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Sammanfattning 

Avfall kan vara både ett problem och en tillgång. Hur samhället hanterar avfall har blivit en allt 

viktigare fråga i takt med att befolkningen växer och konsumtionen ökar. Därför regleras 

avfallshanteringsaktiviteter idag av bland annat lagar, föreskrifter, planer och rådgivning för att 

minska mängden avfall och där det är möjligt, att eliminera de negativa effekter som avfallet 

kan ha på människors hälsa och miljön. Inom hälso- och sjukvården genereras stora mängder 

avfall varje dag och i Sverige anses invånare vara allmänt bra på att sortera sitt avfall, men är 

människor lika bra på att göra det på sina arbetsplatser? 

I den här kvalitativa intervjustudien ligger fokus på källsortering inom äldreomsorgen. Totalt 

har tre ”walking/observations intervjuer” genomförts, med två olika vårdboenden och med en 

hemtjänst. Det insamlade materialet har analyserats, tillsammans med relevanta material från 

kommunen angående källsortering. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur personal 

inom äldreomsorg upplever att det är att följa kommunens miljöpolicy för avfall och hur 

kommunens miljöpolicy är utformad för att göra det enkelt för personal att följa. Genom att 

undersöka matchningen mellan arbetsmiljö och kommunens miljöpolicy syftar studien till att 

finna eventuella sociala relationer, problem och möjligheter för att på så sätt se vad som är 

nödvändigt för att realisera ytterligare förbättringar av källsortering inom denna sektor. 

Denna studie har producerat flera intressanta resultat. Det insamlade materialet pekar på en 

oväntad dynamik där ansvaret för avfallshantering förmedlas nedåt i organisationshierarkin. 

Det finns också stora skillnader i förutsättningarna för källsortering mellan kommunala- och 

privata verksamheter, vilket i sin tur påverkar verksamhetens förmåga att följa kommunens 

miljöpolicy. Studien visar även att det finns en skillnad i hur kommunala- och privata 

verksamheter upplever kommunikationen med kommunen och hur väl medarbetarna är 

medvetna om de riktlinjer som de följer för avfall. Denna studie avslutas med flera förslag som 

syftar till att förbättra och skapa en mer effektiv källsortering inom äldreomsorgen. Först, är det 

viktigt att se över hur ansvaret för avfallshantering är uppdelad mellan de olika nivåerna i 

organisationshierarkin. Åtgärdsförslag bör komma till för att minska de problem som orsakas 

av skillnader i förutsättningar för källsortering mellan kommunala- och privata verksamheter. 

Slutligen bör kommunen försöka förbättra sitt samarbete med personal inom äldreomsorgen, då 

det finns behov av deltagande, gemensamt lärande och kunskapsutbyte.  

 

Nyckelord: Avfallshantering, hälso- och sjukvård, miljöpolicy, makt, hierarkier. 

  



 
 

Abstract 

Waste can be both a problem and an asset. How society handles waste has become an 

increasingly important issue as populations are growing and consumption is increasing. 

Therefore, waste management activities are governed by laws, regulations, plans, advice, etc. 

to recycle and reduce the amount of waste and where possible, to eliminate the negative impact 

that the waste may have on human health and the environment. In the sector of health and 

medical care, large quantities of waste are generated daily and in Sweden, residents are 

generally considered to be good at sorting their waste, but are people as good at doing it at their 

workplaces? 

In this qualitative interview study, the focus is on source sorting in elderly care. In total, three 

"walking /observation interviews" have been carried out, with two different nursing homes and 

one home care service. The collected data has been analyzed, together with relevant material 

from the municipality regarding source sorting. The purpose of this research has been to 

investigate how elderly care employees experience following the municipality's environmental 

policy for waste and how the municipality's environmental policy is designed to make it easy 

for healthcare employees to follow. By investigating the match between the work environment 

and the municipality's environmental policy, this research aims to find possible social 

relationships, obstacles, problems, and opportunities in order to see what is necessary for 

realizing further improvements in the source sorting within this sector.  

This study has produced several interesting results. The interviews point to an unexpected 

dynamic whereby the responsibility for waste management is conveyed downwards in the 

organizational hierarchy. There are also major differences in the prerequisites for source sorting 

between municipal and private businesses, which in turn affects the ability of businesses to 

follow the municipality's environmental policy. The study also shows that there is a difference 

in how municipal and private businesses experience communication with the municipality and 

in how well the staff is aware of the guidelines that they follow for waste management. This 

study concludes with several pieces of suggestions aimed at improving and creating a more 

effective source sorting within the elderly care. Firstly, it is important to review how the 

responsibility for waste management is divided between the different levels in the 

organizational hierarchy. Action proposals should be made to reduce the problems caused by 

differences in the prerequisites for source sorting between municipal and private businesses. 

Finally, the municipality should seek to improve their cooperation with the elderly care 

employees, there is a need for participation, shared learning and exchange of knowledge. 

Keywords: Waste management, healthcare, environmental policies, power, hierarchies. 

 

  



 
 

Förord  

Miljötänket har blivit en allt mer vanlig aspekt på arbetsplatser runt om i Sverige. Genom egna 

arbetslivserfarenheter vet jag dock att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Jag har tidigare 

arbetat på arbetsplatser där vård bedrivs i människors hem och upplever att det finns brist på 

miljövärdering och hantering av det avfall som uppkommer, både i själva verksamheten 

(lokalen) och i människornas hem. 

Idén till den här uppsatsen uppkom genom det extrajobb som jag har haft vid sidan om mina 

studier. Jag började arbeta som personlig assistent när jag flyttade till Karlstad och insåg snabbt 

att källsortering inte prioriterades på min arbetsplats. Det är enorma mängder plast- och 

pappmaterial som åker rakt ner i brännbara sopor dagligen och som hade kunnat 

materialåtervunnits. Det här har jag jämfört med tidigare arbetsplatser, där vård har bedrivits 

och kommit fram till att källsortering inte prioriterades där heller. Jag har inte kunnat släppa 

denna tanke, jag arbetar på en av alla arbetsplatser i kommunen där det bedrivs någon slags 

vård i en människas hem. Hur många andra arbetsplatser/hem är det som får material från hälso- 

och sjukvården som heller inte källsorterar det som går och vad kan jag göra åt det? 

Uppsatsen framför dig är ett resultat från idén och skrevs under vårterminen år 2018 efter cirka 

tre års studier i kandidatprogrammet ”miljö och säkerhet” på Karlstads universitet. Jag skulle 

vilja ge ett stort tack till min handledare Eva Svensson som har stöttat, guidat och gett mig 

värdefull kritik i arbetet. Jag vill även tacka respondenterna som ställde upp på en intervju, då 

denna studie inte hade varit möjlig att genomföra utan er. Sist men inte minst vill jag tacka all 

personal på Karlstads universitet som jag har varit i kontakt med, för all den kunskap och 

inspiration som ni har givit mig under åren. 

Decibell Sahlén 
Karlstad, mars 2018 

  



 
 

Ordförklaringar  

Avfall - definieras i miljöbalken (1998:808) kap 15, 1 § som ett föremål eller 

ämne som innehavare avser göra sig av med eller är skyldig att göra sig av 

med som avfall.  

Avfallsplan - ett dokument som fastställer övergripande mål och åtgärder för 

att skapa en god avfallshantering och minska en negativ miljöpåverkan i 

regionen.  

EU:s avfallshierarki - direktiv för hur lagstiftning och politik ska utformas 

med avseende på avfall. Prioriteringsordningen är: Förebyggande, 

återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning och bortskaffande. 

Farligt avfall – avfall som är skadligt för människor och miljö. I 

avfallsförordningen (2011:927) framgår det vad som räknas som farligt 

avfall. Avfallet har särskilda riktlinjer för hur det ska försvaras, transporteras 

och dokumenteras. 

Hushållsavfall - avfall som uppkommer från hushåll samt jämförligt avfall 

från annan verksamhet. Alltså den mängd avfall som uppstår där mark och 

byggnader används som bostäder.  

Jämförligt avfall – jämförs med hushållsavfall men där avfallet uppstår i 

t.ex. lokaler och industrier till följd av att människor arbetar eller vistas där 

(t.ex. lunchrum, kontor).  

Källsortering – avfall som sorteras utifrån material.  

Materialåtervinning - sorterat material återanvänds för att skapa nya 

produkter. 

Miljöpolicy - visar verksamhetens-, företagets-, organisationens- eller 

kommunens övergripande miljöambition genom att redovisa vilka åtaganden 

som behövs och vad målen är. Det är alltså grunden (och ramen) för själva 

miljöarbetet. 

Restavfall (nämns även som brännbart avfall i uppsatsen) - blandat avfall 

som inte sorteras eller går att sortera. 

Riskavfall - smittförande-, stickande- och/eller skärande avfall. 

Verksamhetsavfall – det avfall som inte är hushållsavfall eller jämförligt 

avfall men som uppstår i kommunens verksamheter. Avfall från t.ex. skolor, 

äldreomsorg, förskolor, reningsverk, kommunkontor, mm. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Bara i Sverige tillverkas cirka 35 miljarder förpackningar per år (Persson & Persson, 2015, 

s. 130) och det finns beräkningar som spår att avfallsmängderna i Sverige kommer att 

fördubblas till år 2030 om den konsumtionstrend som är idag inte vänder (Karlstads 

kommun, 2014, s. 7). Trenden för utvecklingen skiljer sig åt. I Naturvårdsverkets rapport 

från år 2014 (SMED, 2016) står det bland annat att trenden för biologiskt avfall har ökat från 

år 2010 till 2012 med 0,5 miljoner ton. Resultatet antas bero på att kommuner och 

myndigheter har gjort medvetna satsningar för matavfall och annat animaliskt avfall. Här 

framgår det även att materialåtervinningen för pappavfall stadigt har minskat sedan år 2010 

på grund av lägre konsumtion och materialåtervinning av metaller och plast har även minskat 

sedan år 2012. Återvinning av glas och utrustning har däremot ökat (SMED, 2016, s. 71). I 

(Persson & Persson, 2015, s. 131) beskrivs det att återvinningen i Sverige har utvecklats med 

framgång och att Sverige år 2014 överträffade regeringens mål för återvinning.  

År 2011 stod avfallbranschen för 2,8% av Sveriges totala växthusgasutsläpp (Karlstads 

kommun, 2014, s. 8) och år 2014 stod branschen för cirka 3% av utsläppen (SMED, 2016, 

s. 75). Utsläppen av växthusgaser från branschen har minskat med hela 60% sedan år 1990 

men det går fortfarande att göra mer. För att fortsätta arbeta med att minimera utsläppen av 

växthusgaser behöver mer avfall återvinnas och återanvändas istället för att brännas med 

fossil energi. Ett ökat avfallsarbete i Sverige skulle bidra till att ytterligare minska den 

klimatpåverkan som avfall har, det skulle spara på energi och resurser samt att fler farliga 

och värdefulla ämnen tas tillvara på ett säkert sätt. Genom att hantera avfall rätt, skapas det 

inte bara en bättre miljö utan det blir även en insatts för människors hälsa och en ekonomisk 

vinning.  

Avfallshanteringen i Sverige regleras av ett omfattande regelverk från EU som har satt 

ramarna för den europeiska avfallshanteringen. Sverige har förbundit sig till att följa EU:s 

avfallsdirektiv (2008/98/EG), vilket är ett direktiv med gemensamma riktlinjer som den 

Europeiska unionen (EU) har gällande avfallshantering. Det innebär att Sverige bland annat 

ska följa och eftersträva EU:s avfallshierarki som består av fem steg: 

1. Första steget är att förebygga och förhindra att avfall uppstår. 

2. Andra steget är att återanvända material. 

3. Tredje steget är att återvinna det material som inte går att återanvända. 

4. Fjärde steget är att utvinna energi.  

5. Sista steget är att avfall bortförskaffas (deponeras). 

Utöver EU:s avfallsdirektiv så finns det även nationella miljömål. Sverige har ett nationellt 

generationsmål som består av 16 miljökvalitetsmål och etappmål. De utgör grunden för den 

svenska miljöpolitiken. Generationsmålet går ut på att lämna över ett samhälle till nästa 

generation där de stora miljöproblemen är lösta utan att det har orsakat några skador eller 

problem utanför Sveriges gränser. De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd som 

miljöarbetet ska leda till och preciseringen förtydligar målets innebörd.  

Tillämpningen av Sveriges miljökvalitetsmål har inte haft en positiv utveckling och 

utvärderingen från år 2017, visar att enbart 2 av 16 mål kommer att nås inom tidsramen (det 

vill säga innan år 2020). I en tidigare studie har forskaren till denna uppsats undersökt hur 

styrningsprocessen ser ut nationellt och lokalt, för att nå Sveriges 16 miljömål och det visade 

att det fortfarande finns en hel del kvar att göra och att styrningsprocessen idag inte är 

optimal för att det ska gå att nå miljömålen i tid. Det miljömål som i högst grad berör 
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avfallshantering är ”God bebyggd miljö” och preciseringen syftar på att det ska bli enklare 

och mer effektivt för samhället att hantera avfall, avfallet ska förebyggas och tas till vara i 

så hög grad som möjligt. Genom att förbättra avfallshanteringen ska samhället minimera den 

påverkan och de risker som avfall har för hälsan och för miljön (Sveriges avfallsportal, 2016-

10-27). Den årliga bedömningen visar att miljömålet ”god bebyggd miljö” inte kommer vara 

möjlig att nå till år 2020 med dagens styrmedel (SMED, 2016, ss. 29-30). 

Befolkningen fortsätter att öka och idag konsumerar samhället otroligt mycket vilket sätter 

en stor press på jordens resurser. Avfall är ett ansvar och en skyldighet som alla måste ta 

både individuellt och som samhälle för att skapa en utveckling som når upp till de nationella 

miljömålen. Lagar och förordningar ska verka för att styra och stödja oss i arbetet mot den 

utvecklingen. När det kommer till arbetsplatser så ska verksamhetsutövare, enligt 

miljöbalken (1998:808) ha kunskap om vilka regler som gäller för verksamhetens avfall. 

Verksamheter ska utföra åtgärder som minimerar avfallets påverkan på miljö och hälsa, de 

ska även vara rimliga att genomföra och verksamheten har en skyldighet att utnyttja de 

möjligheter som finns till att återvinna och återanvända. Det är av stor vikt att hushålla med 

råvaror och med energi.  

Alla kommuner ska besluta om en renhållningsordning enligt kapitel 15, 11§ i Miljöbalken 

(1998:808) och enligt kapitel 15, 41 § i Lag om ändring i miljöbalken (SFS 2016:782). 

Renhållningsordningen ska bestå av en avfallsplan och av tillhörande 

renhållningsföreskrifter. Avfallsplanen ska redovisa hur kommunen planerar att arbeta för 

att minska på de avfallsmängder som uppkommer inom kommunen samt under vilken 

tidsperiod. Föreskrifterna ska innehålla bestämmelser om sortering, hämtningsintervall och 

vilka dispensmöjligheter som finns. En verksamhet är skyldig att anpassa sina lokala rutiner 

för avfallshantering till kommunens renhållningsordning. 

Allmänt om avfallsplaner 

År 1990 beslutade Riksdagen att alla kommuner ska utforma avfallsplaner som ska verka 

tillsammans med kommunens renhållningsföreskrifter. Varje kommun ska enligt 

miljöbalken ha en renhållningsordning som består av en avfallsplan och lokala 

renhållningsförskrifter. Avfallsplanen visar vilka åtgärder som behöver utföras för att nå 

kommunens ambitioner och de lokala föreskrifterna visar hur avfall ska hanteras och vem 

som ansvarar för vad. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om 

förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) ersatte i maj år 2017 Naturvårdsverkets 

föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan. 

Naturvårdsverket vill med nya föreskrifter att kommuner ska öka fokuset på 

avfallsförebyggande åtgärder och arbeta för en bättre samverkan inom kommunen och 

mellan aktörer. Tanken är att en ökad samverkan när en avfallsplan arbetas fram också ska 

öka sannolikheten att åtgärderna som sätts faktiskt genomförs. En av förändringarna i 

föreskrifterna är till exempel att begreppet hushållsavfall har ersatts med ”avfall som 

kommunen ansvarar för”. Det nya begreppet visar att kommunen genom avfallsplanen inte 

enbart ansvarar för hushållsavfall utan även för det avfall som uppstår i alla kommunens 

verksamheter (Naturvårdsverket, 2017, ss. 10, 12). Det innebär att kommunen även ansvarar 

för det avfall som kommer ifrån kommunens vårdverksamheter. I Karlstads kommuns 

avfallsplan 2014–2018, är därmed alla åtgärder som berör ”hushållsavfall” även relevanta 

åtgärder för de kommunala vårdverksamheterna. De åtgärder som framförs i kommunens 

avfallsplan och renhållningsföreskrifterna berör däremot både kommunala- och privata 

vårdverksamheter, då alla verksamheter inom kommunen är skyldiga att anpassa sina lokala 

rutiner för avfallshantering till kommunens renhållningsordning. I bilaga 2 framgår en mer 

detaljerad beskrivning av de vanligaste avfallstyperna inom en vårdverksamhet.  
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Det är miljö- och hälsoskyddsnämnder (eller motsvarande) som har ansvar för tillsyn över 

det avfall som finns i kommunens geografiska område och att riktlinjerna följs. 

Socialstyrelsen är tillsynsvägledande för det smittförande avfall som kommer från vården 

(Socialstyrelsen, u.å.). 

Det finns en rad olika lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar avfallshanteringen i 

Sverige. Nedan presenteras några av dem som berör medborgare, verksamheter, 

organisationer och kommuner.  

Figur 1. Lagar, förordningar och föreskrifter kring avfallshantering (Figur: Decibell Sahlén). 

  

•Avfallshantering regleras i kapitel 15, om avfall och producentansvar.

•Lag om ändring i miljöbalken (SFS 2016:782) - uppdaterat kapitel 15 av miljöbalken.

•(SFS 2016:782, kap. 15, 41 §) - Krav på en nationell avfallsplan och att alla 

kommuner ska ha en renhållningsordning som består av en avfallsplan och lokala 

renhållningsförskrifter.

Miljöbalken (1998:808)

•Förordning som berör avfall.

•(SFS 2011:927, 74 §) - kommuner får meddela föreskrifter om hur hantering av 

avfall ska skötas. 

•Förordning om ändring i avfallsförordningen (SFS 2014:1076). 

• (SFS 2014:1076, 24 a § - 25 §) - anger att konsumenter har en skyldighet att sortera 

förpackningar, tidningar, batterier och el-avfall. 

• (SFS 2014:1076, 76b §) - vilka riktlinjer som gäller exakt för ensklid kommun ska 

gå att finna i kommunens avfallsplan och renhållningsföreskrifter.

•I (SFS 2011:927) - framgår det vad som räknas som farligt avfall och vilka 

riktlinjerna är för hur det ska försvaras, transporteras och dokumenteras.

Avfallsförordningen (SFS 2011:927)

•Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och 

hantering av avfall (NFS 2017:2) ersatte i maj år 2017 Naturvårdsverkets föreskrifter 

och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan. 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6)
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1.2 Problemformulering  

Det är idag enorma mängder plast- och kartongmaterial som åker rakt ner i brännbara sopor 

inom vårdsektorn och som skulle kunna ha materialåtervunnits istället. Det kan verka enkelt 

att lösa, genom till exempel kunskapsspridning, information, reglering på arbetsplatserna, 

med mera. Men ett ökat miljöåtagande på dessa arbetsplatser skulle även kunna innebära ett 

problem då personal ofta redan är under stor tidspress och åtaganden kring andra områden 

kan då ta värdefull tid från vården. Ett ökat miljöåtagande skulle kunna bidra till att 

kvaliteten och därmed säkerheten kring omvårdnaden blir sämre för att vårdpersonal blir 

mer stressade än vad dem redan är. Ett ökat miljöåtagande kan alltså skapa ett dilemma 

mellan miljö, vård och säkerhet på arbetsplatser inom vården, där personal redan känner att 

de inte räcker till. 

Det finns många olika yrkeskategorier och verksamheter inom hälso- och sjukvården. Det 

innebär att arbetsmiljön ser olika ut för varje verksamhet. Att arbeta inom vården innebär 

ständig utveckling och anpassning till nya politiska inriktningar och rön, vilket också 

påverkar arbetsbelastningen för anställda, positivt och negativt. Under åren 2008–2013 

angav 30 procent inom hälso- och sjukvården att deras anmälda arbetssjukdom var på grund 

av belastning (Arbetsmiljöverket, 2015). En god arbetsmiljö är en förutsättning för att en 

hållbar utveckling inom en verksamhet ska ske. Åtaganden, insatser och regleringar kan ge 

både positiva och negativa följder. Miljöpolicy är i grunden tänkt att göra gott men som det 

förklaras ovan så kan det även ge negativa följder inom andra områden. Genom att studera 

vårdpersonalens uppfattningar kring avfallshantering på vårdboenden och inom hemtjänst, 

hoppas forskaren i studien kunna belysa de motsättningar som finns mellan arbetsmiljö och 

miljöpolicy inom dessa yrkesområden. På så sätt vill forskaren se hur och om det är möjligt 

att agera miljövänligare utan att sätta mer press på personalen.  

1.3.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera hur personal inom äldreomsorgen upplever att det är att 

följa kommunens miljöpolicy kring avfallshantering samt att se hur kommunens miljöpolicy 

för avfall är utformad i relation till de handlingsmöjligheter som finns för att sortera det 

material som uppkommer inom dessa verksamheter. Genom att studera detta går det att se 

om ett ökat miljöåtagande för avfall riskerar att ta värdefull tid från vårdpersonal och om det 

därmed riskerar att ge negativa effekter på vårdkvalitén.  

Utifrån studiens syfte har två frågeställningar formulerats 

1. Vilka sociala relationer, problem och dilemman uppkommer i personalens 

arbetsmiljö som påverkar deras förmåga att följa kommunens miljöpolicy?  

2. Hur kommuniceras och förmedlas information om vilka riktlinjer som gäller för 

avfallshantering mellan de anställda samt mellan arbetsplats och kommun? 
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1.4. Avgränsning 

Studien är avgränsad till att fokusera på personal och avfallshantering inom äldreomsorgen 

(mer specifikt, vårdboende och hemtjänst) i Karlstads kommun. Anledningen till denna 

avgränsning är dels för att forskaren själv är bosatt i kommunen men även på grund av 

tidsbrist, vilket lett till att ett fokusområde här har skapats.  

1.5. Struktur  

Uppsatsen börjar med en inledning där bakgrunden beskrivs och följs upp med en 

problemformulering av det dilemma forskaren ser kring ett ökat miljöåtagande inom 

äldreomsorgen. I inledningen framförs även syfte, frågeställningar och avgränsningar. Under 

rubriken teori beskrivs det teoretiska ramverket närmare och varför det är relevant för att 

kunna diskutera och lyfta syftet med studien.  I avsnittet metod och material förklaras det 

detaljerat hur forskaren har gått tillväga för datainsamling i studien och därefter ges en 

beskrivning för de kommunala dokument som har samlats in och analyserats av forskaren. 

Därefter presenteras resultatet från de utförda analyserna av intervjumaterialet och 

kommunens dokument. Under avsnittet diskussion, diskuteras först valet av metod och 

därefter resultatet tillsammans med det teoretiska ramverket. Avslutningsvis framförs en 

slutsats följt av förslag och även förslag på vidare forskning.  

 

Figur 2. Förklaring på uppsatsens struktur (Figur: Decibell Sahlén).  

Inledning (bakgrund 
och problem)

Teori

Metod och 
material

Resultat

Diskussion

Slutsats
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2. Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet framställs det teoretiska ramverket. Vid intervjuerna upptäckte forskaren 

aspekter som makt och hierarkier kring källsortering i arbetsmiljöerna. Det har visat sig vara 

ett komplext område och teorin är därmed vald för att stödja forskaren i att tyda analyserna 

och kunna svara på frågeställningarna. Under arbetets gång har ramverket kompletterats. 

I figur 3 nedan beskrivs kopplingen mellan frågeställningar och det teoretiska ramverket. I 

kapitlet som följer beskrivs först varför den teoretiska grunden är vald och hur det är tänkt 

att den ska stödja forskaren i att besvara frågeställningarna. Efter det följer en mer ingående 

beskrivning av teorin och en kort sammanfattning.  

Figur 3. Koppling mellan frågeställningar och vald teori (Figur: Decibell Sahlén). 

För att besvara studiens frågeställningar så behöver forskaren både identifiera och analysera 

vad som sägs och inte sägs i dokumenten och vid intervjuerna. Det är väsentligt för att det 

ska vara möjligt att se helhetsbilden och det verkliga problemet. Politisk ekologi hjälper 

forskaren att förstå det komplexa sambandet mellan politik, miljö och samhälle. Det 

intersektionella perspektivet inom politisk ekologi bidrar till att förstå och belysa vad som 

egentligen framkommer i analyserna. Teorin om kommunikation är vald för att det är en 

väsentlig strategi att använda som medel, om målet är att uppnå förändring. Forskaren har 

valt att komplettera med teori om människans syn på avfall, då det i materialet framkom en 

skillnad i vilka ordval som användes för avfall, vilket även visar samhället syn på avfall.   

  

Syftet med uppsatsen är att studera hur personal inom äldreomsorgen upplever att det är att följa kommunens 
miljöpolicy kring avfallshantering samt att se hur kommunens riktlinjer för avfall är utformad i relation till de 

handlingsmöjligheter som finns för att sortera det material som uppkommer inom dessa verksamheter. 

Politisk ekologi, intersektionalitet, kommunikation och synen på avfall

Politisk ekologi är ett forskningsfält som bidrar till att öka förståelsen för samspelet mellan politik, miljö och samhälle.
Det intersektionella perspektivet är en central del inom politisk ekologi för att belysa och finna maktrelationer, hierarkier, 
orättvisor, diskrimineringar, med mera, inom miljöfrågor och i samhället i stort. Hur miljöpolicy utformas, hur vi väljer att

se på avfall och hur kommunikation används, är alla medel som går att använda för makt och motmakt. 

Vilka sociala relationer, problem och dilemman 
uppkommer i personalens arbetsmiljö som påverkar 

deras förmåga att följa kommunens miljöpolicy? 

Hur kommuniceras och förmedlas information om vilka 
riktlinjer som gäller för avfallshantering mellan de anställda 

samt mellan arbetsplats och kommun?
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Politisk ekologi  

Politisk ekologi är ett forskningsfält som utvecklades år 1970 från akademiska 

forskningsarbeten i mindre utvecklade länder. Från början hade politisk ekologi främst fokus 

på att miljöproblem i utvecklingsländer kom från sociala orsaker, som påverkades av 

politiska och ekonomiska krafter. Idag är forskningsfältet spretigare och söker en mer ökad 

förståelse och förklaring till ojämlikheter och försämringar hos både miljöer och 

människoliv, i ett bredare perspektiv (Walker, 2012, ss. 71-72). Även om politisk ekologi 

har blivit mer spretigt så är grunden fortfarande att förstå och förklara samspelet mellan 

politik, samhälle och natur. Feministisk politisk ekologi har även bidragit till att se och förstå 

hur samspelet också påverkas av olika maktförhållanden (Jönsson & Andersson, 2017, ss. 

14, 207). Kortfattat är politisk ekologi ett fält för att skapa en ökad förståelse för komplexa 

ting, som till exempel hur globala processer påverkar lokala villkor eller för att undersöka 

vem/vilka som har tillgång till naturresurser och vem/vilka det är som drabbas av 

miljöproblem. Inom politisk ekologi handlar det lite om att ifrågasätta och hugga ner tidigare 

föreställningar och så någonting nytt. Människors vardagliga handlingar är alla kopplade till 

frågor om makt och miljöer. Något simpelt som att dricka ett glas mjölk eller konsumera 

kaffe inrymmer arbeten utförda av olika människor på olika platser med olika villkor och 

det bidrar även till hur ekosystem omformas runt om i världen. Maktstrukturer är alltså en 

central del inom den politiska ekologin och forskningsfältet vill belysa att maktstrukturer 

inte enbart existerar i samhällets uppbyggnad runt om kring oss, det finns i enskilda 

individers egna handlingar också. Syftet med att belysa och kritisera rådande ordningar är 

för att öppna vyn, finna alternativ förståelse och konkreta strategier på lösningar (Jönsson & 

Andersson, 2017, ss. 362-367). 

Feministisk politisk ekologi (FPE) har alltså genom intersektionalitetsbegreppet bidragit till 

ett bredare fält av politisk ekologi genom att kunna belysa maktrelationer inom politik och i 

samhället samt förklara hur dessa även kan vara könsbetingad och hur det då uttrycks 

(Jönsson & Andersson, 2017, s. 207) (Lykke, 2003). Stort fokus har legat på de konflikter 

som rör arbetsdelning, hushållsresurser, försörjning och hur det tar sig till uttryck, både 

vardagligt och politiskt för att visa hur utvecklingspolicys kan påverka män och kvinnor 

olika (Jönsson & Andersson, 2017, s. 180). Perspektivet belyser och problematiserar hur 

olika sociala kategorier och situationer är och har förändrats över tid, samt hur de ibland kan 

överlappa med varandra (en person kan vara både priviligierad och förtryckt, utifrån olika 

sammanhang). Intersektionella analyser är intressanta att göra i alla lokala till globala platser 

där miljöpolitik konstruerats, oavsett graden av makt. Analyserna bidrar till att finna och 

belysa orättvisor, diskrimineringar, skillnader, maktrelationer och hierarkier inom 

miljöfrågor och i samhället. Genom att förklara och förstå hur makt och miljöfrågor är tätt 

sammanflätade går det att synliggöra de maktstrukturer som finns i relation till klass, genus, 

ursprung, sexuell läggning, ålder, med mera (Jönsson & Andersson, 2017, ss. 206, 213-215) 

(Lykke, 2003).  

Genom vardagliga rutiner skapas specifika relationer till människor runt om kring oss men 

även till djur och natur. De relationer som skapas bidrar till personers identitet och hur 

personer ser på sig själv, på samhället och på miljön. Genom kroppsliga och materiella 

handlingar skapas uppfattningar och skillnader mellan olika grupper i samhället, dessa 

handlingar skapar föreställningar om de relationer som finns mellan olika grupper men även 

om relationen mellan människor och miljön. Idéer om vad som är lösningen på dagens 

miljöproblem skapas utifrån denna syn på relationer. Tidigare forskning i Sverige har visat 

att uppfattningar om miljövänlig livsstil i hög grad hänger samman med uppfattningar om 

skillnader som till exempel område, klass, etnicitet, med mera. Alltså att medelklass med 

högre inkomst beaktas vara mer miljömedvetna medan låginkomsttagare istället beaktas ha 
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ett otillräckligt miljövänligt beteende, detta trots att höginkomsttagare oftare står för en 

högre konsumtion och resursförbrukning (Jönsson & Andersson, 2017, ss. 216-217).  

De miljöpolitiska insatserna i Sverige har till stor del handlat om att styra samhället mot en 

mer hållbar riktning genom bland annat planer och processer som ska verka för att ändra 

individers beteendemönster (till exempel att få fler människor att åka mer kollektivt). Vid 

en intersektionell analys går det här att få svar på vem som antas stå för att uppfylla planen, 

vilka planen försöker nå ut till samt vilka maktstrukturer som uppenbarar sig och så vidare 

(Jönsson & Andersson, 2017, s. 221). Vid en analys om miljö och makt handlar det om att 

reflektera över vilka kategorier som är relevanta för det specifika sammanhanget (Jönsson 

& Andersson, 2017, s. 217). Intersektionella analyser kan således vara problematiska att göra 

då de öppnar dörren för en rad olika maktstrukturer, som ibland kan vara svåra att hantera. 

Det är här viktigt att göra konkreta val och bortval för vilka maktstrukturer som ska studeras 

och som är relevant för forskningen (Lykke, 2003). De kategorier som framkommer i en 

analys är sällan oskyldiga, de är skapade genom maktförhållanden och genom specifika 

sammanhang, vare sig det gäller människor eller genom kunskaper. Kategorier är politiska 

och under ständig förhandling och förändring. Det är inte självklart eller neutralt vem som 

är miljömedveten i ett sammanhang eller vem som har relevant kunskap att adressera ett 

problemområde, det är invävt i komplexa mönster av makt (Jönsson & Andersson, 2017, ss. 

225-226). Hur väl samhället lyckas att adressera samhällsproblem och skapa en samhällelig 

uppmärksamhet om de miljöproblem som samhället står inför, beror på hur 

kommunikationen mellan nivåerna fungerar. I de miljöpolitiska insatserna är 

kommunikationen en central del för att kunna styra och påverka samhället mot en mer hållbar 

riktning.  

Kommunikation 

Kommunikation är alltså en central del för att hantera miljöfrågor. Att nå en ”hållbar 

utveckling” står idag högt på agendan men åt vilket håll utveckling går mot beror i hög grad 

på hur människorna i samhället väljer att kommunicera med varandra (Hallgren & Ljung, 

2005, s. 21). Genom att prata med varandra kan människor uppmärksamma problem och ta 

initiativ för att hantera dem. Miljöpolicy är ett sådant exempel som är skapad genom 

kommunikation. Att kommunicera innebär att det sker ett utbyte mellan människor, det är 

således inte något en människa gör med en annan (Hallgren & Ljung, 2005, s. 48), det är en 

social aktivitet som innefattar en gemensam handling och ömsesidig påverkan (Friberg & 

Öhlén, 2014, s. 510) det krävs alltså minst två individer för att kommunicera. Alla människor 

i samhället har olika perspektiv på saker och ting och genom att kommunicera med varandra 

kan det ske ett utbyte av dessa perspektiv. Det är en nyckel till mänsklig gemenskap och 

förståelse (Friberg & Öhlén, 2014, s. 514). Genom att enbart prata med varandra går det att 

lära sig nya saker, kunskaper, få nya föreställningar och byta erfarenheter. Människors 

perspektiv är därmed belägna att förändras om det går att se världen genom någon annan 

persons glasögon (Hallgren & Ljung, 2005, s. 63). Kommunikation är således ett viktigt 

verktyg för att skapa och öka den samhälleliga uppmärksamheten kring miljöfrågor och 

samhällets framtida utveckling.  

Att arbeta för en hållbar utveckling innebär ett ständigt förändringsarbete, där lärande, 

samspel, reflektion och handlingar är alla viktiga komponenter och det är oundvikligt att 

stöta på konflikter, komplexitet och osäkerheter. För ett effektivt miljöarbete behöver 

samhället acceptera att det inte finns några enkla lösningar på miljöproblem. Att acceptera 

svårigheterna bidrar till förståelse och bättre handlingsmöjligheter. Problemet idag är att 

många metoder som används försöker reducera komplexiteten och undvika de konflikter 

som kan tänkas uppstå (Hallgren & Ljung, 2005, ss. 73-74). Det finns idag även en tendens 

där politik, makt och kunskap undertrycker metoder som skulle vara mer lämpad för den 
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komplexa värld vi lever i. Många lösningar på miljöproblemen är skapade för en stabil värld, 

som sedan blir bräckliga när de används praktiskt i en dynamisk värld (Leach, et al., 2010, 

ss. 169-173). Ett sätt att göra lösningar mer robusta och långsiktiga är att ge det civila 

samhället mer uppmärksamhet och inflytande över de politiska och industriella val som 

berör dem. Miljöfrågor är mer politiska än tekniska, en mångfald av förslag skulle därför 

kunna bidra till mer effektiva och långsiktiga lösningar (Leach, et al., 2010, ss. 167-168). 

För att alla aktörer i civil samhället ska kunna agera individuellt och kollektivt mot ett 

gemensamt mål så krävs det även en fungerande processledning. Varje aktör behöver ta sin 

del av ansvar utifrån de möjligheter och förutsättningar som finns, för att systemet ska 

fungera. Det är en bräcklig strategi som inte sker av sig självt. En mer hållbar process skapas 

genom att främja förutsättningar för aktörer att kommunicera och lära sig av varandra, för 

att aktörerna ska förstå hur var och ens del av ansvar är viktigt för helheten (alltså att låta 

aktörer bli medvetna om vem som gör vad, varför och hur) (Hallgren & Ljung, 2005, s. 82). 

Att skapa en god samverkan mellan aktörer är alltså en viktig nyckel för att uppnå önskade 

förändringar och det är inget som kommer att uppstå av sig själv, det behöver befrämjas 

genom till exempel en processledning. För att ta i tu med problem och driva arbetet framåt 

är aktörer beroende av varandra. Samverkansprocesser är inte alltid den mest lämpade 

metoden för problemområden men det är en metod som inte bör uteslutas för lätt om målet 

är att skapa en samhällelig uppmärksamhet eller för problem som karaktäriseras av 

komplexitet och konflikter (Hallgren & Ljung, 2005, ss. 88, 90). Avfallproblematiken i 

samhället karaktäriseras av komplexitet och de åtgärder som är kopplade till avfall är 

beroende av att alla aktörer driver arbetet framåt och gör sin del i kedjan. Människans syn 

på avfall är avgörande för hur samhället prioriterar problemet och därmed hur människor 

väljer att driva arbetet framåt.  

Människans syn på avfall 

Så vad är en persons syn på avfall egentligen? Avfall är ett förkastat material eftersom det 

ingår i normen att det ska slängas eller sorteras bort, för att det skapar oordning i samhället. 

När samhället väljer att förkasta ett material för att upprätta en slags ordning så går materialet 

igenom två faser, det erkänns som olämpligt för att det skapar oordning och när material 

skapar oordning så bör det avfärdas så att ordning kan ske igen (Douglas, 1997, s. 224). 

Materialet får alltså en identitet: avfall. Det är oönskade delar av något som var önskat och 

behövligt från början. Tänker man på det så sker det varje gång människor handlar mat till 

exempel, när en person köper mjölk, bröd, bananer, och så vidare så står inte personen i 

affären och tänker att det är avfall hen köper, utan där och då är det mat. Det är först när 

innehållet är slut, när det bara är en del av varan kvar, det vill säga, mjölkförpackningen, 

brödpåsen eller bananskalet kvar, som det blir identifierat som avfall i personens ögon. 

Begrepp som skräp, orenhet och äckligt är ett allmänmänskligt sätt att tänka, det är uppbyggt 

av normer, regler och människor gör ständigt skillnader mellan vad som är bra eller dåligt, 

rätt eller fel, rent och orent. Hur en person ser på dessa begrepp och därmed även avfall och 

skräp beror på vilken kultur som personen är uppvuxen i, vilken kunskap hen fått under livet, 

vilka erfarenheter hen har men även vart materialet befinner sig. Jord är smuts om det ligger 

i hallen men inte i trädgården, det är äckligare att äta en godis från golvet än om den legat 

på ett bord och synen av damm skapar oordning inom oss men inte om dammet ligger gömt. 

Smutsigt blir det som inte passar in i bilden, det som går emot människans systematiska 

ordnande. Varje gång en person städar, dammar eller slänger soporna så är det ett sätt att 

organisera om miljön. Att återställa ordningen så att systemet blir som personen vill ha det 

(Frykman & Löfgren, 1979, ss. 139-140). 
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En sammanfattning av studiens teoretiska utgångspunkter  

Politik, samhälle och miljö är starkt sammanflätat och integrationen påverkar i hög grad 

vilka tillvägagångssätt som väljs ut för att hantera miljöproblem. Genom ett intersektionellt 

perspektiv går det att förstå integrationen och se vem eller vilka det är som berörs (positivt 

och negativt) av de valda tillvägagångsätten samt vilka maktstrukturer som styr. De 

människor som berörs av strategier eller medel är alltså inte något neutralt eller självklart, 

det är invävt i olika mönster av makt. Kommunikation är ett medel som används för att öka 

den samhälleliga uppmärksamheten för att på så sätt styra samhället mot en önskad 

utveckling. I ett samhälleligt förändringsarbete är det avgörande att alla delaktiga individer 

gör sin del för att driva arbetet framåt. Samhällets syn på avfall är därför en central del för 

hur problemet prioriteras och därmed åt vilket håll utvecklingen går.  

3. Metod och material 

3.1 Metod 

I det här arbetet har datainsamling skett genom två metoder. Ena metoden har gått ut på att 

samla in och analysera relevanta dokument om kommunens miljöpolicy. Den andra metoden 

för datainsamling har bestått av intervjuer, där tre ”walking/observations intervjuer” har 

genomförts. Analys av kommunens dokument ger en bra bild av vad kommunens tankar och 

ambitioner är på vilka lösningar som de själva anser behövs för avfallshantering inom 

kommunen. Datainsamling och analys av intervjuer ger istället en inblick i anställdas tankar, 

värderingar och vilka problem/möjligheter de själva ser i att uppfylla kommunens 

ambitioner. Avsikten med att kombinera dessa metoder är för att skapa en bred och djup 

förståelse för ämnet samt att skapa en helhetsbild, för att kunna svara på studiens 

frågeställningar. Avsnittet börjar med att presentera och diskutera metod och analys för 

kommunens dokument. Därefter presenteras och diskuteras den metod som har använts för 

datainsamling för intervjuer och vidare förklaras intervjuguiden, urval, transkribering, 

dataanalys, etiska aspekter, trovärdighet och generalisering kring intervjumaterialet.  

3.1.1 Metodval för datainsamling och analys 

Kommunens dokument 

För att få en bra bild av kommunens miljöpolicy kring avfallshantering så har forskaren i 

den här studien samlat in dokument från kommunens hemsida som ska bidra till att förstå 

vad kommunen har för miljöambitioner och åtgärdsförslag för att effektivisera och underlätta 

för källsortering inom kommunen. Materialet som har valts för analys är kommunens 

avfallsplan 2014–2018, kommunens renhållningsföreskrifter och miljöförvaltningens 

broschyr ”börja källsortera”. Dokumenten är valda för att de ger en bra bild av det som ska 

undersökas. Forskaren har valt att behandla materialet med en innehållsanalys, enligt 

(Graneheim & Lundman, 2004) metod, där dokumenten först har lästs igenom noggrant, 

sedan har materialet reducerats till de delar som varit relevanta för forskningsfrågorna. De 

relevanta delarna av materialet, som består av en eller flera meningar, har sedan kodats för 

att beskriva det väsentliga i delarnas innehåll. Koderna har kategoriserats enligt de teman 

som uppkommit vid analys av intervjumaterialet. I tabell 1 nedan går det mer utförligt att se 

hur forskaren har gått tillväga vid analys och i tabell 3 går det att se hur forskaren har kommit 

fram till de teman som presenteras i denna tabell. 
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Tabell 1. Exempel på hur forskaren analyserade kommunens dokument (Tabell: Decibell Sahlén). 

 

Intervjumetod 

Forskaren för studien har vid intervjuerna utgått från en ”walking intervju”, där forskaren 

har besökt respondenternas arbetsplats, gått bredvid och pratat med respondenten genom en 

omgivning som är utformad att framkalla svar. Denna teknik hävdas generera rikare data 

genom att omgivningen gör respondenten mindre belägen att försöka ge ”rätt svar” (Evans 

& Jones, 2011). Metoden har även gett mig som forskare en chans att observera miljön och 

respondenternas kroppsspråk. Att intervjun tar plats i en miljö som är relevant för studien 

och bekant för respondenten kan bidra till att personen känner sig mer avslappnad, det kan 

upplevas som enklare att prata om det som frågas om och miljön kan framkalla tankar och 

värderingar som möjligtvis inte hade uppkommit i en avskild intervju. Tekniken har även 

begränsningar, som till exempel att vissa intervjumetoder och deltagare utesluts och att 

forskningsfrågor blir ramad av ”platsen”.   

Intervjufrågorna har i stora drag varit semistrukturerade. I början av intervjuerna har 

forskaren utgått från mer öppna frågeområden för att låta intervjupersonen berätta lite om 

sig själv, verksamheten och vad de gör. Intervjuerna började med öppna frågor för att 

intervjun skulle bli mer naturlig och för att forskaren ville höra vad respondenterna själv 

valde att börja med (samtliga visste vid det här laget vad syftet med intervjun var). Utifrån 

vad respondenten valde att ta upp har frågorna blivit mer semistrukturerade. Det vill säga, 

temamässigt upplagda frågor som ändå varit öppna och allmänna att svara på (Ekström & 

Larsson, 2010, s. 60). Forskaren för studien ansåg att en blandning av öppna och 

semistrukturerade frågor var mest lämpad att använda för att kunna göra en djupdykning in 

i de enskilda respondenternas uppfattningar och tankar kring arbetsplatsens avfallshantering. 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide som stöd för att inte missa viktiga tema- och 

frågeområden. Frågorna ställdes osystematiskt beroende på vad som kom upp och inte, under 

intervjun. 

Intervjuerna har haft olika upplägg beroende på respondenternas önskemål. Vid den fösta 

intervjun gjordes en ”walking intervju”, forskaren och respondenten gick runt på 

arbetsplatsen under hela intervjun. Respondenten hade här en ledande roll, hon var mycket 

verbal, upplevdes som trygg och hade en lång erfarenhet inom verksamheten. Vid intervju 

två började intervju med en snabb observation av arbetsplatsens källsortering, sedan ville 

Meningsbärande enhet Kod Teman 

Effektiva informations- och 

kommunikationsinsatser krävs 

särskilt för att uppnå ökad 

medvetenhet om hur våra 

konsumtionsmönster påverkar 

både vår miljö och mängden 

avfall 

Mer information och 

kommunikation krävs för att 

öka medvetenheten om avfall 

Kommunikation, kunskap 

och information 

Vilka nyckelpersoner i 

verksamheten får 

källsorteringen att fungera? 

Exempelvis fastighetsskötare, 

vaktmästare, städ- och 

kökspersonal etc.  

Nyckelpersoner som får 

källsorteringen att fungera: 

Fastighetsskötare, 

vaktmästare, städ- och 

kökspersonal. 

Makt och hierarkier i 

arbetsmiljö 
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respondenten att intervjun tog plats avskilt. Denna person hade också en ledande roll på 

arbetsplatsen med en lång erfarenhet inom yrkesområdet. Det svenska språket var inte 

hennes modersmål och hon upplevdes vara lite osäker i sina svar. Den tredje intervjun tog 

till en början först plats avskilt och utvecklades sedan till att forskare och respondent gick 

runt och observerade avfallshantering och rutiner på arbetsplatsen. Respondenten hade inte 

en ledande position, han upplevdes vara lugn, verbal och kunnig om arbetsplatsens 

avfallshantering samt ärlig om de brister som han tyckte fanns.  

Som forskare ansåg jag att ett personligt möte var viktigt, dels för att kunna studera hur 

personal upplever och värderar kommunens miljöpolicy men också för att kunna observera 

vilka handlingsmöjligheter det fanns på respektive arbetsplats att källsortera. Ekström & 

Larsson (2010, ss. 65–66) nämner även att det krävs att ett personligt möte tar plats vid 

samtals intervjuer där människors uppfattningar och värderingar sökes. Konsekvensen av att 

använda denna metod i studien är att det var tidskrävande och begränsat till få intervjumöten. 

Totalt genomfördes tre ”walking intervjuer” i denna studie.  

Intervjuguide 

En intervjuguide skapades inför intervjuerna. Den var utformad med kategorier och 

tillhörande frågor, för att fungera vägledande att inte glömma bort viktiga teman och frågor 

som var av intresse för studien. Forskaren utgick inte från intervjuguiden systematiskt utan 

lät istället respondenterna i viss utsträckning styra vad som togs upp. Frågor och följdfrågor 

ställdes allt eftersom och genom att ha intervjuguiden som stöd kunde forskaren gå tillbaka 

till ett ämne för att veta mer eller för säkerställa att en del frågor skulle bli besvarad. 

Intervjuguiden går att finna i Bilaga 1: intervjuguide. 

Urval  

Studien är begränsad till Karlstads kommun. Dels på grund av forskarens boplats samt 

tidsbegränsningen och för att forskaren ville fånga hur vårdverksamheter (kommunala och 

privata) upplever att det är att följa en kommunal miljöpolicy. Utifrån problemområdet har 

forskaren valt att fokusera på avfallshantering inom vårdboende och hemtjänsten. Urvalet 

av verksamheterna har varit slumpmässiga. Flera enhetschefer för arbetsplatser som bedriver 

vårdboende och hemtjänstverksamhet blev tillfrågad om en intervju, där cheferna själva 

kunde bestämma vem som skulle bli intervjuad. De tre intervjuer som har ägt rum i denna 

studie är från de arbetsplatser som var intresserad av att delta. Forskaren hade två kriterier 

på respondenterna som framföres till enhetscheferna. Dels att personen skulle vara anställd 

på en arbetsplats som bedriver ett vårdboende eller hemtjänst inom kommunen samt att 

personen skulle vara bekant med alla rutiner som förekom på arbetsplatsen. Vilken person 

som skulle bli intervjuad var sedan upp till enhets-/verksamhetschefen att bestämma. I två 

av intervjuerna (det vill säga, i två av tre) hade respondenten en ledande ställning och i den 

tredje intervju hade respondenten inte en ledande ställning. Varje intervju fokuserade på de 

utvalda respondenterna, det förekommer dock i intervjumaterialet uttalanden från kollegor 

(i både den första och tredje intervjun) samt från verksamhetschefen (i den tredje intervjun). 

I den första intervjun framkommer kollegan för att respondenten ber om en bekräftelse av 

ett uttalande hon gjort. I den tredje intervjun framkommer kollegan och verksamhetschefen 

i intervjumaterialet för att respondenten inte kunde svara på vissa frågor utan ville att de med 

kunskap om frågan skulle uttala sig om det.  
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Transkribering  

Intervjuerna spelades in med respondenternas godkännande. Själva transkriberingen till 

textform gjorde forskaren direkt efter varje avslutad intervju. Detta för att minnet skulle vara 

färskt och för att respondenterna snabbt skulle få chans att granska och korrigera eventuella 

missförstånd och lägga till sådant som de kom på efter intervjun att de ville ha sagt. 

Forskaren har valt att transkribera det material som ansågs vara relevant för undersökningen 

och utelämnade därmed de inledande och avslutande artighetsfraserna, samt kallprat. Här 

utelämnades även ord som inte gav något mervärde eller som ständigt upprepades, ord som 

till exempel ”eh”, ”typ”, ”hm”. I transkriberingen har halva meningar och stakningar tagits 

bort samt visst talspråk rättats till i skriftform. Oljud, skrammel eller om kollegor började 

diskutera något med varandra som inte var relevant för studien, transkriberades inte heller. 

Oljud som stör meningar i ljudupptagningen har däremot transkriberat över till textform. I 

uppsatsen och transkriberingen är både intervjuperson och arbetsplats anonyma. Forskaren 

valde att erbjuda anonymitet för att inte ”hänga ut någon” och för att göra respondenter mer 

bekväma att delta och dela med sig av sina innersta tankar. Att erbjuda anonymitet bidrar till 

öppenhet och förtroende (Ekström & Larsson, 2010, s. 75) och i transkriptionerna har 

forskaren därför använt sig av fingerade namn på respondenterna. Namnen som förekommer 

i resultatet är alltså inte respondenternas riktiga namn.  

Dataanalys  

För att bearbeta intervjumaterialet har forskaren gjort en kvalitativ innehållsanalys enligt 
(Graneheim & Lundman, 2004). Intervjumaterialet har först och främst lästs igenom flera 

gånger för att skapa en helhetsbild av vad som sägs. Sedan delades texten in i 

meningsbärande enheter, det var allt från en mening till flera. Nästa steg har varit att 

kondenserat meningsbärande enheterna, för att tydliggöra och förkorta kärnan i meningarna 

utan att ändra på innehållet. Utifrån de kondenserade meningsbärande enheterna har en kod 

skapats som beskriver meningens innehåll, genom att belysa det som är mest relevant. 

Koderna har jämförts med varandra efter likheter och skillnader och har på så sätt delats in 

i kategorier som beskriver textens helhet. Utifrån kategorierna har teman uppkommit som  

kopplar till studiens teori, syfte och frågeställningar. Hur innehållsanalysen för 

intervjumaterialet gick till går att se i tabell 2. I tabell 3 går det att se vilka kategorier och 

teman som uppkommit genom innehållsanalysen.  

Tabell 2. Exempel på hur intervjumaterialet analyserades (Tabell: Decibell Sahlén). 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningshet Kod Kategorier 

Vi går med soporna dit, eller 

inte vi, utan hon som städar här 

tar med sig säcken dit och 

slänger där_ sorteringen har vi. 

Hon går bara med det som är 

sorterat, ut dit sedan. 

Vi går med soporna dit, eller 

inte vi, utan hon som städar 

tar med sig säcken dit och 

slänger. Vi sorterar, hon tar 

bara ut det. 

Städerskan tar 

med sig 

personalens 

avfallssortering 

och slänger det i 

avfallsstationen. 

Ansvarsfördelning 

… det är därför påsarna är 

framme så att alla vikarier som 

kommer in ska se att de slänger 

sina förpackningar där och 

burkar där, och så vidare.  

Påsarna är framme så att 

alla vikarier som kommer in 

ska se att de slänger sina 

förpackningar och burkar 

där. 

Påsar är synliga 

för att vikarier ska 

se hur de ska 

källsortera. 

Spridning av 

kunskap och 

information 
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Tabell 3. Kategorier och teman som uppkommit genom innehållsanalysen av intervjumaterialet 

(Tabell: Decibell Sahlén).  

 

Etiska aspekter  

Eftersom studien är gjord på arbetsplatser har det varit viktigt att förhålla sig till etiska 

aspekter. I studien har forskaren därför följt (Vetenskapsrådet, u.å.) fyra allmänna kriterier 

som berör etiska principer för att göra respondenterna trygga i sitt deltagande.  

 Informationskravet – enhetschefer och respondenter har fått tagit del av studiens 

syfte, att intervjun kommer att spelas in och de har även blivit upplysta om att 

deltagandet har varit frivilligt. 

 Samtyckeskravet - har följts då respondenterna både skriftligt och muntligt samtyckt 

till att delta i intervju.  

 Konfidentialitetskravet - har följts då personer och arbetsplats är helt anonyma i 

studien, både i uppsats och transkription. Fingerade namn har istället används. 

 Nyttjandelaget – information som samlats in via intervjuerna har enbart används till 

denna studie.  

Trovärdighet och generalisering 

I kvalitativa studier som denna är det svårt att mäta reliabilitet och validitet, då forskaren här 

inte mäter något i siffror. I den här studien utforskas och beskrivs de fenomen som 

framkommer genom att undersöka människors upplevelser och tankar. Forskaren använder 

därför istället begreppen trovärdighet och generalisering. Trovärdighet i en kvalitativ studie 

bestäms genom hur tydligt en forskare kan ge läsaren en bild av fenomenet. Hur väl 

tillvägagångsättet har beskrivits och hur respondenternas svar har framställts. Alla tre 

respondenter har fått möjligheten att verifiera transkriptionen av sin del, detta för att öppna 

upp för deltagande, öka tryggheten och för att ge dem chansen att vidareutveckla eller 

korrigera eventuella missuppfattningar. Metoden för studien har redovisats väl och även hur 

innehållet har analyserats. Forskaren har inte haft någon tidigare erfarenhet av intervjuteknik 

vilket kan göra intervjuerna bristfälliga då det omedvetet kan ha ställts styrande frågor, 

uppmuntringar i from av nickningar och dubbla/överlappande frågor (Ekström & Larsson, 

2010, s. 74). Hänsyn för bristen på erfarenhet har tagits under resans gång och efter varje 

intervju har forskaren granskat sin intervjuteknik, för att arbeta med att förbättra tekniken 

inför varje intervju. Studien är dock inte generaliserbar då den omöjligt kan ge en generell 

bild av fenomenet utifrån enbart tre intervjuer.  

  

Kategorier Teman 

Ansvarsfördelning 

Förutsättningar att källsortera 

Personalens egna upplevelse av arbetsplatsens källsortering 

Synen på avfall 

Makt och hierarkier i arbetsmiljö 

Spridning av kunskap och information  

Kommunikation och möjligheten att påverka Kommunikation, kunskap och 

information 
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3.2. Material  

Karlstads kommuns avfallsplan 2014–2018 

Syftet med kommunens avfallsplan är att den ska verka som ett strategiskt styrdokument för 

att bland annat utveckla och effektivisera kommunens avfallshantering mot en högre grad 

av resursutnyttjande. Den ska även bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås 

(Karlstads kommun, 2014, s. 6). Den avfallsplan och de föreskrifter som Karlstads kommun 

har idag gäller mellan åren 2014 till 2018 och planen utformades under år 2013–2014 och 

ersatte därmed avfallsplanen från år 2004. Innehållet i avfallsplanen har sin grund i EU:s 

avfallshierarki, de svenska miljömålen och inspiration har även hämtats från 

Naturvårdsverkets nationella avfallsplan (som även den grundar sig i EU:s avfallshierarki). 

Vid utformningen har hänsyn även tagits till de krav som ställs för kommuner i miljöbalken 

(1998:808), avfallsförordningen (SFS 2011:927) och i Naturvårdsverkets föreskrifter och 

allmänna råd (NFS 2006:6). Kommunstyrelsen har haft huvudansvaret för att ta fram 

Karlstads kommuns renhållningsordning (avfallsplan och renhållningsföreskrifter) och 

avfallsplanen är generell för alla invånare och verksamheter inom kommunen. Avfallsplanen 

består av fyra fokusområden med flera olika mål och åtgärdsförslag, som ska bidra till 

måluppfyllelse. Målen är allt ifrån lätta och konkreta till mer komplexa och resurskrävande. 

Genom avfallsplanen ska det bli lätt för invånare, kommunala verksamheter och i viss mån 

även för företag att sortera avfall. Återvinning och återanvändning ska bli mer lättillgängligt 

för alla som bor eller bedriver verksamheter inom kommunen.   

Renhållningsföreskrifter  

Karlstads kommuns författningssamling innehåller renhållningsföreskrifter för Karlstads 

kommun. Föreskrifterna ingår som en del i kommunens renhållningsordning tillsammans 

med avfallsplanen. Föreskrifterna ska fungera som ett verktyg för att styra kommunens 

hantering av hushållsavfall, jämförligt avfall och verksamhetsavfall. Föreskrifterna 

innehåller även bestämmelser om hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas, samt vilka 

skyldigheter och ansvar olika aktörer har (Karlstads kommuns författningssamling, 2014). 

Miljöförvaltningens informationsblad – börja sortera 

Miljöförvaltningen i Karlstads kommun har skapat en broschyr som är tänkt att hjälpa 

verksamheter och företag att komma igång med sin källsortering. Genom att verksamheter 

börjar källsortera kan de uppfylla kommunens mål om att minska mängden avfall och öka 

återvinningen. Det är upp till personen som bedriver en verksamhet att se till att avfallet 

hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Broschyren är endast tänkt att guida 

verksamheter till att komma igång med källsortering samt att ge svar på eventuella frågor. I 

informationsbladet föreslår miljöförvaltningen ett smidigt sätt att börja källsortera på som 

följer fem steg (med flera delsteg). De fem stegen är följande:  

1. Inventera. 

2. Vad kan ni källsortera? 

3. Kontrollera tillstånd och ta in prisuppgifter. 

4. Utbilda i flera steg. 

5. Vem ansvarar för att det fungerar? 

Broschyren informerar även om lagstiftning, om vart det går att finna mer information och 

vilka det går att vända sig till om det finns ett behov av hjälp (Miljöförvaltningen, 2017). 
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4. Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet av analyserna. Men hjälp av Graneheim & Lundmans 

(2014) metod för innehållsanalys av det empiriska materialet har två teman och sex 

kategorier uppkommit. Det första temat heter ”Makt och hierarkier i arbetsmiljö” och 

handlar om ansvarsfördelning, förutsättningar att källsortera, personalens egna upplevelse 

kring arbetsplatsens källsortering och synen på avfall. Det andra temat heter 

”Kommunikation, information och kunskap” och handlar om hur kunskap och information 

kring källsortering förmedlas mellan kommun, arbetsplats och de anställda samt hur 

personalen upplever att kommunikation och samverkan fungerar mellan de olika nivåerna. 

Kategorierna i resultatet är från de olika ämnesområden som framkommit vid analys av 

intervjumaterialet. Svaren från respondenterna blandas i kategorierna för att visa hur de har 

tänkt och diskuterat kring samma ämne och perspektiv. 

Bakgrundsdata om de tre respondenter som deltog i studien: Två av respondenterna hade en 

ledande position på arbetsplatsen. Anna arbetade på ett kommunalt vårdboende med 

planering och samordning, hon hade en tidigare erfarenhet som undersköterska. I 

vårdboendet där Anna arbetade var majoriteten av de boende i behov av daglig hjälp. Sara 

arbetade som gruppledare i en kommunal hemtjänst och hade många års erfarenhet i yrket 

och inom området i stort. Hon beskriver att personal inom hemtjänsten bedriver omvårdnad 

och tjänster i människors hem. Respondenten Kalle arbetade på ett privat vårdboende, han 

hade funktionen vårdbiträde och hade tidigare arbetat som fastighetsskötare. Han beskrev 

sina sysslor på vårdboendet som ”allt i allo”, han ansvarade för bland annat aktiviteter, bingo, 

promenader, med mera och återvinning var en del av det han sysslade med.  

4.1. Makt och hierarkier i arbetsmiljö 

I miljöförvaltningens informationsblad ”Börja källsortera” står det bland annat att 

verksamheter och företag ska inventera för att se vilka nyckelpersoner det finns på 

arbetsplatsen som kan få källsorteringen att fungera. I broschyren ger miljöförvaltningen 

förslag på titlar som nyckelpersoner kan tänkas ha redan. De förslag som framförs är, städ- 

och kökspersonal, vaktmästare och fastighetsskötare. Verksamheter rekommenderas i 

informationsbladet att utse dessa ansvariga personer innan verksamheten börjar källsortera  
(Miljöförvaltningen, 2017). Här blir verksamheter och företag uppmanade att utse en 

nyckelperson för att få källsorteringen att fungera och de ger även exempel på vilken 

funktion den nyckelpersonen redan kan tänkas ha. Ansvaret för att få källsorteringen att 

fungera ska inventeras och läggas på en person som inte är direkt ansvarig för avfallets 

uppkomst och som arbetar ”i botten av hierarkin” på en arbetsplats. I kommunens avfallsplan 

diskuteras ansvar annorlunda, i en mening beskriver kommunen att synpunkter och 

önskemål har fångats upp genom samråd med berörda aktörer från olika förvaltningar och 

bolag som har ett ansvarsområde inom avfallshantering, här nämns bland annat 

socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och miljöförvaltningen (Karlstads 

kommun, 2014, ss. 11-12). I avfallsplanen blir tolkningen att ansvaret för en fungerande 

avfallshantering i kommunen ligger på de förvaltningar och bolag som har ett ansvarsområde 

inom avfallshantering, det vill säga, ”i toppen av hierarkin”. Alltså, i avfallsplanen förmedlas 

det att förvaltningar har ett ansvarsområde för avfallshantering och miljöförvaltningen 

förmedlar i sin tur att verksamheter och företag att inventera efter en ”nyckelperson” som 

kan ansvara för en fungerande avfallshantering. Ansvaret för avfall dirigeras neråt i 

hierarkin.   

I Avfallsplanen är det otydligt för vem och vilka planen egentligen gäller för. De nämner 

geografi, folkmängd, näringsliv och meningar som ”det ska vara enkelt för alla invånare” 
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och ”lätt för alla att källsortera”, är återkommande i hela avfallsplanen. Förebyggande av 

avfall är ett av målen som står högst på agendan, meningar som inkluderar ”alla” skapar en 

bild av att alla människor som bor eller bedriver verksamhet inom kommunen kommer att 

vara med om åtgärder där förutsättningar skapas för att göra det enklare för alla att 

källsortera. Planen glömmer dock att nämna de undantag som finns som hindrar att det ska 

bli ”lätt för alla” att källsortera. I åtgärdspunkt 1, i avfallsplanen ska kommunen införa 

källsortering i alla verksamhetslokaler som ägs eller förvaltas av kommunen, samt verka för 

källsortering i de fastigheter som kommunen är hyresgäster i. Utöver det så är det 

fastighetsnära avfallsstationer som diskuteras som åtgärdsförlag för att få fler människor att 

källsortera. Av detta att tyda blir det enbart enkelt för personal att källsortera inom 

verksamheter som bedrivs av kommunen. I Karlstads kommuns renhållningsföreskrifter så 

har kommunen enligt 3 § ansvar för att samla in och transportera hushållsavfall. 

Kommunstyrelsen ansvarar för det övergripande verksamhetsansvaret för renhållning i den 

mån det inte rör myndighetsutövning mot enskild och Karlstads Energi AB ansvarar enligt 

6 § för hantering av det avfall som är kommunens ansvar. Miljönämnden ansvarar 7 § för att 

utöva lokal tillsyn för att kontrollera att föreskrifter som stöds av miljöbalken efterlevs. 

Enligt 8 § är det fastighetsinnehavares ansvar att bland annat se till att hushållsavfallet ska 

vara sorterat enligt 9 §, att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljö samt 

att betala avgift för transport och återvinning. Det är även fastighetsinnehavarens ansvar 

enligt 13 § att bekosta installation och att anskaffa avfallsbehållare som närmast motsvarar 

hushållets eller verksamhetens behov.  

4.1.1. Ansvarsfördelning 

Vid frågan om hur ansvaret att källsortera inne på arbetsplatsen var fördelat, så varierade 

svaren från respondenterna. På Annas arbetsplats låg i stort sätt ansvaret på alla att sortera. 

Hon menade att det var något som de anställda gjorde på rutin och att den största sorteringen 

skedde inne i köken på vårdboendet. Under de mer intensiva tiderna på dygnet så fanns det 

vanligtvis en ansvarig person i varje kök. Sara beskrev ansvaret att källsortera inne i 

hemtjänstens lunchrum som ett outtalat delat ansvar, ”…vi gör det bara, det sitter i oss. Inte 

bara för miljön utan för själva jobbet också. Äter man så slänger man kartongen efteråt” 

(Sara, 2018-02-19). Det var alltså något som Sara menade att de anställda gjorde på rutin.  

När Kalle fick frågan om ansvarsfördelning för källsortering så svarade han att ”det ska 

säkert som jag förstått vara ett delat ansvar på våningarna…” (Kalle, 2018-02-27). Kalle 

arbetade inte på alla våningar och hade därmed inte full koll på de andra anställdas rutiner. 

Han menade att hans ansvar till större del var att se till så att det personalen sorterar på 

våningarna, kommer till rätt avfallssystem i slutändan. Han uttryckte att det var en liten 

mängd avfall som han behövde frakta bort och det antog han bero på att källsorteringen inte 

fungerade fullt ut på våningarna.  

”…jag saknar ju faktiskt mera plåtkonserver här nere… för personalen på våning 

ska ju ta med det ner och lägga det i kärl här ute…det hamnar nog på fel ställe tror 

jag /…/ det är inga stora mängder jag kommer med ändå och det visar ju på en 

sak… att det skulle kunna vara en bättre återvinning här” (Kalle, 2018-02-27).  

Det slutgiltiga ansvaret att se till så att det som sorterades inne på arbetsplatsen faktiskt 

hamnade i ett system för återvinning, landande i två (av tre) intervjuer, på den person som 

var längst ner i hierarkin på arbetsplatsen. Det vill säga, på städerskan och på 

vårdbiträdet/fastighetsskötaren i den här studien. Det uppenbarade sig bland annat i intervjun 

med Sara när hon fick frågan om de hade tillgång till ett soprum för att kunna slänga det som 

personalen sorterar inne i lunchrummet. ”Vi har en container kan man säga, i ett rum. Vi går 



18 
 

med soporna dit, eller inte vi, utan hon som städar här tar med sig säcken dit och slänger 

där” (Sara, 2018-02-19). Det Sara menade var att personalen själv sorterade material inne i 

lunchrummet men att det var upp till städerskan att bära ut sorteringen till ett avfallssystem. 

Det är alltså städerskans ansvar att se till så att avfallet faktiskt blir sorterat här. Sara arbetade 

i en kommunal verksamhet och hon beskriver det som ”jättestort, hemtjänsten i Karlstads 

kommun/…/ det är en stor verksamhet” (Sara, 2018-02-19). Saras arbetsplats är bara en del 

av den stora verksamhet som hon beskriver. Att ansvaret fördelas nedåt i hierarkin framkom 

även i intervjun med Kalle som var vårdbiträde (tidigare fastighetsskötare), det var han som 

hade ansvaret att köra bort det material som personal sorterar inne på vårdboendet, till ett 

återvinningssystem, soptipp eller till deponi.  

”jag får ju köra någon tur ibland till soptipp med lampor, batterier, elektronik och 

sen så är det en del som går på deponi, som porslin och sånt där. Möbler som är 

trasiga går på brännbart /…/ det finns en återvinningsstation här nere för 

allmänheten då” (Kalle, 2018-02-27). 

När respondenterna fick frågan om det förekom riskavfall på arbetsplatsen så nämnde Anna 

att sjuksköterskor placerar ut en behållare för riskavfall och sedan delegerar över ansvaret 

till personalen om hur dessa föremål ska hanteras. Sara beskrev det liknande, att personalen 

på hemtjänsten hade speciella behållare där de la ner nålar eller rör med blod i, efter att de 

tagit till exempel prover. Behållarna för riskavfallet tog sedan sjuksköterskorna hand om. 

Av detta går det att tyda att hanteringen för riskavfall samt att se till att avfallet faktiskt läggs 

i de avsedda behållarna förmedlas vidare, neråt i hierarkin av sjuksköterskor. Ansvaret för 

att sedan lämna in riskavfallet går däremot tillbaka till sjuksköterskorna. 

”… då ställer sköterskorna ut en behållare för det/…/ där man stoppar ner nålar. 

Nu för tiden så tas insulin från penna och då klipps bara spetsen av och åker ner i 

behållaren. Det är sköterskorna som delegerar det här vidare till personalen” 

(Anna, 2018-02-13). 

” Vi tar prov på kunder, ibland är det nål eller rör med blod i och så, det lägger vi 

i speciella behållare. Behållarna lämnar vi sedan till sjuksköterskorna att ta hand 

om” (Sara, 2018-02-19). 

När Kalle fick frågan om riskavfall så berättade han att ”… sjuksköterskan har det. 

Det är skärande och stickande material. Kanyler och ampuller och sånt där som hon 

lägger i en försluten burk som sedan går till apotek” (Kalle, 2018-02-27). Det 

framgår här att riskavfall hanteras lite annorlunda på det privata vårdboendet. Av 

det Kalle berättade är tolkningen att sjuksköterskan är den enda personen på 

arbetsplatsen som ansvarar för att både hantera och frakta riskavfall. 

4.1.2.  Förutsättningar att källsortera 

Vid intervjuerna observerade forskaren vilka förutsättningar som fanns för personal att 

källsortera på arbetsplatserna. Förutsättningarna skilde sig åt. På Annas arbetsplats hade 

vårdboendet ett avfallsrum för sortering av material inne i byggnaden, ett avfallssystem för 

brännbart utomhus, i varje avdelning fanns det rejäla kärl med hjul och tydliga markeringar 

samt grovkärl för matavfall och brännbart i respektive gemensamma kök. På Saras 

arbetsplats i hemtjänsten så var avfallsrummet utomhus, i lunchrummet så fanns det tre 

plastsäckar (cirka H 70 x B 50 x D 30 cm) för sortering och ett stort kärl för brännbart avfall 

(cirka H 150 x B 80 x D 80 cm). Plastsäckarna var otydligt märkta, i en av dem var det 

blandat material, vilket kan bero på platsbrist samt/eller otydlig märkning. På Kalles 

arbetsplats, det privata vårdboendet, fanns det ett avfallsrum utomhus, med fyra stora kärl 
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för brännbart avfall, två gallervagnar för pappkartonger och ett mellankärl för matavfall. 

Inomhus hade Kalle fixat små plastbackar i olika storlekar med lock, för att personal skulle 

kunna sortera bland annat glas, plastförpackningar, metall, glödlampor, batterier och annat 

material. 

Av de tre intervjuer som genomfördes, var Saras arbetsplats (kommunal hemtjänst) de enda 

som inte hade kärl för matavfall inomhus. Hon förklarade att ”alla har sina matlådor med sig 

så därför har vi inget matavfall” (Sara, 2018-02-19). I Karlstads kommuns 

renhållningsförordning, i sortering av avfall 9 §, ska fastighetsägare och nyttjanderättshavare 

även sortera matavfall (det inkluderar mat, frukt, rens, med mera) och det ska hållas skilt 

från annat avfall om det finns abonnemang för matavfallssortering (Karlstads kommuns 

författningssamling, 2014), vilket det fanns på Saras arbetsplats. I informationsbladet från 

miljöförvaltningen ska verksamheten utgå från vilka typer av avfall som finns, för att på så 

sätt se vad som kan sorteras (Miljöförvaltningen, 2017). I kommunens avfallsplan beskrivs 

det att insatser behövs för att förändra attityder och öka medvetenheten för att kunna minska 

på den mängd mat som slängs och förbättra hanteringen av mat (Karlstads kommun, 2014, 

pp. 8-9) samt att införa källsortering och sortering av matavfall i alla verksamhetslokaler 

som förvaltas, ägs eller hyres av kommunen (Avfallsplan, 2014, s. 24). 

Anna nämnde i intervjun att kärlen på hennes arbetsplats hade förnyats i samband med 

ombyggnation. Hon upplevde att förutsättningarna att källsortera inte hade varit lika bra 

tidigare och att avfallshanteringen nu sköts om, för att förutsättningarna gör det möjligt. Hon 

berättade vidare om de tidigare förutsättningarna som fanns för källsortering ”Vi hade dom 

där Basic IKEA plastbackarna först med vitt lock för sortering, de var inte bra! Söliga, 

krångliga, stod på en rullvagn som vi skulle rulla ut och tömma.” (Anna, 2018-02-13). De 

plastbackarna hade nu ersatts med öppna och märkta kärl på hjul, vilket har gjort 

källsorteringen mycket enklare. 

”I alla avdelningar så har vi det här grovköket och genom det här utrymmet 

så blir det ju lättare. Du har utrymmet och du har kärlen som är uppmärkta 

och på hjul. Det är bara att rulla ut och tömma över på respektive behållare 

i soprummet. Väldigt lättillgängligt!” (Anna, 2018-02-13). 

Anna förklarade varför hon upplever att det fungerar så bra att källsortera på hennes 

arbetsplats och ger exempel på hur arbetet hade kunnat sett ut om förutsättningarna vore 

annorlunda. Det hon beskriver är att förutsättningarna gör det möjligt för dem att sköta 

källsorteringen, skulle personalen istället behöva samla in och frakta bort det, skulle 

källsorteringen förmodligen inte skötas lika om bra.  

”Att det sköts så pass bra som det gör är för att vi har möjligheten till det. 

För skulle det bli till en grej att vi ska samla ihop det vi ska sortera 

förpackningsvis först och sen ta iväg det till ett ställe som inte ligger så 

tillgängligt, då är det nog lättare att bara slänga det i sopsäcken tror jag.” 

(Anna, 2018-02-13). 

Exemplet som Anna ger är hur förutsättningarna ser ut på Kalles arbetsplats. På Kalles 

arbetsplats så ska personalen samla in det som ska sorteras förpackningsvis och sedan 

behöver Kalle köra iväg det till en allmän återvinningscentral eller till soptipp. Han nämnde 

själv att det inte är mycket material som han fraktar bort och att det visar på att återvinningen 

skulle kunna bli bättre på arbetsplatsen. Kalles kollega Lena förklarade snabbt i intervjun 

hur de sorterade på våningen. Hon menar att matavfall och pappkartonger, det kan 

personalen sortera och slänga i soprummet ute, där avfallssystem för det finns. Hon var även 

ärlig om att de inte sorterar mjölk- eller plastförpackningar och så vidare, på grund av 

utrymmesbrist men att glas och metall, det tog de ner till plastkärlen som Kalle hade fixat.  
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”… när det gäller mjölkpaket, plast och sånt där, det har vi ingen speciell 

hantering för helt ärligt” (Lena, 2018-02-27). 

I intervjun med Sara så nämnde hon att ”äldre är väldigt duktiga med att sortera matrester 

och så vidare. Då är det vi som tar hand om det och sorterar, för de flesta kan inte göra det 

själva /…/ Pant lägger vi också undan för dom, men då är det i mån av tid /…/ Att sortera 

tidningar ingår i städtjänsten vi har, då tar vi med det och slänger” (Sara, 2018-02-19). Här 

framgår det att äldre personer är mycket duktiga på att källsortera i hemmet, men att de är i 

behov av hjälp att få sorteringen till avfallsrummet. Hemtjänsten hjälpte automatiskt att 

sortera tidningar om de äldre hade städtjänst, annars var det i mån av tid som personalen 

hjälpte dem att sortera material.  

I kommunens avfallsplan för mål 1.1 (Den totala mängd hushållsavfall per person ska inte 

öka från år 2010 till år 2020) så ska kommunen i åtgärdspunkt 20 utveckla allmänna system 

som ska göra det lätt för alla att kunna källsortera sitt avfall. Det ska främst ske i samråd 

med grupper som kan ha problem med tillgängligheten, till exempel äldre, funktionsnedsatta 

eller personer utan bil. Målet avser den totala mängden hushållsavfall och jämförligt avfall, 

grovt avfall, säck-och kärl avfall, el-avfall, farligt avfall, tidningar och förpackningar i 

kommunen (Karlstads kommun, 2014, ss. 19-20).  

När Sara fick frågan om personal i något skede har varit inkluderad i en process för att göra 

det enklare för personal att sortera det material som blir inom hemtjänsten, så svarade hon 

nej. Sara upplevde heller inte att de behövde bättre förutsättningar att källsortera. Det var 

redan enkelt och lättillgängligt tyckte hon.  

”Nej, för det är redan enkelt för oss kan man säga. Allt ligger i närheten för oss med 

sortering, vi har soprummet i mitten, det är ett jättebra område här så vi har inte behövt 

det helt enkelt.” (Sara, 2018-02-19).  

4.1.3. Personalens egna upplevelse av arbetsplatsens källsortering 

Det uppkom både likheter och olikheter i respondenternas tankar kring avfallshantering på 

arbetsplatsen. Två respondenter uttryckte att källsortering var något vardagligt och något 

som de gjorde själv hemma. För dem var det lika självklart eller viktigt att göra det på 

arbetsplatsen. 

”Jag tycker att det är så självklart! Jag menar, det här är sånt som många 

människor gör i sitt privata liv, så för mig är det inte någonting konstigt att 

komma in och ha en sortering här på arbetsplatsen.”  (Anna, 2018-02-13). 

”Jag tycker att det är jättebra! Inte bara inom vården, utan även överallt. Det 

är bra att sortera förpackningar, plast och matrester för miljön än om man 

slänger allt i samma. Återvinning är viktigt för mig, för så gör jag hemma 

också. Plus att det blir en renare miljö, både hemma och på jobbet…” (Sara, 

2018-02-19). 

När Kalle nämnde att han saknade mera plåtkonserver från våningarna och att det nog 

hamnade på fel ställe så tog han en paus och avslutade meningen med”…det är tråkigt, för 

jag tycker att det är så viktigt.” (Kalle, 2018-02-27). För Kalle verkade källsorteringen vara 

mer viktig än vardaglig. Han berättade att han även återanvände mycket av det material som 

kom in på arbetsplatsen, små förpackningar sparade han för att sedan kunna använda dem 

när han portionerade mat från större förpackningar och hinkar, ”… jag diskar dem och så 

använder jag dem när jag portionerar mat. Det kan vara bearnaise sås som kommer i stora 

hinkar och då för jag över det till mindre förpackningar.” (Kalle, 2018-02-27). 
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När det kom till vad som upplevdes som problematiskt med källsorteringen, så skilde sig 

tankarna åt mer mellan respondenterna. För Anna på det kommunala vårdboendet verkade 

definitionen av vad som är en förpackning och personalens egna värderingar vara det mest 

problematiska för att få källsorteringen att fungera på arbetsplatsen. För Sara på hemtjänsten, 

upplevdes problemet vara att personalen inte alltid har tid att hjälpa de äldre att sortera eller 

panta flaskor som de lagt undan. Hon kunde ibland känna att de har personalbrist men att de 

ändå har lyckats fixa det bra själva som det var nu.  

”Problemen är väl som på alla andra ställen där man ska sortera att det finns 

olika meningar om vad som är en förpackning. Det är väl detsamma vare sig 

om man bor i lägenhet eller åker till återvinningscentralen, man har inte 

samma meningar om vad som är förpackningar /…/ sedan kan vi ju som 

personal ha vitt skilda uppfattningar. Någon kan tycka ”äh, det är inte så 

noga va” men så är ju samhället överlag. Vi ska jobba såhär och då får man 

göra det, även om det finns dom som kanske gör det med lite mer protest än 

andra.” (Anna, 2018-02-13). 

”Jag tycker att det vore väldigt bra om det fanns en extra personal, för ibland 

är det lite frågor som ”vem ska ansvara för att panta?” och lite så. Det vore 

bra men vi har varit väldigt duktiga hittills, vi har fixat det här själva.” (Sara, 

2018-02-19) 

För Kalle på det privata vårdboendet upplevdes utrymmesbrist vara det mest problematiska 

för en fungerande källsortering samt att de inte hade tillgång till ett återvinningssystem i 

avfallsrummet, ”det är som sagt brist på utrymme där ute och om man sorterar mera så kan 

ett sånt där sopkärl gå bort då kanske… för brännbart, så vi kan få extra utrymme för 

återvinning.” (Kalle, 2018-02-27). Det han menade var, att om det blir enklare att sortera så 

blir det mer av det. Då kommer de inte att behöva fyra stora kärl för brännbart avfall och det 

skulle istället skapa utrymme för återvinningskärl i avfallsrummet. 

Både Kalle och Lena (hans kollega) var eniga om att utrymmesbristen på våningarna var ett 

stort problem och som gjorde att mycket av det som hade kunnat sorteras inte blev sorterat, 

”om det vore mer möjligt på varje våning att sortera så skulle det nog bli mer där…” (Kalle, 

2018-02-27). Lena diskuterade även utrymmesbristen vidare och förklarade att de inte kan 

ha kärl vart som helst på våningarna ” det har lite med utrymmesskäl att göra och sen så är 

det problematiskt vart vi skulle ställa det, i och med att det finns dementa boende här, så att 

de inte går och plockar i det /…/ det är problematiskt med utrymmena. Det är jätte, 

jättetrångt.” (Lena, 2018-02-27).  

Ingen av respondenterna uttryckte eller upplevde att källsorteringen tog någon tid från själva 

omvårdnadsarbetet. Sara uttryckte att personal som arbetar inom hemtjänst är flexibla, 

mycket går på rutin ”…Vi går inte efter att ”det här tar tid”, vi gör det bara, det sitter i oss.” 

(Sara, 2018-02-19). Hon berättade även sina tankar om vad som skulle kunna skapa ett 

problem kring källsorteringen, ”…om avfallsstationen här skulle tas bort och dom skulle 

säga att nu måste ni ta er sortering till exempelvis Våxnäs. Då skulle det bli problem!” (Sara, 

2018-02-19). Det Sara menade är att så länge personalen inte behöver frakta sorteringen 

någon annanstans så blir inte källsorteringen en extra börda eller något som tar värdefull tid 

från personalen.  

Även Anna svarade att avfallshanteringen inte tar någon större tid från vårdarbetet ”det är 

lättillgängligt och det blir inga extra steg att sortera egentligen kan jag tycka.” (Anna, 2018-

02-13). Vid intervjun ville Anna att kollegan Lars skulle styrka det hon sa.  
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”Nej, det tycker jag inte att det gör. Eller vad säger du Lars? Att slänga 

skräpet på rätt ställe, det tar väl ingen större tid från vården när vi har kärlen 

så nära som vi har?” (Anna, 2018-02-13). 

”Nej, det är inte så mycket att sortera heller, så det är inget märkvärdigt.” 

(Lars, 2018-02-13). 

”Ja, det är ju så självklart. Hos kunderna så blir det ju ingen grej för där går 

ju allt i soporna.” (Anna, 2018-02-13). 

Kalles verksamhetschef berättade i intervjun att ”nu får Kalle åka med vårat avfall och det 

kostar pengar för oss… ” (Verksamhetschef, 2018-02-27). Här framgår det inte bara att det 

kostar pengar för verksamheten att källsortera utan också outtalat att källsorteringen tar tid 

från arbetet (dock inte specifikt från vårdarbetet) eftersom Kalle behöver åka iväg med bil 

för att sortera avfallet.  

4.1.4. Synen på avfall 

Vilka ord som används när människor talar om avfall beskriver även vilken syn som finns 

på avfall. När Anna exempelvis talar om avfall använder hon ord som ”dumpa” och 

”skräpet”.  

”Nu kan du ju bara dumpa det här, rulla ut det och tömma, sen så är det klart 

/…/ Där kan vi också dumpa sånt som vi inte kan återvinna i de andra kärlen 

/…/ Att slänga skräpet på rätt ställe, det tar väl ingen större tid från vården 

när vi har kärlen så nära som vi har?” (Anna, 2018-02-13). 

Att ansvaret för avfall tycks föras vidare neråt i hierarkin (Sjuksköterska-undersköterska 

eller förvaltning-övrig personal-städerskan/fastighetsskötaren) visar även på vilken syn och 

prioritering samhället och arbetsplatser har för avfall.  

Sammanfattning av temat ”makt och hierarkier i arbetsmiljö”. 

I två av tre intervjuer hamnade ansvaret för avfall på personen längst ner i hierarkin, det vill 

säga, på städerskan och vårdbiträdet/fördetta fastighetsskötaren. Miljöförvaltningen 

rekommenderar verksamheter och företag att utse nyckelpersoner med de arbetsfunktionerna 

för att källsorteringen ska fungera. De förutsättningar som fanns att källsortera på 

arbetsplatserna skiljde sig åt. Störst skillnad var det mellan de kommunala- och den privata 

verksamheten. I avfallsplanen framgår det att kommunen ska verka för att göra det enkelt att 

källsortera i deras egna verksamheter och i de byggnader som kommunen hyr. 

Respondenternas egna tankar och upplevelser kring källsorteringen skiljde sig även åt. De 

två respondenter som arbetade i kommunal verksamhet uttryckte att det var lättsamt att 

källsortera. Anna uttryckte att personalens egna värderingar och definition av förpackning 

som mest problematiskt och Sara ansåg att det skulle vara bra med en extra personal. Kalle 

som arbetade på det privata vårdboendet uttryckte källsorteringen som mer problematisk. 

Han önskade mer utrymme och tillgång till ett avfallssystem för materialåtervinning på 

arbetsplatsen.  
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4.2. Kommunikation, kunskap och information 

I Avfallsplanen framgår kommunikation, information och samverkan som medel att använda 

för att nå kommunens miljöambitioner. Kommunikationsinsatser ska verka för att öka bland 

annat återvinning och återbruk och information ska skapas och spridas för att öka 

medvetenheten om avfall och dess effekter på miljön. Enligt avfallsplanen så bör information 

anspela på sociala normer, grupptillhörighet och social delaktighet och informationen bör 

även kopplas till livsstil, ekonomi och finnas på flera olika språk (Karlstads kommun, 2014, 

s. 35). Samarbete och samverkan beskrivs vara ett viktigt medel för att kunna fånga upp 

önskemål och synpunkter från berörda aktörer. I avfallsplanen ses det som en väsentlig del 

för ett effektivt miljöarbete. Samarbete ska ske med ”berörda aktörer” för att bland annat 

öka återanvändning, återvinning och för att skapa väl utbyggda system. Samverkan behövs 

för erfarenhetsutbyte, utvidgat nätverk och mer resurser till förfogande. Med berörda aktörer 

menar kommunen personer från olika förvaltningar och bolag som besitter speciell kunskap 

eller har ansvarsområde inom avfallshanteringen (Karlstads kommun, 2014, s. 12). I 

miljöförvaltningens informationsblad nämns utbildning som ett medel att använda för att 

börja med källsortering. Broschyren uppmanar verksamheter och företag att först utbilda de 

nyckelpersoner som har blivit identifierad och sedan övrig personal, boende, elever, med 

mera. Att utbilda nyanställd personal och att ta fram en skriftlig information om 

arbetsplatsens källsortering uppmanas även i broschyren. Kunskap och information är ett 

medel som både miljöförvaltningen och kommunen i sin avfallsplan, ser som relevant att 

använda för att skapa förändringar i beteende, attityder och värderingar hos invånare, företag 

och verksamheter. Enligt Karlstads kommuns renhållningsföreskrifter 6 § så ska Karlstads 

Energi AB ansvara för att informera hushåll om tillgängliga insamlingssystem för olika typer 

av hushållsavfall i kommunen och enligt 8 § ska fastighetsinnehavare ansvara för att 

informera boende eller dem som bedriver en verksamhet i fastigheten om de regler som 

gäller för avfallshantering i kommunen.  

4.2.1. Spridning av kunskap och information 

Vid intervjuerna ställdes frågor om hur information förmedlas för vad som gäller kring 

arbetsplatsens källsortering, mellan anställda, vikarier och ny personal. På samtliga 

intervjuer fanns det inte någon skriftlig information (vad respondenterna var medvetna om) 

som nyanställda, vikarierande eller annan personal kunde ta del av, om de ville veta vad som 

gällde kring arbetsplatsens källsortering. Två av respondenterna utgick från att ny personal 

får ta del av sånt vid bredvid gång, när de får lära sig arbetsplatsens rutiner. När Sara fick 

frågan om det fanns någon information som vikarier kunde ta del av för att veta vilket avfall 

som skulle sorteras så blev svaret ”Ja, det är därför påsarna är framme så att alla vikarier 

som kommer in ska se att de slänger sina förpackningar där och burkar där, och så vidare” 

(Sara, 2018-02-19). Hon förutsatte att ny personal får ta del av det vid bredvid gång ”Vi har 

alltid personal som tar hand om vikarier som kommer in, jag har inte frågat men jag tror att 

de talar om det eftersom vikarierna går bredvid hela tiden.” (Sara, 2018-02-19). Anna 

svarade liknande på den frågan, att alla redan vet hur upplägget fungerar och att ny personal 

ska få ta del av rutinerna genom att gå bredvid i ett antal arbetspass.  

”Alla vet ju vart soprummet är och de vet hur upplägget ser ut där. Vi har 

sorterat förpackningar sedan vi öppnade här och det är inget som har 

förändrats genom tiden förutom att de har förnyat kärlen /…/ de går ju en 

introduktion. De går bredvid i ett antal arbetspass och genom det så ska de 

få med alla rutiner som sker på en avdelning.” (Anna, 2018-02-13). 
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Kalle berättade att han inte var så insatt i hur information gavs till ny personal om vad som 

skulle sorteras på våningarna men att han antog att det fanns. Han utryckte däremot att det 

fanns en brist på kunskap bland de anställda kring vad som går att sortera och inte,”…jag 

har satt hit två extra kärl för porslin och dricksglas. För det är ofta som det inte går fram att 

det inte är återvinningsbart. Dricksglas och sånt… utan det läggs i ”ofärgat glas”. (Kalle, 

2018-02-27). 

Respondenterna fick även frågor om de visste vilken miljöpolicy och/eller vilka riktlinjer 

som de följde för avfallshantering. Anna som hade en ledande position och som arbetade i 

en kommunal verksamhet utryckte att hon hade god vana att surfa som medarbetare på 

Karlstads kommuns intranät ”Solsidan” men att hon inte kunde hitta något om miljöpolicy 

där.   

”…inför intervjun gick jag in på vårat intranät på solsidan och frågade vart 

man hittade miljöpolicy. Alla säger att det ska finnas så tydligt men jag har 

luskat och letat på solsidan och sökt på miljöpolicy för att se om det finns 

någonting om det, för där ska ju allting finnas. Jag är ganska van att vara 

inne på solsidan men jag kan inte hitta någonting om det /…/ Kan inte jag 

hitta det så är det ännu svårare för de inne på avdelningen att hitta det, 

eftersom de inte sitter vid dator och jobbar i det som jag.” (Anna, 2018-02-

13). 

Det uttryckte Anna som problematiskt ”…det här med att det ska vara hållbart, vi ska 

återvinna, hela den biten det förstår man ju i stort och vad det genomsyrar. Men jag kan inte 

hitta vår miljöpolicy och säga att det står såhär” (Anna, 2018-02-13). Hon ansåg att det borde 

och ska vara enklare att hitta det, speciellt för någon som arbetar mycket med dator.  

Sara som också hade en ledande position och arbetade inom en kommunal verksamhet, fick 

efter intervjun med Anna, frågan om det var enkelt för personalen att hitta verksamhetens 

miljöpolicy. Hon hade själv inte gjort ett försök att undersöka det men svarade att det var 

mycket enkelt genom att antingen fråga chefer eller gå in på ”Solsidan”. Där ligger allt som 

anställda inom kommunen behöver veta.  

”oh ja! Jag kan fråga min chef, vet hon inte så kan hon fråga sin chef. Vi kan 

också googla på solsidan, jag har faktiskt inte gjort det. /…/ … vi som arbetar 

inom kommunen har en intern sida där allt som vi behöver veta ligger.” 

(Sara, 2018-02-19).  

Verksamhetschefen på det privata vårdboendet där Kalle arbetade, var den enda personen 

som vid intervju, kunde svara på vilken miljöpolicy för avfallshantering de följde. Hon 

berättade att de följer kommunens miljöpolicy kring avfall, utan att egentligen ha 

förutsättningarna att kunna göra det.  

”Vi följer kommunens riktlinjer /…/ Det är dom som ska uppfylla så att vi ska 

kunna sopsortera men det finns inte utrymme säger dom /…/ Nu får Kalle åka 

med vårat avfall och det kostar pengar för oss, vi är inte en privat person så 

vi har inte riktigt de möjligheterna. Men det är så det ser ut nu, vi följer 

riktlinjerna i alla fall men vi har inte dom möjligheterna.” (Verksamhetschef, 

2018-02-27). 
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4.2.2.  Kommunikation och möjligheten att påverka  

Den upplevda kommunikationen mellan arbetsplats och kommun varierade. Sara som 

arbetade på hemtjänsten tyckte att kommunikationen fungerade bra, hon upplevde även att 

det var enkelt att föra fram synpunkter. Vid frågan om personalen har haft möjligheter att 

föra fram synpunkter berättade Sara att hon upplevde att chefer samt kommunen faktiskt 

lyssnar på personalen om de behöver något, utan att ifrågasätta det.  

” Jag tycker att Karlstads kommun är väldigt duktiga på det och dom lyssnar 

faktiskt! I alla fall när vi pratar med vår chef om att vi behöver det, det och 

det…så ifrågasätter dom inte utan dom fixar det på en gång” (Anna, 2018-

02-19).  

På Kalles arbetsplats upplevdes kommunikationen som mer bristfällig. Kalle nämnde att det 

upplevda problemet de har med fastighetens avfallssystem, har framförts till kommunen men 

ingen respons har skett,”…det har ju påtalats om att det är ett för litet utrymme till 

kommunen men det har inte hänt någonting som jag förstått.” (Kalle, 2018-02-27). 

Verksamhetschefen på det privata vårdboendet där Kalle arbetade tar även upp detta i 

intervjun. Hon upplevde att kommunen brister i att uppfylla förutsättningar för dem att 

effektivt kunna följa kommunens riktlinjer. Hon nämnde även att ett hus möte är planerat 

med byggnaden bredvid för att se hur vida vårdboendet kan få tillgång till deras avfallsrum 

eftersom de själva inte har möjlighet att källsortera i deras avfallsrum. 

”Nu är det så att vi kanske eventuellt ska få sopsortera, vi ska ha ett hus möte 

om det den här månaden, om vi ska få vara inne i den andra byggnaden för 

vi har inte möjlighet till det.” (Verksamhetschef, 2018-02-27).  

Enligt Karlstad kommuns renhållningsförordningen 8 § ska fastighetsinnehavare och 

nyttjanderättshavare bland annat ansvara för att hushållsavfall ska sorteras enligt beskrivning 

i 9 §. Avfallet ska även inte hanteras så det uppstår olägenhet för människors hälsa eller 

miljö och fastighetsinnehavare ska informera de boende och de som bedriver verksamhet 

inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering. I 9 § ska bland annat följande 

sorteras ut och hållas skilt: annat avfall än hushållsavfall, elektroniska produkter, batterier, 

glöd- och lågenergilampor, förpackningar, returpapper, grov-, farligt- och smittförande 

avfall, med mera. I 9 § framgår det att ”fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att 

sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas 

till Karlstads Energi AB för borttransport eller slutligt omhändertagande” (Karlstads 

kommuns författningssamling, 2014). På Kalles arbetsplats är det fastighetsinnehavaren som 

ska beställa avfallsbehållare av Karlstads Energi AB, som närmast motsvarar hushållets eller 

verksamhetens behov enligt 13 §. Två eller flera fastighetsinnehavare kan efter anmälan till 

Karlstad Energi AB ges rätt att använda gemensam avfallsbehållare, enbart om 

bestämmelserna i 38 § om fyllnadsgrad och vikt beaktas samt att olägenheter för människors 

hälsa eller miljön inte uppstår vid gemensam användning. 

Enligt miljöbalken (1998:808) kapitel 2, 5 § ska alla som bedriver en verksamhet vidta 

åtgärder för att hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att minska 

mängden avfall, minska mängden skadliga ämnen, minska de negativa effekterna av avfall 

samt återvinna avfall. I lag om ändring i miljöbalken (SFS 2016:782) ska kommunen i 

kapitel 15, 20 § ansvara för att hushållsavfallet inom kommunen återvinns eller bortskaffas 

om borttransport behövs för att tillgodose människors hälsa och miljön eller om 

fastighetsinnehavaren begär att kommunen transporterar bort det och det inte är oskäligt med 

hänsyn till omständigheterna. Om avfallet kan bortskaffas av fastighetsinnehavare och 

avfallet inte utgör en risk eller olägenhet för människors hälsa eller miljön i kapitel 15, 22 § 
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gäller inte 20 §. Kommunen ansvarar alltså inte för att ge enskild fastighet förmågan att 

källsortera så att boende, företag eller verksamheter i en byggnad kan följa riktlinjerna i 

renhållningsföreskrifterna eller för dem att uppnå målen i avfallsplanen. Ansvaret ligger på 

fastighetsinnehavaren att ge de förutsättningar som behövs men som hyresgäst 

(verksamhetsutövaren, företag, boende) går det även att påverka fastighetsinnehavaren till 

att uppfylla kraven. Kommunen ansvarar däremot för de byggnader de själv äger och 

bedriver. Kommunen kan även enligt avfallsförordningen (2011:927) 74 § meddela 

föreskrifter om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för avfall ska vara 

beskaffade och skötas. De har monopol på hämtning av hushållsavfall (10 § i kommunens 

renhållningsförordning) och därmed en rådighet att påverka karlstadsborna att följa 

riktlinjerna och uppnå målen i avfallsplanen. Det gör kommunen via de styrnings medel som 

framförs i avfallsplanen, så som, ekonomiska styrmedel (renhållningstaxan), juridiska 

styrmedel (informera om lagar, utöva tillsyn och ge råd), sprida information för att öka 

medvetenhet, kommunicera med aktörer och skapa en bättre fysisk utformning för 

källsortering på kommunala och allmänna utrymmen. I kommunens renhållningsförordning 

9 § framgår det till exempel att matavfall ska sorteras om abonnemang finns för det men att 

abonnemanget kan återkallas om sorteringen är bristfällig. Här har kommunen valt att göra 

sortering för matavfall frivilligt för invånare i kommunen. Styrnings medlet som kommunen 

använder för de som väljer att inte sortera eller sköta matavfall är att informera 

fastighetsinnehavare, verksamheter, företag och privatpersoner om att de istället då kommer 

att drabbas av en mycket högre renhållningstaxa (Karlstads kommun, 2014, s. 34). 

Vid intervjun börjar Kalle och hans kollega Lena diskutera hur de ska lösa problematiken 

med att avfall inte blir sorterat i lika hög grad på våningarna. Lena och Kalle spånar på olika 

utrymmen och idéer med varandra, allt från att sätta upp kärl för återvinning i 

tvättstugan/förrådet till kärl uppe på vinden. De diskuterade även om att det eventuellt skulle 

göra förändringar i köken på våningarna och kalle kom med idén ”då kanske det blir några 

kärl under diskbänk eller så” (Kalle, 2018-02-27). Det är en lösning som Anna från det 

kommunala vårdboendet inte förespråkar i ett kök där det är många som rör sig. Det berättade 

Anna när hon förklarade hur de gamla förutsättningarna fungerade för dem ”matavfallen har 

vi också fått de sista åren, förut så hade vi matavfallet där [pekar mot en låda under diskhon 

som behöver dras ut]. Det var inte det ultimata i ett kök där det är många som rör sig.” (Anna, 

2018-02-13).  

Vårdboendet där Anna arbetade, bedrivs i en relativt ny byggnad till skillnad från det 

vårdboende som Kalle och Lena arbetade på. Anna berättade att avfallshanteringen 

förbättrades när de byggde om, ”det har bara blivit mer anpassat, lättare att utföra och hålla 

rent. Det är smidigt och inte så omständligt.” (Anna, 2018-02-13). Hon nämnde även att 

undersköterskor var delaktiga i hela den arbetsprocessen. I fokusområde fyra i avfallsplanen 

så nämns det att avfallshantering ska beaktas redan vid inledande planering av 

ombyggnationer och bebyggelse. Samarbete och samverkan med berörda parter och 

förvaltningar ska ske för att skapa ett väl utbyggt system och säkerställa ytor och funktioner 

(Karlstads kommun, 2014). Bygget tog plats några år innan avfallsplanen 2014–2018 

tillträdde, det visar att denna strategi inte är helt ny och att det är en välfungerande strategi 

för att skapa bättre förutsättningar och villkor för anställda att kunna agera mer miljövänligt. 

Att undersköterskor deltog i arbetsprocessen visar även på att kommunen här valde att få in 

synpunkter och önskemål från berörda parter, det vill säga, de personer som skulle använda 

byggnaden och det tillhörande avfallssystemet.  

Vid bygget förbättrades förutsättningarna för personalen att kunna sortera det avfall som 

uppstod i verksamheten och Anna berättade även att med de nya förutsättningarna ställde 
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kommunen krav på personalen att sköta om avfallsrummet, vid felsortering riskerade 

personalen annars att bli av med det.  

”…när de kom från kommunen och gjorde iordning soprummet så var de 

väldigt tydliga med att om vi inte sköter det där ute, så kan vi bli av med det. 

Så sa dom för att skärpa till och visa att nu har vi möjligheten att sortera allt, 

men att de inte kommer att fortsätta hämta om det är felsorterat, så det har 

vi jobbat med.” (Anna, 2018-02-13). 

Sammanfattning av temat ”kommunikation, kunskap och information”.  

I avfallsplanen framgår det att kommunen ska använda kommunikation, information och 

samverkan som medel för att driva avfallsarbetet framåt. Miljöförvaltningen uppmanar 

verksamheter och företag att utbilda utvalda nyckelpersoner och sedan övrig personal för att 

öka kunskapen om källsortering. I samtliga intervjuer framkom det att ingen skriftlig 

information fanns tillgänglig, utan vikarier och nyanställda fick istället lära sig 

arbetsplatsens rutiner för källsortering vid en bredvid gång. Hur respondenterna upplevde 

kommunikationen med kommunen, skiljde sig även åt. I de kommunala verksamheterna, 

upplevdes kommunikationen fungera relativt bra. I den privata verksamheten upplevdes 

kommunikationen med kommunen som mer bristfällig.  

5. Diskussion 

5.1. Reflektion över resultatet 

I studien ville jag som forskare undersöka hur personal inom äldreomsorgen upplever att det 

är att följa kommunens miljöpolicy för avfallshantering samt se hur kommunens miljöpolicy 

är utformad för att personal inom verksamheter som bedriver vård enkelt ska följa den. Valet 

att göra kvalitativa walking/observations intervjuer och analysera relevanta dokument från 

kommunen, gav mig ett användbart material för att kunna studera just det. Att kombinera 

observationer och intervjuer gav mig en bred bild av det som skulle undersökas, jag fick 

både insyn och förståelse för respondenternas tankar och upplevelser kring avfallshantering 

samt en egen inblick på vilka förutsättningarna var för personalen att följa kommunens 

miljöpolicy på arbetsplatsen. Materialet hade inte varit likvärdigt om jag genomfört en 

kvantitativ metod med till exempel enkätundersökningar, då jag inte hade fått med det 

material som behövdes för att genomföra denna studie.  

Att använda både öppna- och semistrukturerade frågor i intervjuguiden var för att fånga hur 

respondenterna tänkte, kände och vad de upplevde för problem samt möjligheter med 

arbetsplatsens källsortering. Jag försökte låta respondenterna styra vilka aspekter kring 

källsortering som togs upp först och därmed ordningsföljden, det främjades genom att börja 

ställa öppna frågor och sedan följa upp med följdfrågor utifrån vad de svarade. Hur det gick 

till, varierade vid varje enskild intervju.  

I studien intervjuades totalt tre anställda på tre olika arbetsplatser, inom vårdboende eller 

hemtjänst. I två av intervjuerna framkommer det även kollegor och en verksamhetschef, jag 

anser att deras inblandning var mer bidragande än problematisk för studien då jag fick 

bekräftelse, vidareutveckling och/eller svar på frågor som respondenten inte kunde svara på. 

Tre intervjuer var det som hanns med inom tidsramen, vilket jag ser som svagheten med vald 

metod. Jag hade vid en studie av samma slag, ändå arbetat på ett liknande sätt då styrkan 

med vald metod väger över svagheten. Det jag hade gjort annorlunda är att i högre grad 

försöka nå ut till de som inte visade något intresse att delta, då jag tror att det hade givit 
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studien mycket. Av de tre arbetsplatserna som valde att delta, fick jag som forskare 

uppfattningen att två deltog för att de kände att källsorteringen fungerade bra på 

arbetsplatsen och jag uppfattade att den tredje arbetsplatsen deltog för att de ville förbättra 

källsortering och såg en möjlighet att få prata om det nu.  

Eftersom jag inte har en tidigare erfarenhet av intervjutekniker så kan jag ha förbisett viktiga 

frågor för studien och omedvetet ställt styrande eller oklara frågor till respondenterna. Även 

om resultatet visar fler likheter än olikheter är empirin inte representativ eftersom det är få 

intervjumöten som ägt rum. Hänsyn behöver tas till att de anställda som har intervjuats på 

varje arbetsplats har blivit utvald av verksamhetscheferna. I två intervjuer har respondenten 

haft en ledande ställning vilket kan ha påverkat resultatet. Hänsyn bör därmed tas till de olika 

avgränsningar och bakomliggande faktorer som arbetet har. En vidare och mer omfattad 

forskning i området behövs för att konstatera slutsatsen och omfånget av det resultat som 

framkommit i denna studie.  

5.2. Diskussion 

Resultatet visar att det finns ett tydligt mönster att ansvaret för avfall och källsorteringen 

förmedlas nedåt i hierarkin. I två av tre intervjuer så framkom det att ansvaret att se till så 

att sorteringen går i respektive kärl för återvinning efter sortering, låg på personer längst ned 

i hierarkin, det vill säga, på städerskan eller vårdbiträdet/fastighetsskötaren i den här studien.  

I miljöförvaltningens informationsblad uppmanas även verksamheter och företag att utse 

nyckelpersoner för en fungerande källsortering. I ordet ”nyckelpersoner” kategoriseras här 

människor med en viss arbetsfunktion. Enligt (Jönsson & Andersson, 2017, s. 225) är 

kategorier aldrig oskyldiga, kategorier är formad och skapad i ett specifikt sammanhang och 

inom specifika maktförhållanden, vare sig det gäller människor eller kunskaper. Hur 

miljöförvaltningen kom fram till att rekommendera om nyckelpersoner med de titlarna som 

framförs i broschyren har alltså inte varit något självklart eller neutralt. Rekommendationen 

är invävd i dynamiska mönster av makt och dessa maktförhållanden är högst politiska, och 

enligt (Jönsson & Andersson, 2017, ss. 225-226) förändras och förhandlas dessa kategorier 

ständigt. Vilka som klassas som ”nyckelpersoner” här är alltså helt beroende av sitt 

sammanhang och kan förändras över tid. Genom att ställa frågor och synliggöra kategorier 

går det enligt (Jönsson & Andersson, 2017, ss. 206, 213-215) att synliggöra maktstrukturer, 

belysa orättvisor och öppna den föreställda självklarheten för att föreslå ett annat sätt att 

tänka. 

I (Jönsson & Andersson, 2017, ss. 216-217) beskrivs det att idéer om vad som är lösningen 

på dagens miljöproblem skapas utifrån de relationer personer har med andra samt med natur 

och djur runt om kring dem. Relationerna bidrar till hur personer ser på samhället och är 

avgörande för hur människor sedan hanterar de problem som uppstår. Att börja tilldela 

ansvar i ”botten av hierarkin”, det vill säga, med de personer som inte är direkt ansvarig för 

avfallets uppkomst, är i mitt tycke att börja i fel ända om målet är förändring. Att ansvaret 

för avfall förmedlas vidare i hierarkin visar att synen på avfall är låg. Douglas (1997, s. 224) 

beskriver att material går igenom två faser när samhället väljer att förkasta det, det erkänns 

som först som olämpligt för att det skapar oordning och sedan avfärdas det så att ordning 

kan ske igen. Frykman & Löfgren (1979, ss. 139-140) beskriver att när människor städar, 

rengör, kastar sopor, med mera så är det ett sätt för människan att skapa ordning i systemet. 

Att föra ansvaret vidare för avfall är i mitt tycke även som ett sätt att skapa ordning, då det 

här väljs att låta någon annan ta hand om det. Ett exempel på det här är när människor ställer 

möbler i avfallsrum (för källsortering), de vill bli av med möbeln men har till exempel inte 

tillgång till en bil, så de går ut med den till avfallsrummet och låter möbeln bli någon annans 
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problem. Möbeln är nu avfärdad, ordning kan ske igen, men problemet finns kvar, ansvaret 

för möbeln har bara förskjutits vidare. 

Resultatet visar även att det fanns skillnader i förutsättningar att kunna källsortera sitt 

material på arbetsplatsen, tydligast var den skillnad som fanns mellan kommunal- och privat 

verksamhet.  För att skapa en fungerande källsortering så bör ansvaret ligga i ”toppen av 

hierarkin”, det vill säga, att fastighetsinnehavaren eller kommunen förser de byggnader som 

de äger med goda förutsättningar att källsortera, så att alla som bor (eller hyr fastigheten för 

verksamhetsändamål) enkelt ska kunna följa kommunens riktlinjer för avfallshantering. På 

så sätt behöver det heller inte skapas en nyckelperson. Annas arbetsplats är ett bra exempel 

på det här, på hennes arbetsplats låg inte ansvaret för att gå med sorteringen till 

avfallsrummet på en viss person med en viss funktion. Alla som arbetade med det dagliga 

praktiska arbetet, ansvarade för att rulla ut och tömma kärlen i avfallsrummet. Anna menade 

att detta blev möjligt genom att de fick bättre förutsättningar (genom att undersköterskor var 

delaktiga i hela processen med utformningen av bygget) och för att kommunen ställde krav 

på personalen. Här är maktstrukturen uppenbar, kommunen förbättrar förutsättningarna men 

”hotar” att ta bort förutsättningarna om det inte sköts om av personalen. Jönsson & 

Andersson (2017, s. 366) betonar att det finns ett ökat behov av en politisk ekologi som riktar 

uppmärksamheten mot maktens rum och gynnsamma sociala positioner, för att utforska hur 

maktstrukturer formar ”oss” i vardagen och inte enbart fokuserar på utsatthet och sårbarhet 

på ”andra platser”. Det behövs alltså ett större intresse för samhällets egna sociala, kulturella 

och politiska positioner. Genom att vända blicken här går det att se hur kommunen utövar 

makt och hot som ett sätt för att driva igenom sitt arbete. Anna upplevde dock det här som 

något positivt, personalen har jobbat med källsorteringen och det var upp till alla att se till 

att det fungerade. 

En del av processen i avfallsplanen har gått ut på att fånga upp synpunkter och önskemål 

från berörda personer. Kommunen har här kategoriserat personer från förvaltningar och 

bolag som besitter en relevant kunskap för avfall och som har ett ansvarsområde inom 

avfallshanteringen som berörda personer. Enligt (Jönsson & Andersson, 2017, ss. 225-226) 

är det inte neutralt eller självklart att bestämma vem som har relevant kunskap att adressera 

ett problemområde, det är invävt i mönster av makt. Orden ”berörda personer” får mig att 

tänka på personer som direkt arbetar eller har ansvar för avfallshanteringen rent praktiskt, 

alltså personer som blir berörda om någonting ska förändras. Om nyckelpersoner nu ska vara 

en förutsättning för att få källsorteringen att fungera inom verksamheter och företag så bör 

samråd även ske med dessa ”berörda personer” för att få in deras synpunkter och önskemål. 

Enligt Hallgren & Ljung (2005, s. 106) är det viktigt att se om det finns ett behov för 

samverkan av alla relevanta aktörer för att hitta ett sätt att hantera en situation. Att inkludera 

nyckelpersoner i processen skulle bidra till en utökad helhetsbild, gemensamt lärande, fler 

perspektiv på vilka insatser som krävs (utöver kunskap), med mera, för att kunna 

effektivisera miljöarbetet inom kommunen. Det finns även ett demokratiskt argument för 

människors rättighet att få komma till tals i frågor som berör dem (Hallgren & Ljung, 2005, 

s. 85). 

Ett dilemma som går att se i resultatet är när det kommer till riskavfall. I två av intervjuerna 

delegeras hanteringen vidare till undersköterskor och därmed ansvaret att se till att 

riskavfallet faktiskt hamnar i respektive behållare. Sedan går ansvaret för att lämna in 

riskavfallet tillbaka till sjuksköterskorna (ansvaret för avfallet förflyttas alltså vid 

borttransport upp i hierarkin igen). I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården står det i 4 § att 

vårdgivare ska ge direktiv och säkerställa rutiner för hantering av smittförande avfall samt 

att verksamhetschefen ska fastställa rutiner och fördela ansvaret. Enligt lag är det ingenting 
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som är fel med hur personalen hanterar riskavfallet här och att sjuksköterskan ansvarar för 

att frakta bort det kan bero på 26 § att avfallet ska transporteras på ett sådant sätt att 

förpackningen eller behållaren inte skadas samt att transportvagnen ska vara lätt att 

rengöra/tåla desinfektion 25 §. Att delegera ansvaret nedåt i hierarkin (sjuksköterska-

undersköterska) för att sedan låta ansvaret gå tillbaka vid borttransport, öppnar upp för en 

fråga om vikten av val här, är det inte lika viktigt att se till ansvaret för att riskavfall faktiskt 

hamnar i behållaren som det är att frakta iväg det i rätt transportvagn?  

De problem som respondenterna själva valde att ta upp kring källsortering i arbetsmiljö 

skilde sig även åt. I de kommunala verksamheterna upplevde respondenterna inga större 

problem med att källsortera. Det privata vårdboendet uttryckte tidigt i intervjun att bristen 

på förutsättningar var ett problem. Det var tydligt för mig som forskare varför arbetsplatsen 

tackade ja till en intervju, då jag upplevde att det här var något som de har väntat att få prata 

om. Vid besöket var det i mitt tycke tydligt att verksamheten försökte följa riktlinjerna så 

gott de gick, de hade fixat egna kärl inomhus för att kunna sortera allt som ska sorteras enligt 

lag (SFS 2014:1076, 24 a § - 25 §) och enligt kommunens renhållningsföreskrifter. 

Problemet var att Kalle som arbetade i den privata verksamheten behövde köra iväg det som 

dem hade sorterat varje månad för att det inte fanns några förutsättningar att sortera det 

vidare i något avfallssystem på arbetsplatsen. Det Anna nämnde i den första intervjun 

”…skulle det bli till en grej att vi ska samla ihop det vi ska sortera förpackningsvis först och 

sen ta iväg det till ett ställe som inte ligger så tillgängligt, då är det nog lättare att bara slänga 

det i sopsäcken tror jag.” (Anna, 2018-02-13) stämde bra i hur det låg till på Kalles 

arbetsplats. Han berättar till exempel att det är en liten mängd han fraktar iväg och att han 

tycker att det fattas material i kärlen som fanns belägna på en annan våning än där 

omvårdnadspersonal arbetar. Outtalat så menade han att det är mycket material som hade 

kunnat sorterats men som åker ner i sopsäcken istället.  

För att följa kommunens avfallsplan så har kommunen automatiskt en hög grad av makt, de 

kan förändra och förbättra mycket inom sina egna verksamheter för att nå de miljöambitioner 

som de själva satt. I (Jönsson & Andersson, 2017, ss. 206, 213-215) beskrivs det hur 

intersektionella analyser bidrar till att finna och belysa bland annat skillnader, orättvisor och 

maktrelationer inom miljöfrågor och i samhället. Genom att kommunen har en makt att 

påverka förutsättningar i sina egna byggnader går det här att se hur det skapar skillnader i 

arbetsmiljöer, vilket även leder till orättvisa. Alla invånare, verksamheter, företag och 

anställda inom kommunen är tvungen att förhålla sig till den generella miljöpolicyn (oavsett 

om det är en kommunal- eller privat verksamhet) men de är tvungna att göra det med olika 

förutsättningar och graden att kunna påverka dessa förutsättningar skiljer sig åt. Detta skapar 

en känsla av orättvisa vilket uppenbarade sig vid intervjun med det privatägda vårdboendet.  

I det intersektionella perspektivet belyser och problematiseras det hur olika sociala 

kategorier och situationer ibland kan överlappas, att en person både kan vara priviligierad 

och förtryckt, utifrån olika sammanhang (Jönsson & Andersson, 2017, s. 180). Nu är inte 

kommunen en person men det går ändå att se att kommunen inte alltid har en hög grad av 

makt. Graden av makt skiljer sig beroende på situation och sammanhang. De har till exempel 

inte makten att påverka fastighetsinnehavare att förse boende med förutsättningar för att 

hyresgäster ska kunna följa miljöpolicyn, kommunen kan enbart påverka 

fastighetsinnehavare om de själv hyr hos dem eller om avfallet ses som skadligt ur hälso- 

och miljösynpunkt. Kommunen kan i viss mån styra fastighetsinnehavare genom 

renhållningstaxan, information och rådgivning. Kortfattat är skillnader i förutsättningar ett 

mycket komplext problem som handlar om bland annat lagar, ekonomi, förutsättningar i 

utrymme, möjligheten att påverka, värderingar samt vilka miljöpolitiska åtgärder kommunen 
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satt för att styra bland annat invånare, verksamheter och fastighetsägare att följa kommunens 

miljöpolicy.   

I kommunens avfallsplan är det otydligt för vem källsortering ska vara enkel för och inte. 

Att kommunen ska verka för att göra det enkelt för personal inom deras egna verksamheter 

och fastigheter är inte fel, enligt lag. Att kommunen enbart kan verka fullt ut för att göra 

förutsättningarna gynnsamma i deras egna verksamheter är ett stort problem för att nå 

kommunens miljöambitioner. Problemet genomsyrar hela processen att minska mängden 

avfall och öka återvinning, både lokalt men även nationellt, om det inte blir enkelt och mer 

lättillgängligt att göra det i alla verksamheter, speciellt där det råder hög materialförbrukning 

(som det är inom vårdverksamheter). I de åtgärder som framförs i avfallsplanen kopplade 

till avfall blir dynamiken mellan politik, samhälle och miljö tydlig samt vilka maktstrukturer 

som uppenbarar sig. I (Jönsson & Andersson, 2017, s. 86) beskrivs makten som särskilt stor 

när det kommer till att kontrollera hur olika aktörer integrerar med miljön. Kommunen 

använder politiska medel för att skapa en förändring i hur samhället integrerar med miljön, 

de har därmed en stor maktposition att påverka utvecklingen. 

Att kommunen har en stor maktposition gör att de själv kan arbeta för att göra 

avfallshanteringen bättre i deras egna verksamheter. De personer som drar nytta av det här 

är de kommunalt anställda, som blir ”miljömedvetna”. Detta skapar konflikter och en känsla 

av orättvisa för anställa inom privata verksamheter där fastighetsinnehavare inte ger de 

förutsättningar som behövs för att anställda ska kunna agera mer miljövänligt. Vilket var en 

uppenbar känsla som kom fram i intervjun med den privata verksamheten, som uttryckte en 

stark vilja att bli bättre på att källsortera men bristen på möjligheter förhindrade dem. Att 

kommuner enbart har möjligheten att effektivisera avfallshanteringen i deras egna 

verksamheter är ett svagt tillvägagångssätt för att nå en hållbar avfallshantering i samhället. 

Enligt (Jönsson & Andersson, 2017, s. 112) är föreställningarna om att det är helheten som 

räknas och inte delarna en svag hållbarhetsuppfattning, till exempel att framtiden kan vara 

hållbar så länge en ökad miljöbelastning kompenseras med tillväxt eller med en mer 

effektiviserad resursanvändning. Ur ett politiskt-ekologiskt perspektiv går inte 

avfallshanteringen åt rätt håll även om det på papper ser bra ut (helheten - avfallet minskar i 

kommunen), det fortsätter på samma spår, bara långsammare. Befolkningen och 

konsumtionen på material fortsätter att öka och det finns ännu verksamheter utan 

förutsättningar att sortera, där mycket material istället åker ner i brännbart (delarna).  

I resultatet framgår det också att det inte finns någon direkt information mellan de anställda 

om vad som gäller för arbetsplatsens källsortering. På samtliga intervjuer fanns det inte 

någon skriftlig information (vad respondenterna var medvetna om) som nyanställda, vikarier 

eller annan personal kunde ta del av, för att veta vad som gäller kring källsorteringen på 

arbetsplatsen. I två intervjuer svarar respondenterna att nyanställda och vikarier får ta del av 

hur källsorteringen fungerar på arbetsplatsen när det gör en så kallad ”bredvid gång”, genom 

att gå bredvid en ordinarie person ska de få med sig arbetsplatsens rutiner och se hur det går 

till. En respondent upplevde även att det fanns en brist på kunskap hos medarbetarna om vad 

som gick att sortera i respektive kärl.  

Hur kommunen arbetar med att kommunicera och förmedla information angående 

kommunens miljöpolicy, utöver det datamaterial jag fått fram och analyserat är inget jag kan 

svara på, då jag på grund av tidsbrist valt att inte göra en intervju med kommunen. Genom 

de frågor som ställdes till respondenterna kring information och samverkan, varierade i alla 

fall den upplevda kommunikationen med kommunen. I de två kommunala verksamheterna 

menade ena respondenten att hon inte kunde hitta någonting om kommunens miljöpolicy i 

deras intranät ”solsidan”, trots god datavana. Den andra respondenten menade att det var 

enkelt att finna kommunens miljöpolicy på intranätet, men det var inget som hon hade 
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undersökt innan intervjun. För de kommunalt anställda upplevdes kommunikationen med 

kommunen ändå som relativt enkel och ena respondenten tyckte att kommunen verkligen 

lyssnade när de behövde något. I den privata verksamheten upplevdes kommunikationen 

som mer bristfällig genom att de inte fått någon respons på de synpunkter som de tidigare 

framfört. Enligt Hallgren & Ljung (2005, s. 21) är kommunikation en central del för att 

kunna hantera miljöfrågor. Kommunikation är avgörande för hur problem uppmärksammas, 

vilka initiativ som tas och därmed vilket håll utvecklingen sedan går åt. Att kommunicera 

innebär att det sker ett utbyte av perspektiv, kunskap, erfarenheter, med mera, mellan 

människor. Det är alltså inget kommunen enbart kan göra med arbetsplatsen utan det sker åt 

båda hållen (Hallgren & Ljung, 2005, s. 48). Att kommunikationen upplevs som bristfällig 

mellan privat verksamhet och kommun är någonting som behöver åtgärdas för att kunna 

hantera problemet.  

Ett annat intressant resultat som framkommit är att i de två kommunala verksamheterna, 

kunde respondenterna inte riktigt svara på om det fanns några riktlinjer kring avfall, trots att 

de har ledande positioner, tillgång till ett intranät där all information ska finnas tillgängligt 

och de arbetar i en kommunal verksamhet. Vid intervjun med den privata verksamheten 

framgick det utan osäkerhet att det var kommunens riktlinjer kring avfall som följdes men 

att de gjorde det utan förutsättningar. Kan det vara så att den privata verksamheten har 

inblick för att de saknar förutsättningar och bristen på insyn från de kommunala 

verksamheterna istället beror på att riktlinjerna inte är något som de behöver tänka på för att 

de har alla förutsättningar? Varför det skiljer sig åt kring medvetenheten om vilka riktlinjer 

verksamheten går efter när det kommer till avfall, går att spekulera om, det är inget jag kan 

svara på här. Oavsett vad det beror på, så är det en intressant upptäckt som visar att 

människor agerar på ett sätt utan att egentligen veta varför eller om de gör rätt. Här blir det 

en fråga om hur effektivt det är att arbeta med avfallsförebyggande åtgärder om det inte finns 

kunskap om vad som ska sorteras eller varför. I (Hallgren & Ljung, 2005, s. 82) beskrivs det 

att en fungerande processledning är viktig för att aktörer ska kunna agera individuellt och 

kollektivt mot ett gemensamt mål. Det krävs att varje aktör tar sin del av ansvar utifrån de 

förutsättningar och möjligheter som finns till hands för att strategin ska fungera. En mer 

hållbar process är att låta aktörer bli medvetna om vem som gör vad, varför och hur genom 

att ge aktörerna förutsättningar att kommunicera, samverka och lära sig av varandra. Det är 

således inte tillräckligt att enbart gå bredvid och få lära sig rutiner. Samverkan har 

kommunen befrämjat genom att skapa till exempel intranätet ”solsidan”, frågan är bara hur 

intranätet är utformat för anställda att delta i ett ömsesidigt och gemensamt lärande kring 

samhälls- och miljöproblemen, i det här fallet avfallsproblematiken. Ett utbyte av kunskap 

och ett ökat lärande möjliggör för samhällelig uppmärksamhet och bidrar till att arbetet kan 

drivas framåt genom att låta personer känna att de har en viktig roll i utvecklingsarbetet 

(Hallgren & Ljung, 2005, ss. 85-86). Hallgren & Ljung (2005, s. 88) trycker även på att det 

är viktigt att förstå att samverkan är något annat än nätverk och/eller möten. En god 

samverkan ska innehålla inslag av gemensamt lärande och beslutsfattande samt en konkret  

handlingsplan. Det kan uppfattas som en dyr, tidskrävande och ineffektiv strategi att använda 

av en del, det är dock en betydelsefull metod för viktiga framtidsfrågor där det råder 

konflikter och komplexitet. Avfall är ett gemensamt problem i samhället,  för att fatta kloka, 

demokratiska och genomförbara beslut, behövs det att ämnesexpertis och folkligt deltagande 

möts och lär av varandra.  

Kommunikation, information och samverkan är medel som används i avfallsplanen för att 

nå kommunens miljöambitioner. En av åtgärdspunkterna ska kommunen ska ta fram och 

sprida information, på flera olika språk, om avfallshantering och dess effekter på miljön. I 

(Hallgren & Ljung, 2005, s. 76) beskrivs det att det finns otaliga exempel på människors 
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tilltro att det går att informera bort miljöproblem för att skapa en mer hållbar utveckling.  De 

anställda bör även få bli delaktiga i arbetet för att veta varför källsortering är viktigt och hur 

deras arbete bidrar till utvecklingen för att öka engagemanget. Ett ökat kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte mellan kommunen och arbetsplatser behöver främjas i högre grad. För det 

är först när komplexitet och konflikter medvetandegörs och accepteras som det kan uppstå 

engagemang och en vilja att förändra (Hallgren & Ljung, 2005, s. 78). 

Miljöförvaltningens nämner i informationsbladet även utbildning som ett viktigt steg för 

verksamheter och företag att ta, för att börja källsortera. De lyfter även vikten att utbilda 

nyanställd personal och att ta fram en skriftlig information om arbetsplatsens källsortering.  

I informationsbladet uppmanas verksamheter att utbilda de identifierade ”nyckelpersonerna” 

först och sedan övrig personal, boende, med mera. Vilket är en strategi som går att 

ifrågasätta. Här blir utbildning och information väldigt ensidig. Det finns inga 

rekommendationer i broschyren om hur verksamheten ska inkludera och samverka med de 

anställda för att skapa samhörighet, engagemang och gemensamt kunna lära sig av varandra 

för att finna det mest optimala tillvägagångsättet för just dem att ta i tu med problemet. Enligt 

Hallgren & Ljung (2005, s. 76) kommer ett åtgärdsprogram att misslyckas om det sociala 

systemets betydelse och problemets komplexitet inte är begripligt. Tanken med att sprida 

information och kunskap som medel för att öka medvetenhet och skapa förändringar i 

beteende, attityder och värderingar hos invånare och anställda inom företag och 

verksamheter är inte fel, men det behöver gå åt båda hållen för att en förändring faktiskt ska 

äga rum och bli hållbar. 

Genom observationerna kunde jag som forskare se att det fortfarande finns möjligheter att 

göra förbättringar inom äldreomsorgen, för att minska mängden brännbart avfall och öka 

materialåtervinningen, även inom de kommunala verksamheterna. På samtliga arbetsplatser 

som besöktes så fanns det en möjlighet att sortera mer, det sitter mer i frågan om 

förutsättningar, samverkan, information och kunskap. Det krävs bättre förutsättningar för 

privata verksamheter, en ökad information om vad som ska sorteras enligt föreskrifterna 

samt information om vem det är som är skyldig att ge de förutsättningar som behövs. Det 

behövs även en utökad kunskap om vad som till exempel räknas som en förpackning och om 

fruktrester är värt att sortera i matavfall, med mera. Kommunen ska enligt avfallsplanen 

arbeta för att förhindra och minska mängden hushållsavfall (samt jämförligt avfall). Genom 

att utöka samverkan och främja för deltagande, ett gemensamt lärande och kunskapsutbyte 

med vårdpersonal, går det att effektivisera källsorteringen inom äldreomsorgen.   

6. Slutsats 

I det här kapitlet presenteras studiens slutsats och frågeställningarna besvaras.  

Det övergripande syftet med studien var utforska det potentiella dilemma jag som forskare 

såg att ett ökat miljöåtagande kunde medföra inom vårdsektorn, det vill säga, att ett ökat 

miljöarbete kring avfall kunde ha negativa effekter på vårdkvalitén genom att det tar 

värdefull tid från personalen. För att undersöka om dilemmat stämde eller inte, kunde syftet 

brytas ned till att undersöka hur personal inom äldreomsorgen uppfattar att det är att följa 

riktlinjer kring avfall och hur miljöpolicyn var utformad för att främja deras arbete. I denna 

studie har resultatet visat att dilemmat inte stämmer, så länge det finns goda förutsättningar 

att källsortera på arbetsplatsen. De två respondenter som hade förutsättningar att källsortera 

på arbetsplatsen utryckte inte att det tog någon tid från omvårdnaden att källsortera. För 

respondenten som behövde fraktade iväg källsorteringen en gång i månaden, så gick det både 

tid och pengar åt.  
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Forskningsfrågorna som har ställts i studien är utformade för att öppna vyn och skapa en 

djupare förståelse för de sociala relationer, problem och möjligheter som finns kring 

avfallshantering inom äldreomsorgen i stort, utifrån personalens perspektiv. Genom att svara 

på dem går det att se vart det behövs insatser, vilka förbättringar som är möjliga att göra för 

att kunna skapa en mer effektiv avfallshantering inom sektorn.  

1. Vilka sociala relationer, problem och dilemman uppkommer i personalens 

arbetsmiljö som påverkar deras förmåga att följa kommunens miljöpolicy?  

Det går att se ett mönster där sociala relationer bidrar till att ansvaret för avfall hamnar på 

personer längst ner i hierarkin. Kommunen besitter en stark maktposition att förmedla ansvar 

för att driva arbetet framåt. Att ansvaret för avfall förmedlas vidare neråt i hierarkin är en 

upptäckt som inte bara visar att ingen vill ta ansvar för avfall, det visar även vilken syn 

samhället har på avfall och hur samhället väljer att hantera det. I studien går det att se är fullt 

möjligt med en fungerande avfallshantering utan att utse en ansvarig person, förutsatt att det 

finns förutsättningar att källsortera och att alla tar sitt ansvar och arbetar med det dagligen. 

Den stora kärnan i avfallsproblematiken inom äldreomsorgen är vilka förutsättningar som 

finns för de anställda att källsortera samt i vilken grad personalen kan påverka 

förutsättningarna. Det framkom att det var en stor skillnad mellan de kommunala 

verksamheterna och den privata verksamheten att kunna förhålla sig till kommunens 

generella miljöpolicy. Att kommunen besitter en maktposition gör även att de enklare kan 

förse sina verksamheter och därmed anställda, med de förutsättningar som behövs för att nå 

de miljöambitioner som de själva satt. Detta utgör en stor begränsning för personal i privata 

verksamheter att effektivt kunna följa kommunens miljöpolicy och arbeta mer miljövänligt. 

Skillnader i förutsättningar ett mycket komplext problem som inte har en enkel lösning, 

problemet är dock viktigt att ta tag i då det påverkar hela processen att effektivt kunna minska 

på mängden avfall och öka materialåtervinningen inom kommunen men även nationellt. 

Slutsatsen av det här är att förutsättningar att kunna källsortera på arbetsplatsen är a och o 

för att kunna följa kommunens miljöpolicy och effektivt kunna arbeta med att förebygga 

avfall.  

2. Hur kommuniceras och förmedlas information om vilka riktlinjer som gäller för 

avfallshantering mellan arbetsplats och kommun samt mellan de anställda? 

Resultatet visar att den upplevda kommunikationen skiljer sig åt beroende på om det är en 

kommunal- eller privat verksamhet. De kommunala verksamheterna upplevde 

kommunikationen med kommunen som fungerade men visste samtidigt inte vilka riktlinjer 

de behövde förhålla sig till kring avfallshantering. Den privata verksamheten upplevde 

kommunikationen med kommunen som bristfällig men hade istället uppsyn på vilka 

riktlinjer de var tvungen att förhålla sig till. På samtliga arbetsplatser som besöktes så fanns 

det ingen skriftlig information om arbetsplatsens källsortering, trots att spridning av 

information ses som medel för åtgärd i avfallsplanen samt att det inom äldreomsorgen är 

vanligt med vikarier och en cirkulation av personal. Vikarier och nya anställda antas istället 

få lära sig det genom att gå bredvid en ordinarie personal och se hur de gör.  
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6.1. Förslag 

Då det i studien går att se ett mönster där avfall förmedlas neråt i hierarkin föreslår jag att 

kommunen ser över hur de fördelar ansvaret kring avfall samt hur miljöförvaltningen 

uppmuntrar verksamheter och företag att utse nyckelpersoner med de funktionerna för att få 

källsorteringen att fungera. Är tillvägagångsättet att ge ansvar i ”botten av hierarkin” det 

mest lämpade för en effektiv avfallshantering och kommer det leda till en bra utveckling?  

Det är tydligt att privata verksamheter blir begränsade i miljöarbetet när det fattas 

förutsättningar för dem att källsortera på arbetsplatsen. För att effektivt kunna arbeta 

avfallsförebyggande i samhället så är det av stor vikt att alla har liknande förutsättningar.  

Inte bara lokalt utan nationellt. De problem som finns i personalens arbetsmiljö och som 

påverkar deras förmåga att följa kommunens miljöpolicy är komplexa. Det finns inga enkla 

lösningar på problemet. Ett hjälpmedel jag ser utifrån denna studie, är om det kom till en lag 

eller ett krav på att fastighetsinnehavare (eller att verksamhetsutövare i högre grad kan 

påverka fastighetsinnehavare) att se till att det finns goda möjligheter för källsortering på 

plats innan ett kontrakt skrivs (eller vid förnyelse av kontrakt) om verksamheten som bedrivs 

(eller väntas bedrivas) har en hög sannolikhet för stor materialförbrukning. Nu är inte jag en 

expert på att räkna ut vad som bör klassas som ”stor materialförbrukning” men det bör finnas 

ett krav om att det ska finnas goda möjligheter att källsortera i en byggnad för att kunna 

bedriva en verksamhet med hög materialförbrukning där. För att det någon gång ska vara 

möjligt att uppnå de lokala och nationella miljömålen är det väsentligt att skapa andra 

åtgärder för fastighetsinnehavare där till exempel renhållningstaxan, rådgivning eller 

information inte fungerar för att uppnå förändring, på grund av till exempel utrymmesbrist. 

Ett sådant krav skulle bidra till att verksamheter med hög materialförbrukning söker sig till 

byggnader där kraven uppfylls alternativt att fastighetsinnehavarna väljer att bygga om för 

att uppfylla kraven och inte förlora hyresgästen. Kravet skulle bidra till en mer effektiv 

avfallshantering inom privata verksamheter men också att den mängd material som slängs i 

brännbart idag från verksamheter, på grund av dåliga förutsättningar, förhindras. Att ha ett 

krav på goda förutsättningar för källsortering är även ett viktigt steg för att minska på den 

arbetsbörda som anställda i privata verksamheter åker på, när de till exempel behöver frakta 

källsorteringen till en återvinningstation. Tid är knapp och värdefull inom äldreomsorgen, 

tiden som Kalle lägger på att frakta bort sorteringen hade istället kunna gå till att utföra 

aktiviteter med de boende på vårdhemmet. Privata verksamheter har (som jag sett och 

förstått genom denna undersökning) inte samma förutsättningar som kommunala 

verksamheter att påverka fastighetsinnehavaren. Förutsättningar och graden att påverka 

utgör då en stor begränsning för personal i privat verksamhet att effektivt kunna följa 

kommunens miljöpolicy. För kommunalt anställda är det enklare att påverka kommunen 

med synpunkter och åtgärdsförslag då kommunen är ansvarig att se till att det är enkelt och 

lättillgängligt att källsortera i deras egna byggnader samt att kommunen tydligt i 

avfallsplanen vill driva avfallshanteringen framåt för att nå de satta miljöambitionerna, vilket 

gör att de då är mer mottagliga för förbättringsförslag från personal som arbetar i deras egna 

byggnader. Det jag försöker få fram här är att dagens medel för att driva miljöarbetet framåt 

inte alltid är tillräckligt. Det finns fortfarande områden som är begränsad att kunna agera 

miljövänligare och där dagens hjälpmedel inte är tillräckligt verksamma. Förslaget är att se 

över den föreställda självklarheten att agera och börjar planera och utveckla fler insatser för 

hur det ska gå att hantera dessa begränsningar som förhindrar måluppfyllnad.  

Inom äldreomsorgen behövs det fler kommunikation- och kunskapsinsatser för att öka 

anställdas medvetenhet kring avfall och vad som går och ska sorteras. Avfall är ett 

gemensamt samhällsproblem och anställda behöver få bli mer inkluderad i arbetet för att de 

ska förstå hur deras arbete gör skillnad och inkludering väcker även engagemang. På 
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samtliga arbetsplatser så fanns det ett behov av skriftlig information där det framgår tydligt 

vad som ska sorteras och varför det är viktigt. Inom äldreomsorgen är det vanligt 

förekommande att det råder en cirkulation av vikarier, ny personal och alla har inte svenska 

som modersmål. Att anta att nyanställa får lära sig det är inte en bra strategi, då anställda 

som agerar utan kunskap och information om gällande riktlinjer för avfall, har egna 

uppfattningar om vad och hur avfall ska sorteras. Utifrån studien verkar det även finnas ett 

behov för kommunen att se över sitt intranät, är kommunens miljöpolicy enkel att finna där 

som anställd eller inte. 

6.2. Vidare forskning 

Att det förekommer makt och hierarkier kring ansvaret för avfall i arbetsmiljöer är ett fynd 

som jag inte har funnit i tidigare studier. En framtida studie för att utforska omfånget och 

tillförlitligheten av fenomenet skulle vara av stort värde då maktstrukturer och synen på 

avfall är avgörande för åt vilket håll utvecklingen går åt. En aspekt som skulle vara mycket 

intressant att fortsätta forska i, utifrån denna studie, är hur kommunen anser att ansvaret ska 

vara fördelat i relation till hur ansvaret verkligen är fördelat. Det skulle även vara intressant 

att se om ansvaret förflyttas neråt i hierarkin medvetet eller omedvetet och om det är ett 

mönster som går att finna i andra arbetsmiljöer. 

I studien framkommer det att utrymmesbrist är en av faktorerna som påverkar källsortering 

negativt. Här skulle en vidare forskning vara av stor betydelse för att utforma kärl som är 

mer anpassade för trånga utrymmen inomhus.  
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Bilagor  

Bilaga 1: intervjuguide 

Bakgrundsinformation om personen och verksamheten 

(funktion, arbetsår, verksamhetsinformation) 

Vid avfallsstationer/system 

 Vad sorteras? 

 Vilka är förutsättningarna? 

 Är avfallssystemet tydligt och enkelt att förstå och använda? 

 Vart hamnar det avfall som inte kan slängas i hushållssopor/källsorteras?  

(farligt-/riskavfall) 

 Hur mycket tid läggs på sortering? (veckan/dag) 

 Hur fördelas ansvaret kring avfallshanteringen?  

Riktlinjer och information (hur uppfattar vederbörande kommunens riktlinjer) 

 Vilka riktlinjer kring avfallshantering är det som följs? (kommunens/egna?)  

(alltså vilka regler är det som gäller?) 

 Är avfallshantering något som diskuteras på arbetsplatsen?  

 Finns information tillgänglig för t.ex. ny personal att ta del av? 

 Upplever anställda informationen som tydlig/lättförståelig? 

 Vilka språk finns informationen på? 

 Är riktlinjerna till stöd eller mer som tvång? 

Samråd 

 Har det skett något samråd med kommunen angående avfallssystemen på 

arbetsplatsen?   

 Har personal inkluderats på något sätt i planeringen för att göra systemen mer anpassat 

till arbetet/villkor? (t.ex. att göra systemet mer smidigt/arbetsbesparande) 

Hur upplevs den vardagliga hanteringen av avfall 

 Vilka egna tankar finns kring ett ökat miljöåtagande?  

 Vilka positiva (samt negativa) konsekvenser ser personen med ett ökat miljöarbete 

inom vården? 

 Hur upplever personen att det är att följa riktlinjer för andra områden (t.ex. miljön) än 

det som berör vården direkt? 

 Vad upplever personen fungerar bäst (och sämst) i hanteringen av avfall idag? 

(Tillgänglighet/förutsättningar, tid, information, ansvar) 

Kontroll/uppföljning 

 Sker det någon kontroll eller uppföljning? 

 Vem gör den kontrollen? (personalen eller någon utifrån?) 

 Särskilda kontrolldagar eller utförs stick prover?  

 Har det funnits möjligheter att framföra synpunkter? (till vem?) 

 Om synpunkter har framförts (t.ex. en önskan om ett smidigare och mer 

arbetsbesparande system) - har de då beaktats? Och åtgärdats? 

SIST  

 Är det någonting personen själv vill berätta som jag inte har tagit upp? 
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Bilaga 2: Beskrivning av de vanligaste avfallstyperna inom 

vårdverksamheter 

Verksamhetsavfall  

Inom kommunen är avfall (som inte är hushållsavfall eller jämförligt avfall) och som uppstår 

i kommunens verksamheter, det vill säga skolor, äldreomsorg, förskolor, reningsverk, 

kommunkontor, med mera, verksamhetsavfall. Icke kommunala verksamhetsutövare 

ansvarar för sin hantering av det avfall som blir från verksamheten (som inte är 

hushållsavfall).  

I en avfallsplan behövs det åtgärder för att förebygga avfallet från kommunens egna 

verksamheter, både vad gäller hushålls- och verksamhetsavfallet. För att skapa åtgärder 

krävs det att verksamheterna identifieras och i lämplig utsträckning involveras för att ta fram 

lämpliga mål och åtgärder för just den verksamheten. Åtgärder som är lämpliga för skolor, 

äldreomsorg och kommunhus kan till exempel vara i form av att minska matsvinn, 

återanvända möbler och förbättra avfallssorteringen (Naturvårdsverket, 2017).  

Hushållsavfall och jämförligt avfall  

I Miljöbalken kap, 15, § 2 avses begreppet hushållsavfall vara det avfall som kommer från 

hushåll samt jämförligt avfall från annan verksamhet. Med avfall från hushåll menas det 

avfall som normalt kommer från hushåll (som används för bostadsändamål), dvs. sopor, 

köksavfall, latrin och slam, möbler, cyklar, överblivna läkemedel, batterier, färg, 

bekämpningsmedel, mm. Med jämförligt avfall från annan verksamhet menas det avfall som 

uppstår i bostäder men som inte är avfall från hushåll, alltså att avfallet som uppstår inte är 

från människor som använder bostaden för bostadsändamål. Jämförligt avfall kommer från 

bostäder som bedrivs för annat än bostadsändamål (t.ex. verksamheter, affärsrörelser, 

industrier) och avfallet räknas därmed inte som hushållsavfall. Jämförligt avfall från annan 

verksamhet är avfall går att jämföra med hushållsavfall men som uppkommer av att 

människor vistas och uppehåller sig byggnaden, lokal eller lokalen. Det kan handla om avfall 

som kommer från resturanger, toaletter, lunchrum, osv (Naturvårdsverket, 2008, ss. 2-3). 

Riskavfall  

Riskavfall är smittförande-, stickande- och/eller skärande avfall. Det han handla om sprutor, 

kanyler, skalpeller, nålar, tatueringsverktyg, mm. Allt material med blod eller andra 

kroppsvätskor. Avfallet behöver samlas upp i speciella förpackningar som är skapade för att 

avfall och smittämnen inte ska kunna läcka ut när förpackningen sedan hanteras och 

förpackningen ska vara märkt. Riskavfall uppkommer vanligtvis på vårdinrättningar, 

vårdhem, veterinärkliniker, laboratorier men även hos tatuerare och akupunktörer, m.fl. Det 

ska transporteras som farligt avfall men om det har behandlats och inte längre är smittförande 

räknas det som hushållssopor.  

Farligt avfall  

Det finns särskilda regler kring farligt avfall då det kan vara skadligt för människor och 

miljö. I avfallsförordningen (2011:927) framgår det vad som räknas som farligt avfall och 

det finns även särskilda riktlinjer för hur det ska försvaras, transporteras och dokumenteras. 

Grundregeln är att det ska förvaras låst och skyddat från snö och regn för att inte spridas till 

omgivningen.  
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Hantering  

Avfall från hemsjukvården kräver ofta särskild hantering och uppmärksamhet. Hemsjukvård 

kan delas upp i egenvård och personalskött vård.  

Egenvård är de uppgifter som lämnas till anhöriga eller patienten själv att sköta om (t.ex. 

insulin, bandage, läkemedel) och eftersom vården kommer direkt från boendet så räknas 

avfallet därmed som hushållsavfall. Personalskött vård är ofta vård/uppgifter som kräver mer 

omfattande instruktion och träning för att utföra och utförs då av läkare eller sjuksköterskor 

eller delegeras till vårdpersonal. Vid personalskött vård i hemmet så är det vårdgivarens 

ansvar att avfallet som uppkommer av vården/verksamheten då hanteras och tas hand om på 

ett miljömässigt och säkert sätt. Det gäller även avfall som är en del av patientens 

hushållsavfall. Vårdgivare ska vid planering ta hänsyn till hushållets och personalens 

möjligheter att hantera det avfall som uppkommer av vården och att det då sker genom 

kommunens renhållningsordning.  

Avfall från vårdpersonalens verksamhet räknas varken som hushållavfall eller jämförbart 

avfall, det är då verksamhetsavfall eller avfall som är smittförande, stickande eller skärande. 

Det kan även handla om läkemedel och sjukvårdsmaterial som inte förekommer normalt i 

hushållet. Det är i första hand verksamhetsutövare som ska bedömma om det är en fråga om 

hushållsavfall, farligt avfall eller om avfallet omfattas av producentansvar. Vid osäkerhet 

ska verksamhetsutövaren rådgöra med tillsynsmyndigheten för avfallsfrågor 

(Naturvårdsverket, 2008, ss. 5, 7).  

Om verksamheten inte är kommunal så ska kommunen enligt kap. 15, 8 § i miljöbalken 

ansvara för att hushållsavfall som inte omfattas av producentansvar transporteras till en 

avfallsanläggning om det behövs för att skydda miljö, människors hälsa och enskilda 

intressen. Kommunen ska ta hänsyn till de möjligheter som finns för fastighetsinnehavare 

och nyttjanderättshavare att själva kunna hantera hushållsavfallet på ett godtagbart sätt och 

att i planering beakta de behov som finns i olika bebygglser för borttransport av avfall. I 

kommunens renhållningsordning anges det vilka förutsättningar och skyldigheter 

fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare har att själva ta hand om sitt avfall 

(Naturvårdsverket, 2008, s. 6).  

 


