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Abstract
This is a study in how a room for recycling can be designed as a way to 
communicate and make it easier for users to sort their waste. The long-term 
goal for the room is to further encourage the users and increase their interest 
for recycling. For this study a room for recycling at SGS Studentbostäder in 
Gothenburg has been chosen. Currently, the room does not communicate its 
purpose clearly, and has several problems causing low usability.

The main focus of this study is to improve the usability of the room, and also to 
make it more attractive. The research question that has been answered is “How 
can a recycling room be designed so that it can communicate and make it easier 
for the user to quickly and efficiently sort their waste; and thus become more 
usable?”

By combining the results of both a literature review and empirical investigations, 
this study have resulted in two different design suggestions for the investigated 
room. Both design suggestions addresses the problems that were identified during 
the empirical study of the room, but in slightly different ways depending on the 
level of change that is wanted by the property owner. The overarching design idea 
has been to introduce a clear and thorough color coding, with attention to small 
details that have big impact.
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Abstrakt
Detta är en studie i hur ett miljörum kan användas för att kommunicera och 
underlätta för användare att sortera sitt avfall. I det långa loppet är målsättningen 
att ytterligare motivera och öka deras intresse för källsortering.  
Till denna studie har ett miljörum tillhörande SGS Studentbostäder i Göteborg 
valts ut. För närvarande kommunicerar inte rummet tydligt sitt syfte och har flera 
brister som orsakar låg användbarhet. 

Fokuset i studien har varit att förbättra användbarheten av rummet och också göra 
det mer attraktivt. Frågeställningen som har besvarats är ”Hur kan ett miljörum 
utformas så att det på ett effektivt sätt kan kommunicera och underlätta för 
användaren att snabbt sortera rätt och därmed bli mer användbart?”

Genom att kombinera resultaten från litteraturstudien och den empiriska 
undersökningen har denna studie resulterat i två olika designförslag på det 
undersökta rummet. Båda designförslagen föreslår hur de problem som 
identifierades under den empiriska studien av rummet kan lösas men på lite olika 
sätt beroende på förutsättningar för det specifika rummet. Den övergripande 
designidén har varit att introducera en tydlig och genomgående färgkodning med 
omsorg för små detaljer med stor betydelse.  

Nyckelord
Informationsdesign, rumslig gestaltning, källsortering, användbarhet, färg
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Förord

Att få utlopp för min kreativitet har alltid funnits med mig sedan liten. Genom 
utbildningen har mitt intresse för rumslig gestaltning och att använda rum som 
kommunikationsmedel blivit allt större. I och med detta examensarbete har min 
vilja att jobba med rum och min nyfikenhet för dess påverkan vuxit ännu mer. 

Detta examensarbete tog sin början i ett personlig intresse och en vilja att 
kombinera intresset för rumslig gestaltning och miljön. Fröet till temat i 
examensarbetet såddes under en föreläsning och då jag fick höra meningen “för 
att det ska vara användbart måste det vara attraktivt”. Vilken följde med mig och 
sedan dök upp när jag skulle slänga sopor senare samma dag. 

Examensarbetet är skrivet i ämnet Informationsdesign med inriktning Rumslig 
gestaltning. Informationsdesign är ett tvärvetenskapligt och relativt nytt ämne 
som tar sitt avstamp i Human centered design, vilket innebär att det är människan 
och hennes behov som står i fokus. För att en viss information ska tas emot på 
önskat sätt behöver den bli anpassad och utformas efter mottagaren behov. Genom 
att förenkla, förklara, anpassa och öka begripligheten optimeras möjligheten 
för mottagaren att ta till sig informationen. Rumslig gestaltning handlar om att 
använda rummet som informationsbärare och att kommunicera via rum, miljöer 
och platser. Rummen och miljöerna optimeras för bästa möjliga kommunikation. 

Tack!

Ett stort tack till min handledare Sven Holmberg som stöttat och kommit med 
värdefulla tips och råd genom arbetet. Ett stort tack tillägnas också Pia Wahlstedt 
på SGS Studentbostäder som lånat ut ett av deras miljörum och funnits behjälplig 
vid diverse frågor och fundering, till Gisela Weber på Poseidon som bistod med 
mycket användbar information under intervjun och till Martin Kurdve som på 
olika sätt bidragit till värdefull hjälp!

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till min underbara sambo Erik André 
som stöttat, peppat och alltid varit tillgänglig vid både med- och motgångar. 
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Begreppsbeskrivning

Nedan klargörs för ökad förståelse några av de termer och begrepp som används i 
denna studie. 

Avfall
Enligt EU:s regelverk och Svensk lagstiftning räknas allt som innehavaren vill, 
avser sig eller är skyldig att göra sig av med som avfall (Naturvårdsverket 2012b 
s.14)

Användbarhet
Enligt ISO 9241-11 definieras användbarhet som ”Den grad i vilken specifika 
användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett 
ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet 
sammanhang.”

Fraktion
Inom återvinning används ordet fraktion, vilket skulle kunna liknas med kategori 
eller gruppering. Färgat glas, ofärgat glas, kartong, metall, matavfall osv. är 
exempel på fraktioner som sorteras ut.

Källsortering
Källsortering innebär att sortera ett avfall utefter vilken källa det kommer ifrån, 
vilket material det är gjort av. För att det sedan ska kunna återvinnas, brännas, 
omhändertas eller deponeras. Ett annat ord för källsortering är sopsortering.

Miljörum
I denna studie har ordet miljörum valts att användas som en finare synonym 
för att beskriva sophus eller soprum. Miljörum är alltså den fysiska plats där 
hushållsavfallet ska sorteras och lämnas.

Återvinning
Återvinning innebär att återanvända/ta vara på på avfallet antingen genom 
materialåtervinning eller energiåtervinning. 

 - Materialåtervinning
 Avfall som sorteras ut efter material kan återvinnas och bli material till   
 nya produkter.

 - Energiåtervinning
 Det avfall som hamnar i restavfall är det som går till förbränning, energin   
 som blir vid förbränning kan återanvändas som el och fjärrvärme. 
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1. Inledning

I detta kapitel presenteras först bakgrunden till studien, sedan introduceras ämnet 
i stort och även tidigare forskning tas upp. Därefter kommer problematisering, 
syfte, frågeställningar, avgränsningar och målgrupp.

Upptäckten av många nya material har betytt mycket för människans hälsa, 
välstånd och livslängd. Dock har det inneburit en hel del konsekvenser, som 
allvarliga miljöproblem, ständigt växande sopberg, giftutsläpp i natur och vatten 
och ökad koldioxidmängd i atmosfären - växthuseffekten (Bowden 2005, s.6-7). 
Källsortering och materialåtervinning bidrar till minskande miljöproblem. De 
ändliga naturresurserna kan sparas och närmiljön slipper förstöras (Flack 2013 
s.5).   

Vi lever just nu i en tid då miljömedveten är ett ord som används allt mer frekvent 
och att leva miljövänligt och hållbart blir allt mer populärt. Uppmaningar 
om att vara mer medveten kommer från många olika håll. Exempelvis delar 
kommuner ut informationsblad om dess återvinningsanläggningar till hushållen, 
Naturskyddsföreningen anordnar årligen klädbytardagar för att uppmana till 
minskad konsumtion och WWF uppmärksammar vikten av att vara rädd om 
miljön genom Earth Hour som även det sker årligen. 

Just hushållens betydelse för materialåtervinning är stor, vilket påpekas i en 
rapport från Naturvårdsverket (2009) där man skriver att: “Hushållens insatser 
är viktiga för att avfallshanteringen ska fungera som helhet. De måste därför få 
tillgång till lättillgängliga insamlingssystem. De måste också kunna förstå hur 
systemet fungerar, vad som krävs av dem och ges goda förutsättningar för att 
genomföra dessa insatser” (Naturvårdsverket 2009 s.13).

En tredjedel av de soppåsar som slängs som brännbart är värdefullt material 
som skulle kunna materialåtervinnas. Materialåtervinning bidrar till 
minskad energianvändning som i sin tur minskar klimatpåverkan. För att 
materialåtervinning ska vara möjligt krävs det att det finns rätt förutsättningar 
(Naturvårdsverket 2009, Flack 2013 s.5). 

Den ökade miljömedvetenheten hos befolkningen har även smittat av sig och fått 
mer utrymme inom politiken, detta märktes inte allra minst i 2014 års EU val då 
Miljöpartiet gjorde ett succéval. Viljan är dock inte allt; utan rätt möjligheter och 
förutsättningar för källsortering och materialåtervinning kan ett agerande utebli 
(Lundgren 1999 s.21). Denna studie fokuserar därför på att se till att möjligheter 
och förutsättningar finns i form av användbara miljörum för att underlätta 
hushållens källsortering i miljörum kopplade till flerbostadsrätter. 



1.1 Bakgrund

Som nämns i inledningen finns det idag ett stort intresse för miljön och 
återvinning, så har det dock inte alltid varit. Med en snabbt ökande tillväxt och 
stora mängder avfall som följd har vi tvingats till att lära oss ta hand om avfallet. 
Detta för att skydda miljön och slippa slöseri på ändliga naturresurser.

1.1.1 Avfall har alltid funnits
Genom alla tider har människan behövt göra sig av med avfall av olika sort. 
De sopor som förr lämnades efter oss var dock sådant som jorden kan ta hand 
om själv. Soporna bestod främst av organiska material från jordbruk, fiske och 
jakt, vilket med hjälp av naturen förmultnar efter ett tag. Problem med avfallet 
började allt mer kännas av när industrialismen fick sitt genombrott vid 1800-talets 
början och där med inflyttning till staden. Mängden avfall började då sakta att 
öka och skapade problem. Avfallet, som fortfarande mestadels var organiskt 
slängdes ut på gatorna. Latrin och hushållsavfall blandades och hamnade genom 
regn i vattendrag vilket orsakade sjukdomar. Kolera var en av sjukdomarna som 
orsakades av avfallet, detta resulterade i en början på en organiserad kommunal 
renhållning. Stockholm var först ut år 1859, latrin och hushållsavfall samlades 
in för att bli gödsel eller svinmat och så småningom försvann koleran (Bowden 
2005, s.6-7, Boverket 2011 s.11, Andréasson 2001).

Ända till slutet av 1900-talet var hushållsavfallet i städerna ännu organiskt. 
Papper, glas och metaller som använts såldes vidare till lumpsamlare för att 
återanvändas. Lumpsamlare kallades de människor som samlade in olika använda 
material, rengjorde och tillverkade något nytt av dem för att sedan sälja det vidare 
(Boverket 2011 s.11, Andréasson 2001).

1.1.2 Industrialismen; början på vår ökande konsumtion 
På 1920-talet började industrialismen och konsekvenserna av ändrade 
konsumtionsvanor och nya material av oorganisk form på allvar att kännas av. 
En lösning på hur de nya materialen skulle tas om hand behövdes. De kunde inte 
längre brytas ned av naturen eller användas som gödsel och svinmat. Sopnedkast 
infördes i flerbostadshus, sopbilar byggdes och soptippar dök upp där avfall 
lämnades eller brändes upp (Boverket 2011 s.12, Andréasson 2001).

Under 1960 och 70-talen kom miljörörelsen igång och uppmärksammade att alla 
problem ännu inte var lösta. Slit- och slängsamhället med ökad konsumtion och 
engångsförpackningar gjorde att soptipparna blev allt större och växte till sopberg. 
Det nya levnadssättet innebar ohållbart resursslöseri. Det var under 70-talet som 
organiserad återvinning på allvar kom på tal (Boverket 2011 s.12). 
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1.1.3 1994, året då källsorteringen startade
För att kunna kontrollera den allt mer växande mängden avfall infördes i Sverige 
år 1994 en förordning (1994:1235) om producentansvar för förpackningar. Det 
innebar att producenterna från och med nu fick ansvara för att förpackningarna 
samlades in för material- eller energiåtervinning och inte innehöll några 
miljöfarliga ämnen (Sopor.nu u.å.a, FTI u.å.). Hushållen fick då börja källsortera 
förpackningsmaterialen; plast, metall, papper och glas. 1994 kom även 
förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper, som innebär 
tidningar. Till kategorin tidningar hör tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, 
kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper. Idag finns 
även producentansvar som gäller bilar, batterier, däck, elektriska och elektroniska 
produkter (FTI u.å.). 

Förpackningar och returpapper är de varugrupper som först fått ett 
producentansvar, detta beror inte på att de utgör ett allvarligt miljöproblem utan 
för att de är lätta att åtgärda. När förpackningar och returpapper sorters bort 
minskar hushållsavfallen dramatiskt och återvinningen ökar betydligt (FTI u.å.). 

Förutom producentansvaret och hushållens skyldighet att sortera, som nämnts, 
har även myndigheter, kommuner och fastighetsägare ett eget ansvar. Regeringen 
och myndigheter bestämmer förordningarna och lagar. Miljödepartementet 
ansvarar för miljöpolitiken och Naturvårdsverket ansvarar för miljömålen och ger 
beslutsunderlag samt hjälper till att utveckla miljöpolitiken (Sopor.nu u.å.a). 

Miljöbalken (1998:808) är den förordning som styr allt kring att främja en hållbar 
utveckling bland annat genom källsortering. I Kap 15, 8§ står det att kommunerna 
ansvarar för att transportera hushållsavfallet till en behandlingsanläggning. Hur 
detta går till är upp till kommunerna själva att bestämma, vilket går att läsa i 
respektive kommuns avfallsplan, och kan därför skilja sig mellan kommuner. 
Kommunerna ansvarar också för att informera invånarna kring hur avfallet ska 
sorteras och nyttan med det. Fastighetsägarna ansvarar för att sopor ska kunna 
lämnas av nära bostaden. Det ska även finnas möjlighet att lämna grovsopor, 
antingen genom ett grovsoprum eller en container som med jämna mellanrum 
beställs till bostaden (SFS 1998:808, Sopor.nu u.å.a). 
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1.2 Tidigare studier

Genom åren har ett flertal studier genomförts i Sverige som pekar på att svenskar 
är bra på att källsortera, faktiskt bland de främsta länderna. Dock så finns det 
fortfarande mer som kan sorteras ut och de senaste åren har Sverige avstannat 
något vad gäller sorteringen (Naturvårdsverket 2012a s.75). 

Under många år har olika myndigheter, företag, organisationer och politiker haft 
en vilja att öka materialåtervinningen för ofta går återvinningsdugliga avfall 
i onödan till förbränning. Senast den 24 juni 2014, via en valenkät utförd av 
Återvinningsindustrierna, gick 87% av riksdagskandidaterna ut med en önskan 
om ökad materialåtervinning. Idag materialåtervinns endast 33% av hushållens 
avfall, 50% går till förbränning. En likadan undersökning utfördes på allmänheten 
via SIFO och då svarade hela 80% ja på frågan ”Anser du att det bör ställas krav 
på att avfall som kan materialåtervinnas ska sorteras ut och inte förbrännas?” 
(Återvinningsindustrierna 2014). 

Undersökningar har gjorts i många kommuner i Sverige angående att 
återvinningsdugliga avfall förbränns. Bland annat är det enligt Lunds 
renhållningsverk 65% som skulle gå att sortera ut och hela 70% enligt Sörab, 
ett renhållningsverk i norra Stockholm (Framtid nu u.å., One planet u.å. s.2). 
En genomsnittlig soppåse till förbränning innehåller 35% matavfall, 30% 
förpackningar och 35% restavfall (Framtid nu u.å.).

2012 genomförde IVL Svenska miljöinstitutet en studie på dryckeskartonger 
tillsammans med Tetrapak som pekar på att det är bättre för miljön att 
materialåtervinna kartonger istället för att energiåtervinna. Materialåtervinningen 
sparar både på resurser och energi vid tillverkning av t.ex. nya dryckeskartonger 
(Tetra Pak 2013). Av de dryckeskartonger som köps i Sverige sorteras enbart 30% 
ut till materialåtervinning vilket är synd då en kartong kan återanvändas hela 7 
gånger (Fiskeby u.å.). Även en studie som genomfördes 2007 på KTH visar på att 
återvinning är att föredra för miljöns skull (Bruzelius 2007)

Dock finns det många delade meningar kring om materialåtervinning är 
bättre än energiåtervinning. Avfall Sverige (2013b) skriver i sin rapport Ökad 
materialåtervinning - vad är energiåtervinningens roll? dels att materialåtervinning 
är bättre ur miljösynpunkt speciellt då det gäller rena och homogena material 
men då det kommer till sammansatta, nedsmutsade/förorenade material eller 
material av låg kvalitet kan istället energiåtervinning vara att föredra. Båda sorters 
återvinning är viktiga, materialåtervinning för att kunna göra nya produkter och 
spara på energi och resurser och energiåtervinning för fjärrvärme och el. Det 
viktigaste är att rätt avfall hamnar till rätt återvinning (Avfall Sverige 2013b s.1). 

I en majoritet av litteraturen som gåtts igenom till denna studie har många gånger 
bristen på dåligt utformade insamlingssystem och vikten av rummets utformning 
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tagits upp dock har få konkreta rumsliga och faktiska förbättringar nämnts. Till 
exempel utfördes en studie i Eskilstuna av Naturvårdsverket som visade på att 
utformningen av insamlingsplatsen är en viktig faktor och påverkar hur mycket 
som sorteras (Flack 2013 s.10, Naturvårdsverket 2009 s.27). Dock gavs inget 
konkret svar på hur rummet bör utformas. Boverket (2011 s.40) nämner dock att 
estetiska och tilltalande miljöer är viktigt men ger inga konkret svar på vad estetik 
inom miljörum kan vara. Enbart praktiska råd, viktiga riktlinjer och lagar tas upp. 

De fåtal konkreta rumsliga förändringar som stötts på rör ofta hur teknik av olika 
slag tagits fram för att underlätta vid sortering. Bland annat har myndigheten 
Vinnova, som arbetar med att skapa innovativa lösningar, tagit fram en pekskärm 
för miljörum. Pekskärmen som placeras i miljörummet ska hjälpa och motivera 
användarna. I Stockholm har en del hushåll fått matavfallskvarnar installerade 
i hemmet för att göra sorteringen lättare. I Karlstad har det gjorts ett försök att 
neutralisera återvinningsplatsen i ett bostadsområde. Sopkärl och staket runt 
sopkärlen målades i samma färg som bostadshusen för att de skulle smälta 
in och lättare accepteras av de boende (Matsson Petersen 2004 s.121). Olika 
inredningslösningar för att underlätta i hemmet finns att köpa i handeln, t.ex. har 
IKEA en serie med behållare i olika storlekar.

1.3 Problematisering

Trots att miljöintresset växer bland enskilda finns inte alltid rätt förutsättningar. 
Insamlingssystemen är dåligt utformade och detta ställer till det för användarna 
vid källsortering (Flack 2013 s.10). Insamlingssystemen är också delvis svåra 
att förstå vilket gör att det tar tid för användarna att sortera. Att behöva vistas 
i ett miljöhus en längre tid kan upplevs otrevligt på grund av den dåliga lukten 
och den oinbjudande miljön som ofta är förknippat med miljöhus. Detta bidrar 
till att sorteringen blir sämre då människor så snabbt som möjligt vill ut ifrån 
miljöhuset. Mycket som skulle kunna materialåtervinnas blir kvar i soppåsarna 
och felsortering uppstår (Kurdve 2014 1, Återvinningsindustrierna 2014). 

Miljörummen kommunicerar i dagsläget inte sitt syfte, källsortering är viktigt för 
att jorden ska må bra men rummet ger istället signaler om att det inte är av så stor 
betydelse. Att de heller inte är speciellt attraktiva eller inbjudande medför att de 
kan upplevas mindre användbara. För att något ska vara användbart måste det vara 
attraktivt (Norman 2002). 

Informationsdesignsproblemet i denna studie är att: Miljörummet inte är 
användbart då det är otydligt, svårläst, ineffektivt och skapar osäkerhet. Det 
tar för lång tid för användaren att förstå vad som förväntas och tillsammans 
med osäkerheten leder det till att mycket förpackningsmaterial istället hamnar i 
restavfallet. 
1 Martin Kurdve, intervjustudier gjorda i MEMIMAN. Telefonsamtal den 6 augusti 2014
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1.4 Syfte

Studien syftar till att ta fram två alternativa designförslag på ett användbart 
miljörum där det ska vara lätt att göra rätt. Detta för att skapa förutsättningar som 
främjar och ökar källsortering, som ett led i att öka motivationen och intresset hos 
användaren för att källsortera. 

1.5 Frågeställning

Studie utgår från nedanstående frågeställning som i slutet av rapporten kommer att 
besvaras.
- Hur kan ett miljörum utformas så att det på ett effektivt sätt kan kommunicera 
och underlätta för användaren att snabbt sortera rätt och därmed bli mer 
användbart?

1.6 Avgränsningar och begränsningar

Studien är avgränsad till privatpersoner, unga vuxna, boende i hyresrätter och 
bostadsrätter med tillhörande miljörum. Arbetet behandlar enbart sortering av 
förpackningar och befintliga kategorier (s.k. fraktioner). Det undersöks alltså 
inte om det skulle gå att ta bort eller lägga till någon fraktion för att underlätta 
och förenkla sortering. Studien lägger fokus på att förbättra de rumsliga 
förutsättningarna och göra miljörummet mer användbart för användarna. Detta 
innebär att behov och arbetsmiljökrav hos hämtningspersonalen inte kommer att 
beaktas i denna studie. 

Informationsskyltar och sorteringsanvisningar samt fördjupad studie av 
belysningen kommer inte att behandlas i denna studie, då detta anses vara för 
omfattande och förtjänar ett eget examensarbete. 

En begränsning i denna studie har varit att målgruppen inte har velat medverka i 
undersökningar trots upprepade försöka att nå dem. Däremot har flertalet experter 
inom källsortering konsulterats för att bekräfta det som gjorts i studien. 

1.6.1 Målgrupp
Unga vuxna, och i detta fall studenter på högskolan, är denna studiens målgrupp. 
Detta är en kompetent grupp som dock inte alltid tar kunskapen till handling. De 
är i stor grad sämre på källsortering än medelålders och äldre, trots att de i sina 
åsikter ofta uttrycker större oro och engagemang (Sörbom 2004 s.96-97).

Unga vuxna är en stor grupp, vår framtid. Då det blir allt viktigare att källsortera 
vore det en jätteinsats för miljön att få denna grupp att sortera mer effektivt.
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I detta kapitel redovisas de teorier som står till grund för designförslaget. 
Psykologiska och fysiska faktorer som påverkar källsorteringen, rummets 
betydelse och påverkan, användbarhet och riktlinjer för utformning av miljörum.

2.1 Drivkrafter och hinder för källsortering.

Ibland kan den ansträngning som krävs av oss som enskilda personer, för att gå 
från att vara medveten om något till att faktiskt agera, upplevas som ett stort 
och komplicerat steg. Miljön är ett sådant område. Varför vissa sorterar mer än 
andra beror på en rad olika faktorer. Enligt Söderholm (2008 s.48) upplever de 
flesta en moralisk skyldighet, en stark personlig norm. Styrkan i normen varierar 
från individ till individ, detta förklarar varför vissa individer sorterar mer än 
andra. Dock spelar tankar om vad andra gör in, de som tror att andra källsorterar 
mycket gör detsamma. En tolkning av detta beteende skulle kunna vara att andras 
beteende blir en vägledning, en moralisk kompass. Dessutom upplevs det både 
mer meningsfullt och rättvist att göra en insats med källsortering om andra också 
sorterar (Söderholm 2008 s.48-49). 

Enligt opinionsundersökningar säger sig många i Sverige vara miljömedvetna 
men det märks inte alltid i handling, det finns ett glapp mellan att veta om och 
göra. För att agera krävs oftast att vi tjänar på vår ansträngning eller att det inte 
kostar oss allt för mycket (Lundgren 1999 s.18,29, Flack 2013 s.10). Även externa 
händelser kan påverka relationen mellan intention och beteenden, det kan leda till 
att beteendet inte utförs (Jagers, Martinsson & Nilsson 2009 s.31). 

Om osäkerhet skapas hos den som ska källsortera ökar risken att mindre avfall 
sorteras ut. Detta kan t.ex. bero på att det är svårt att veta vad som räknas 
som en förpackning och inte och hur förpackningar med blandmaterial och 
svårbestämbara material ska sorteras. För att minska osäkerheten och öka 
sorteringen behövs ett mer användarvänligt system så att det blir lätt att göra rätt 
(Ewert et al, 2009 s.6,8).

För att en individ ska källsortera krävs det först och främst att det finns en 
problemmedvetenhet. En annan mycket viktig faktor är att individen måste 
få känna att dennes insats är betydelsefull, att det finns en mening i ett större 
sammanhang med att sortera. De som inte känner att deras insats är av betydelse 
sorterar mindre. Tillexempel är det bra att motivera genom att informera om 
ökningar i återvinningsnivåer vilket kan stimulera till ytterligare större personligt 
ansvar för källsortering (Söderholm 2008 s.51). 

2. Teoretiskt perspektiv



2.1.1 Motivation
Motivation är ett mycket komplext begrepp. Det kan betyda många olika saker 
och innehålla ord som lust, villig, beslutat, avsikt, drivkraft och måste (Hedegaard 
Hein 2012 s.12-13). Det kan förklaras som energi för en viss handling. Den driver 
ett agerande men kan störas av att en individs kunskap, kompetens eller intelligens 
inte räcker till (Söderfjäll 2012 s.13-14). 

Att direkt försöka motivera en annan individ kan vara svårt och kännas 
tvingande vilket kan ha motsatt effekt. En annan väg är att skapa förutsättningar 
och förhållanden så att individen kan motivera sig själv istället. Det bästa är 
en frivillig motivation hos individen, det håller i sig längre än en påtvingad 
motivation med piska och morot som är en snabb men kortsiktig lösning 
(Söderfjäll 2012 s.54, 57-60). 

Motivation handlar om att uppnå något positivt, få en belöning eller bli 
tillfredsställd. Det har också en koppling till hur vi människor sätter värde på 
olika saker. Beroende på värdet av handlingen är motivationen mer eller mindre 
framträdande (Hedegaard Hein 2012). Även möjligheter hänger ihop med 
motivationen, hur motiverad en individ än är kan handlingen bli svår att utföra om 
möjligheterna till att klara av det är för orealistiska (Söderfjäll 2012 s.14). 

2.1.2 Värden och attityder
Värden och attityder är personliga och högst avgörande för om en handling blir 
av eller uteblir. Utefter hur vi värderar olika saker avgör vi hur vi ska ta till oss 
information, orientera oss och bestämma vad som är viktigt. Attityder handlar om 
inställningen, i vilken grad något upplevs positivt eller negativt. Handlingen styrs 
av våra uppfattningar och känslor mot något (Jagers, Martinsson & Nilsson 2009 
s.19, 26-29).

Ett visst beteende påverkas av värdet, vilken kostnad det blir för den enskilda 
individen och om handlingen är positiv eller negativ. Det kan göra att attityd och 
beteende går isär, trots en positiv miljöattityd kan ett positivt beteende utebli pga. 
kostnaderna blir/upplevs för stora för den enskilda individen (Jagers, Martinsson 
& Nilsson 2009 s.29-30). På kort sikt är beredskapen att ändra beteende relativt 
begränsad. Varningar kring miljön känns allt för avlägsna. Det är först när 
det verkligen gäller som vi människor har en osannolik förändringsförmåga 
(Lundgren 1999 s.32-33).

Chanserna för att en handling ska utföras ökas genom att källsortering upplevs 
bekvämt. Tillgänglighet, genom närhet och ett lättförståeligt system, är en annan 
viktig faktor, “tanken om att man bör sortera vägs alltid mot tillgängligheten och 
möjligheten att faktiskt göra det” (Sörbom 2004 s. 103). 
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2.1.3 Möjligheter och handlingar
“Handlingar är viljeakter” (Lundgren 1999 s.20). Information och 
kunskapsförmedlande räcker inte per automatik utan en vilja att handla måste 
väckas hos mottagaren. Vad vi vet, vad vi kan och vad vi vill styr ett eventuellt 
agerande. Fysiska, tekniska, ekonomiska, legala och psykologiska hinder 
styr sedan vad vi kan (Lundgren 1999 s.21). Viljan att källsortera finns hos 
befolkningen men det måste vara enkelt och bekvämt för att vara värt att lägga tid 
på (Sörbom 2004 s.95). Enligt Sörbom (2004) är bekvämlighet lika viktigt som 
ekonomin men viktigare än värderingar och information (s.95). 

Möjligheter kan vara en väg att gå för att få önskat agerande hos mottagaren. 
Möjligheter är lättare att ändra än åsikter, finns det goda möjligheter kan åsikter 
ändras (Lundgren 1999 s.21). När det gäller miljön är en bra möjlighet enkel och 
lättförståelig källsortering (Flack 2013 s.5).

2.2 Ett samhällsproblem

Källsortering är ett samhällsproblem, dessa problem kan lösas på tre olika sätt, 
genom information/utbildning, regler med belöningar/bestraffningar eller genom 
åtgärder av den fysiska verkligheten (Jarlbro 2004 s. 108). Information är det 
svagaste tillvägagångssättet för att lösa ett samhällsproblem. Forskning visar 
på att hur genomtänkt och bra grund informationen än har ger den ytterst lite 
påverkan om inte de fysiska systemen fungerar (Jarlbro 2004 s. 114). 

Enligt forskning är den generella uppfattningen att information och 
informationskampanjer har ytterst lite påverkan, det går inte att ha någon övertro 
till informationens makt. Det ger förvisso kunskap till mottagaren dock enbart 
om mottagaren själv avgör att informationen är värd att uppmärksamma. Så länge 
individen inte själv förlorar på att strunta i informationen så är det inte alltid att 
den är värd att bry sig om (McGuire 1985, Atkin 2001 i Jagers, Martinsson & 
Nilsson 2009 s.8, Jarlbro 2004 s.107, Lundgren 1999 s.18-19). 

För att nå ut med ett budskap och få människor att reagera och agera är inte alltid 
lösningen att finna olika vägar för informationen att nå mottagaren utan det kan 
istället vara en god idé att försöka förstå problemet. Information förbättrar, som 
tidigare nämnt, visserligen människors kunskap och agerande, dock blir det 
verkningslöst om ett beteende binds upp av andra orsaker än brist på kunskap. 
Information bör kompletteras med andra åtgärder (Lundgren 1999 s.32).

I de fall där information ändå anses behövas är en bra idé att förutom att tala 
om vad som ska sorteras även tala om varför. T.ex. informera om ökningar i 
återvinningsnivåer, miljövinster, hur stor andel av befolkningen som sorterar 
osv. vilket kan stimulera till ytterligare större personligt ansvar för källsortering 
(Söderholm 2008 s.51, Naturvårdsverket 2009 s.29)
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2.3 Enkelheten är avgörande

De flesta människor är trots allt medvetna om miljöproblemen och att var och 
en har ett ansvar för källsortering. De flesta vill också sortera vilket gör att 
medvetenheten, normer och värderingar inte behöver stärkas i första taget. 
Utan sorteringen måste istället göras tillgänglig, bekväm och enkel, samt 
avfallsutrymmet bör vara väl upplyst, bra ventilerat och välskött för att människor 
ska delta (Sörbom 2001 s.102, Ewert et al. 2009 s.15, Kretsloppskontoret 2009 
s.3). 

2.4 Kognition 

Vid utformningen av en miljö är det viktigt att ha kognitiva aspekter i åtanke, hur 
människor läser av miljöer, tar till sig information och processar den. Förmågan 
att bearbeta information, hur människor ser, hör, tänker och minns är det som 
kallas kognitiv psykologi. I vår hjärna och tillsammans med ett antal andra 
organ sker det hela tiden flera olika processer, ibland också samtidigt för att 
bearbeta information om vår omvärld som vi ständigt utsätts för (Araï 2010 s.9). 
Perceptionen är det område inom kognitiv psykologi som är mest relevant för 
denna studie. Det behandlar våra fem sinnen, seendet, hörandet, smaken, lukten 
och känseln (Araï 2010 s.10). 

2.4.1 Perception - uppfattning av omgivningen
Så fort vi ska utföra en handling eller letar efter ett objekt får vi hjälp av våra 
inbyggda scheman som bygger på tidigare erfarenheter. Dessa fungerar som 
vägledare och hjälper oss att sortera bort irrelevant information (Araï 2001 s.36-
37). För att sedan organisera vår omvärld och bilda oss en mental bild av den 
använder vi oss av gestaltprinciper (Küller 2005 s.18, Araï 2001 s. 18-19). Vi 
läser ihop och grupperar objekt utefter om de är lika (likhetsprincipen), nära 
(närhetsprincipen), inneslutna (inneslutningsprincipen) och eller har en kontinuitet 
(kontinuitetsprincipen) (Araï 2001 s. 18-19, Holsanova 2010 s.93).  

2.4.2 Visuell perception
Synen är vårt mest utvecklade och dominerande sinne (Silfverhielm 2003 s.54). 
Nästan halva vår hjärna ägnar sig åt vår visuella perception och att leta efter 
visuella ledtrådar som kan hjälpa oss att lösa problem och uppgifter (Ware 2008 
s.ix). När vi kliver in i ett rum uppfattar vi snabbt dess konturer men för att finna 
något specifikt krävs ett flertal ögonrörelser. Om det vi letar efter inte är distinkt 
nog eller inte stämmer överens med våra förprogrammerade ledtrådar misslyckas 
vi oftast att finna det med enbart några få ögonrörelser (Ware 2008 s.23,26). Ware 
(2008) menar på att en bra utformning bör stödja snabb och korrekt avläsning 
av de visuella ledtrådarna. Detta kan underlättats genom att relevanta visuella 
ledtrådar får “poppa ut” från omgivningen, det kallas för pop-out effekt (s.14,24). 
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2.4.2.1 Pop-out effekt
Vid rumsutformningar kan människors uppmärksamhet fångas genom att låta 
det viktigaste poppa ut. För att få bästa möjliga och mest effektiva pop-out effekt 
bör det aktuella objektet särskilja sig markant från omgivningen så att objektet 
kan hittas med så få ögonrörelser som möjligt. Ware (2008 s.29) menar på att en 
enda ögonrörelse kan räcka för att upptäcka en väl genomtänkt pop-out effekt. 
Graden av kontrast till bakgrunden är det som gör ett objekt distinkt och lätt att 
lägga märke till. Pop-out effekt kan uppnås med hjälp av färg, riktning, storlek, 
rörelse, form och rumslig planering (eng. spatial layout) (Ware 2008 s. 29) t.ex. 
via grupperingar enligt gestaltprinciperna. För bästa möjliga pop-out effekt 
bör det aktuella objektet särskilja sig på mer än en kanal (feature channels). 
Kanaler kallas de utmärkande egenskaperna, t.ex.. färg och form, vilka bearbetas 
var för sig i hjärnan. Ju fler egenskaper som används ju lättare blir objektet att 
uppmärksamma men desto mer bör de särskilja sig (Ware 2008 s.32-33). 

Enligt Ware (2008) är färg ett sätt att fånga människors uppmärksamhet men 
också ett bra sätt att kategorisera information (s.29,77). När färgkodning används 
är det väldigt viktigt att tänka på visuell särskiljbarhet (visual distinctness) och 
lärbarhet (learnability). Detta för att en särskild färg ska kunna kopplas till en 
särskild betydelse. Särskiljbarheten uppnås via kontrast och stödjer möjligheten 
att effektivt söka av en miljö (Ware 2008 s.29). Och effektiv lärbarhet uppnås 
genom att använda unika kulörtoner så som röd, grön, gul, blå, rosa osv. Ware 
(2008) rekommenderar att inte använda mer än 6-12 färger för att det fortfarande 
ska vara fullt möjligt att särskilja och lära sig färgkoderna (s.77). Även Bergström 
(2012) belyser färgers förmåga att uppmärksamma och bjuda in till läsning samt 
effektivisera inlärning genom att understryka, förtydliga och särskilja (s.259).

2.5 Rumsliga element

Rumsliga miljöer och dess element, så som möbler, ljus och detaljer, innehåller 
ofta en variation och blandning av former, storlekar, färger och texturer. Dessa 
bör organiseras på så sätt att de stödjer de funktionella behoven och de estetiska 
önskemålen. Dock är det inte att förglömma att de samtidigt bör uppnå en visuell 
balans (Ching & Binggeli 2012 s.131). 

2.5.1 Färg
Förutom att färg är ett sätt att skapa uppmärksamhet, kategorisera information 
och effektivisera inlärning är det också en viktig del i rumsutformningen. Färger 
hjälper till att skapa olika rumsupplevelser. Ljusa, varma kulörer kan få ett rum 
som upplevs trångt och litet att kännas större och luftigt (Ching & Binggeli 2012 
s.117). Varma färger, så som rött, gult och orange, har en tendens att aktivera 
hjärnan, speciellt i kontrastrika miljöer. Kalla färger däremot, så som grått, blått, 
grönt, minskar aktiveringen (Küller 2005 s. 94). Färger kan därför tillämpas för att 
påverka människor, dock med viss försiktighet gällande färgval. 
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Redan stressade människor kan bli mer stressade av miljöer med varma och starka 
färger (2005 s.94-95). 

Vid färgsättning av ett rum bör taket vara ljusare än väggarna och väggarna 
ljusare än golvet, detta för att vi människor är vana vid det från naturen 
(Küller 2005 s.97).  Viktigt att också ha i åtanke är hur olika ytor i rummet 
påverkar helhetskaraktären. Färgerna samspelar och påverkar varandra genom 
återspeglingar och ljusförhållanden, kontrasteffekter spelar också in på hur 
rummet kommer upplevas (Billger 2006 s.147-149). Golvet är oftast den största 
ytan i ett rum och också det som påverkar mest. Golvet är ofta direkt belyst och 
kan därför ge återspeglingar på både väggar och tak och påverkar därmed hela 
rummet (Billger 2006 s.159). 

2.5.2 Ljus
Ljus, naturligt eller artificiellt, är en viktig faktor för att kunna tala om 
rumsupplevelser. Utan ljus kan vi inte förstå och läsa rummet, ljuset hjälper oss att 
se gränser mellan väggar, golv och tak (Silfverhielm 2003 s.54-55 Janssens 2006 
s.207). Utan ljus kan vi heller inte se några färger. Färg, ljus och rumsupplevelser 
är starkt kopplade till varandra (Fridell Anter 2006 s.10). 

I likhet med färger har även ljuset en inverkan på hjärnans aktivitet samt 
psykologiska effekter på oss människor, genom att det förmedlar stämning och 
känslor (Küller 2005 s.85-86, Janssens 2006 s. 205-207). Ett dåligt ljussatt rum 
kan påverka känslomässigt, ge ökad stress samt försämra arbetskapaciteten. 
Viktiga faktorer som påverkar rumsupplevelsen är ljusets mängd, styrka och 
kvalitet. Fördelningen av belysningen i ett rum är också högst viktigt, hela rummet 
bör vara ljust (Küller 2006 s.191, Janssens 2006 s.205). 

Vid ljussättning är det också viktigt att tänka på att olika ljuskällor kan göra att 
färger upplevas olika beroende på val av ljuskälla och tvärtom. En och samma 
färg kan även den upplevas olika beroende på om ljuskällan befinner sig nära 
eller långt bort (Janssens 2006 s.208-210). Varmt eller kallt ljus påverkar i sin 
tur färger. Varmt ljus kan neutralisera kalla och höja varma toner och tvärtom. 
Används en ljuskälla med färgton kommer denna ljuskälla att intensifiera färger 
med samma färgton och neutralisera komplementärfärger (Ching & Binggeli 2012 
s.113). 

Rum bör belysas uppifrån som tidigare påpekats och golvet bör vara relativt 
mörkt, är dock golvet allt för mörkt kommer det att absorbera allt uppifrån 
kommande ljus (Küller 2005 s.97). Att föredra, så långt det går, är de naturliga 
ljuset som upplevs mest behagligt. Våra ögon verkar också ha lättare att 
anpassa sig till variationer av naturligt ljus. Det naturliga ljuset tillsammans 
med utformningen av fönster och andra ljusinsläpp bidrar till rummets karaktär 
(Janssens 2006 s.207). 
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2.5.3 Textur
Textur kallas det som refererar till en ytas tredimensionella struktur. Alla material 
har en textur, beroende på materialets skala är texturen mer eller mindre synlig. 
Vissa material kan se helt släta ut medan andra har en tydlig textur. Texturer kan 
användas för att forma rum och för lite variation i textur kan få ett rum att kännas 
intetsägande. Texturer med en viss riktning kan förstärka rummes längd eller 
bredd beroende på hur det placeras. Grova texturer kan få ytor att verka närmare, 
av mindre skala och öka dess visuella tyngd (Ching & Binggeli 2012 s.99-100). 

Texturer har också en förmåga att visuellt fylla rum. I små rum bör texturer därför 
användas sparsamt eller vara knappt märkbara. I större rum kan texturer med 
fördel användas för att reducera rummets storlek eller för att dela in rummet i 
mindre ytor. Variation och intresse kan skapas med hjälp av en kombination av 
hårt och mjukt, jämnt och ojämnt, blankt och matt osv. (Ching & Binggeli 2012 
s.104).

Vår uppfattning av texturer påverkas av ljuset men beror också på om yta är blank 
eller matt. Blanka ytor reflekterar ljuset och lockar till sig vår uppmärksamhet, 
matt och grova ytor absorberar ljuset (Ching & Binggeli 2012 s.101). Grova ytor 
har också en förmåga att dölja smuts men är å andra sidan svåra att göra rent, 
blanka ytor är lätta att rengöra men smutsen syns då också mer (Ching & Binggeli 
2012 s.102).

2.6 Rummet som kommunikationsmedel

För att ett rum ska fungera som kommunikationsmedel bör dess rumsliga element 
vara funktionella och estetiskt tilltalande. De bör även vara arrangerade i ett 
mönster som påverkar och hjälper människor till önskat beteende och på så sätt 
underlättar uppfattning och användandet av rummet (Ching & Binggeli 2012 
s.37).

2.6.1 God rumsutformning; funktionell och estetisk
Enligt Ching & Binggeli (2012) är funktionalitet det mest grundläggande för en 
miljö. God rumsutformning ska förbättra funktionaliteten, vara estetiskt berikande 
och bidra till att uppgifter och aktiviteter kan utföras på ett mer praktiskt och 
bekvämt sätt. En väl fungerande miljö står i direkt relation till användarna och 
deras behov samt kunskap (s.36, 58). 

Enligt Silfverhielm (2003) är upplevelsen av ett rum starkt kopplat till det 
estetiska och det estetiska är i sin tur kopplat till våra sinnen (s.51,61). Vad som 
är estetiskt tilltalande kan därför tolkas som högst individuellt. Enligt Ching 
& Binggeli (2012) krävs dock en god rumsutformning för att nå en estetiskt 
tilltalande design. God rumsutformning fås genom fyra steg. Först och främst bör 

22



rumsutformningen tillgodose behoven av den avsedda funktionen för att kunna 
uppnå sitt syfte. Steg två är att välja ut lämpliga material beroende på rummets 
användning, med hänsyn till hållbarhet och ekonomi. Steg tre handlar om att finna 
en design som tilltalar vårt seende men även de andra sinnena. Sista steget är att 
utformningen ska förmedla rummets syfte och användarna ska ges en mening till 
att använda och utforska rummet (s.45). 

2.6.2 Materialval avslöjar gestaltningens betydelse
Nylander (2003) nämner vikten av noga utvalda material. Både material och 
detaljer som noga är utvalda kan av mottagare tolkas som ett tecken på omsorg. 
Vissa material kan tolkas som mer “äkta” än andra, t.ex. ger trä en varm, ombonad 
känsla som visar på omtanke och miljön känns därmed välarbetad och exklusiv 
(s.250-251). Nylander (2003) skriver att: “Tecken på omsorg höjer självkänslan - 
att betyda något för någon” (s.251). Brist på välstuderade och välgjorda detaljer 
eller en avsaknad av detaljer ger ett negativt budskap. Det signalerar att inget 
engagemang har lagts på gestaltningen. Omsorg förmedlas genom val av detaljer 
och material samt deras inneboende symbolvärde. Det är också viktigt att material 
och detaljer kännas autentiska, trä och andra naturmaterial har en tendens att 
kännas mer “äkta” och tillförlitliga (Nylander 2003 s.251-252). 

2.6.3 Det fysiska rummet påverkar oss
Jönsson(2010) slår fast vid att miljöer påverkar oss mer än vad vi tror. Vi 
reflekterar inte alltid över vilken betydelse arkitektur, färger, belysning med 
mera faktiskt har i vår omgivning. För att skapa en “bra” miljö gäller det att 
finna en balans. Rummet får inte bli för tråkigt utan det bör ha en viss spänning, 
komplexitet, stimulering och trivsamhet. En allt för enhetlig miljö kan skapa 
förvirring (Jönsson 2010). Enligt Küller (2005 s.19) kan ett ökat intresse för 
en miljö fås med hjälp av variation i form, färg och innehåll. Beroende på om 
rummet upplevs “vackert” eller “fult” kommer vi människor att påverkas positivt 
eller negativt. En reaktion på dåliga miljöer kan visa sig genom stress. Ett sätt att 
minska stressen kan vara genom inslag av grönska (Küller 2005 s.18,22). Jönsson 
(2010) menar också på att material skickar oss olika signaler, sten och betong 
känns robusta och säkra medan mjukare material skickar helt andra signaler  
(Jönsson 2010). 

Det finns mycket forskning om den fysiska miljöns påverkan, främst inom 
områden som arbetsplatsen, skol- och vårdmiljön. En studie utförd i Eskilstuna 
av Naturvårdsverket visar på att även utformningen av insamlingsplatsen är 
viktigt att tänka på. Utformningen påverkar nämligen hur mycket som sorteras 
(Naturvårdsverket 2009 s.27). Det får inte vara för krångligt för att människor ska 
vilja sortera. Ett väl utformat återvinningssystem ska upplevas enkelt, praktiskt, 
lätthanterligt, begripligt och bekvämt för de boende så att fler väljer att delta 
i sorteringen. För de ansvariga för insamlingen ska det vara kostnadseffektivt 
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(Mattson Petersen & Berg 2004 s.175,182, Kretsloppskontoret 2009 s.4). Att det 
också är rent, luktfritt och estetiskt tilltalande ger en positiv känsla och gör de 
boende mer benägna att sortera rätt (Jarlbro 2004 s.107, Matsson Petersen 2004 
s.117, Kretsloppskontoret 2009 s.3).

2.7 Användbarhet

Användbarhet är ett begrepp som gäller alla produkter men har kommit att 
framförallt förknippas med  IT och webbsidor. Användbarhet som begrepp 
förekommer också inom arkitekturen och inredning, oftast tillsammans med 
begreppet tillgänglighet som syftar till hjälpa personer med speciella behov som 
olika typer av funktionsnedsättning (Boverket 2015). Dock anses användbarhet 
och dess kriterier högst relevant och som ett bra stöd i arbetet med att förbättra 
miljörummets användbarhet. Att miljörummet ska vara användbart och underlätta 
för användaren att göra rätt anses här vara viktigt för alla människor oavsett 
eventuell funktionsnedsättning. Dock, måste det poängteras, att det är särskilt 
viktigt vid en eventuell funktionsnedsättning. 

Enligt ISO 9241-11 definieras användbarhet som ”Den grad i vilken specifika 
användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett 
ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet 
sammanhang.” 

Användbarhet innebär kortfattat att en produkt, i detta fall ett miljörum, ska 
vara lätt att lära sig (learnability), effektivt att använda (effectivness) och 
tillfredsställande; det ska inte krävas för mycket ansträngning (efficiency) 
(Rogers, Sharp & Preece 2011 s.19). Ottersten & Berndtsson (2002) menar på att 
användbarhet är en kvalitetsegenskap hos en interaktiv produkt. Användbarheten 
visar sig i användingen mellan en produkt (eller en miljö) och dess användare, 
det är alltså ingen inbyggd funktion (Ottersten & Berndtsson 2002 s.16). Enligt 
Ottersten & Berndtsson bör en produkt (eller miljö) utformas med hänsyn till 
människan - dess kognitiva, psykologiska och fysiska aspekter, till dess kontext/
miljö och utifrån vilken nytta den ska ge för att denna ska bli så användbar som 
möjlig (s.14-15). 

2.7.1 Användbarhet och attraktion
Norman anser att ett starkt kriterie för att något ska vara användbart är att det 
också måste vara attraktivt, han menar på att attraktiva saker fungerar bättre. Han 
menar också att god design är när användbarheten och det estetiska är i balans 
(Norman 2002). Maguire (2004) ser på attraktionen till en produkt (eller miljö) på 
ett annat sätt. Är en produkt enkel att använda och uppfyller behoven menar han 
på att dess attraktion också kommer att öka (s. 303).
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2.8 Regler, riktlinjer och goda råd

Vid uppförande, tillbyggnad eller ombyggnad/ändring finns en del regler 
och riktlinjer att följa. I plan och bygglagen står det t.ex. att byggnader, 
återvinningsstationer och centraler ska ha en god form-, färg, och materialverkan 
(8 kap. 1 § 2 p. PBL, 3 kap. 3 § PBF). Enligt Boverket (2011) ska avfallssystemen  
ha ett tydligt koncept, en god utformning och vara trygga (s.46-47, 51). Viktigt 
att tänka på är också att avfallssystemet är en informationsbärare i sig själv, 
utformningen av systemet skvallrar om avfallshanteringens betydelse. Användaren 
ska kunna känna tillit till systemet och även få återkoppling på dennes insats 
(Boverket 2011 s.41). 

Som för alla byggnader finns det vissa riktlinjer som är viktiga att följa, nedan 
följer de riktlinjer som gäller för miljörum. Dessa riktlinjer är uppförda av Avfall 
Sverige (2009 s.10) och Kretsloppskontoret (2009 s.9, 15-17) i Göteborg och är 
baserade på aktuella lagstiftningar samt erfarenheter från avfallsbranschen. 

2.8.1 Riktlinjer
Rummet ska
• ha en takhöjd på minst 2,1 m
• vara ordentligt isolerat för att minimera bullerstörning till angränsande 

fastigheter
• ha halkfria golv utan trösklar och släta, tåliga ytor på väggarna. Kakel är bra!
• ha en avbärarlist som skyddar väggen, 0,95- 1,25 meter från golvet
• ha tydliga skyltar med all nödvändig information
• vara ljust, gärna ljusa väggar för att lätta upp, ventilerat och lättstädat

Dörren ska
• ha en öppning på minst 1 m, helst 1,2 m bred och 2 m hög. Vara lätt att öppna 

och stänga utan störande buller, om dörren är tung bör den ha en automatisk 
öppnare

• gärna ha ett fönster för mer ljusinsläpp, om fönster saknas i rummet
• gå att öppna inifrån utan nyckel, en säkerhet om man behöver ta sig ut fort

Belysningen ska
• ha en ljusstyrka på minst 100 lux
• vara extra god vid informationstavlor
• gärna tändas och släckas automatiskt, vid ljusknapp bör den finnas ca 1,3 

meter från golvet
• gärna fördelas på flera armaturer för bättre ljusspridning och för att höja 

säkerheten om någon ljuskälla skulle gå sönder
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Brandskydd bör bestå av
• automatiska brandlarm och sprinklersystem installeras
• en pulversläckare som finns strax innanför dörren
• att rummet har utformats som en egen brandcell (Klass EL 60) Väggar, golv, 

tak, dörrar och fönster ska ha samma brandklass som byggnaden i övrigt.

Rummet hålls hygieniskt och luktfritt genom att
• rummet hållas svalt men frostfritt
• det finns en bra ventilation, frånluften bör ha ett flöde på 5 liter/ sek och kvm 

golvyta
• förpackningarna som slängs är rengjorda och soppåsar igenknutna
• öppningar större än 5 mm bör undvikas så att skadedjur hålls borta
• locken på kärlen hålls stängda

Kärlen bör
• vara placerade så att det finns en fri gång på minst 1,5 m mellan kärlen
• vara placerade så att det är 6 cm mellan uppradade kärl
• placeras med draghandtaget mot gången
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Detta kapitel innehåller examensarbetets fallstudie. Här presenteras en bakgrund 
om Göteborgs stad samt SGS studentbostäder och deras miljöarbete, miljömål 
samt avfallshantering. 

Till studien har en fysisk plats valts ut för att fungera som ett exempel. 
Miljörummet som ligger till grund för designförslagen ligger på Andra Långgatan 
21 och 23 i Göteborg och tillhör SGS Studentbostäder. Att just detta miljörum 
valdes beror på att SGS dels upplever ett problem med det gällande sortering samt 
så ansågs det kunna vara ett bra och representativt miljörum för studien. 

3.1 Göteborgs Stad

Göteborg är en stad i framkant där många olika satsningar görs för att få en så 
hållbar stad som möjligt och minska påfrestningar på vår jord. Under 2015 pågår 
en stor satsning i Göteborg kallad #GreenhackGBG. Denna satsning sker på 
sociala medier och webbplatsen med samma namn. Projektet är tänkt att hjälpa 
Göteborgarna att leva mer klimatsmart genom att befolkningen engagerar sig 
tillsammans och delar med sig av idéer, projekt och förslag för en hållbar livsstil. 
Målet är att minst 5000 personer ska delta och genom att anmäla sig kostnadsfritt 
får man inbjudningar till seminarium, event och andra aktiviteter. Det läggs även 
upp olika utmaningar varje månad att delta i och vinna fina priser (Fahlgren 2015). 

En annan stor satsning är en informationskampanj med hjälp av så kallade 
avfallsinformatörer. Dessa informatörer ska försöka få boende hos Bostadsbolaget 
att bli mer miljömedvetna och börja sortera samt återvinna bättre (Egle 2015).

Två gånger om året kommer en tidning vid namn Kretslopp ut till alla Göteborgs 
hushåll. I tidningen som ges ut av Kretslopp och vatten finns det att läsa fakta och 
tips kring kretslopp, vatten och avfall (Göteborgs Stad 2015). På Göteborgs stads 
hemsida finns även en lista med “Goda exempel på miljöarbete i staden” där olika 
satsningar som pågår just nu för en ökad hållbarhet finns listade (Göteborgs Stad 
u.å.).

Trots att Göteborg gör många stora satsningar på olika plan runt om i staden för 
en bättre miljö är många av stadens miljörum fortfarande bortglömda. Men enligt 
Göteborgsregionens avfallsplan ska det bli ändring på detta. Då förutsättningarna 
för sortering skapas genom insamlingssystemen bör de vara bekväma och 
tillgängliga för att sortering ska ske i större utsträckning (Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2010 s.24).

3. Fallstudie:  Andra Långgatan 21 och 23
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3.1.1 A2020 - Avfallsplan för Göteborgsregionen
• Öka materialåtervinningen
Fram till år 2020 är ett viktigt mål i avfallsplanen för Göteborgsregionen att 
materialåtervinningen måste öka. Kvalitén på det som materialåtervinns bör vara 
så god att de kan ersätta jungfruligt material2. Detta innebär att återvinningsbara 
förpackningar och material i det brännbara hushållsavfallet minst måste halveras. 
Förpackningar utgör en allt för stor del av soppåsen (Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2011 s.6,10)! I de nästan 20 plockanalyser som genomfördes 
under 2007–09 i sex av GR-kommunerna uppgick andelen förpackningar och 
tidningar till drygt 32 procent. Detta medför extra kostnader för hushållen 
(Göteborgsregionens kommunalförbund 2011 s.12).

• God service på insamlingsställen
I avfallsplanen finns också att läsa att god service ska ges genom fräscha, trygga 
och tillgängliga insamlingsställen. Nedskräpning som ofta går hand i hand med 
källsortering ska motverkas. Lättfattlig information om systemet samt information 
om vilken miljönytta sorteringen medför ska förmedlas till användarna 
(Göteborgsregionens kommunalförbund 2011 s.10). Goda resultat ska återkopplas 
för att på så sätt skapa långsiktig motivation vad gäller sortering och återvinning 
(Göteborgsregionens kommunalförbund 2010 s.25).

• Öka insamlande av matavfall
Minst 50% av matavfallet ska sorteras ut från restavfallet, för att användas som 
växtnäring och biogas (Göteborgsregionens kommunalförbund 2011 s.6).

3.2 SGS Studentbostäder

SGS är en förkortning som står för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 
som bildades 1951. SGS erbjuder ändamålsenliga och attraktiva bostäder till 
högskolestuderande i Göteborgsregionen. Deras vision är “Hem för bättre 
studietid” och värdeorden är trygghet, trivsel och omtanke (SGS u.å.,a.). 

SGS miljöpolicy (SGS u.å.,b.), målen är att
• uppfylla och om möjligt överträffa ställda lagkrav, förordningar och 

föreskrifter.
• ta  del av ny teknik och nya kunskaper, samt ständigt förbättra vårt 

miljöarbete.
• ha en hög miljömedvetenhet hos personal och leverantörer.
• ge förutsättningar för våra hyresgäster att leva miljöanpassat.
• välja produkter, material och leverantörer med miljöhänsyn
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3.2.1 Avfallshantering
För hämtning av restavfall och matavfall är det Renova, ett kommunägt bolag 
som ansvarar. Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvaret och 
är där med inte kommunens ansvar, dessa hämtas av bolaget Ragn-Sells som är 
ett fristående bolag inom återvinning och miljö med flera anläggningar runt om i 
Sverige. 

Ragn-Sells har som ledord att göra det enkelt. De har i många år arbetat med 
olikfrägade lock för att förenkla sorteringen för användarna och få fler att sortera.
Färgerna som används är, blått till pappersförpackningar och tidningar (då det är 
samma material, cellulosa), rött till plast, svart till metall, vitt till ofärgat glas och 
grönt till färgat glas (Ragn-Sells u.å., Informant3). 

De båda bolagen bestämmer var för sig hur många kärl och av vilken storlek som 
behövs i varje enskilt miljörum. En lathund hjälper dem att bestämma hur många 
och vilka kärl ett miljörum borde ha efter hur många hushåll som har tillgång till 
det (Informant3).

3.2.1 Andra Långgatan 21 och 23
Miljörummet på Andra Långgatan 21 och 23 är en så kallad fastighetsnära 
insamling (FNI), förpackningar och tidningar samlas in nära bostaden. Detta 
underlättar för den enskilde att bekvämt lämna sitt avfall och därmed ökar 
insamlingsnivåerna. 

Till miljörummet har enbart de studenter som bor hos SGS tillgång. Det är totalt 
42 hushåll som dagligen använder miljörummet. För mer utförlig information om 
miljörummet se avsnitt 4.2.1.2 (s.32). 

3 Informant, anställd på Ragn Sells.Telefonsamtal den 31 mars 2015
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4. Metoder

I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att samla in empirisk data. 
Metoderna presenteras var för sig innehållande teori, genomförande och resultat.  
Tillsammans med teorin är detta grunden för designförslaget.

De metoder som har används till denna studie är kvalitativa. Dessa metoder 
lämpar sig för en fördjupad och mer fullständig förståelse för det som undersöks 
(Holme & Solvang 1997 s. 92-93). En fördjupad förståelse om hur det aktuella 
rummet fungerar idag samt vilka problem och behov som finns är nödvändig för 
att kunna utveckla ett designförslag på ett användbart och attraktiv miljörum. 
Därför har en plockanalys använts för att säkerställa problemet med felsortering 
i det utvalda miljörummet. En rumsanalys har genomförts för att bättre förstå 
problematiken i det utvalda miljörum. En kvalitativ intervju gjordes med en 
miljöassistent med stor erfarenhet kring förättringar i miljörum. Detta i syfte att 
bekräfta och även utöka kunskapen om problematiken kring insamlingsystemen 
för materialåtervinning. Till sist gjordes en expertutvärdering på skisser och idéer 
med 4 insatta forskare och yrkesverksamma. Detta för att få bekräftat att idéerna 
och lösningarna är genomförbara i praktiken, och tros kunna ge en förbättring av 
miljörummet baserat på den erfarenhet som experterna besitter. 

4.1 Plockanalys

En plockanalys är en omfattande analys för att kartlägga hur källsorteringen ser 
ut i ett givet område. Plockanalysen går till så att de utvalda fraktionerna för 
analysen gås igenom, de material som är felsorterade plockas ut. Dessa vägs sedan 
för att få ett mått på hur mycket sorteras fel i respektive fraktion. Vanligtvis tar en 
plockanalys flera månader att förbereda, genomföra och analysera (Avfall Sverige 
2013a). Med tanke på examensarbetets tidsbegränsning har en enklare variant av 
plockanalys genomförts. Syftet med plockanalysen i denna studie är att säkerställa 
problem med felsortering och få en djupare förståelse för problematiken.

Inför en plockanalys bör en förstudie ske, fakta om undersökningsområdet 
dokumenteras och avfallssystemet beskrivs (Avfall Sverige 2013a s.7). I “Manual 
för plockanalys av hushålls kärl- och säckavfall” (Avfall Sverige 2013a) finns 
flera olika parametrar uppräknade som kan spela in i resultatet. Till denna 
studie har tre parametrar för undersökningsområdet respektive avfallssystemet 
ansetts relevanta. Intressanta parametrar vad gäller undersökningsområdet är 
antalet hushåll som använder miljöhuset, boendeform och ålder. Vad gäller 
avfallssystemet är det bra att dokumentera vad för slags system det är, hur 
hämtningsintervallerna ser ut och avståndet för de boende till insamlingsplatsen 
(s.7). 
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4.1.1 Genomförande av plockanalys
Inför genomförandet av plockanalysen togs det reda på vilka dagar tömning sker 
av de olika fraktionerna. Detta för att dels ha material att gå igenom men också för 
att ha så mycket material som möjligt för att kunna göra en bättre bedömning. Två 
plockanalyser genomfördes, den första på en torsdag då det samlats in avfall från 
1 vecka i de flesta fraktioner, metall, glas och wellpapp från 1 dag. Den andra på 
en måndag då det samlats in avfall från 5 dagar eller mer på samtliga fraktioner. 

Analysen skedde genom att enbart titta på de material som fanns i varje kärl och 
flytta undan lite av de material som låg överst. Alltså hälldes inte innehållet ut, 
sorterades och vägdes då detta inte ansågs relevant för studien. Syftet var att 
säkerställa felsortering och på ett ungefär hur mycket felsortering som sker. 

De fraktioner som analyserats är  alla förpackningar, glas, metall, plast, tidningar 
och papper samt restavfall. Detta då det enligt litteraturen fortfarande är många 
förpackningar som kan sorteras ut från restavfall och det finns ett stort behov av 
att detta görs. Pga. skaderisken har dock inte restavfall analyseras närmare genom 
att påsarna öppnats upp. I många fall kunde ändå påsarnas innehåll tydas.

4.1.2 Resultat av plockanalys
Plockanalysen visar att det ofta förekommer 
felsorteringar, om än ibland i små mängder 
men en enda felsortering kan resultera i att 
det insamlade materialet inte går att använda. 
Tex. kan en enda glödlampa eller porslin som 
hamnat i glasförpackningar göra att allt det 
insamlade materialet måste kasseras. Detta 
på grund av det tidskrävande och riskfulla 
sorteringsarbetet som skulle krävas (Berg & 
Petersen 2004 s.174). Plockanalysen kunde 
även säkerställa teoridelens påstående om att 
majoriteten av restavfallet innehåller material 
som kan återvinnas.   

Förutom eventuella felsorteringar gjordes 
även andra relevanta iakttagelser under 
plockanalyserna. Vad gäller kärlens 
märkningar och färgkoder kunde det 
konstateras att de kärlen som är för restavfall 
respektive matavfall ej är märkta. Kärlet för 
metall hade i likhet med kärlen för färgat glas 
ett ljusgrönt lock. Efter ett telefonsamtal med 
Ragn-Sells kom det fram att kärlet för metall 
borde ha ett svart lock. 
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Figur 2. Detaljbild, felsortering i kärlet 
för ofärgat glas. Både planglas och 
dricksglas finns 



För plast finns det två kärl, ett för hårda plastförpackningar och ett för 
plastförpackningar från hushållsavfall. Efter telefonsamtal med Ragn-Sells kom 
det fram att det sedan länge gått ifrån delad sortering av mjuk och hårdplast. Att 
kärlet för hård plast står kvar kan skapa förvirring.

En annan intressant iakttagelse är att kärlen ofta lämnats med öppna lock samt att 
det i dessa kärl fanns mer lämnat avfall än i de med stängda lock! Kärlen, oavsett 
fraktion, var heller inte fulla på tömningsdagen. Detta konstaterades vid flera 
tillfällen och innebär att det skulle vara möjligt att plocka bort något/några kärl 
samt byta ut något/några mot större volym för att på så sätt skapa mer plats.

Som slutsats till denna plockanalys kan det konstateras, precis som nämns i 
teoridelen, att det förekommer felsorteringar samt att det fortfarande finns en hel 
del kvar att sortera ut från hushållsavfall. Det verkar även vara så att locken är ett 
problem när det gäller sorteringen. (För utförlig plockanalys med tabell se bilaga 
Plockanalys)

4.2 Rumsanalys

För att få en bild av hur det befintliga rummet fungerar idag och för att förstå 
problematiken kring den fysiska platsen genomfördes en rumslig analys. En 
rumsanalys hjälper till att upptäcka och klargöra problem med det befintliga 
rummet (Ching & Binggeli 2012 s.40).

4.2.1 Teoretisk bakgrund för genomförande av rumsanalys
Vid genomförandet av rumsanalysen togs det hjälp av Bollnows (i Bergström 
1996 s.32) synsätt för att förstå hur rummet kan upplevdas samt Ching och 
Binggelis (2012 s.58) checklista som stöd för den fysiska delen av analysen. 
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Figur 3. Överblick på kärl som lämnats med öppna lock.



4.2.1.1 Det upplevda rummet
Förutom att rummet är en rent fysisk plats sänder det också ut signaler till oss och 
påverkar oss på olika sätt. Vad rummet ger för upplevelse är en viktig del i hur ett 
rum uppfattas av den som vistas i det. Bollnow (i Bergström 1996 s.32), professor 
i filosofi, ansåg att det inte är det fysiska rummet i sig som påverkas oss utan hur 
det upplevs. Bollnow myntade två begrepp för att beskriva ett rum, det fysiska, 
mätbara och det upplevda.  

För att förstå hur ett rum upplevs av människorna som vistas i det kan man 
subjektivera rummet, detta hjälper till att förstå hur rummet inverkar på människor 
och hur rum och människor samverkar. Genom att benämna former, färger, ljus 
och material med hjälp av olika subjekt så som; lugna, aggressiva, kalla, aktiva, 
varma och välkomnande skapas en bättre förståelse av hur rummet upplevs. 
Bergström (1996 s.82) menar att motsvarande känslor till de beskrivande 
subjekten väcks hos användaren. 

4.2.1.2 Det fysiska rummet
För att beskriva det fysiska rummet har Ching & Binggelis (2012 s.58) checklista 
varit till hjälp. Första steget är att dokumentera rummet  genom att fotografera 
och mäta upp det för att sedan kunna skapa en planritning av rummet som ska 
analyseras. Sedan observeras rummet och dess beståndsdelar, vilket noteras på 
ett papper. De olika beståndsdelarna är bland annat, form, skala och proportioner, 
placering av dörrar, fönster och ljuskällor, ventilation, el och ledningar, vägg-, 
golv- och takmaterial och utmärkande detaljer.

4.2.2 Genomförande av rumsanalys
Rumsanalysen genomfördes genom ett besök vid det utvalda miljöhuset. Rummet 
fotograferades, mättes- och skissades upp. Även en film gjordes för att få en 
bättre sammanhängande bild av rummet vid behov att behöva gå tillbaka för att 
kolla upp något. Utifrån mått och skiss på rummet ritades sedan rummet upp i 
3D-programmet SketchUp. Detta för att ha en lättanvänd 3D modellen som stöd 
under arbetet med det nya förändringsförslaget. 

Rummets beståndsdelar och upplevelsen av rummet antecknades i stödord för att 
sedan skrivas ihop till en löpande text. 

4.2.3 Resultat av rumsanalys
Miljöhuset på Andra Långgatan är ett så kallat fastighetsnära miljöhus och ligger 
inte mer än 20 meter från in/utgångarna till det hyreshus som har tillgång till 
det. Första upplevelsen av miljöhuset är att det är väldigt mörkt, rått och ruggigt, 
nästan lite kusligt. Ventilationen låter högt och en doft av sopor gör sig påmind.
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Miljöhusets form är rektangulär, golvytan är ca 13,5 kvm. En tung metalldörr 
mitt på ena kortsidan leder in i rummet. Invändigt är det inte helt färdigställt. 
Takstolarna och de råa betongblocken är synliga vilket ger en provisorisk och 
bortglömd känsla. Det finns även en springa mellan tak och vägg. Golvet som är i 
grå obehandlad betong har smutsfläckar och det finns en del skräp och glasbitar på 
golvet vilket ger ett stökigt och inte ett välkomnande intryck. 

Automatisk belysning tänds så fort passering av 
dörren sker, dock tar det lång tid för ljuskällorna 
att nå full ljusstyrka. Har ljuskällorna varit 
släckta länge hinner de inte nå full styrka innan 
användaren har hunnit ut igen. Ljuskällor består 
av en lysrörsarmatur med lågenergilysrör och 
kallt, blått sken samt en mindre takarmatur 
med lågenergilampa och varmt, gult sken. 
Ljuskällorna är placerade asymmetriskt i rummet, 
de har båda skruvats fast på en befintlig balk åt 
höger i rummet vilket ger ett något obalanserat 
ljusflöde. Ventilation finns på tre ställen i rummet, 
två ventilationshål borrade i ytterväggen vid 
dörren och ett ventilationsrör i motsatt vägg med 
två utsug. Ett litet fönster finns, dock tillför det 
inte mycket ljus. Ingen utrustning för brand.

Längs med alla väggar står 14 kärl i olika storlekar. Varje kärl har lock med färg. 
Färgerna som använts är, blått till både pappersförpackningar och tidningar (då det 
är samma material, cellulosa), rött till plast, svart till metall, vitt till ofärgat glas 
och grönt till färgat glas. Resterande del av kärlen är genomgående gröna dock i 
olika nyanser vilket skapar förvirring och osäkerhet kan uppstå kring om de har 
någon betydelse. Kärlen står trångt och några av kärlen är svåra att komma åt utan 
att behöva sträcka sig och i stort sett halvligga över andra kärl för att kunna slänga 
sina sopor. Några av kärlen står utan lock andra med. 
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Figur 5. Detaljbild på belysningen

Figur 4. Planritning på miljörummet, pilen visar ingång.



Locken skulle kunna medföra ett problem om användaren har mycket att slänga 
och därmed har svårt att öppna locket. Inga avställningsytor finns eller möjlighet 
att tvätta/torka händerna. 

4.3 Intervju

Intervjuer kan antingen vara kvalitativa eller kvantitativa, detta beror på och styrs 
av syftet med studien (Trost 2010 s.25). I denna studie har kvalitativ intervju 
används. Utmärkande för en sådan intervju är enkla och raka frågor som ger 
komplexa men innehållsrika svar vilket är bra då förståelse och att finna mönster 
är syftet med intervjun (Trost 2010 s.25, 32). Kvalitativa intervjuer ger också 
djupare och mer fullständiga uppfattningar, det ökar informationsvärdet (Holme & 
Solvang 1996 s.101)

Kvalitativa intervjuer ger den intervjuade möjlighet att påverka utvecklingen och 
nya infallsvinklar kan uppkomma. Det är dock extra viktigt att se till att ämnet 
inte lämnas och att de frågor som planerats besvaras (Holme & Solvang 1996 
s.99). 

En intervju kan antingen ha låg eller hög standardisering och antingen vara 
strukturerad eller ostrukturerad (Trost 2010 s.39-40). Med standardisering menar 
Trost (2010) till vilken grad situationen och frågorna är precis samma för alla 
intervjuade. “Standard innebär avsaknad av variation, allt är likadant för alla” 
(Trost 2010 s.39). Låg standardisering innebär däremot att frågornas ordningsföljd 
anpassas efter situation och intervjuperson. Den intervjuade är även med och 
bestämmer ordningsföljden. Utifrån tidigare svar formuleras sedan följdfrågor 
(Trost 2010 s.39). Begreppet strukturering har olika definitioner. Trost (2010) 
menar på att det antingen kan betyda att en intervju har fasta eller öppna frågor 
eller att intervjun har ett givet ämne som alla frågor handlar om (s.40). 

Hur intervjun dokumenteras beror på situation och preferenser, en intervju 
kan dokumenteras på fler olika sätt, papper och penna är ett vanligt alternativ. 
Anteckningar förs löpande under intervjun för att sedan kompletteras ytterligare 
med minnesanteckningar . En fördel med anteckningar är att tex. ingen 
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Figur 6. Överblick på miljörummet så som det ser ut idag.



ljudupptagare kan störa intervjun och få den intervjuade att känna sig obekväm. 
Dock kan frenetiskt och icke genomgående antecknande vara störande, vilket är 
viktigt att tänka på (Trost 2010 s.75-76). 

4.3.1 Urval
Gisela Weber, miljöassisten på Poseidon ett bostadsbolag i Göteborg, kontaktades 
för en intervju. Detta för att få ytterligare perspektiv på problem som kan 
uppkomma i miljörum, då målgruppen trots upprepade försök inte ville medverka. 
Det frågades även efter råd om vad som bör tänkas på kring utformningen 
av ett miljörum. Valet att intervjua just Gisela är för att Poseidon har fått stor 
uppmärksamhet kring sin satsning på nya moderna miljörum och ligger i framkant 
på detta område. Gisela har stor erfarenhet kring miljörum, problem som kan 
uppstå och hur de bör utformas. 

4.3.2 Genomförande av intervju
En intervjuguide med ett antal övergripande frågor med utgångspunkt ifrån 
frågeställningen för studien, förberedes innan intervjun. Frågorna ställdes 
på så sätt att de gav utrymme för följdfrågor och för informanten att själv 
styra ordningsföljden. Intervjuguiden innehöll en kort lista med de viktigaste 
frågeområdena (Trost 2010 s.71). Intervjun hade låg standardisering och 
anpassades efter hur samtalet flöt på samt var ostrukturerad, i detta fall på så 
sätt att inga bestämda svarsalternativ fanns. Detta passade bra då svaren blev 
innehållsrika och följdfrågor kunde ställas utefter de svaren som informanten gav. 

Intervjun genomfördes via telefon, detta då det var smidigt och behändigt vid 
knappt om tid och svårt att få in ett möte. Svaren antecknades under intervjun 
vilket fungerade bra och kom inte att störa eller påverka informanten, vilket 
annars kan vara vanligt förekommande vid antecknande (Trost s.76). Efter 
intervjun sammanställdes svaren utifrån de anteckningar som förts under samtalet 
(Se bilaga Intervju).

4.3.3 Resultat av intervju
Intervjun bekräftade en del av det som litteraturen och platsanalysen redan har 
bidragit med men det kom också fram nya aspekter kring problem i miljörum. 

Precis som teorin tagit upp påverkas människors vilja till att sortera även av det 
utanför miljörummets väggar. Tex. vana och bekvämlighet men också utrymme 
för sortering i hemmet. 

Under intervjun blev det tydligt att en viktig faktor när det kommer till 
miljörummet är renlighet och hygien. Detta återkom vid flera tillfällen under 
intervjun. Gisela berättar att hur rena eller smutsiga kärlen är kan vara av stor 
betydelse för om människor väljer att sortera. Även de som redan sorterar kan 
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sluta att göra det om kärlen blir på tok för smutsiga. Lukt är en annan faktor som 
hänger ihop med renlighet och hygien och som ofta förekommer i miljörum, 
viktigt är att hålla låg temperatur, ha bra ventilation och gärna en luktrenare. 
Finns det möjlighet är indraget vatten att föredra. Det gör rengöringen av rummet 
enklare samt ger användarna möjlighet att tvätta händerna. Rummet bör dock vara 
uppvärmt till +5 grader. 

Att miljörummen ska vara snygga estetiskt sett är även det viktigt samt att de 
är enkla både vad gäller sortering och utformning. Trygghet är en annan viktig 
faktor, det ska kännas tryggt att gå in i och vistas i ett miljörum. Därför har 
Poseidon arbetat mycket med stora fönsterpartier och närvarostyrd belysning 
för att öka tryggheten. Miljörummen är aldrig helt släckta, befinner sig ingen i 
rummet går belysningen på sparlåga men är inte helt släckt, detta för att ingen ska 
behöva tveka på att gå in. 

4.4 Expertutvärdering

Utvärderingar är något som bör ske vid olika tillfällen i en process, gärna 
redan tidigt i processen för att snabbt kunna fånga in fel och brister. Antingen 
genom enbart muntlig beskrivning, med hjälp av skisser på designförslaget eller 
pappersprototyper (Ottersten & Berndtsson 2002 s.93). 

Ett sätt att utvärdera användbarheten är genom så kallade expertutvärderingar. 
En expertutvärdering sker genom att en utomstående expert inom det aktuella 
området, i detta fallet källsortering, utvärderar användbarheten. Både innehåll 
och utformning utvärderas för att se hur väl det stödjer målgruppens behov. Den 
som ska utvärdera får information om målgruppen, produktens (el. rummets) 
syfte, användningssituationen samt de vanligaste och/eller viktigaste uppgifterna 
som ska utföras av användaren . En expertutvärdering ska resultera i förslag på 
hur de upptäckta problemen kan åtgärdas (Ottersten & Berndtsson 2002 s.93, 
E-delegationen 2014). 

4.4.1 Urval
Till expertutvärderingen valdes 4 yrkesverksamma och forskare inom 
källsortering. De 4 som valdes ut hade tidigare i studien kontaktats på olika sätt 
eller rekommenderats av andra som blivit kontaktade. 

4.4.2 Genomförande av expertutvärdering
Ett dokument, via Google docs, gjordes i ordning med en kortare introduktion 
om hur rummet ser ut idag samt information om målgrupp, rummets syfte 
och uppgifterna som ska utföras i rummet. Ett antal enklare skisser (se bilaga 
Expertintervju) med skriftlig förklaring infogades också i dokumentet. Dessa 
skisser var de som experterna fick utvärdera utifrån hur väl de olika idéerna 
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och lösningarna skulle kunna fungera i praktiken, om sorteringen ansågs kunna 
underlättas och om rummet ansågs användbart.

Via mejl kontaktades sedan forskare och yrkesverksamma inom källsortering. I 
mejlet bifogades var sin länk med tillgång till dokumentet där de enkelt kunde 
kommentera direkt. Varje tillfrågad fick sin egna unika länk, detta för att de 
inte skulle kunna påverkas eller störas av de andra. Google docs användes för 
att spara tid och undvika att skicka flera dokument fram och tillbaka. På så sätt 
minimerades momenten för de tillfrågade.

4.4.3 Resultat av expertutvärdering
De svar som kom in var övergripande positiva. Förslagen på färgkodning mottogs 
väl, både idén om att färgkoda kärl och vägg. Däremot påpekade en responent 
att det eventuellt kan vara svårt och dyrt logistiskt med olika färgade kärl. Att 
komplettera färgkodningen med symboler ansågs bra då de är språkoberoende. 
Att ge ett snyggt intryck av miljörummet ansågs av de tillfrågade också som en 
väldigt viktig del. Ett förslag för ett snyggt intryck var att bygga in kärlen vilket 
ansågs både snyggt och praktiskt med avställningsytor, dock dyrt. De både enklare 
och billigare idéerna för ett snyggare intryck var bland annat att sätta på dekaler 
på kärlen vilket ansågs vara en väldigt bra idé. Ett annat förslag var att ha ett 
konstnärligt inslag genom ”materialprover” vilket dock fick ett varningsfinger då 
det ansågs kanske kunna dra ner tydligheten på informationen. 

Att förstora fönstret ansågs bra men att det passar bäst vid nybyggnad eftersom 
kostnaden att sätta in större fönster i ett befintligt miljörum blir hög.

Små men betydelsefulla detaljer så som handtag på locken och pedal på kärlen 
fick även det positivt bemötande då de som tillfrågades vittnade om att det ofta 
anses äckligt att komma för nära kärlen. Däremot framfördes synpunkter om att 
lock med hål i olika former för att vägleda och förhindra felsortering inte alltid 
fungerar så optimalt som man kan tyckas tro. 

Att informera och uppmärksamma användarna på olika sätt tex. genom “visste-
du-att”-fakta på väggen, information om materialen på locken eller med hjälp av 
symboler visa som händer med det utsorterade materialet ansågs högst viktigt och 
ett bra sätt. Dock påpekades det att ett system kan behövas för att uppdatera och 
förnya informationen. Det framkom även tips om att försöka förmedla att vissa 
material är viktigare än andra att återvinna. 
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4.5 Etiska överväganden

Genom etiska överväganden har de individer som deltagit fått sin integritet 
skyddad. Samtliga individer som medverkat fick god kännedom om studiens 
syfte samt att informationen enbart kommer att användas för denna studie. Vid 
intervjun bads det särskilt om tillåtelse att få publicera namn i rapporten. Från 
expertutvärderingen har inga namn sparats utan enbart svaren har sammanställts. 
Detta för att inte kunna koppla en individ till ett specifikt svar eller åsikt.



I detta kapitel presenteras den idéprocess som ligger bakom arbetet och vägen 
fram till designförslagen. Följt av två designförslag på ett attraktivt och användbart 
miljörum. Designförslagen presenteras och diskuteras utifrån den teori och 
empiri som ligger till grund för denna studie.

5.1 Idéprocess

Utvecklingen av och tankar kring designförslaget har skett genom hela arbetet. 
Litteraturstudier och metodarbete har bidragit till att få en ökad förståelse för 
problemet samt behoven. Under studiens gång har återkommande ord påträffats 
och fyra av dessa har valts ut som primära ledord till det nya designförslaget. 
Dessa ord är enkelhet/bekvämlighet, trygghet och estetiskt tilltalande. Dessa 
fyra primära ledord är de som utgör grunden för designförslagen och resulterar 
i ett attraktivt och användbart miljörum. Enkelhet och bekvämlighet har slagits 
samman då de anses höra ihop och vara beroende av varandra. Om något är enkelt 
anses det också vara mer bekvämt och tvärtom. Något som också togs upp flertalet 
gånger i litteraturen, som inte handlar om den fysiska utformningen i sig, är vikten 
av förståelse för och om källsortering. Varje enskild människa bör veta om varför 
källsortering behövs samt får en känsla av att sin insats är av vikt! Därför har 
förståelse kommit att bli det sekundära ledordet.

Studien tog sitt avstamp i att vilja ändra beteende och syftet var från början att 
främja källsortering och att öka intresset. Dock, som det togs upp i teoridelen, 
är det väldigt svårt att direkt motivera eller att ändra ett beteende hos en person. 
Under studiens gång har syftet med hjälp av teorin kommit att ändras och studiens 
mål har blivit att skapa ett attraktivt och användbart miljörum. Tankarna kring ett 
attraktivt och användbart miljörum tog sin början i att majoriteten av litteraturen 
tog upp problem som dålig lukt, att miljörummen är äckliga, otydliga, ineffektiva, 
svåra att förstå, inte tillräckligt bekväma eller estetiskt tilltalande. Det finns 
många problem men enligt litteraturen finns det idag inte rätt möjligheter och 
förutsättningar för en bekväm och enkelt källsortering i ett estetiskt tilltalande 
miljörum. Miljörummen är helt enkelt inte användbara. Bekvämlighet, enkelhet 
och attraktion är tre av användbarhetens kriterier. Som svar på efterfrågan av rätt 
möjligheter och förutsättningar började arbetet med att ta fram ett attraktivt och 
användbart miljörum. 

Redan tidigt i arbetet formades tankar kring färgkodning, färg är ett bra sätt för 
att skapa urskiljning. Det skulle bidra till att användarna enkelt och bekvämt kan 
sortera rätt, vilket efterfrågas i litteraturen. En annan tanke som formades allt mer 
under arbetets gång var att skapa ett  “hemtrevligt” miljörum men utan att skapa 
förvirring och ta rummet ur sitt sammanhang. Tanken med den hemtrevliga känsla 
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är att den ska bidra med att höja statusen för och sätta ett värde på källsorteringen. 
Miljörum och sopor förknippas ofta som något oattraktivt och äckligt, idén om att 
ge användaren en oförväntad upplevelse började att formas. Ambitionen blev att 
göra miljöhuset till en trevlig plats som förknippas med något lustfyllt och som 
hamnar i våg med källsorteringens faktiska och otroligt viktiga betydelse för vår 
och jordens framtid. Och också visa på att källsortering inte behöver förknippas 
som något äckligt och fult.

Under arbetets gång har de idéer som dykt upp skrivits ner i tankekartor för att 
skapa en bra överblick, enkelt kunna fylla på samt se vilka idéer som kunde 
kombineras. Redan från start var tanken att ge förslag på mer än en designlösning, 
detta då det är svårt att säga att ett enda förslag är det bästa möjliga. 

Som ett nästa steg, efter tankekartorna, sattes en moodboard ihop med 
inspirationsbilder. Några av idéerna från tankekartorna och moodboarden valdes 
ut och skissades upp för hand i olika kombinationer på planritningar och sektioner 
av miljörummet. Enbart idéer och tankar kring hur miljörummet skulle kunna bli 
mer bekvämt och enkelt skissades upp i förstahand. Idéer och tankar kring den 
estetiska utformningen fick mer plats senare i idéarbetet. Utifrån de kommentarer 
som inkommit från expertutvärderingen arbetades förslagen om. Som ett sista 
steg ritades de två designförslagen upp med utvalda delar från skisserna i 
3D-programmet SketchUp för att få rätt skala och proportioner.
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Figur 7. Ett urval av skisser, fler finns att se i Bilaga Expertutvädering



5.2 Designförslagen

Målsättningen med designförslagen är att de ska upplevas användbara, de 
ska underlätta för användaren att lätt kunna sortera rätt. I det långa loppet 
är förhoppningen att designförslagen även ska kunna öka motiveringen att 
källsortera hos användarna. 

Utifrån teorin och den empiriska data som samlats in har tre primära ledord och ett 
sekundärt ledord tagits fram, som nämndes under 5.1 Idéprocess. För att upprepa 
så är enkelhet och bekvämlighet, trygghet och estetiskt tilltalande de primära 
ledorden. Det sekundära ledordet är förståelse. Dessa har varit grundpelarna för att 
ta fram två designförslag på användbara miljörum.

Två designförslag har arbetats fram, dels för att det inte finns en enda universell 
lösning på hur ett användbart miljörum ska se ut. Men också för att det ena 
förslaget innehåller åtgärder som med enklare medel kan genomföras än det 
andra. Förslagen och idéerna i båda designförslagen är gjorda så att de ska gå 
att applicera även på andra miljörum. De kan omarbetas och anpassas för att 
passa varje specifikt miljörum. Förslagen presenteras var för sig, dock har båda 
förslagen några åtgärder gemensamt som presenteras här nedan

Under arbetet med designförslagen har Ching & Binggelis (2012 s.117) fyra 
steg till god rumsutformning varit väldigt användbara. I båda designförslagen 
har behovet av att kunna sortera material snabbt och enkelt lösts på olika sätt. 
Lämpliga material har valts på så sätt att de är släta, lätta att rengöra men också 
halkfria vilket är viktigt när det handlar om ett miljörum (Kretsloppskontoret 
2009 s.9,15,17). Designen, den informativa delen tillsammans med den dekorativa 
delen, som återfinns i förslagen har utformats på så sätt att de ska tilltala synsinnet 
och vara estetiskt tilltalande. Den tydliga färgkodningen och det enhetliga 
utseendet tillsammans med den estetiska utsmyckningen i respektive förslag ska 
bidra till att förmedla rummets syfte samt ge mening till användaren att använda 
och utforska rummet. 

5.2.1 Gemensamma förändringar
Under rumsanalysen så var det första intrycket av miljörummet att det är väldigt 
mörkt, rått och ruggigt, nästan lite kusligt. De första åtgärderna som vidtagits 
är därför att ljusa upp rummet, både med att måla väggarna och tak men också 
genom att förbättra belysningen. Andra gemensamma åtgärder är en tydlig 
färgkodning, modifiering gällande antal och storlek på kärlen, säkerheten vid 
brand samt så har båda förslagen fått var sin estetiska utsmyckning.
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5.2.1.1 Belysning
Lysrörsarmaturer med lågenergilampor har valts för att sprida ett jämnt, neutralt 
och skuggfritt ljus i hela rummet (Janssens 2006 s.208). Lysrörsarmaturer är 
vanligen stora och avlånga i formen vilket göra att hela rummet täcks med ljus på 
ett bra sätt. Hade mindre takarmaturer använts hade det dels behövts fler armaturer 
för att täcka upp det ljus lysrörsarmaturer sprider och ljusflödet hade inte blivit 
lika jämnt. Lysrörsarmaturer har också fördelen att kunna vara frihängdande en 
bit ner från taket för att även sprida ljus uppåt, vilket Küller påpekar är viktigt 
för att hela rummet ska bli ljust (Küller 2006 s.97). Det nu mer upplysta rummet 
med ett jämt ljus bidrar även till att rummet känns mer tryggt. Boverket (2011) 
menar på att bra belysning inte enbart bidrar till en tryggare miljö utan den blir 
också trevligare samt så underlättar det för användarna (s.41). Flera armaturer har 
satts in både för att fördela ljuset bättre men också öka tryggheten om en ljuskälla 
skulle gå sönder (Kretsloppskontoret 2009 s.18). Den automatiska tändningen 
behålls då den är bekväm, hygienisk och en trygghet för användaren. 

5.2.1.2 Färg
Tak och väggar har fått en vit kulör som bryter av något mot gult för att ge 
rummet en varmare känsla och inte kännas för sterilt och stelt. Då färgsättning bör 
ske så att taket är ljusare än väggarna (Küller 2005 s.97), har taket fått en något 
ljusare kulörton är väggarna. Även ventilationen har målats i samma vita kulör 
som väggarna, detta för att den ska smälta in och inte ta onödig uppmärksamhet.
På en så pass ljus kulör syns dock smuts lättare vilket kan göra att miljörummet 
efter ett tag kommer att upplevas som stökigt och äckligt. Dock anses de fördelar 
som denna ljusa kulör medför till rummet väga tyngre. Den ljusa färgsättningen 
gör att rummet upplevs som större samt också ljusare (Ching & Binggeli 2012 
s.117) och därmed tryggare. Ljusa rum är att föredra enligt Kretsloppskontoret 
(2009 s.15), det lättar upp. Vitt är dock inte den enda ljusa kulör, även andra ljusa 
kulörer hade bidragit till att rummet upplevts som stort och ljust. Dock skulle 
det ha medföra att märkning och eventuella symboler som placerats på väggarna 
skulle bli svårare att utskilja. 

5.2.1.3 Färgkodning
Färgkodning användas för att underlätta för användaren att finna rätt visuella 
ledtrådar genom pop-out effekten och där med snabbt och enkelt kunna sortera 
rätt. Väggarna har valts att hållas neutrala för att graden av kontrast ska göra 
objekten distinkta och lätta att lägga märke till (Ware 2008 s.29). I designförslag 1 
har även symboler valts att användas som ett komplement till färgkodningen. Att 
kombinera en pop-out effekt med t.ex. både färg och form underlättar enligt Ware 
att snabbt hitta det man söker (Ware 2008 s.32-33). 
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De färger som används för färgkodning är i stort sett de färger som redan används 
i miljörummet, detta för att öka möjligheten till lärbarhet. Dock har en extra 
särskiljning valts att göras när det gäller pappersförpackningar och tidningar då 
båda dessa fraktioner hade mörkblått som färg. Pappersförpackningar har fått 
förbli mörkblått men tidningar har fått en ljusare nyans av blått. Den blåa färgen 
valdes kvar då den redan är implementerad. Den ursprungliga färgkodningen 
har också valts att behållas då de färger som används verkar vara de vanligaste 
förekommande färgerna för respektive fraktion. 

Efter att rumsanalysen hade genomförts dök tanken snabbt upp på att de olika 
kärlen skulle behöva urskiljas ännu mer ifrån varandra. Detta för att användarna 
snabbt och enkelt ska kunna sortera rätt vilket togs upp i teoridelen är något som 
efterfrågas. Då det i dagens läge enbart är locken som skiljer fraktionerna åt 
och då kärlen ibland kan stå med öppna lock som hamnat bakom kärlet tar det 
längre tid för användaren att vara helt säker på var denne ska slänga sitt material. 
Skyltarna är också så pass små att användaren bör stå nära för att helt säkert veta 
vilket kärl som hör till vilken fraktion, speciellt då alla lock inte stämde överens 

44

Figur 9. Detaljbild, färgerna som använts för färgkodning i båda förslagen.

Figur 8. Detaljbild, symbolerna från designförslag 1



med fraktionens egentliga färg. Därför har en genomgående färgkodning använts, 
både på materialmärkning, eventuella symboler samt hela kärlen. Detta för att ge 
ett enhetligt intryck men också främja en snabb särskiljning. 

Färgkodningen innehåller 8 färger, varav 6 unika kulörtoner. Unika kulörtoner 
bör enligt Ware (2008 s.77) användas så långt som möjligt för att underlätta 
särskiljbarheten och lärbarheten. Istället för att välja ljusbått till tidningar hade 
t.ex. lila kunnat användas och ljusgrönt hade kunnat bytas ut mot t.ex. orange. 
Detta hade å ena sidan medfört att färgkodningen då skulle bestå av 8 unika 
kulörtoner men å andra sidan skulle det vid avsaknaden av de redan inlärda 
och förknippade färgerna kunna medföra förvirring. Då den blåa färgen länge 
använts på tidningar och den ljusgröna är förknippad med färgat glas beslutades 
det att behålla dessa kulörer, även om de inte är unika kulörtoner. Den ljusblåa 
kulören anses dock tillräckligt tydlig för att inte skapa förvirring. Att ha två olika 
fraktioner med samma färg, trots samma grundmaterial och inlärning, anses kunna 
skapa fler felsortingar än om de särskiljs. 
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Figur 10. Detaljbid, färgkodningen från designförslag 1

Figur 11. Detaljbild, färgkodningen från designförslag 2



Symbolerna som använts i designförslag 1 anses vara representativa och 
föreställer vanligt förekommande material i respektive fraktion. Användaren 
ska snabbt förstå vilken fraktion det gäller utan att behöva läsa. Symbolerna är 
språkoberoende samt kompletterar färgkodningen på ett bra sätt. 

5.2.1.4 Säkerhet
En brandsläckare, brandvarnare samt sprinklers har satts in i rummet då 
detta rådges av Avfall Sverige (2009 s.10) och är en bra säkerhetsåtgärd. 
Brandsläckaren har placerats på vänster sida precis innanför dörren, ovanför 
restavfallet för att lätt kunna få tag på den utan att kliva in i rummet. 

Som en del av säkerhetsaspekten så har en automatisk dörröppnare installerats 
vilket rekommenderas av Boverket (BFS 8:6). Då dörren är tung ska dörröppnaren 
underlätta men också göra det mer bekvämt för användarna och även vara mer 
hygieniskt.

5.2.1.5 Kärlen
I båda designförslagen har ett antal kärl plockats bort, då det under plockanalysen 
uppmärksammades att kärlen ofta inte var fulla nära inpå tömningsdagen (se figur 
13.). Kärlet för hårda plastförpackningar har plockats bort då denna fraktion inte 
finns längre och ersatts med ett kärl för alla plastförpackningar. En del kärl har 
också bytts ut till kärl av större storlek och färre antal. Alla kärl kan dock inte 
användas till alla fraktioner pga. att kärlen då kan bli för tunga. För att kunna 
bedöma kärlens storlek togs det hjälp av en tabell från Fastighetsägarna (2004 
s.21). Vid val av vilka kärl som skulle tas bort eller bytas ut mot annan storlek 
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Figur 12. Detaljbild på säkerhetsåtgärderna i de båda designförslagen



har det tagits i beaktning att designförslagen ska medföra ökningar i utsorterat 
material och därmed kan inte allt för många kärl plockas bort.  

I och med att kärl har tagits bort och bytts ut blir 
rummet mer rymligt och alla kärlen nås utan att 
användaren behöver sträcka sig över andra kärl.

I båda förslagen har kärlet för matavfall 
placerats längst in i rummet, detta är något som 
rekommenderas för att inte en stressad användare 
ska slänga fel (Kretsloppskontoret 2012 s.5). 
Matavfallet har dock i dessa förslag främst 
placerats längst in och precis under ventilationen 
för att få bättre luft med mindre lukt inne i 
rummet. 

5.2.1.6 Estetisk utsmyckning
I båda förslagen har en estetisk utsmyckning placerats på väggen längst in i 
rummet dock ser de något olika ut i de båda förslagen. Dessa har placerats på 
just den väggen för att inte blandas ihop med informationsanvisningarna för 
källsorteringen och där med kunna förvirra användaren. Utsmyckningarna ska 
bidra med att rummet inte ska upplevas som tråkigt. Genom bland annat spänning 
och komplexitet kan ett rum enligt Jönsson (2010) upplevas som trivsamt. 

De estetiska utsmyckningarna är gjorda av återvunnet material. Det återvunna 
materialet har valts för att fungera som metafor för källsorteringen, det material 
som kommer in återanvänds och blir nya produkter. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Material Befintliga kärl Förslag på kärl 
   
Pappersförpackningar 2 x 660 l 1-2 x 660 l 

Tidningar 2 x 190 l 1 x 370 l 

Plast 1 x 190 l + 1 x 370 l 2 x 370 l 

Metall 1 x 190 l 1 x 190 l 

Ofärgat glas 2 x 190 l 1 – 2 x 190 l 

Färgat glas 2 x 190 l 1 x 190 l 

Restavfall 3 x 660 l 2 x 660 l 
Figur 13.  Tabell över dagens respektive förslag på antal kärl samt storlek.
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Figur 14. Detaljbild på kärlet 
för matavfallet placerat under 
ventilationen



Att återanvända material som faktiskt slängs i rummet är dels miljövänligt 
men ska också visa på att det vi kallar sopor inte nödvändigtvis är just sopor. 
Utsmyckningen ska hjälpa användaren att få upp ögonen för att ett miljörum och 
dess innehåll inte egentligen är äckligt, det som slängs kommer till användning 
och man kan faktiskt själv använda det! Sedan en tid har det blivit en trend att 
använda sig av återvunna material och göra nya saker i hemmet, den så kallade 
DIY-trenden (Do It Yourself). 

Utsmyckningarna har valts att hållas neutrala vad gäller färgval, detta för att de 
ska särskilja sig från det informativa. Dessa utsmyckningar innehåller många 
olika material, texturer och former vilket gör att de ändå sticker ut och drar till sig 
uppmärksamheten. Gråskalor är mindre kraftfulla och därmed stjäl de inte lika lätt 
vår uppmärksamhet (Ching & Binggeli s.116), vilket i detta fallet är bra. Skulle 
de däremot innehålla mer färg skulle de konkurrera för mycket och störa det 
informativa i rummet. Risk finns även för att de olika delarna skulle läsas ihop och 
skapa förvirring hos användaren. De skulle även göra att de informativa delarna 
som är det viktigaste i rummet inte längre skulle vara lika distinkta och lätta att 
snabbt upptäcka. 

Utsmyckningarna ska även tillföra en extra dimension till rummet och öka 
intresset för det vilket enligt Küller (2005 s.19) kan göras med en variation i 
form, färg och innehåll. Förutom en variation i form och även färg innehåller 
utsmyckningarna många olika kontraster. Både materialkontrast, volymkontrast 
och texturkontrast då blanka och matta ytor har använts. 
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Figur 15. Detaljbild på materialet som utsmyckningarna är gjorda av.



5.2.2 Designförslag 1
Detta förslag innehåller enklare alternativ på olika lösningar för ett mer 
användbart miljörum. Lösningarna kräver inte alltför stora förändringar och går 
snabbt att tillämpa. 

5.2.2.1 Enkelt och bekvämt
För att öka bekvämligheten har alla kärl försetts med små men viktiga detaljer, 
pedaler på de stora kärlen samt handtag på de mindre. Dessa detaljer ansågs av 
experterna i expertutvärderingen vara bra komplement till kärlen. Enligt Nylander 
(2003) kan noga utvalda detaljer tolkas som tecken på omsorg (s.250), vilket är 
tanken med pedalerna och handtagen. Pedalerna gör att locken kan öppnas utan 
händer och handtagen låter användaren slippa ta i kärllockens kant som ofta kan 
var väldigt smutsigt. Pedalerna motverkar även att kärlen lämnas med öppna lock, 
dock hittades ingen motsvarande lösning för de mindre kärlen. Båda dessa detaljer 
är tänkta att underlätta öppnandet av kärlen och vara mer hygieniska.

Figur 16. Överblick, vy från dörren 
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Figur 17. Planritning på designförslag 1, pilen visar ingång.
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Pedalerna ska också underlätta sorteringen då ingen plats för bra avställningsyta 
finns. En yta för avställning hade underlättat för användaren att slänga sitt avfall, 
speciellt för dem som väljer att sortera på plats i miljörummet. Dock lyckades 
ingen bra lösning hittas för en avställningsyta just i detta förslag. En helt tom, 
fristående yta för avställning hade dock å andra sidan kunnat bli en avställningsyta 
för material eller sopor som inte får eller ska slängas i miljörummet. Detta medför 
i sin tur att rummet blir stökigt och det blir även merjobb för fastighetsskötarna. 

Som tidigare nämnts har färgkodningen i detta förslag kompletterats med 
symboler. Symbolerna ska bidra till att användaren ännu snabbare kan hitta 
just den fraktion som söks och därmed lätt kunna göra rätt. Hela kärlen har 
även fått sin fraktions färg för att ytterligare förenkla. Under platsanalysen 
uppmärksammades att kärls nederdel genomgående hade en grön färg, dock 
i olika nyanser vilket kan skapa förvirring och göra användaren fundersam. 
Speciellt då dessa nyansskillnader inte var av någon särskild betydelse. En annan 
poäng med att hela kärlen är i en och samma färg är för att öka kopplingen 
mellan fraktion och kärl och gå som en röd tråd från märkningarna på väggen via 
symbolerna och ner till kärlen.  

Figur 18. Detaljbild på handtagen som satts på kärlens lock.

Figur 19. Detaljbild på pedal.



5.2.2.2 Tryggt
För att öka tryggheten ytterligare skulle den närvarostyrda belysningen kunna 
kompletteras med att den hålls på sparlåga då ingen vistas i rummet. Detta för 
att inte rummet ska behöva vara helt släckt och mörkt då en användare stiger in. 
Från intervjun med Gisela Weber framkom att det med belysning på sparlåga 
ökar tryggheten och användaren behöver inte tveka att gå in. Och eftersom 
lågenergilampor oftast tar lite extra tid på sig att tändas skulle denna åtgärd bidra 
till att användaren snabbare kan se klart och därmed även effektivare sortera sitt 
avfall. 

Extra belysning som inte hör till den allmänna belysningen utan till den estetiska 
utsmyckningen  kan även fungera som en extra trygghet genom att denna 
belysning hålls tänd hela tiden. Antingen som komplement till den allmänna 
belysningen som går på sparlåga eller som enda trygghetsbelysning. 

5.2.2.3 Estestiskt 
På kärlen har dekaler i plast valts som lösning för att ge ett snyggare, roligare 
och renare intryck och få bort lite av den vanliga ”sopkärlskänslan”. Dekaler är 
en enkel lösning som snabbt ger ett annat intryck och känsla av hela rummet. 
Dekalerna pryds med fraktionernas namn i ett stilrent och grafiskt mönster med 
hjälp av tre olika teckensnitt och storlekar. Den största storleken är i ett tydligt 
teckensnitt för att underlätta för användaren att snabbt avgöra fraktion. Texterna 
på kärlen är antingen i vitt eller svart, beroende på bottenfärg, för att få så bra 
kontrast som möjligt och därmed underlätta avläsningen. 

En nackdel, som också påpekades i expertutvärderingen, är att dekalerna möjligen 
kan slitas snabbt. Det gäller då att hitta lämpligt material till dekalerna för att de 
ska bli mer hållbara. 

Figur 20. Detaljbild på belysningen som hör till den estetiska utsmyckningen.
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Den estetiska utsmyckningen i detta förslag består av ett stort träd gjort av 
återvunna konservburkar i olika storlerkar samt delade pappersrullar. Till trädet 
hör också några fjärilar även dessa gjorda av återvunna pappersrullar samt tre 
lampor gjorda av gamla glasflaskor. Förutom att denna utsmyckning ska fungera 
som en metafor för källsortering, upplysa användaren om att materialet inte 
behöver ses som sopor och något äckligt, som tidigare nämnts (5.2.1.6 s.46) så 
ska den också spegla att källsortering är viktigt för naturens skull och de ändliga 
naturresurserna. 

5.2.2.4 Förståelse
Förståelse är det sekundära ledordet och är till för att göra användarna medvetna 
om varför källsortering bör ske samt även motivera användarna genom att få dem 
att känna att deras insats är viktig. Enligt Söderholm (2008 s.51) är det av stor 
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Figur 22. Detaljbild på den estetiska utsmyckningen.

Figur 21. Detaljbild på dekal, här pappersförpackningar. 



vikt att användaren ska få känna att det finns en mening i ett större sammanhang 
att sortera. I detta förslag blir användaren informerad samt får en förståelse för 
källsorteringens betydelse genom att det på insidan av locket på varje kärl satts 
en text som berättar för användaren olika fakta om respektive fraktion. T.ex. hur 
många gånger materialet kan återvinnas, vad som händer efter det återvinns, 
varför felsortering kan vara förödande och mycket mer. Detta är ett oväntat inslag 
som definitivt kommer att skapa nyfikenhet och intresse. En nackdel är att dessa 
texter tenderar att bli smutsiga dock är en förutsättning för att hela rummet ska 
upplevas trevligt att även kärlen rengörs ordentligt och ofta. Ett välstädat och 
välskött miljörum ökar chanserna för att användarna sorterar och också sorterar 
rätt (Kretsloppskontoret 2009 s.3). 

Även här är texterna i antingen svart eller vitt beroende på bottenfärgen. Största 
möjliga kontrast till bakgrunden bör alltid eftersträva för att texterna ska bli så 
distinkta som möjligt och lätta att läsa.

Som extra förståelse och hjälp för användarna har två återvinningssymboler som 
ofta återfinns på förpackningar satts upp på väggarna i anslutning till fraktionerna 
för förpackningar. Symbolerna är tänkta att hjälpa användaren att förstå vad 
som ska sorteras i rummet och hur denne kan avgöra vad som anses vara en 
förpackning. 

Figur 23. Detaljbild på texten som finns på insidan av kärlens lock. 

Figur 24. Återvinningssymbolerna
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5.2.3 Designförslag 2
Detta förslag innehåller något mer komplexa lösningar som kräver mer arbete. 
Dock finns fragment som inte är lika krävande och lätta att implementera i vilket 
miljörum som helst. 

5.2.3.1 Enkelt och bekvämt
I detta förslag har alla kärl byggts in i två långa och släta bänkar, detta ger ett 
snyggt, tilltalande och enhetligt intryck. Då bänkarna är byggda som en enda 
enhet blir ytorna lätta att hålla rent och miljörummet blir där med fräschare. 
Under intervjun med Gisela Weber framkom det att ett hygieniskt, rent och fräsch 
miljörum är viktigt för att människor dels ska börja sortera men också fortsätta 
att göra det. Enligt Avfall Sverige (2009) ska ett avfallsutrymme utformas så att 
möjlighet att hålla rent finns (s.12). Bänkarna ska byggas i ett blankt material som 
enligt Ching & Binggeli (2012 s.102) är lätt att rengöra.De inbyggda kärlen kan 
även ses som att de har en god form-, färg och materialverkan som efterfrågas 
i Plan- och byggförordningen (3 kap. 3§ PBF). 

54

Figur 25. Överblick, vy från dörren. 

Figur 26. Planritning på designförslag 2, pilen visar ingång



De två bänkarna erbjuder också plats för 
avställning vilket gör sorteringen mer bekväm 
för användarna. I den ena bänken finns ett 
handfat inbyggt, detta för att dels underlätta 
städningen men också för att användarna ska 
kunna skölja av händerna och därmed uppleva 
rummet och källsorteringen mer bekväm 
samt hygienisk. Handfatet är försedd med en 
vattenkran med sensor för ytterligare hygien.

5.2.3.2 Tryggt
Fönstret har i detta förslag förlängts för att öka ljusinsläppet och därmed 
tryggheten. Det naturliga ljus som faller in ger ett behagligt ljus och tillsammans 
med utformningen av fönstret bidrar det till rummets karaktär (Janssens 2006 
s.207). Det avlånga fönstret ger också en känsla av att rummet är längre än vad 
det är. Det naturliga ljuset kompletterar även lysrörsarmaturerna. Att kärlen är 
inbyggda skapar också en bra överblick över rummet. Bra överblick skapar enligt 
Boverket (2011) trygghet hos användaren (s.46). 

5.2.3.3 Estetiskt
Till golvet har det valts klinker i varma nyanser av terrakotta/orange. 
Tanken är att golvet ska hjälpa till att skapa en varm och attraktiv känsla i rummet 
samt aktivera rummet och dess besökare. Varma färger sägs ha en tendens att 
aktivera hjärnan (Küller 2005 s.95). Färgsättningen i dessa varma nyanser har 
valts till enbart golvet för att inte störa informationen som finns på väggarna. 
Då golvet är direkt belyst kan det skapa återspeglingar på både väggar och tak 
(Billger 2006 s.159), detta kommer dock tillföra att rummet känns än varmare. 

Figur 27. Detaljbild på handfatet.

Figur 28. Detaljbild på fönstret som ger bra ljusinsläpp och ökar tryggheten.
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Den estetiska utsmyckningen i detta förslag består av två återvinningssymboler 
som ofta påträffas på de förpackningar som ska återvinnas. Symbolerna 
är tillverkade av återvunna kapsyler samt pappersrullar. Tillsammans med 
symbolerna återfinns också en stor tavla som går att läsa mer om i nästa avsnitt. 

5.2.3.4 Förståelse
I detta förslag blir användaren mer medveten om hur och varför källsortering är 
viktigt samt får återkoppling via en stor tavla som det enkelt går att byta budskap 
på. Tavlan går att skriva på med pennor som går att sudda ut och är därmed ett 
bra och enkelt system för att kunna förnya det som står på. Att ha ett bra system 
för att kunna förnya och uppdatera informationen var något som påpekades i 
expertutvärderingen.  

Genom tavlan kan t.ex. användarna blir motiverade genom att ökningar i 
återvinningsnivåer förmedlas vilket enligt Söderholm (2008) kan leda till ett 
större personligt ansvar för källsortering. Även miljövinster och hur stor andel av 

Figur 30. Detaljbild på den estetiska utsmyckningen.

Figur 29. Detaljbild på golvet. 



befolkningen som sorterar osv. kan skrivas (s.51). Även information i form av 
”visste du att” - fakta kan vara ett sätt att ge användarna förståelse och kanske 
även motivation.

Tavlan som valts ut är en svart skrivtavla som skrivs på med en vit penna. 
Anledningen till att en svart skrivtavla har valts och ingen traditionell vit 
whiteboard är för att användaren inte ska få känslan av en lektionssal med 
pekpinne och där med känna sig rättfärdigad. Den svarta tavlan blir också en 
kontrast till den vita väggen och tillför rummet extra spänning då budskapen byts 
ut med jämna mellanrum. För att inte tavlan ska kunna nås av obehöriga har en 
plexiglasskiva skruvats fast framför vilket skyddar tavlan från skadegörelse. 
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Figur 31. Detaljbild skrivtavlan.



6. Avslutande diskussion

6.1 Slutsats

Syftet med studien var att ta fram två alternativa designförslag på ett användbart 
miljörum där det ska vara lätt att göra rätt. Detta för att skapa förutsättningar som 
främjar och ökar källsortering, som ett led i att öka motivationen och intresset hos 
användaren för att källsortera.

Då det kan vara svårt att direkt motivera en person och ändra dennes åsikter är det 
bra att istället skapa möjligheter så att personen själv kan motivera sig och därmed 
kanske ändra åsikt (Lundgren 1999 s.21). Bra möjligheter i ett miljörum är att det 
är enkelt, upplevs bekvämt och är lätt att göra rätt (Flack 2013 s.5, Sörbom 2004 
s.95).

Studien har därför fokuserat på att i första hand skapa möjligheter och 
förutsättningar för att användaren ska kunna sortera enkelt och bekvämt. Vidare 
anses inte miljörummen vara funktionella och därmed är det inte användbara. 
Studien har därför tagit stöd i kriterier för användbarhet. 

Frågeställningen för studien har varit, ”Hur kan ett miljörum utformas så att det 
på ett effektivt sätt kan kommunicera och underlätta för användaren att snabbt 
sortera rätt och där med bli mer användbart?”

Utifrån frågeställningen, med hjälp av teorin samt empirin har tre primära och ett 
sekundärt ledord för ett användbart miljörum valts ut. Till dessa ledord har sedan 
praktiska lösningar tagits fram.

Ledord:

• Enkelt och bekvämt

• Tryggt

• Estetiskt 

• Förståelse (sekundärt) 
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Förslag:

• Tydligt och effektivt informera med en 
genomgående färgkodning.

• Ljusinläpp, belysning, färgval. Överblick.

• Genom inbjudande, spännande och trevlig 
miljö. Ej tråkigt!

• Genom viktig fakta som presenters på ett 
spännande sätt ska anvädaren informeras 
och få förståelse för källsortering som ett 
steg i att motiveras.



6.2 Diskussion

I detta avsnitt diskuteras slutsatsen och olika faktorer som kunnat påverka 
resultatet tas upp. Även kritik kring de källor som varit till grund för studien 
diskuteras samt frågor kring de metoder som använts. 

Teorin baseras delvis på litteratur som förekommit under utbildningen, med 
fördjupning inom vissa områden med hjälp av extern litteratur för en bredare 
förståelse för området. För att få bättre kunskap gällande källsortering samt 
psykologi relaterat till källsortering och användbarhet har litteratur utöver 
kurslitteratur sökts upp. Vid val av litteratur har det eftersträvats att finna litteratur 
skriven av professorer, forskare eller yrkesverksamma inom aktuella områden 
för studien. För ökad trovärdighet har flera olika källor används för att styrka den 
information som studien är baserad på.

En del av litteraturen som har används handlar om rumsutformningen av 
privatbostaden. Dock har de teorier som tagits upp ansetts vara relevanta och 
därför kunnat appliceras även på miljörum. Då de mest grundläggande teorierna 
kring rum berör alla slags rum. 

Ett kritiskt förhållningssätt har även tillämpats vid informationsinhämtande från 
Internetkällor.  Då de Internetkällor som används mestadels varit hemsidor för 
myndigheter, organisationer eller vetenskapliga tidningar med syfte att informera 
har dessa källor ansetts trovärdiga. 

Begreppet användbarhet används ofta som ett hjälpmedel i syfte att inom olika 
områden öka lönsamhet och produktivitet vilket inte har något att göra med 
denna studie. Begreppet har dock setts som en tillgång för att kunna bedöma 
miljörummets funktionalitet.  

Plockanalysen genomfördes enbart vid två tillfällen vilket medför att reliabiliteten 
blir något låg och att någon definitiv slutsats är svår att dra. Speciellt då 
plockanalysen enbart genomfördes som en enklare version. För att kunna dra 
en definitiv slutsats hade en djupare plockanalys behövts göras vid ett flertal 
tillfällen. Att basera hela studien på denna metod är inte tillräckligt underbygg. 
Däremot gör faktumet att resultatet från plockanalyserna även stöds av teorin att 
det ändå kan anses vara en god indikation på att slutsatserna av plockanalyserna är 
relevanta för studien. 

Årstiden spelar också roll för resultatet av plockanalyserna, under sommaren hade 
nog inte resultatet blivit det samma då det under studieuppehåll brukar vara färre 
studenter på plats. Att göra analysen under en terminstid när miljörummet används 
som mest anses därför mest relevant. 
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Att enbart ha genomfört en intervju kan anses som otillräckligt och ge låg 
reliabilitet. Dock har informanten som intervjuats stor erfarenhet från problematik 
kring miljörum samt förbättring av dessa att den information som intervjun 
genererade ändå anses relevant. 

För att styrka designförslagens utformning hade det varit önskvärt att ha fått 
möjligheten att presentera förslagen för målgruppen samt att göra ett labtest. Detta 
hade kunnat bekräfta förslagen ytterligare och värdefull input till förbättringar 
hade kunnat komma, men efter som ingen i målgruppen velat delta i studien 
kunde detta ej genomföras. 

Under studiens gång och vid arbetet med designförslagen har en medvetenhet 
funnits kring särskilda bestämmelser för tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Då studiens syfte inte har varit att öka tillgängligheten utan 
att öka sorteringen har dessa bestämmelser inte beaktats i detta första steg. Det 
finns dock ingen anledning till att anta att förslagen skulle uppfattas som dåligt ur 
detta perspektiv eftersom designförslagen i stora drag inte bedömts ha försämrat 
tillgängligheten jämfört med tidigare. Vad gäller röd-grön färgblindhet kan det 
för personer med defekt färgseende vara svårt att skilja på de röda och de gröna 
kärlen. Då färgerna som valts att användas i studien är de färger som används idag 
och är vanligt förekommanden har ingen djupare studie kring denna problemtik 
gjorts. Dock finns tydliga märkningar på väggarna samt även symboler i förslag 1 
som kompletterande hjälp för korrekt sortering. 



6.3 Förslag till fortsatta studier

Då denna studie är avgränsad ifrån och inte innefattar hämtningspersonalen hade 
det varit intressant att utvärdera designförslagen även ur deras perspektiv. Att 
utgår från gällande lagar och arbetsmiljökrav utvärdera hur väl designförslagen 
stämmer in och därefter eventuellt omarbeta dem för att ta hänsyn till detta. Även 
gällande bestämmelser på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
bör tas i beaktning. Exempelvis genom att även här undersöka de lagar och regler 
som gäller för tillgänglighet och även genomföra intervjuer med personer ur 
denna målgrupp. För att få input kring vad de själva anser hade underlättat för 
dem. 

Designförslagen bör kompletteras med skyltar om vad som får slängas i respektive 
kärl. Det vore även bra att komplettera förslagen med någon slags information 
som förtydligar hur olika förpackningar bör delas upp, att de ska vara tömda och 
rena. Hur denna information och dessa skyltar bör utformas är en omfattande 
uppgift och förtjänar ett eget arbete. 

Nästa steg är sedan att göra en riktig utprovning på designförslagen för att 
utvärdera vilken effekt de har. Det vore även bra att få kontakt med målgruppen 
för att få ett utlåtande från dem. Dock skulle det redan nu gå att testa delar av 
förslagen, tillexempel hur en tydlig och genomgående färgkodning tas emot av 
användarna. 
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8. Bilagor

8.1Plockanalys

Adress: Andra Långgatan 21 och 23
Typ av insamlingssystem: FNI med traditionella kärl
Hämtningsintervaller: Restavfall och matavfall, torsdag ,varje vecka.
   Tidningar och plast, onsdag, udda veckor
   Papper, metall och glas, onsdag, jämna veckor.
Områdets karaktär: Hyreslägenheter
Antal hushåll: 42
Genomsnittlig ålder: 22-25 år

För tabell över plockanalysen se nästa sida.

Under plockanalysen gjordes även övriga iakttagelser. Kärlen som troligen är 
för övrigt hushållsavfall är ej märkta, ej heller matavfallet. Kärlet för metall har 
ljusgrönt lock istället för svart vilket kärlen för metall från Ragn-Sells brukar 
ha. För plast finns det två kärl, ett för hårda plastförpackningar och ett för 
plastförpackningar från hushållsavfall. Efter telefonsamtal med Ragn-Sells kom 
det fram att det sedan länge gått ifrån delad sortering av mjuk och hårdplast. Att 
kärlet för hård plast står kvar skapar förvirring.

I de fall där kärl lämnats med öppna lock fanns det mer lämnat avfall i de kärlen 
än de med stängda lock! En annan iakttagelse som gjorde var att inget att kärlen 
på tömningsdagen, oavsett fraktion, vara fulla. Detta konstaterades vid fler 
tillfällen och innebär att det skulle vara möjligt att plocka bort något/några kärl 
samt byta ut något/några mot större volym för att på så sätt skapa mer plats. Se 
designförslaget. 

Vid ett tillfälle kom en boende förbi, det observerades att sopor slängdes samtidigt 
som dörren hölls öppen. 

Som slutsats till denna plockanalys kan det konstateras, precis som nämns i 
teoridelen, att det förekommer felsorteringar samt att det fortfarande finns en hel 
del kvar att sortera ut från hushållsavfall. Det verkar även vara så att locken är ett 
problem när det gäller sorteringen.
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8.2 Rumsanalys

Miljöhuset på Andra Långgatan är ett så kallat fastighetsnära miljöhus och ligger 
inte mer än 20 meter från in/utgångarna till de hyreshus som har tillgång till det. 
Första upplevelsen av miljöhuset är att det är väldigt mörkt, rått och ruggigt, 
nästan lite kusligt. Ventilationen låter högt och påträngande och en svag doft av 
sopor gör sig påmind.

Invändigt är det inte helt färdigställt. Takstolarna och betongblocken är synliga 
vilket ger en provisorisk och bortglömd känsla. Det finns även en springa mellan 
tak och vägg. Golvet har smutsfläckar och det finns en del skräp och glasbitar 
vilket ger ett stökigt och inte välkomnande intryck. 

Rummet skulle kunna beskrivas som enformigt och enhetligt, det har inga 
utstickande former eller proportioner. Den genomgående formen är fyrkantigt och 
alla de rumsliga elementen har i stort sett samma höjd. Hyllan som finns på höger 
långsida skapar en obalans och tillsammans med fönstret som också finns på 
höger långsida får rummet en tyngd åt höger.

För att beskriva rummet enligt Bollnow så känns färgerna kalla och dystra, 
formerna är lugna men något intetsägande, ljuset är passivt, kallt och något 
dystert, och materialen på rummet är kalla och hårda medan kärlens material är 
mjuka men ger ändå en hård känsla pga. de vassa kanterna.

Miljöhusets form är rektangulär, golvytan är ca 13,5 kvm. En tung metalldörr mitt 
på ena kortsidan leder in i rummet. Automatisk belysning tänds så fort passering 
av dörren sker, dock tar det lång tid för ljuskällorna att nå full ljusstyrka. Har 
ljuskällorna varit släckta länge hinner de inte nå full styrka innan användaren har 
hunnit ut igen. Ljuskällor består av en lysrörsarmatur med lågenergilysrör och 
kallt, blått sken samt en mindre takarmatur med lågenergilampa och varmt, gult 
sken. Ljuskällorna är placerade asymmetriskt i rummet, de har båda skruvats fast 
på en befintlig balk åt höger i rummet vilket ger ett något obalanserat ljusflöde. 
Ventilation finns på tre ställen i rummet, två ventilationshål borrade i ytterväggen 
vid dörren och ett ventilationsrör i motsatt vägg med två utsug. Ett litet fönster 
finns, dock tillför det inte mycket ljus. Ingen utrustning för brand, varken 
brandsläckare, brandlarm eller sprinklers.

Väggarna består av råa betongblock, på väggarna finns en fastskruvad 
impregnerad träpanel som löper längs med hela väggarna och på ena långsidan 
finns två vita hyllor. Taket består av takstolar och träplankor, inget innertak. 
Golvet är i grå obehandladbetong. Ingen golvbrunn. 

Längs med alla väggar står kärl i olika storlekar, i miljöhuset finns det allt som 
allt 14 stycken kärl. Fem stora med måtten 774x1265x1357, sju mindre kärl 
med måtten 559x690x1070, ett mellanstort kärl med måtten 749x800x1070. 
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Varje kärl har lock med färgkodning. Färgerna som används är, blått till både 
pappersförpackningar och tidningar (då det är samma material, cellulosa), rött till 
plast, svart till metall, vitt till ofärgat glas och grönt till färgat glas. Resterande del 
av kärlen är genomgående gröna dock i olika nyanser vilket kan skapa förvirring 
och osäkerhet kan uppstå om de har någon betydelse. 

Direkt till vänster när man kliver in i miljörummet finns två stora kärl för 
pappersförpackningar, bredvid dessa kommer två små kärl för tidningar. Bredvid 
kärlen för tidningar hittas två kärl för plast, ett mellanstort och ett litet kärl. 
Längst in i det vänstra hörnet hittas kärlet för metallförpackningar inklämt. Längs 
kortsidan längst in finns fyra små kärl, två för ofärgat respektive färgat glas. 
Längs med den högra väggen återfinns tre stora kärl för restavfall och närmast 
dörren till höger finns ett litet kärl för matavfall. Kärlen är gjorda i plast, de har 
färgade lock som troligen ska underlätta sorteringen. De är även slitna och synligt 
smutsiga, vilket gör att det inte känns lockande att ta i dem för att kunna slänga 
förpackningar. Förutom kärlen finns också tre backar på de vita hyllorna. 

Tre av kärlen, troligen de för restavfall eller brännbart är inte märkta alls, vare sig 
på kärlen eller på väggen. Detta skapar förvirring. Kärlen står trångt och några av 
kärlen är svåra att komma åt utan att behöva sträcka sig och i stort sett halvligga 
över andra kärl för att kunna slänga sina sopor. Några av kärlen står utan lock 
andra med. Locken skulle kunna medföra ett problem om användaren har mycket 
att slänga och därmed har svårt att öppna locket. Inga avställningsytor finns eller 
möjlighet att tvätta/torka händerna. 
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8.3 Intervju

Datum: 14 april 2015
Plats: Över telefon
Informant: Gisela Weber
Intervjuare: Alexandra Björsell

Hur kommer det sig att ni började tänka nytt kring era miljörum?

Anledningen var att Göteborgs stad började prata om att inför viktbaserad taxa, 
därför ville vi göra det lätt för de boende att sortera ut producentansvarsmaterial. 
Detta både pga ekonomiska skäl men också ekologiska. Vi började då att införa 
nya miljörum med sortering för de vanligaste fraktionerna. 

Vilka problem brukade förekomma och hur brukar ni lösa dessa?

Problem som ofta förekommer är att grovavfall lämnas i miljörummen, avfall 
hamnar på golvet och felsorteringar förekommer. Vi har löst detta problem genom 
miljöservice, Renova eller miljövärdarna för bostadsområdet städar och sorterar 
rätt. 

Vad tror ni är det vanligaste skälet till att sortering uteblir och/eller att 
felsortering sker?

Det som vi tror kan spela in är hur sorteringsmöjligheterna ser ut hemma, om de 
har för lite utrymme i köket. Bekvämlighet och vana tror vi också spelar in, har de 
gjort på ett visst sätt länge är det svårare att bryta mönstret och tänka om. Sedan 
att kärlen snabbt blir grisiga är också en faktor som spelar in, det kan vara så att 
en del börjat sortera men i takt med att kärlen blir allt grisigare så blir det också 
mindre roligt att sortera. 

Hur har ni valt att förmedla till användarna hur de ska sortera?

Informationsskyltar i miljörummen är det som i dagsläget talar om för användarna 
hur de ska sortera. Vi har också jobbat fram en informativ och utförlig 
sorteringsguide som de nyinflyttade får. Vi har också gjort några dörrknackningar 
för att informera om sortering. 

När nya miljörum ska invigas försöker vi har en rejäl invigning med bland annat 
tipspromenad för att uppmärksamma och informera kring sortering. 

Vad har ni märkt gjort mest skillnad?

Rumsligt har vi inte märkt någon enorm skillnad, däremot ser vi viss skillnad 
när vi gjort olika dörrknackningar. Då brukar det ett tag framåt märkas av i 
sorteringsmängder samt att det sorteras bättre. 
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Finns det fortfarande problem i era miljörum?

Det förekommer fortfarande problem ja, samma problem som tidigare.

Hur har ni tänkt kring det estetiska?
I en del av miljörummen finns målningar, framförallt med växter och grönska. 
Annars har vi fokuserat mycket på att miljörummen ska vara trygga och fräscha, 
detta tror vi är något som spelar stor roll för sorteringen. 

Vad är det viktigaste att tänka på vid utformningen av ett miljörum? 

Det är väldigt viktigt att det ska vara enkelt att sortera. Rummet kan även hållas 
enkelt vad gäller utformningen. Det bör vara rent och snyggt samt ha en låg 
temperatur för att undvika otrevlig lukt. 

Det finns inga direkta undersökningar som pekar på att snygga och fräscha 
miljörum är bättre men vi tror att det spelar en stor roll för sorteringen. Även 
tryggheten spelar in, det ska kännas tryggt att gå in i ett miljörum. Därför har vi 
jobbat mycket med stora fönsterpartier, användarna ska inte behöva tveka över 
att våga gå in. Dock finns en nackdel med stora fönsterpartier, när fönstren är 
i söderläge blir det lätt väldigt varmt när solen ligger på mycket och mer lukt 
förekommer automatiskt. 

Bra ventilation är också viktigt, vi använder även luktrenare. Antingen ozonrenare 
eller jonisering, dessa kräver däremot mycket service och underhåll. 

Belysningen är alltid på, när ingen vistas i rummet går belysningen på sparlåga 
och när någon kliver in tänds ljuset helt och hållet. Även detta för att öka 
tryggheten. 

Vatten finns ofta indraget i de miljörum som är delvis uppvärmt till +5 grader, det 
bidrar till att rummet känns mer hygieniskt. 
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8.4 Expertutvärdering

Nedan visas det dokument som de tillfrågade fick tillgång till. Under varje skiss 
återfinns de kommentarer som kom in.

Expertutvärdering av skisser på ett miljöhus där målet är att öka användbarhet. 

Miljöhuset på Andra Långgatan 21 och 23 i Göteborg
Miljöhuset på Andra Långgatan är ett så kallat fastighetsnära miljöhus och ligger 
inte mer än 20 meter från in/utgångarna till det hyreshus som har tillgång till 
det. Första upplevelsen av miljöhuset är att det är väldigt mörkt, rått och ruggigt, 
nästan lite kusligt. Ventilationen låter högt och påträngande och en svag doft av 
sopor gör sig påmind.

Invändigt är det inte helt färdigställt. Takstolarna och de råa betongblocken är 
synliga vilket ger en provisorisk och bortglömd känsla. Det finns även en springa 
mellan tak och vägg. Golvet som är i grå obehandlad betong har smutsfläckar 
och det finns en del skräp och glasbitar på golvet vilket ger ett stökigt och inte 
välkomnande intryck. 

Miljöhusets form är rektangulär, golvytan är ca 13,5 kvm. En tung metalldörr mitt 
på ena kortsidan leder in i rummet. Automatisk belysning tänds så fort passering 
av dörren sker, dock tar det lång tid för ljuskällorna att nå full ljusstyrka. Har 
ljuskällorna varit släckta länge hinner de inte nå full styrka innan användaren har 
hunnit ut igen. Ljuskällor består av en lysrörsarmatur med lågenergilysrör och 
kallt, blått sken samt en mindre takarmatur med lågenergilampa och varmt, gult 
sken. Ljuskällorna är placerade asymmetriskt i rummet, de har båda skruvats fast 
på en befintlig balk åt höger i rummet vilket ger ett något obalanserat ljusflöde. 
Ventilation finns på tre ställen i rummet, två ventilationshål borrade i ytterväggen 
vid dörren och ett ventilationsrör i motsatt vägg med två utsug. Ett litet fönster 
finns, dock tillför det inte mycket ljus. Ingen utrustning för brand.

Panorama av miljöhuset. Bilden ger ingen rättvis återgivning av belysningen som 
finns i dagsläget.

75



Information inför utvärdering.
Målgrupp; den målgrupp som studien vänder sig till består av unga vuxna, mer 
specifikt högskolestudenter med en genomsnittsålder på 22-25 år. 

Rummets syfte; är att vara ett användbart och attraktivt miljörum där det ska 
vara lätt att göra rätt. Detta för att skapa förutsättningar som främjar och ökar 
källsortering, som ett led i att öka motivationen och intresset hos användaren för 
att källsortera. 

Uppgifter; användaren ska på ett enkelt och effektivt sätt slänga sin förpackning i 
det kärl som motsvarar materialet förpackningen är tillverkad av. 

Instruktioner för utförande av utvärdering. 
Nedan återfinns 9 skisser på idéer och tankar kring hur ett användbart miljörum 
kan designas för att göra det lätt för användaren att göra rätt. Varje skiss har en 
beskrivande text om vad skissen föreställer och vad tanken är. En liten kort text 
finns även skriven under skisserna, detta för att kunna lägga in kommentarer om 
skisserna. För enkelhetens skull kommenterar ni direkt i detta dokument, detta gör 
att jag direkt kan följa era kommentarer och på så sätt blir processen smidigare. 

Ni får gärna både lämna kommentarer som rör tankar och fundering kring 
skisserna och också ge förslag på hur eventuella problem kan åtgärdas.

Tack för att ni tar er tid och hjälper mig, det är väldigt värdefullt för mig och mitt 
arbete!
/Alexandra Björsell
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Färgkodning för att snabbt och enkelt se vart man ska slänga vad. En fundering har 
varit att också komplettera detta förslag med färgade soppåsar som användarna 
sorterar i direkt hemma för att ytterligare förenkla och effektivisera. Likt det 
system Eskilstuna har för sortering i villorna.  

Kommentarer:

Färgkodning kan vara bra för att uppmärksamma användaren på att två kärl skiljer 
sig åt. Däremot kan det ibland bli dyrt/svårt logistiskt att tillhandahålla många 
olika standarder av kärl om det inte också är lätt att byta färg på ett kärl.

Färgkodning är ett bra och lättförståeligt pedagogiskt verktyg. Har inte tidigare 
hört om färgade soppåsar (dvs flera olika färger), det gör det ännu enklare om påse 
och tunna har samma färgkod. Bra idé.

Bra och tydlig färgkodning. 
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Ett annat förslag på hur färgkodning skulle kunna se ut. Symbolerna ska ytterligare 
förenkla sorteringen och effektivisera.

Kommentarer:

Symboler är bra och språkoberoende men de måste nog kompletteras med en 
förklaring i text.

Tänker du dig dessa jättestora symboler (och färgkodning) på väggen? Eller på 
locken? Ska de vara på väggen måste de vara snygga, fräcka, roliga att titta på, 
risk att de snabbt blir föråldrade?

Bra och inspirerande idé med stora skyltar och väggtext! Färgkodning är också 
väldigt bra och förenklar. 
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Här har kärlen byggts in för att ge ett snyggt intryck och få bort den vanliga 
föreställningen om hur ett miljöhus “ska” ser ut.

Kommentarer:

Ett snyggt intryck tror jag är viktigt.

En lång bänk är absolut snyggare än enskilda kärl. Fönster ovanför trevligt. 
Mycket bra med avställningsyta/avställningsytor för den som behöver sortera på 
plats eller bara ställa ifrån sig något. Men den här lösningen låter dyr?

Vanligtvis blir sorteringen bättre om man kan se ner i kärlen, jag har dock ingen 
referens utan detta är hörsägner.

Bra idéer, men de fungerar nog bäst då det gäller en nybyggnad. Att sätta in och/
eller förstora upp ett fönster kostar mycket. 
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Denna skiss visar små men betydelsefulla detaljer.

Kommentarer:

Smart med både små handtag och pedaler. Många tycker det är äckligt att komma 
för nära sopkärl. Rolig fakta är mycket bra, det behövs dock också ett system för 
att uppdatera sådan fakta så att den är aktuell.

Pedal tror jag verkligen på. Det blir både mer hygieniskt och enklare att tömma 
avfallet om man har fler påsar.

Bra med rolig fakta för att uppmärksamma och informera användarna. Pedalerna 
är också en väldigt bra detalj som kan underlätta mycket för användarna. 
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Till vänster är ett exempel på hur 
“materialproverna” skulle kunna se ut. 
Materialproverna är dels tänka att informera 
om vilka slags förpackningar som ska slängas 
i respektive kärl men också fungera som ett 
konstnärligt och oväntat inslag. Informera utan text 
och platta bilder. 

Kommentarer:

Bra att tänka på olika sätt att göra det trevligt, liten varning för att alltför 
konstnärliga inslag kanske riskerar dra ned tydligheten på informationen?

Bra förslag, kul med björkstammar, klinker är snyggt, skyltar med exempel på 
material är bra och behövs. Antigen på väggen och/eller på tunnornas lock.
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Kärlen snyggas till och får ett roligare utseende.

Kommentarer:

Bra, med viss risk för att det kanske blir otydligt?

Också en väldigt bra idé som jag inte har sett någon annanstans.

Dessa kärl hanteras väldigt ovarsamt och jag tror att dekaler snabbt skulle slitas.
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Lock med öppningar för trevligare upplevelse. Den runda öppningen för glas 
förhindrar att tex planglas slängs i kärlet.

Kommentarer:

Formen på öppningen kan liksom färg och symboler hjälpa användaren att skilja 
på olika kärl, men erfarenheter från offentliga miljöer visar att olika öppningar 
tyvärr inte effektivt hindrar folk från att slänga fel.

Kan funka. Egen upplevelse av container för källsortering är dock att öppningarna 
inte alltid fungerar optimalt. Men rund öppning för glas förhindrar absolut 
planglas (men inte dricksglas).

Lock på kärl, speciellt för glaskärl kan skapa problem. När folk kommer med påsar 
med flaskor i vill de helst kunna vända kassen upp och ner och hälla i glasen.
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Det har nämnt i den litteratur som används till studien att det är viktigt att förstå 
varför källsortering behövs och vad som sker med det som sorteras ut. Detta 
för att känna att tiden som läggs ner på återvinning är viktig och att insatsen gör 
nytta.

Kommentarer:

Ja, det är viktigt att veta vad som händer sedan. Tror det behövs underfundiga, 
enkla texter men också bilder. Jämför Sysavs kampanj “i sitt nästa liv vill den…. 
köra buss” etc. Sådan info kan i och för sig också finnas på väggarna.
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Till detta förslag skulle det behöva kompletteras med text som förklarar pilarnas 
betydelse. Att det i detta faller betyder att den förpackning som lämnas kommer 
att bli en ny förpackning eller ett föremål.

Kommentarer:

Bra att ha med något om hur återvinningen går till och vad som energiåtervinns 
etc. Det kan vara svårt att veta ibland om materialmarknaden varierar. Det är 
också viktigt att visa på att vissa material är mycket viktigare att återvinna (t.ex. 
metall och plast).

Ja bild och text är nog nödvändigt att ha samtidigt. Se kommentar ovan 
(föregående skiss). 

Ett problem med detta förslag är om locken skulle lämnas öppna. Även text på 
väggen kan döljas då. Ett tips är att då sätta information på insidan av locken.
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