farmaceut, 
Antoine-Augustin Parmentier, som strategiskt planterade hundra hektar mark i trädesåker 
med potatis samt hade lojala soldater stationerad runtom det. I hemlighet beordrade han 
soldaterna att inte vakta den planterade områden, utan istället acceptera mutor för att 
lämna platsen obevakat. Med nyfikenhet genom närvaron av vakterna nappade de 
närboende i det planterade området. De betalde av vakterna för att lämna deras post i 
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syftet att stjäla och äta de obevakade potatisarna. Den okonventionella strategin kunde 
effektivt förändra folkets beteende och motiverade dem i sin tur till att äta potatisen som 
de tidigare hade vägrat göra. Med det okonventionella sättet eller idén som grundas av 
beteende innovation vilket Parmantier hade, lyckades han förändra det berörda folkets 
beteende i Frankrike och medförde till att de slapp fortsätta lida av hunger och svält i 
landet. Parmantier händelse är ett bra exempel på hur man effektivt kan med hjälp av 
beteendeinnovation förändra olika individers beteende. Detta är intressant för att 
rapporten handlar om att ta fram nya idéer för att motivera målgruppen till återvinning i 
ett syfte att skapa en mer hållbar och bättre miljö. Därför finns det ett behov av att studera 
beteendeförändringar från tidigare studier.  

 

Generate, select and implement (GSI-modellen) 

Enligt Bessant & Tidd (2007) hävdar de i sin bok ”Innovation and Entrepreneurship” att 
det finns en modell som kan användas för att ta fram och skapa nya idéer. Det är en enkel 
innovationsmodell som består av Generate och Select samt Implement (GSI).  

GSI-modellen illustreras här nedan: 

 

   

  

 

Jag har tagit hjälp av GSI modellen där jag utifrån min undersökning genererat nya idéer 
som kan motivera min målgrupp till mer källsortering av matavfall. Sedan valde jag ut de 
potentiella idéerna ur undersökningen som jag anser kan utvecklas vidare. Slutligen 
implementerade jag idéerna som jag har fått från undersökningen och därefter genom 
utprovningar som har resulterat gott resultat. 

3.2 Tidigare forskningar om återvinning av hushållsavfall 

Utifrån artikeln ”Why Recycle? A Comparison of Recycling Motivations in Four 

Communities” (1992) hävdar J Vinning et al att det finns fem faktorer som kan påverka 
folks motivation till att vilja källsortera fast avfall som t.ex. mat- och andra 
hushållsavfall. Dessa är altruism, personlig besvär, social inflytande och ekonomisk 
uppmuntran samt hushålls lagring av avfall.  

Generate 

innovation 

possibilities 

Strategically select 

from those options 

Implement – make 

innovation happen 
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I denna artikel har forskarna redovisat deras undersökningar på fyra olika kommuner i 
USA såsom Illnois, bloomington och Rockford samt Chamapaign/Urbana för att ta reda 
på hur individer inom området sköter källsoteringen med hushållsavfall. Undersökningen 
genomfördes i enkätform på 841slumpvis valda invånare i de fyra kommunerna som 
forskarna ville ta fram information om hur folk är motiverad vad gäller att källsortera 
hushållsavafall. Dock för de som är mindre motiverad till källsortering vill forskarna ta 
reda på de bakomliggande faktorerna om varför de inte väljer att sortera. Det forskarna 
kom fram till i undersökningen var att altruism som är motsatsen till egoism är den 
viktigaste synsätt eller faktorn för att bidra till att folk ta initiativet till att börja källsortera 
och återvinna hushållsavfall.  Denna undersökning är därför intressant eftersom den lyfter 
fram de viktigaste faktorer som påverkar folks motivationer till återvinning. 

Vidare i artikeln ”Norms and economic motivation in household recycling Empirical 

evidence from Sweden” (2008) hävdar O Hage et al att det finns viktiga faktorer som kan 
påverka individens motivation till att återvinna hushållsavfall. De hushållsavfallen som 
det gäller är tidningar, glas, plast och metall. I en kvantitativ undersökning skickades 
självrapporterande enkäter ut till slumpmässigt 2800 hushåll inom fyra olika kommuner i 
Sverige. Frågor kring hur folk upplevde källsorteringsarbetet vid området som de bodde 
tillfrågades. Utifrån undersökningen ville författarna ta reda på hur motiverat folk var vad 
gäller att källsortera och återvinna hushållsavall så som papper, glas, plast och metall. I 
undersökningen kom författarna fram till att ekonomin, moral är de viktigaste faktorer 
som påverkar folks återvinningsgrad inom det svenska hushållet. Speciellt för stora 
familjebostads hus som oftast samla på sig mer hushållsavfall, vilket medverkar till högre 
samlingsgrad av sopor som dessvärre kan leda till högre avgifter hävdar O Hage et al. Ett 
sätt att lösa problemet med överproduktion av exempelvis matavfall, som är en del av 
hushållsavfall, hävdade E Graham Rowe et al. i sin artikel ”Identifying Motivations and 

Barriers to Minimising Household Foodwaste” (2014) att man fryser in överblivna maten 
istället för att slänga dem i soporna. Dock om matresterna ändå måste slängas är det 
viktigt att de källsorteras rätt, eftersom återvinningen av matavfall leder till biogas som är 
ett miljövänligare fordons gas. Att källsortera sopor gynnar därför för vår miljö och syftet 
med källsortering är helt enkelt för att via återvinning av olika hushållsavfall som nämns 
ovan sedan kunna bidrar till en bättre och hållbar miljö. Vidare hävdade O Hage et al i sin 
artikel att det är viktig att kommuner och politiker upprätthåller tydliga regler och normer 
vad gäller att sköta hushållsavfallet samt ständigt uppmuntrar folk till källsortering. Ett 
sätt att uppmuntra folk till återvinning är genom olika miljö fältarbeten och 
återvinningsprojekt för att kunna se hur naturen mår och utvecklas i syftet att skapa ett 
positivt miljöresultat menar O Hage et al.  

Vidare i artikel ”The Assessment of Housholds Recycling Costs, the Roles of Personal 

Motives” (2004) tar författaren C Berglund upp olika motivationsfaktorer som enligt 
forskaren är nyckeln till att folk i hushållen motiveras till att återvinna sitt hushållsavfall. 
I artikeln gjorde författaren en undersökning med hjälp av brev på e-post till 
slumpmässigt valda personer.  850 personer i kommunen Piteå Sverige valdes ut och 
undersöktes om hur de uppfattar vad gäller källsortering i deras hushåll. Det författaren 
kom fram till i resultat var att det finns viktiga nyckelfaktorer som kan påverka folks 
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motivation till återvinning. Dessa faktorer innefattar kostnader för att källsortera, tid samt 
sist men inte minst moralbeteendet för att återvinna. Därför kan det innefatta många 
faktorer som påverkar folk till att återvinna och källsortera hushållsavafall. 

 I artikeln ”Understanding Recycling Behavior in Kentucky: Who Recycles and Why” 
(2006) undersökte forskarna Fred W. Morgan and Margaret V. Hughes om 
källsorteringsbeteendet hos individer i Kentucky-område i USA. Det intressanta som 
forskarna lyfte fram i sin artikel var att det som påverkade folks vilja att återvinna 
aluminium är baserad på några nyckelfaktorer. Det ska vara bekvämt att källsortera, 
källsorteringsprocessen ska inte vara för tidskrävande och kosta pengar. Vidare hävdar 
forskarna Fred W. Morgan and Margaret V. Hughes att social påverkan från familj och 
vänner samt miljöbeteende har en viktig betydelse för hur folk motiveras till återvinning 
av hushållsavfall. Dock sist men inte minst hävdar forskarna även att tillgängligheten av 
resurser är även en viktig faktor som påverkar individers återvinningsbeteende.  

Forskarna ur respektive forskningsartiklar har tagit upp flera intressanta 
motivationsfaktorer. Enligt forskarna har dessa faktorer utifrån deras undersökning visat 
sig har en viktig och positivt inverkan på motivationen hos personer vad gäller att 
återvinna hushållsavfall. Nedan är en sammanställning av de faktorer som forskarna har 
diskuterat och kommit fram till i respektive forskningsartikel innefattar:  

• Altruism  

• Personlighetsbesvär & bekvämt och lätt att sortera  

• Socialt inflytande från familj & vänner  

• Ekonomin & ekonomisk uppmuntran 

• Tillgängligt av resurser såsom container, hushållslagring och 

information  

• Moral  

• Tid  

• Kostnader  

• Politisk påverkan  
 

Det som också är intresseväckande med dessa faktorer som nämns ovan är att forskarna 
har tagit upp om gemensamma motivationsfaktorer i sin undersökning. De 
motivationsfaktorerna är:  

• Moral  

• Socialpåverkan 

• Tillgänglighet av resurser  

• Tid  

• Ekonomiska kostnader eller belöning för återvinningsprocessen 

Dessa faktorer har visserligen betydelse för källsorteringsbeteendena eftersom de har 
motiverande effekt för personer vad gäller att återvinna hushållsavfallet i de tidigare 
forskningarna.   
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4. Material/Empiri 

Jag kommer att i detta avsnitt skriva om den kvalitativa undersökningen som jag har 
genomfört på målgruppen. Vidare kommer jag att beskriva hur jag har gått tillväga för 
datainsamlingen.  Undersökningen är i en öppen intervjuform det vill säga i en tematisk 
öppen intervju med mina respondenter. De består av åtta personer varav fyra tjejer och 
fyra killar. Mer om denna intervju form framgår i metodavsnittet 2.3 Intervjuval.  

Efter den första undersökningen har all intervjumaterial samlats in för att sedan vara till 
stöd vid framtagningen av nya idéer om hur information om matavfall kan bli bättre för 
att motivera ungdomar till mer källsortering. Vidare kommer jag sedan genomföra en 
utprovning med målgruppen. Detta för att genom utprovningen med målgruppen få 
feedback och förbättringsförslag av dem idéer som jag har tagit fram utifrån 
undersökningen. I avsnitt 4.1 Sammanfattning av undersökningen med målgruppen 
redovisas en sammanställning av undersökningen. 

 

4.1 Sammanfattning av undersökningen med målgruppen  

Utifrån den sekundera källan som Reiner på Eskilstuna Energi & Miljö har fått från 
Avfallsverige har det visat att ungdomar mellan 15-30år är minst motiverad till att 
källsortera matavfall. Därför finns det anledning till att undersöka vidare med ungdomar 
om deras källsorteringsbeteende. De frågor som ställdes till respondenterna och resultatet 
av undersökningen sammanställs här nedan i ordningsföljd. 

Fråga 1 Hur många är ni i hushållet? 

Svar: Av alla åtta respondenter som deltog i undersökningen visade sig att det rörde sig 
om två till åtta personer som bodde inom varje hushåll.  De åtta respondenter som deltog i 
undersökningen visade sig att två personer hade eget boende, medan de resterande 
personerna bodde hemma med sin familj.  
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Fråga 2 Källsortera du matavfall? (Om ja/nej Hur hanterar du dina matrester? ) 

Svar: Sju av åtta respondenter källsorterar matavfall i en viss utsträckning, medan en 
person inte källsorterade alls. Vidare sorterade sju av åtta personer sitt matavfall i gröna 
påsar som de fick av Eskilstuna Energi & Miljö, medan en person svarade att hon slängde 
all hushållsavfall i en enda soptunna utan att sortera. 

 

Fråga 3 Hur mycket av matavfallet sorterar du?(Beskriv det i procent.) 

Svar: Här nedan visas resultatet i procent av hur mycket varje respondent sorterar 
matavfall. 
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Fråga 4 Hur fördela ni arbetet med sortering av matavfallet inom hushållet? 

Svar: De flesta svarade att alla i hushållet hjälps åt med att sköta sortering av matavfallet. 
Medan en svarade att eftersom hon är nyinflyttad i sin sambos lägenhet är det han som 
sköter källsorteringen av olika hushållsavfall. Dock tillägger hon att självklart kommer 
hon att hjälpa till sin sambo med källsorteringen i framöver.  

 

Fråga 5 Vilken typ av information har du fått från Eskilstuna Energi & Miljö gällande 
hur du ska sortera ditt matavfall? 

Svar: Fem av åtta respondenter som deltog i undersökningen svarade att de inte hade fått 
någon information av Eskilstuna Energi & Miljö vad gäller att sortera matavfall. Utan 
informationen har kommit fram till de via deras föräldrar. Vidare svarade tre av åtta 
respondenter att de har information om källsortering med matavfall i form av 
informationsblad och broschyr om olika hushållsavfall. 
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Fråga 6 Tycker du att du har fått tillräckligt med information från Eskilstuna Energi & 
Miljö gällande hur du ska sortera ditt matavfall? 

Svar: Alla åtta respondenter som deltog i undersökningen ansåg sex personer att de inte 
har fått tillräckligt med information vad gäller källsortering med matavfall. Detta 
eftersom inget informationen varken har gett till de eller till deras föräldrar på väldigt 
länge som de vet.   

 

 

Fråga 7 Vad skulle få dig att sortera mer matavfall? 

Svar: Sju av åtta respondenter svarade om att de vill ha mer information om hur man 
källsortera matavfall och inte minst få mer inblick om vad hantering av matavfall leder 
till. Vidare hävdade en del av dessa sju personer att om de får gratis behållare och att de 
inte själva behöver hämta gröna påsar för att sortera skulle få de att sortera mer matavfall. 
Slutligen ansåg att en deltagare att om hon fick tillgång till gröna påsar skulle det få 
henne till att sortera matavfall. Dock eftersom hon var nyinflyttad i sin nya lägenhet hade 
hon därför inte fått information om att man kan hämta ut nya sorteringspåsar. Därför 
berättade jag för henne att hon kunde hämta de via närmsta återvinningstation som 
Eskilstuna Energi & Miljö. 
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Fråga 8 Kan du rangordna vilka av följande faktorer som är viktigast för dig? 

• Eget ansvar för att källsortera – jag tycker det är viktigt att källsortera. 
• Social påverkan – tankar och åsikter från familj, släkt och vänner. 
• Tidsåtgången – tid som krävs för att sortera och sköta matavfall. 
• Kostnadsaspekten – kostnader för att sortera. 
• Tillgänglighet av resurser – möjlighet till exempelvis sopbehållare och sopkärl. 

Svar: Här nedan visas en samställning av alla de 8 individers rangordning av vilka 
faktorer som de anser är viktigast vad gäller att sortera matavfall.  

Nina Ngo 

1 Eget ansvar för att källsortera – jag tycker det är viktigt att källsortera. 

2 Tidsåtgången – tid som krävs för att sortera och sköta matavfall. 

3 Tillgänglighet av resurser – möjlighet till exempelvis sopbehållare och sopkärl. 

4 Kostnadsaspekten – kostnader för att sortera. 

5 Social påverkan – tankar och åsikter från familj, släkt och vänner. 

 

Robin Nguyen 

 

1 Social påverkan – tankar och åsikter från familj, släkt och vänner. 

2 Tillgänglighet av resurser – möjlighet till exempelvis sopbehållare och sopkärl. 

3 Eget ansvar för att källsortera – jag tycker det är viktigt att källsortera. 

4 Kostnadsaspekten – kostnader för att sortera. 

5 Tidsåtgången – tid som krävs för att sortera och sköta matavfall. 
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Abdi Abukar Ali 

1 Eget ansvar för att källsortera – jag tycker det är viktigt att källsortera. 

2 Tidsåtgången – tid som krävs för att sortera och sköta matavfall. 

3 Kostnadsaspekten – kostnader för att sortera. 

4 Social påverkan – tankar och åsikter från familj, släkt och vänner. 

5 Tillgänglighet av resurser – möjlighet till exempelvis sopbehållare och sopkärl. 

 

Johan Larsson 

 

1 Kostnadsaspekten – kostnader för att sortera. 

2 Tillgänglighet av resurser – möjlighet till exempelvis sopbehållare och sopkärl. 

3 Social påverkan – tankar och åsikter från familj, släkt och vänner. 

4 Eget ansvar för att källsortera – jag tycker det är viktigt att källsortera. 

5 Tidsåtgången – tid som krävs för att sortera och sköta matavfall. 

 

Jennifer Quach 

 

1 Tillgänglighet av resurser – möjlighet till exempelvis sopbehållare och sopkärl. 

2 Eget ansvar för att källsortera – jag tycker det är viktigt att källsortera. 

3 Social påverkan – tankar och åsikter från familj, släkt och vänner. 

4 Kostnadsaspekten – kostnader för att sortera. 

5 Tidsåtgången – tid som krävs för att sortera och sköta matavfall. 

 

 

Devid Singakly 

 

1 Tillgänglighet av resurser – möjlighet till exempelvis sopbehållare och sopkärl. 

2 Eget ansvar för att källsortera – jag tycker det är viktigt att källsortera. 

3 Kostnadsaspekten – kostnader för att sortera. 

4 Tidsåtgången – tid som krävs för att sortera och sköta matavfall. 

5 Social påverkan – tankar och åsikter från familj, släkt och vänner. 

 

Sandra Tran 

 

1 Tillgänglighet av resurser – möjlighet till exempelvis sopbehållare och sopkärl. 

2 Tidsåtgången – tid som krävs för att sortera och sköta matavfall. 

3 Eget ansvar för att källsortera – jag tycker det är viktigt att källsortera. 

4 Social påverkan – tankar och åsikter från familj, släkt och vänner. 

5 Kostnadsaspekten – kostnader för att sortera. 

 

Anonym 

 

1 Tillgänglighet av resurser – möjlighet till exempelvis sopbehållare och sopkärl. 

2 Eget ansvar för att källsortera – jag tycker det är viktigt att källsortera. 

3 Kostnadsaspekten – kostnader för att sortera. 

4 Social påverkan – tankar och åsikter från familj, släkt och vänner. 

5 Tidsåtgången – tid som krävs för att sortera och sköta matavfall. 

 

Efter granskningen med samtliga rangordningar från alla respondenter ur undersökningen 
vill jag lyfta fram de två viktigaste faktorer som de anser kan påverka de till att sortera 
mer matavfall. Detta gäller rangordning 1 som avses som den viktigaste faktorn till att 
vilja sortera. Vidare gäller det rangordningen 2 som avses som den näst viktigaste faktorn 
vilket de anser kan påverka de till att sortera mer matavfall.  



21 

 

Utifrån rangordningen 1 upptäckte jag att 4 av 8 respondenter ansåg att tillgänglighet av 
resurser var den viktigaste faktorn. Vidare ansåg 2 av 8 personer att ta eget ansvar till 
källsortering är den viktigaste faktorn vad gäller att få de att sortera mer matavfall, de 
rangordnade den som nummer 1. De resterande 2 personer ansåg att faktorn som social 
påverkan från familj och vänner, samt kostnaden för att sortera matavfall är den 
viktigaste faktorn som påverkar de till mer sortering. De rangordnade dessa två faktorer 
som nummer 1. 

Vidare på den andra rangordningen som deltagarna beskrev som näst viktigast faktorn för 
källsortering av matavfall var faktorn att ta eget ansvar till sortering. 3 av 8 respondenter 
rangordnade denna faktor som nummer 2. Sedan rangordnade även ytterligare 3 av de 8 
personer i undersökningen att faktorn vad gäller tiden att avsätta för sortering av 
matavfall som nummer 2. Slutligen ansåg de resterenade 2 personerna att tillgänglighet 
av resurser som den näst viktigaste faktorn till att sortera matavfall och rangordnade den 
som nummer2. 

Sammanfattningsvis av rangordningen 1 och 2 kan man sen en tendens att faktorer som 
tillgänglighet av resurser, och att ta egen ansvar till sortering är de två viktigaste 
beståndsdelar som kan får deltagarna att sorterna mer matavfall. Detta eftersom dessa två 
faktorer rangordnas som två högst prioriterade faktorer från majoriteten av alla som 
deltog i undersökningen. 

 

 

 

 

En översikt över vilka 
faktorer som är minst viktiga

Eget ansvar

Social påverkan

Tidsåtgång

Kostnadsaspekten

Tillgänglighet av resurser

16p 18p 

30p 

27p 
29p 



22 

 

Fråga 9 Har du några idéer om hur Eskilstuna Energi & Miljö ska jobba för att få dig att 

sortera mer matavfall? 

Svar: 

• Övertyga varför jag ska sortera, visa de positiva följderna av det jag sorterar som 
t.ex. vad sortering av matavfall leder till och vad den gör för nytta för samhället 
och miljön. 
 

• Eskilstuna Energi & Miljö inte ska skicka ut information med brev via posten om 
källsortering eftersom de försvinner bara, gör grupp/hushållsbesök i mitt område 
och uppdatera information där. 
 

• Om Eskilstuna Energi & Miljö har informationsbesök vid mitt område, ”ta med 
tolk som talar ex somaliska eftersom mina föräldrar inte förstår/tala så bra 
svenska”. 
 

• Mer uppmuntran från Eskilstuna Energi & Miljö vad gäller att sortera matavfall, 
t.ex. genom att ge någon form av belöning som i utbyte. 
 

• Att Eskilstuna Energi & Miljö delar ut gratis påsar istället för att man själv får gå 
och hämta ut dem, vidare att Eskilstuna Energi & Miljö ger behållare för att 
sortera matavfallet i hushållet. 

 

Fråga 10 Har du yterliggare idéer om vad som skulle få andra ungdomar mellan 15-

30år att sortera mer matavfall? 

• Eskilstuna Energi & Miljö bedriver en workshop som visar framtidsscenario på 
vad det kan leda till när man sortera matavfall. 

• Ungdomar ska få information om källsortering med matavfall i skolan som t.ex. 
via högstadiet eller på gymnasiet. 

• Skapa en applikation som visar hur man ska källsorterar matavfall och vad den 
leder till. 

• Eskilstuna Energi & Miljö skapar en special behållare i hushållet som kan mäta 
hur mycket matavfall man sorterar och hur mycket biogas det kan leda till efter 
återvinningen. 
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5. Analys 

I det här avsnittet redovisas en sammanfattad analys över de åtta personerna mellan 15-
30år som jag intervjuade. De åtta personer som deltog i undersökningen bestod av fyra 
killar och fyra tjejer och den sammanfattade analysen är skapad för att ge läsaren en 
helhetsbild. Analysen redovisas närmare i 5.1 Analys av min undersökning. Vidare 
kommer analysen av undersökningen göras med tidigare forskningsresultat i avsnitt 5.2 

Analys av mitt undersökningsresultat och tidigare forskningsresultat. 

5.1 Analys av min undersökning 

Analysen är sammanställt i en tabellformat här nedan med indelning på killar och tjejer:  

Intervjufrågor Killar                                                                        Tjejer                                                         

Källsortera du matavfall? 

 

4 av 4                                                                     3av 4 

Hur mycket av matavfallet sorterar 

du?(beskriv det i procent) 

50-80%                                                                  0-90% 

Tycker du att du har fått tillräckligt med 

information från Eskilstuna energi & 

miljö gällande hur du ska sortera ditt 

matavfall? 

Nej 4 av 4 killar ansåg att de inte hade fått 

tillräckligt med information vad gäller att 

sortera matavfall.                                               

Ja 2person tyckte att information var tillräckligt, 

medan 2 andra tjejer ansåg att de inte hade fått 

tillräckligt med information vad gäller att sortera 

matavfall.                                               

  

 

 

Vad skulle få dig att sorter mer 

matavfall? 

4 av 4 personer ansåg att de vill ha mer 

information om hur man Källsortera matavfall 

och få djupare inblick om vad den leder till. 

 

2 tjejer ansåg att de vill ha mer information om 

hur man Källsortera matavfall och få djupare 

inblick om vad den leder till. 

1 tjej ansåg att det inte fanns något särskilt som 

skulle få henne att sortera eftersom hon redan 

sorterade upp till 90 %.  Den sista tjejen hävda 

att om fick tillgång till gröna påsar från EEM 

skulle få henne att sortera mer mat matavfall.  

                                                  

Kan du rangordna vilka av följande 

faktorer som är viktigast för dig? 

• Eget ansvar för att 

källsortera – jag tycker det är 

viktigt att källsortera. 

• Social påverkan – tankar och 

åsikter från familj, släkt och 

vänner. 

• Tidsåtgången – tid som krävs 

för att sortera och sköta 

matavfall. 

• Kostnadsaspekten – 

kostnader för att sortera. 

• Tillgänglighet av resurser  

möjlighet t.ex. sopbehållare 

och sopkärl 

 

 

Alla 4 killar ansåg här väldigt olika vad gäller 

rangordningen som nummer 1 och som de 

ansåg vara den viktigaste faktorn för dem. De 

valde faktorer som tillgänglighet av resurser, 

kostnad för att sortera, att ta eget ansvar till 

sortering och social påverkan från familj 

vänner. 

 3 av 4 tjejer rangordnade faktorn tillgänglighet 

av resurser som nummer 1 vilket innebär den 

viktigaste faktorn för dem. Medan 1 tjej ansåg 

att faktorn eget ansvar till källsortering är den 

viktigaste faktorn som är för henne. 
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5.2 Analys av mitt undersökningsresultat och tidigare forskningsresultat  

Utifrån undersökningen med min målgrupp har jag fått information om vad alla 
respondenter har för tankar om sorteringsarbetet med matavfall. Enligt de åtta 
respondenter som deltog i undersökningen visade sig att de inte var speciellt motiverad 
vad gäller sortera matavfall. Detta eftersom bara sex av åtta respondenter som 
intervjuades svarade att de sorterade matavfall i en utsträckning mellan 0-80%, medan två 
personer svarade att de sorterade så mycket som upp till 90 %.  

Resultatet fån min undersökning visade att ungdomar sorteringsbeteende är varierat och 
har därför ett behov samt förbättringspotential vad gäller deras motivation att källsortera 
matavfall. Detta eftersom Reiner på Eskilstuna Energi & Miljö har berättat att de på lång 
sikt vill att alla hushållhållen i Eskilstuna ska sortera matavfall till 100 %. Samtidigt vill 

 

Har du några idéer om hur Eskilstuna 

energi & miljö ska jobba för att få dig att 

sortera mer matavfall? 

 

3 av 4 killar ansåg att EEM ska genomför oftare 

informationsträff med de berörda områden 

eller de hushållen som ska sortera sitt 

matavfall. Detta för att uppdatera information 

om matavfall och andra typer av 

hushållsavfall. Sedan är det också för att 

genom informationsbesöket från EEM kan då 

de berörda hushållen ställa frågor kring de 

funderingarna om källsortering med matavfall. 

Vidare är det en 2 killar som gav iden om att 

EEM kan ta fram ett belöning system för alla 

de berörda områden eller hushållen vilket har 

källsortering med matavfall. Detta för att 

motivera dessa hushåll till mer sortering 

genom att ge de i någon form av utbyte. 

 

 

3 av 4 tjejer ansåg att om EEM jobba med mer 

uppmuntran och övertyga om varför de ska 

sortera samt vad sortering av matavfall leder till 

skulle kunna få de att sortera mer. Detta för att 

de vill se vilka positiva följder det kan leda till 

med att sortera matavfall. 

 Vidare är det även en tjej som ansåg att om EEM 

delar ut gröna påsar istället för att hon får gå och 

hämta de själv skulle underlätta och få henne att 

sortera mer matavfall. 

 

Har du yterliggare idéer om vad som 

skulle få andra ungdomar mellan 15-

30år att sortera mer matavfall? 

 

 

2 av 4 killar hävdar att om ungdomar får 

information om sortering med matavfall via 

skolan som i tidigt i högstadiet kommer det att 

öka deras motivation till att sortera matavfall 

och får de att tänka på mer om miljön. 

Resterande 2 andra killar hade ide om att 

skapa en applikation som visar hur man ska 

sortera matavfall och förklarar vad avfallet kan 

leda till. Vidare hade en av dem ett ide som 

handlar om en special behållare för matavfall. 

Denna behållare ska kunna både mäta hur 

mycket matavfall som sorteras i vikt och 

utifrån det visar hur mycket biogas avfall kan 

återvinnas till.   

 

 

 

2 tjejer hävdar att om belöningssystem och 

workshop som anordnas av EEM och som visar 

framtidscenario på vad som kan leda till när man 

sorterar matavfall skulle motivera andra 

ungdomar till mer sortering. Vidare ansåg de 2 

andra tjejer att om ungdomar får information 

och lära sig att sortera matavfall genom skolan 

skulle kunna få de till att bli miljömedvetna och 

vilja sortera mer. 
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jag upplysa om att min undersökning inte är tänkt att uttala hur ungdomars 
källsorteringsbeteende är vilket inte heller var syftet med rapporten. 

Eftersom undersökningen från Avfallsverige visar att ungdomar är minst motiverad vad 
gäller att sortera matavfall har jag därför tagit fram intervjufrågor för att utreda de 
bakomliggande faktorerna. Genom att ställa fråga 7 från intervjuguiden som lyder som 
sådan: ”Vad skulle få dig att sortera mer matavfall?” visade det sig att majoriteten ansåg 
att det som kan motivera dem till mer sortering är att de ska få mer information om 
källsortering och dess följder. Det gäller framförallt om hur de ska sortera matavfall och 
framförallt få mer inblick om vad det leder till. Samtidigt hävdar vissa av deltagarna från 
undersöknigen att om de får tillgång till gratis behållare och inte behöver stå för 
kostnaden samt att om de inte behöver själv hämta ut de gröna sorteringars påsar skulle 
det underlätta deras arbete, vilket skulle få de att sortera mer. Enligt min undersökning 
har det visat sig att bara vissa bostäder fått gratis behållare för källsortering av matavfall. 
Således får därför övriga bostäder gå på egen bekostnad vad gäller att skaffa 
avfallsbehållare för att sortera ut deras matrester. Eftersom många av respondenter bodde 
hemma hos sina föräldrar har de sagt att deras föräldrar ha skaffat behållarna själva och 
har löst den delen på egen hand. Dock menade vissa respondenter att om de skulle flytta 
ut och skaffa egen bostad kan de hamna i samma situation där de troligtvis behöver skaffa 
behållare. Det skulle i sin tur innebära kostnader för att källsortera. I och med att det kan 
innebära kostnader är respondenterna därför inte säkra på om de är villig att köpa 
avfallsbehållare för att sortera matavfall. Därför menar de att det mycket viktigt med att 
de ska få tillgång till behållare för att kunna sortera matrester och övriga hushållsavfall 
som tidning, glas, brännbart avfall, plast, och metall.  

Vid sammanställningen av svaren från respondenternas idéer ur fråga 7: ”Vad skulle få 
dig att sortera mer matavfall?” visade det sig följande gemensamma åsikter enligt 
följande: 

• Respondenterna efterfrågade mer information om hur man källsorterar matavfall 
och framförallt önskade de att de kunde få djupare inblickar om vad källsortering 
kan leda till. 

• Respondenterna efterfrågade även gratis sopbehållare för att inte behöva bekosta 
själv för den när de ska källsortera matrester och annan hushållsavfall. 
 

Enligt tidigare forskningar har vissa forskare kommit fram till att tillgänglighet av 
resurser som t.ex. avfallsbehållare är en av de viktiga faktorer som kan få personer till att 
sortera hushållsavfall. Utifrån denna faktor ser man därför ett samband med en av idéerna 
från ovan som respondenterna ur min undersökning har besvarat. Detta gäller 
avfallsbehållaren som dem vill få tillgång till av Eskilstuna Energi & Miljö för att sortera 
matavfall istället för att själv få betala för den.  

Vidare har majoriteten av respondenterna från min undersökning besvarat att de inte har 
fått tillräckligt med information vad gäller källsortering av matavfall. Detta eftersom 
respondenterna hävdade att de inte har fått någon information alls av Eskilstuna Energi & 
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Miljö, utan mestadels har informationen kommit via deras föräldrar. Den information 
som de syftar på är kring om hur man sorterar matavfall och framförallt vad matavfallet 
leder till. Detta kan därför ses som en viktig grund till att de vill ha mer information om 
hur hanteringen av matavfall fungerar och vad källsorteringen av matavfallet för med sig 
för positiva effekter.  

Ur den tidigare nämnda forskningsartikeln ”Understanding Recycling Behavior in 

Kentucky: Who Recycles and Why” (2006) som jag ha redogjort i teoriavsnittet har 
forskarna Fred W. Morgan and Margaret V. Hughes hävdat att tillgänglighet av resurser 
är en viktig faktor som kan få andra personer till att återvinna aluminium. Dock har 
forskarna inte tydliggjort vilka resurser det gäller blir det därför svårt att begripa exakt 
vilka resurser de syftar på. Därför kan faktorn så som tillgänglighet av resurser som 
forskarna syftar på vara information om källsortering eller andra resurser. Eftersom denna 
faktor inte heller har diskuterats något specifikt om information ur de andra tidigare 
forskningar vill jag därför tilläga information som ytterligare en viktig faktor vad gäller 
motivation till mer källsortering. Detta för att ungdomar ur min undersökning ha berättat 
att om de får mer information om källsorteringen skulle det i sin tur motiverar de till att 
sortera mer. Enligt min undersökning visade det sig att tre av åtta respondenter har fått 
information av Eskilstuna Energi & Miljö vad gäller källsortering av matavfall. Den 
information som dessa tre respondenter fått av företaget är informationsblad och 
informationsbroshyr. Eftersom endast tre av alla åtta personer från min undersökning har 
fått informationen om källsortering med matavfall finns det därför brist på information 
som Eskilstuna Energi & Miljö går ut till ungdomar. 

Vidare till fråga 9 om vad respondenterna hade för idéer om ”hur Eskilstuna Energi & 
Miljö ska arbeta för att i sin tur motivera de till att sortera mer matavfall”? fick jag 
ytterligare nya intressanta infallsvinklar. Dessa idéer består av följande som beskrivs här 
nedan: 

Respondenterna tycker att Eskilstuna Energi & Miljö kan jobba mer på övertygelse om 
varför de ska källsortera och visa de positiva följderna av det som sorteras. Tillexempel 
vad sortering av matavfall leder till och vad den gör för nytta för samhället och miljön. 
Vidare menar respondenter att uppmuntran från Eskilstuna Energi & Miljö är också 
viktig som kan påverkar de till att sortera mer matavfall. De tillägger sedan att Eskilstuna 
Energi & Miljö t.ex. kan ge de områden som har källsortering med matavfall i någon 
form av ekonomisk belöning som i utbyte för att bekräfta att de sköter ett bra jobb med 
källsorteringen. Enligt den tidigare forskningsartikeln ”Why Recycle? A Comparison of 

Recycling Motivations in Four Communities” (1992) hävdade forskarna J Vinning et al 
att ekonomisk uppmuntran är en av de fem viktiga faktorer som kan motivera andra 
individer till att källsortera hushållsavfall. Utifrån denna teori ser man en tydlig koppling 
med det som respondenter från min undersökning ansett om att ekonomisk belöning kan 
uppmuntra de till mer källsortering. 

Vidare har respondenterna från min undersökning sagt att Eskilstuna Energi & Miljö kan 
genomföra informationsbesök vid de områden som har källsortering. Detta för att lämna 
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och uppdatera information om källsorteringen av matavfall. Samtidigt tillägger 
respondenterna att tolk för de hushållen som har språksvårigheter med svenska kan 
behövas tas med vid informationsbesöket. Detta eftersom några av respondenter föräldrar 
inte talade flytande svenska fick jag reda på under intervjuet. Detta är helt förståeligt 
eftersom informationen av Eskilstuna Energi & Miljö kan då betydligt lättare via tolken 
förmedlas vidare till hushållet som ska få information om källsortering.  

Vidare när det gäller de gröna sorteringspåsarna fick jag information från Reiner att de 
delas ut via posten endast till villahushåll för tillfället. De övriga hushållen så som 
lägenheter vilket har källsortering med matavfall får hämta de gröna påsarna själva vid 
närmsta utdelningsplats.  Detta kan därför uppstå svårigheter för de som bor långt ifrån 
utdelningsplatsen. Anledningen är att det kan ta tid och i vissa fall medföra till kostnader 
för att hämta de gröna påsarna för att sortera.  

Ett exempel på detta är när hushållen få ta bilen för att hämta ut de sorteringspåsarna på 
grund av att de bor lång ifrån utdelningsplatsen där de kan hämta ut nya sorteringspåsar. 
Sedan har respondenterna återigen nämnt avfallsbehållare som de besvarade i fråga 7.  De 
hävdade att företaget bör ta fram kostnadsfria avfallsbehållare för att de ska kunna sortera 
matavfallet i hushållet. Vissa respondenter har inte fått tillgång till avfallsbehållare till 
deras hushåll från Eskilstuna Energi & Miljö berättade att de använt sig av vanliga hinkar 
som de sedan med grön matavfallpåse sortera deras matrester. Dock hävdade 
respondenterna att hinkarna är bara en nödlösning och ansåg att det hade varit bättre om 
de fick tillgång till avfallsbehållare.  

För att få ännu fler idéer från respondenterna kring källsotering med matavfall tog jag 
hjälp av fråga 10 som är den sista frågan i min intervjuguide. Fråga 10 som utgångspunkt 
är att ta reda på om respondenterna hade ytterligare idéer om hur man kan få andra 
ungdomar till att sortera mer matavfall fick jag ännu fler idéer.  

Förslagen utifrån de svaren som nämndes från fråga 10 bestod för det första av att 
ungdomar ska få information om sortering med matavfall via deras skola när de studera i 
högstadiet eller i gymnasiet. Detta förslag är viktig och tillämpningsbart eftersom 
ungdomarna då kan tidigt ta del av den informationen om källsortering med matavfall. 
Detta för att ungdomarna i sin tur ska få kunskaper om hur de ska sortera matavfall och 
framförallt vad den leder till samt vad det gör för nytta för miljön. Således kan man 
utifrån detta få ungdomar att tänka på miljön och bli mer miljömedvetna.   

Sedan till det andra förslaget, vilket handlar om att Eskilstuna Energi & Miljö ska 
genomföra en workshop som visar ett framtidscenario som visar de positiva följderna av 
källsortera matavfall men också de negativa effekterna på miljön av att inte källsortera. 
Denna idé kan medföra till kostnader för Eskilstuna Energi & Miljö så som tid och 
pengar. Men om Eskilstuna Energi & Miljö vill att deras kunder på lång sikt ska sortera 
matavfall så mycket som upp till 100 % är kostnaderna en värd investering. Detta för att 
som jag nämnt tidigare i rapporten om biogaset som bildas efter återvinningen av 
matavfallet kan företaget sedan dra nytta av genom att utnyttja biogaset som drivmedel 
för fordon.  
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Vidare fick jag förslag från respondenterna om att ta fram en applikation som visar hur 
man ska källsorterar matavfall och framförallt ta fram information om vad källsorteringen 
leder till efter återvinningen. I dagsläget finns det inte någon applikation som beskriver 
hur man källsorterar matavfall eller de övriga hushållsavfallen. Därför är förslaget 
intressant att arbeta vidare med. I min innovations bidrag har jag därför tagit fram idén 
om en ny applikation som beskriver hur man ska källsorter matavfall. Samt framförallt 
redogör vad matavfallet kan leda till efter åtvervinning och varför sortering av matrester 
kan bidra till en bättre miljö. Att framställa idén med denna typ av applikationen som 
informera uppgifter om matavfall kan innebära kostnader för Eskilstuna Energi & Miljö 
vad gäller tid och pengar. Eftersom de flesta respondenterna utifrån min undersökning 
ansett att det är brist med information kring källsortering om matavfallet finns det därför 
ett behov av att ta fram en applikation som kan bidra med ytterligare information.  

Syftet med applikationen är att det ska ge Eskilstuna Energi & Miljös kunder ytterligare 
en möjlighet att ta del av information som gäller källsortering med matavfall och inte 
minst få mer inblick om vad avfallet leder till efter återvinningen. Slutligen fick jag 
förslaget från respondenterna om att ta fram en special avfallsbehållare. Tanken med den 
är att den ska mäta hur mycket matavfall som kan sorteras i behållaren och även visar hur 
mycket biogas matavfallet kan återvinnas till. Genom detta kan det bidra till att personen 
som sorterar kan bli mer målmedveten och ha mer kontroll över hur mycket som ska eller 
har sorteras. Dock kan denna idé innebära höga kostnader för Eskilstuna Energi & Miljö 
för att de får stå för framställningen av den komplexa funktionen som behållaren har. 
Sedan är det också frågan om hur mycket priset ska sättas för den speciella behållaren 
och framförallt om folk är villiga att köpa den. Eftersom att det kan ta lång tid, arbete och 
kostnader för att framställa behållaren kan det bli svårt att se att Eskilstuna Energi & 
Miljö skulle vara villiga att investera i förslaget. Därför har jag inte valt att gå vidare med 
denna idé.  

Genom undersökningen har jag kommit fram till att information är avgörande för att få 
målgruppen att sortera. Därför har jag fördjupat mig i hur jag ska ta fram nya idéer som 
underlättar och beskriver hur sorteringen går till och vad det leder till. Här nedan kommer 
jag att beskriva processen för att ta fram idéerna, utprovningen och därefter ta fram de 
slutgiltiga förslagen.  

5.3 Idégenereringsprocessen 

För att skapa nya idéer har jag därför tagit hjälp av GSI-modellen. Utifrån alla tankar, 
förslag och idéer som jag har fått från min undersökning med målgruppen fick jag många 
bra och intressanta idéer. För att generera nya idéer har jag tagit hjälp av den kvalitativa 
undersökningen som en del av min idégenereringsprocess med målgruppen.  De förslagen 
som har diskuterats i undersökningen är så som följande: 
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Idéer ur fråga 7 

• Mer information om hur man källsortera matavfall och inte minst få mer inblick 
om vad hantering av matavfall leder till.  

• Få gratis avfallsbehållare av Eskilstuna Energi & Miljö för att sortera och att 
företaget delar ut gröna sorteringspåsar till hushållen istället för att de själva 
måste hämta ut dem. 

 

Idéer ur fråga 9 

• Övertyga varför de ska sortera, visa de positiva följderna av det som de sorterar 
som t.ex. vad sortering av matavfall leder till och vad den gör för nytta för 
samhället och miljön. 
 

• Eskilstuna Energi & Miljö ska inte enbart skicka ut information med brev via 
posten om källsortering eftersom respondenterna ansåg att de bara försvinner. 
Sedan genomföra fler grupp/hushållsbesök i området och uppdatera information 
aktuell information till hushållen. 
 

• Om Eskilstuna Energi & Miljö har informationsbesök vid respondenternas 
bostadsområde så vill de gärna att det ska finnas tolkar som hjälper till ifall man 
har språksvårigheter och inte förstår det svenska språket.  
 

• Mer uppmuntran från Eskilstuna Energi & Miljö vad gäller att sortera matavfall, 
t.ex. genom att ge någon form av belöning som i utbyte för att bekräfta att de gör 
ett bra arbete. 
 
 
Idéer ur fråga 10 

 
• Att Eskilstuna Energi & Miljö ska bedriva en workshop som visar 

framtidsscenario på vad det kan leda till när man sortera matavfall. 
• Att ungdomar ska få mer information om källsortering med matavfall i skolan 

som t.ex. via högstadiet eller på gymnasiet. 
• Ta fram en applikation som visar hur man ska källsorterar matavfall och vad den 

leder till. 
• Eskilstuna Energi & Miljö skapar en special behållare i hushållet som kan mäta 

hur mycket matavfall man sorterar och hur mycket biogas det kan leda till efter 
återvinningen. Den ska delas ut gratis till alla hushållen för att uppmuntrar de till 
att sortera. 
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6 Idégeneringsprocessen 

 
GENERATE, SELECT och IMPLEMENT 

Efter undersökningen uppstod ett flertal förslag på idéer och dessa förslag 
vidareutvecklades sedan (generate). Därefter har jag noggrant studerat alla idéer och 
valde slutligen två idéer som jag anser är mest intressant, tillämpningsbart och möjlig att 
förverkliga. Detta gjorde jag som är det andra steget i GSI-modellen och som handlar om 
att välja ut de idéer som man vill bearbeta vidare med (select). Idéerna består av förslagen 
från fråga 7 som innebär att ge mer information om hur man källsorterar matavfall och 
inte minst ge en mer inblick om vad hanteringen av matavfall leder till.  
 
Idé 1 

Detta har lett till den första idé som består av en sorteringspåse där ytterligare 
information trycks direkt på den om vad ska källsorteras som matrester och att det kan 
omvandlas till biogas. 
 
Idé 2 

Den andra idén består av en applikation som tydligt beskriver hur källsortering processen 
fungerar och beskriver t.ex. från att användaren sorterar matavfall och vad avfallet sedan 
leder till. Anledningen till att jag valde utveckla dessa två idéer beror på att de är 
tillämpningsbara och är de idéer som respondenterna har lyft fram i undersökningen.  
 
Matavfallpåsar finns idag, men på påsarna framgår inte vad som ska slängas i dem. 
Informationen finns på broschyrer, vilket respondenterna ansåg var lätt att missa. Genom 
att fram ett förslag på att lägga till ytterligare information på påsen kan det underlätta för 
den som ska sortera och som är osäker som ska slängas i påsen. Tanken med den andra 
idén med applikation är att den ska fungera som en kompletterande informationskälla och 
ge ytterligare samt utförligare information som beskriver källsorteringen av matavfall. 
Applikationen ska också ge viktig och nyttig information för användaren och bidra till att 
de lätt kan ta del av informationen när de behöver veta hur de ska göra. 
 
Genom att arbeta vidare med dessa två idéer (implement) har jag därefter gått vidare i 
idéprocessen och tagit fram prototyper och idébeskrivningar om hur idéerna skulle kunna 
se ut i praktiken. Enligt Bessant & Tidd är detta det tredje steget i modellen som syftar till 
att man ska utföra idéerna och förverkliga de.  

   GENERATE          SELECT      IMPLEMENT 
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6.1 Utprovning på idén med information på matavfallpåsen  

 

Fråga 1 Vad är ditt intryck om idén med information på påsen? 

Utifrån utprovningen med de fyra var intrycket av påsarna enligt följande: Tre av fyra 
utprovare hade gott intryck på påsen eftersom de tyckte att iden innehåller tydlig 
information om vad som ska sorteras i påsen. Vidare tycker de att informationen om vad 
sortering av avfallet leder till och att beskrivningen om hur långt sträcka biogasfordon 
kunde köra genom återvinning av ett bananskal var intressant och roligt fakta.  Dock 
tyckte den fjärde respondenten att hennes första intryck med påsen var att den hade 
mycket text och undrar om det kostar mer att ha information på påsen.  

 

Fråga 2 Vad tycker du om idén med information på påsen? 

Tre av fyra utprovare tyckte att idén med information på påsen var bra eftersom den 
informera och beskriver tydlig om vad ska slängas i grön påsen och vad sorteringen av 
matavfallet leder till. Vidare tyckte den fjärde utprovaren att idén med information på 
påsen inte är det bästa alternativet att ha information på. Sedan tillägger hon att 
egentligen spelar det ingen roll vad det står på påsen, bara jag får påsar som är för 
sortering av matavfall skulle får mig att källsortera. 

 

Fråga 3 Skulle idén med information på den gröna påsen få dig att sortera mer 

matavfall? 

Tre av fyra personer besvarade att idén med information på påsen kan få de att sortera 
mer matavfall eftersom de får tydlig och konkret information om vad som ska sorteras i 
den gröna påsen. Framförallt ansåg de att informationen om vad avfallet leder till av det 
som dem sorterar är bra. Exempelvis nämnde de att information om bananskal som 
återvinns till biogas är konkret eftersom det ger en bild om hur mycket skal som behövs 
för att driva bogasdrivna fordon. Slutligen besvarade den fjärde utprovaren att idén med 
information på påsen inte skulle påverka hennes speciellt mycket till att sortera mer 
matavfall. Detta eftersom som hon besvarade i fråga 2 att det inte spelar någon roll om 
vad som står på påsen, bara hon får tillgång till gröna matavfall påsar skulle få henne att 
sortera matrester. 
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Fråga 4 Har du några förbättringsförslag av idén med information på påsen? 

Den första utprovaren svarade att idén kan förbättras genom att den första påsen från 
rullen trycks med information. Detta för att inte varje påse ska behöva tryckas med 
information eftersom det kan vara kostsamt. Vidare tyckte den andra utprovaren att man 
kan tilläga bilder och färg på påsen för att fånga uppmärksamhet till användaren. Dock är 
detta förbättringsförslag från utprovaren är svårt att genomföra. Detta eftersom enligt 
Reiner är den gröna påsen EU-certifierad och att man inte kan blanda andra färger med 
den. Anledningen till detta är att påsen är bestämd att den ska vara grönt färg som är till 
för att sortera matavfall. Det är också för att den gröna påsen och de övriga 
färgsorteringspåsar ska läsas maskinellt vid återvinningstation. Om andra färger blandas i 
den gröna påsen kan det bli feläsningar menar Reiner. Slutligen hade de två sista 
utprovarna inga förbättringsförslag eftersom de tyckte att påsen redan innehöll tillräckligt 
med information. 

 

Fråga 5 skulle idén med information på påsen kunna få andra ungdomar att sortera 

mer matavfall? 

Två av fyra utprovare svarade att andra ungdomar kan påverkas positivt till att vilja 
sortera mer matavfall genom idén med information på påsen som jag tagit fram. 
Motiveringen från de två utprovarna var som så att om andra ungdomar får mer 
information om sortering med matavfall kan det förstås påverka och få dem till mer 
sortering.  Sedan besvarade den tredje utprovaren att han är osäker om idén med 
information på påsen kan få andra ungdomar till mer sortering eftersom han inte kan stå 
för deras åsikter. Slutligen besvarade den fjärde utprovare att hon inte tror att ungdomar 
bryr sig så mycket om vad det står på påsen utan hon menar att det som antas som 
matavfall lägger ungdomar i där.  

Utifrån utprovningen med samtliga fyra deltagare har jag fått intressanta tankar och 
reflektioner om idén med information på påsen. Majoriteten ansåg att idén kunde få dem 
att sortera mer eftersom den innehöll tydligt information om vad ska sorteras som 
matavfall och vad avfallet leder till efter återvinningen. En av den positiva responsen från 
utprovningen var t.ex. ur en av utprovarnas reaktion. Personen ansåg att idén var bra 
eftersom både ger användaren påse att sortera matavfallet i men också viktig information. 
Vidare menar de att idén med information på påsen kan underlätta för andra ungdomar 
som är osäkra vad som ska sorteras som matrester, eftersom de enkelt kan kolla upp med 
informationen som finns direkt på påsen.   
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6.2 Den framtagna prototypen på den utvecklade matavfallpåsen 

Här nedan har jag tagit fram 2 bilder som visar på hur matavfall påsen ser ut idag, och hur 
den kan se ut efter utvecklingen genom mina idéer med information på påsen. 

Utseendet på den matavfallspåsen. Den till vänster är den nuvarande påsen som 
Eskilstuna Energi & Miljö delar ut idag och den till höger är min slutgiltiga prototyp 
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6.3 Utprovning av idéerna på applikationen   

 

Fråga 1 Vad är ditt intryck om applikationen som innehåller information om 

matavfall? 

Av de fyra utprovare som jag testade applikationen på så tyckte samtliga att idén var bra 
och de hade även ett positivt intryck på applikationen. 

 

Fråga 2 Vad tycker du om idén med applikationen? 

Samtliga av fyra som utprovades tyckte att iden med applikation var intressant och bra. 
Detta för att applikationen innehåller mycket information om hur och vad man ska sortera 
matrester och vad resterna leder till efter återvinningen.  Vidare svarade en av utprovarna 
att iden med applikationen kan vara en bra början för ungdomar att få mer information 
vad gäller källsortering av matavfall. Dock tillägger hon att svårigheten kan vara hur man 
kan locka ungdomar att ladda ned applikationen och menar att marknadsföring kanske 
behövs här av Eskilstuna Energi & Miljö för att få ungdomar att ladda ner applikationen. 

 

Fråga 3 Skulle idén med applikationen få dig att sortera mer matavfall? 

Samtliga fyra deltagare som utprovades ansåg att idén med applikation kan få de att 
sortera mer matavfall. Detta för att applikationen innehöll intressant information om 
källsorteringsprocessen med matavfall och inte minst vad den leder till efter 
återvinningen menar utprovarna.  

Fråga 4 Har du några förbättringsförslag av idén med applikationen? 

Alla fyra utprovare gav intressanta förbättringsförslag vilket jag har sammanställt här 
nedan i tre punkter: 

1. Mer texter som exempelvis ”visste du att ” i applikationen eftersom den fångar 
min uppmärksamhet när jag läste informationen från applikationen. 
 

2. Bild på hur man med hjälp av sortering av matavfall kan förbättra miljön.  
 

3. Att göra applikationen till ett spel som fångar användare att ladda ner den. 
Exempelvis på hur spelet går till är att det kommer fram olika matavfall bland 
andra övriga avfall som man får källsortera. Man drar föremålet/matavfallet till 
rätt påse och man får poäng för antal rätt. Detta kan man sedan dela på sociala 
medier som face Book för att tävla/utmana sina vänner och visar hur duktig man 
är på källsortering.  
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Fråga 5 Skulle idén med applikationen kunna få andra ungdomar att sortera mer 

matavfall?  

Alla fyra utprovare ansåg att idén med applikationen kan få andra ungdomar att sortera 
mer matavfall. De hävdade att applikationen innehöll intressant information om vad och 
hur man källsortera matavfall, samt vad avfallet kan leda till efter återvinningen. Således 
kan ungdomar ta hjälp av applikationen genom att enkelt ladda ner den till sin 
mobiltelefon för att sedan kunna ta del av information om källsortering med matavfall.   

Utifrån utprovningen med samtliga fyra deltagare har jag fått väldigt bra responser om 
iden med applikation som innehåller information om källsortering med matavfall. 
Utprovarna hade dels gott intryck om applikationen och inte minst ansåg dem att 
applikationen kunde få dem att källsortera mer matrester.  

Utifrån alla idéer om förbättringsförslag här ovan från fråga 4 ser jag 
utvecklingsmöjligheter. Detta gäller förbättringsförslag 1 och 2 som består av texter ”som 
visste du att”, och bilder på hur man genom sortering av matavfallet kan bidra till en 
bättre miljö. Vidare på förbättringsförslag 3 som handla om att ta fram ett spel är en 
väldigt intressant rolig ide, dock kan förbättringsförslaget vara svår att utvecklas på grund 
av dess komplexitet att ta fram ett spel samt medföra höga kostnader för EEM att 
utveckla spelet. 

 

6.4 Den framtagna prototypen på applikationen  

Här nedan har jag tagit fram en illustration som visar hur Applikation med information 
om källsorteringen av matavfall ska se ut. 

 

Bilden visar menyn där användaren kan välja vad hon eller han vill veta mer om. 
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Den första bilden som jag har tagit fram för att illustrera vad som kan vara under 
respektive flik från vänster visar förslag på informationen som kan finnas under menyn 
”Källsortera ditt matavfall”. Den andra bilden till höger visar exempel på det som kan stå 
under ”Här kan du hämta nya påsar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första bilden från vänster visar förslag på informationen som kan finnas under 
menyn ”Matavfallet blir till biogas”. Den sista bilden till höger visar exempel på det som 
kan stå under ”Kontakta oss”. 
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7 Slutsats 

Syftet med rapporten är att utifrån mina kvalitativa undersökningar ta fram nya idéer som 
kan bidra till att målgruppen bli mer motiverad till att återvinna mer matavfall. Rapporten 
har sitt fokus på att med hjälp av innovationsteorier och tidigare forskningar om hur folk 
motiveras till att sortera och återvinna hushållsavfall. 

Innan jag påbörjade mitt examensarbete fick jag genom Reiner reda på att ungdomar 
mellan 15-30år var den målgrupp som var minst motiverade att källsortera. Jag 
fördjupade mig i teorier om innovation samt tidigare forskningar för att få stöd för mitt 
arbete.  

Vidare genomförde jag undersökningar för att ta reda på ungdomars 
källsorteringsbeteende inom matavfall. Det intressanta med undersökningarna var att 
ungdomars källsorteringsbeteende skiljde sig åt. En del sorterade mycket medan andra 
sorterade mindre. De som ansåg att de sorterade bra tyckte att de hade fått tillräcklig 
information om källsortering av matavfall. De som sorterade mindre bra ansåg däremot 
att de inte hade fått tillräckligt med information. Genom min undersökning tog jag reda 
på hur jag skulle kunna få min målgrupp att sortera mer. De innovationsbidragen jag har 
tagit fram som består av en utvecklad design på påsen och en applikation har sedan testas 
igen på målgruppen för att fånga in deras intryck och synpunkter.  

Problemformuleringen som jag formulerade i början av examensarbetet anser jag är 
besvarad eftersom jag genom teorier, tidigare forskningar och undersökningar tagit fram 
förslag på idéer som kan användas av Eskilstuna Energi & Miljö. Dock anser jag att 
idéerna som jag har tagit fram i det här arbetet inte är fulländad ännu, eftersom ytterligare 
arbete skulle behöva genomföras och undersökas närmare. De här idéerna utgör dock en 
bra grund för det fortsatta arbetet med att ta fram informationsmaterial som är riktad till 
målgruppen ungdomar.  

Slutligen har det här examensarbetet på det personliga planet lärt mig processen för att 
identifiera ett problem och lösa det ur en vetenskaplig arbetssätt. Jag har lärt mig att ta 
hjälp av de kunskaper jag har fått genom min utbildning inom innovationsteknik samt 
genomföra egna undersökningar för att ta reda på ungdomars källsorteringsbeteende. 
Sedan ta fram idéer för att lösa problemet som i det här fallet har varit att nå ut till 
ungdomar och förse dem med information om källsortering av matavfall.  

Min förhoppning är att Eskilstuna Energi & Miljö ska kunna ta del av mina iakttagelser 
utifrån denna rapport och vidarutveckla informationen till hushållen. Informationen ska 
tydligt beskriva vad de ska sortera och hur de ska sorteras. Men framförallt ska det 
beskrivas vad sorteringen leder till efter återvinningen genom att lyfta fram både de 
positiva och negativa konsekvenserna. Slutligen är det viktigt att Eskilstuna Energi & 
Miljö även tar hänsyn till ungdomarnas intresse och behov när de tar fram information till 
målgruppen. Därför är det viktigt att involvera de i arbetet genom att kolla av med 
målgruppen så som jag har gjort i detta arbete. Jag hoppas att Eskilstuna Energi & Miljö 
genom mitt arbete har fått nya infallsvinklar som de kan bära med sig till framtida arbete.  
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Bilaga för intervjuguiden 
 

Fråga 1 Hur många är ni i hushållet? 

Fråga 2 Källsortera du matavfall? (om ja/nej Hur hanterar du dina matrester? ) 

Fråga 3 Hur mycket av matavfallet sorterar du?(beskriv det i procent) 

Fråga 4 Hur fördela ni arbetet med sortering av matavfallet inom hushållet? 

Fråga 5 Vilken typ av information har du fått från Eskilstuna energi & miljö gällande hur 

du ska sortera ditt matavfall? 

Fråga 6 Tycker du att du har fått tillräckligt med information från Eskilstuna energi & 

miljö gällande hur du ska sortera ditt matavfall? 

Fråga 7 Vad skulle få dig att sorter mer matavfall? 

Fråga 8 Kan du rangordna vilka av följande faktorer som är viktigast för dig? 

• Eget ansvar för att källsortera – jag tycker det är viktigt att källsortera. 

• Social påverkan – tankar och åsikter från familj, släkt och vänner. 

• Tidsåtgången – tid som krävs för att sortera och sköta matavfall. 

• Kostnadsaspekten – kostnader för att sortera. 

• Tillgänglighet av resurser – möjlighet till exempelvis sopbehållare och sopkärl. 

Fråga 9 Har du några idéer om hur Eskilstuna energi & miljö ska jobba för att få dig att 

sortera mer matavfall? 

Fråga 10 Har du yterliggare idéer om vad som skulle få andra ungdomar mellan 15-30år 

att sortera mer matavfall? 
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Bilaga för utprovningen för iden med påsen 
 

Fråga 1 Vad är ditt intryck om iden med information på påsen? 

Fråga 2 Vad tycker du om iden med information på påsen? 

Fråga 3 Skulle iden med information på den gröna påsen få dig att sortera mer 

matavfall? 

Fråga 4 Har du några förbättringsförslag av iden med information på påsen? 

Fråga 5 Skulle iden med information på påsen kunna få andra ungdomar att sortera mer 

matavfall? 
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Bilaga för utprovningen av applikationen 

 

Fråga 1 Vad är ditt intryck om applikationen som innehåller information om matavfall? 

Fråga 2 Vad tycker du om iden med applikationen? 

Fråga 3 Skulle iden med applikationen få dig att sortera mer matavfall? 

Fråga 4 Har du några förbättringsförslag av iden med applikationen? 

Fråga 5 Skulle iden med applikationen kunna få andra ungdomar att sortera mer 

matavfall? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


