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Sammanfattning  
Utmaningen ur ett användarperspektiv är att hanteringen av förpackningsåtervinning är en del 
av ett komplext system som behöver bli tydligare för användaren. Utmaningen ur ett 
energiperspektiv är kopplad till användarnas utmaningar ovan – i vilken utsträckning kan vi 
genom att sortera mer, sortera rätt och inte lämna fel saker på återvinningsstationerna (ÅVS) 
minska energianvändningen från förpackningsinsamling?   

Projektet har arbetat med dessa frågeställningar med hjälp av tjänstedesignprocessen. Det 
övergripande målet för projektet har varit att skapa en skalbar lösning som förändrar 
beteenden kopplat till källsortering. Tjänstedesignprocessen inkluderar tex intervjuer, 
observationer, workshops. Två typer av interventioner genomfördes på ett antal 
återvinningsstationer. Plockanalyser av insamlade fraktioner av plastförpackningar har 
genomförts för att mäta eventuella effekter av interventionerna.  För att undersöka 
energianvändningen har hushållens hantering av förpackningar studerats genom metoden 
aktörsbaserad livscykelanalys (LCA). Scenarioanalyser har genomförts för att visa energi- och 
klimateffekter av förändrad hantering av förpackningar. Energi-och klimatpåverkan har också 
kartlagts för de delar av förpackningarnas återvinningskedja som inkluderar stationsansvariga 
FTIs aktiviteter: städning, tömning och transport. Med utgångspunkt ur den kartläggningen har 
scenarier analyserats gällande vilken effektiviseringspotential det finns om de insamlade 
flödena blev renare – dvs att vi sorterar mer rätt och på så sätt ökar kvalitéten på det insamlade 
materialet.  

Interventioner på återvinningsstationer försökte förbättra informationen till användare i 
hemmet och vid stationerna samt förbättra upplevelsen av sortering genom ny design. Tyvärr 
visade plockanalysen efter interventionen inget ändrat sorteringsbeteende. Kommunikation 
med användaren var också svårt att etablera. Resultaten av energikartläggningen visar att 
transporterna för tömning och insamling, samt vidare till respektive materials 
hanteringsanläggning, är de mest energiintensiva aktiviteterna då de står för >75% av 
energiförbrukningen och klimatpåverkan. Enbart genom att minska andelen felsorterat 
material skulle energi- och klimatpåverkan från transportledet kunna minska med mellan 10-
35% för respektive förpackningstyp, beroende på hur stor andel som är felsorterat idag. Genom 
att sortera mer rätt blir de insamlade fraktionerna renare, rätt material tas om hand på rätt 
plats och antalet onödiga transportkedjor minimeras. Städningen av stationerna står för en 
jämförelsevis liten del av den totala energi- och klimatpåverkan – mindre än 5% i de studerade 
städerna.  

Projektet har gett ny kunskap kring hur energianvändningen från insamling av förpackningar till 
återvinning kan effektiviseras samt ny metodutveckling kring hur man kan koppla ihop 
tjänstedesign med aktörbaserad LCA och energikartlagning, samt förbättrad information 
tillanvändarna. 
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Nästa steg bör vara att ta kontakt med städer som vill utveckla ett bättre insamlingssystem, dvs 
utveckling av förbättrad information och utformning av återvinningsstationer. Ytterligare 
vidareutveckling bör göras av genomförda, mer inkrementella interventioner, med fokus på 
mer radikala interventioner och tjänster närmare hushållen ihop med kommuner och städer. 

Summary 
The challenge from a user perspective is that waste packaging recycling is part of a complex 
system that needs to become clearer to the user. The challenge from an energy perspective is 
linked to the users' challenges above – to what extent can we by sorting more, sorting right 
and not leaving the wrong things at the collection stations, reduce energy consumption from 
packaging collection?    

The project has worked with these aspects by using the service design process. The overall 
goal of the project was to create a scalable solution that changes behaviors related to waste 
sorting. The service design process includes, for example, interviews, observations, 
workshops. Interventions at several waste packaging recycling stations have been carried out. 
Picking analyses of plastic waste fragments have been carried out to measure the possible 
effects of the interventions.  To investigate energy use, households' handling of packaging has 
been studied through the method actor-based life cycle assessment (LCA) on household 
activities linked to the handling of packaging. Scenario analyses have been carried out to show 
the energy- and climate effects of changed packaging handling.  Energy and climate impact 
have also been mapped for the parts of the packaging recycling chain that include the 
responsible actor FTI´s activities: cleaning, emptying and transport. Based on this mapping, 
scenarios have been analyzed regarding what efficiency potential there is if the collected 
flows became cleaner – i.e. that we sort more correctly and thus increase the quality of 
collected packaging materials.   

Interventions sought to improve information to users at home and at the stations as well as 
improve the experience of sorting through new design. Unfortunately, the post-intervention 
picking analysis showed no change in sorting behavior. Communication with the user was also 
difficult to establish. The results of the energy assessment show that the transports for 
emptying and collection, as well as on to the respective materials' handling plant, are the 
most energy-intensive activities as they account for >75% of energy consumption and climate 
impact. Only by reducing the proportion of mis-sorted material could energy and climate 
impact from the transport route be reduced by between 10-35% for each packaging type, 
depending on the proportion that is mis-sorted today. By sorting more correctly, the collected 
fractions become cleaner, the right materials are taken care of in the right place and the 
number of unnecessary transport chains is minimized. The cleaning of the stations accounts 
for a comparatively small part of the total energy and climate impact – less than 5% in the 
studied cities.   
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The project has provided new knowledge about how energy use from collection of packaging 
to recycling can be streamlined, as well as new method development on how to combine 
service design with actor-based LCA and energy mapping, and improved information to users.  

The next step should be to contact cities that want to develop a better collection system, i.e. 
the development of improved information and the design of the stations. Further 
development should be made of the implemented interventions (incremental), towards more 
radical interventions i.e. services closer to households together with municipalities and cities. 
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Inledning/Bakgrund 
I Sveriges kommuner finns det möjlighet att lämna hushållens förpackningar i containrar på 
återvinningsstationer (ÅVS) som i Göteborgsområdet är ljusblå och i resten av landet gröna. 
Dessa platser kan ibland se mindre trevliga ut på grund av skräp och dylikt (Figur 1). 

Figur 1. Exempel på nedskräpning kring återvinningsstationer 

Som designer tänker man att här ser det ut som något har blivit fel sett ur en användares 
perspektiv. Det förefaller vara så att människor i området har källsorteringsbehov som krockar 
med återvinningsstationens syfte. En hel del saker hamnar utanför behållarna och ska kanske 
inte ens vara i behållarna. Semcon kontaktade kommunen ock hänvisades till FTI som ansvarar 
för stationerna. Semcon, RISE, och FTI startade senare forskningsprojektet Tjårven som pågått 
februari 2021 – mars 2022. Projektet delfinansierades genom utlysningen Energieffektiv 
vardag, en samverkan mellan Stiftelsen för svensk industridesign, SVID, och 
Energimyndigheten.  

Projektidén var att försöka förbättra insamlingen av förpackningar genom att använda 
Tjänstedesign-processen och visa hur användarbeteende påverkar energiåtgången i hela 
kedjan kombinerat med en aktörbaserad LCA och en energikartlagning. Metodutvecklingen 
ämnade att koppla ihop användarperspektiven med systemdesign. 
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Projektets mål var att minska energianvändningen från materialinsamling. Detta genom en 
effektivare hantering som gör att invånare sorterar mer, sorterar mer rätt och inte lämnar fel 
saker på återvinningsstationerna. Det övergripande målet för projektet var att skapa en skalbar 
lösning som förändrar beteenden vid återvinningsstationer. 

Tjänstedesign är ett användarcentrerat, kollaborativt, iterativt tillvägagångssätt som använder 
forskning, prototyper och en uppsättning lättbegripliga aktiviteter och visualiseringsverktyg för 
att skapa upplevelser som möter verksamhetens, användarens och andra intressenters behov. 
Projektet har följt processmodellen ”Double diamond” (Design Council, 2005) som visualiseras 
nedan (Figur 2). 

Figur 2. Använd processmodell Double diamond med dess fyra faser: Upptäck, Definiera, Utveckla, Leverera. 

Genomförande  
Med en gemensam målsättning, genomfördes projektet i tre olika delar som utfördes 

parallellt till varandra, Designprocess, Aktörsbaserad LCA och Energikartläggning (Figur 3). 

Informationsinsamlingsmetoder bidrog med input till dessa olika delar (i.e. litteraturstudie, 

användarenkäter och plockanalyser), både före och efter implementering av 

designinterventioner.  
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Figur 3. De tre delarna som projektet arbetade efter; Designprocessen, Aktörsbaserad LCA, Energikartläggning. 

Designprocessen 

Tjänstedesignprocessen enligt Double Diamond är indelad i fyra faser: Upptäck: Förstå 
problemet i stället för att bara anta det. Det handlar om att prata med människor som berörs 
av utmaningen. Definiera: Insikter från upptäcktsfasen hjälper till att definiera utmaningen. 
Utveckla: Ge olika lösningsförslag på det tydligt definierade problemet, söka inspiration från 
andra håll och samdesigna med en rad olika människor. Leverera: Innebär att testa olika 
lösningar i liten skala, förkasta de som inte fungerar och förbättra de som kommer att fungera. 
Projektet har följt denna process och genomförandet av faserna finns beskrivna nedan. 

Livscykelanalys och Aktörsbaserad LCA  

Livscykelanalys är en metod för att bedöma produkter eller tjänsters miljöpåverkan under hela 

dess livscykel, d.v.s. från vagga (resursuttag) till grav (”end-of-life”). Metoden inkluderar flera 

olika steg: Att definiera mål och omfattning för systemet som ska studeras, skapa flödesdiagram 

över systemet, inventera data som sedan analyseras och tolkas. Livscykelanalys har använts i 

Sverige sedan 1990-talet, där den första förpackningsutredningen gjordes för att reda ut 

miljöpåverkan från olika förpackningssystem och inkluderade plast, glas, papper och metall. 

Idag är LCA en vedertagen metod för att utvärdera miljöpåverkan från produkter och system.  

Aktörsbaserad LCA är en vidareutveckling av LCA-metodiken, som tidigare enbart fokuserat på 

tekniska system, men som också tar hänsyn till aktörer och sociala beteenden. Aktörsanalysers 

främsta bidrag är att inkludera inflytande av enskilda aktörer och dess effekter på hela kedjan. 
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Att genomföra livscykelanalyser på tjänster har tidigare varit sällsynt. Samlade exempel på 

aktörsbaserad LCA presenterades i en artikel från 2011 (Baumann et al 2011). Sedan dess har 

framför allt tolkningsmetoder och analyser vidareutvecklats, och metodiken har applicerats på 

bland annat byggnader och livsmedel för att inkludera både producent- och 

konsumentperspektiv. Metodik för att inkludera människors beteende och tjänstedesign i 

livscykelanalyser har även studerats inom tidigare forskningsprojekt, bland annat i projekten 

“TJAVS” (RISE) och ”Bäddresan” (RISE). 

Energikartläggning  

I det här projektet har livscykelanalysmetodik baserad på energi- och massbalanser legat till 

grund för den kartläggning av energi- och klimatpåverkan som gjorts av en del av förpackningars 

livscykel: hanteringen från insamlingsstation till förberedelse för återvinning.  

Metodutveckling  

Metodutvecklingen inom detta forskningsprojekt har inkluderat att kombinera tjänstedesign 

med energianalys och aktörsbaserad LCA. Detta för att identifiera vem som gör vad inom 

förpackningars hanteringskedja och belysa suboptimeringar inom kedjan. 

Designprocessen och LCA-processen har vissa likheter, främst kopplat till inventerings- och 

analysfaserna (LCM, Brunklaus et al 2017). Designprocessen kompletterar aktörsbaserad LCA 

med sina kvalitativa metoder, till exempel observationer av aktörer eller intervjuer och 

känsloanalyser. Designprocessens innovativa bidrag är framför allt att på ett dynamiskt sätt 

inkludera aktörer inom hela processen med samskapande metoder och workshops för att 

identifiera problem. Inom livscykelanalys sker detta vanligtvis främst på slutet, i tolkningsfasen, 

och inkluderar då vanligtvis enbart tekniska aktörer, inte användare. Metodutvecklingen i 

projektet beskrivs nedan med processmodellen ”Double Diamond” och dess fyra faser: 

Upptäck, Definiera, Utveckla, Leverera. 

Fas 1: Upptäck 

Syftet med litteraturstudien för designprocessdelen var att ge en översikt av den aktuella 

situationen när det gäller insamlingsinfrastrukturer för Tjårven-projektet för att uppmuntra 

korrekt återvinning. Baserat på projektmålen, täckte litteraturstudien det breda fältet av 

forskning om återvinningsbeteende. Detta gjordes genom att sammanställa fem 

litteraturstudier om återvinningsbeteende publicerade mellan 2016 och 2021, som tillsammans 

täcker mer än 460 artiklar inom området.  Därefter gjordes också en mer fokuserad 

litteraturstudie om system för utökat producentansvar för pappers- och förpackningsprodukter 

(EPR för PPP) och hur de förhåller sig till den befintliga infrastrukturen för insamling av avfall 

och till återvinningsbeteende. Den kompletta litteraturstudien från projektet hittas som bilaga, 
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RISE-rapporten “Social factors and behavioural change in waste packaging collection systems – 

literature review and existing case studies” (Bilaga 1). 

I fasen Upptäck genomfördes även observationer på ett antal av FTI:s återvinningsstationer för 

att skapa en bild av nuläget. Därefter valdes nio stationer ut som försöksstationer där tre låg 

placerade synligt, tre var placerade dolt och tre var placerade vid handelsplats. Alla stationerna 

hade minst ett kärl av varje fraktion (materialslag) samt städades ofta. Städobservationer där 

städare skuggades och spontanintervjuades utfördes också. För att skapa en 

problembeskrivning ur användarsynpunkt intervjuades 43 testdeltagare genom kortintervjuer 

på plats på de nio stationerna. Åtta av dem ställde även upp på en djupintervju över telefon. 

Då majoriteten av intervjudeltagarna uppgav att de sorterade det mesta trots att plockanalyser 

visar på stor del felsortering så ville vi genom en sorteringsdagbok se om vi kunde få någon 

indikation på varför vissa förpackningar felsorteras. Då många deltagare uppgav stor frustration 

kring sortering ville vi försöka förstå var i användarens sorteringskedja som negativa känslor 

uppstår och varför, så deltagarna fick därför även fylla i en enkät med SAM-skalan (Self 

Assessment Manikin Scale). De sistnämnda två fylldes i av fem av deltagarna. 

Syftet med litteratur- och kunskapsöversikten gällande LCA för förpackningar och 

insamlingssystemet i stort var att skapa förståelse för det befintliga systemets utformning och 

utmaningar, samt även ta del av resultat från tidigare studier inom området som kunnat bidra 

med indata till detta projekt. Utöver detta studerades befintliga publicerade aktörsbaserade 

livscykelanalyser för att bidra med kunskap kring hur aktörsanalysen av hushållens hantering av 

förpackningar skulle utformas. 

Kartläggningen av hushållens rörelsemönster och beteenden gav insikter kring potentiella 

förbättringsmöjligheter och hjälpte till att identifiera relevanta aktiviteter för aktörsanalysen, 

såsom lagring inom olika platser i hemmet, sköljning samt transport till station. Resultat från 

den genomförda kunskapsöversikten ligger även till grund för vissa rekommendationer i 

kopplade till projektets slutsatser. Den kompletta kartläggningen för hushållen visas inom RISE 

rapporten ”Tjänstedesign, Aktörsanalys och Energisystem” (Bilaga 2). 

Kartläggning av energi- och klimatpåverkan har även inkluderat den del av förpackningarnas 

livscykel som visas i Figur 4, och gjorts utifrån två olika case; Göteborg och Örebro. De 

aktiviteter som inkluderats är transporter kopplade till städning av stationerna, transporter 

kopplade till tömning och insamling av de fyra förpackningsfraktionerna papper, plast, metall 

och glas, balning och hantering av dessa på mellanlager samt slutligen transport till respektive 

materialanläggning där materialet sorteras, felsorterat material sorteras ut och 

förpackningarna förbereds för återvinning. Själva återvinningsprocessen har inte inkluderats i 

analysen, då projektets fokus varit att belysa potentialen för energieffektivisering under 

insamling och hantering av förpackningarna fram tills dess att de är rena fraktioner redo för att 
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återvinnas. Återvinning i sig är en energi- och klimateffektiv process jämfört med att framställa 

material ur jungfruliga råvaror, och det är en helt grundläggande förutsättning för hållbar 

resursanvändning. Därför har analysen i detta projekt fokuserat på hur vi kan göra det ännu 

bättre - genom att sortera mer, sortera mer rätt och skräpa ner mindre på stationerna för att 

på så sätt uppnå en ännu effektivare resursanvändning. 

Statistik från FTI för 2020 visar att så mycket som en fjärdedel av den totala mängden insamlat 

material var felsorterat. Det felsorterade avfallet består både av förpackningar som hamnat i 

fel insamlingskärl, avfall av rätt material men som inte är förpackningar samt annat blandat 

avfall som varken är en förpackning eller består av papper, plast, glas eller metall. I dagsläget 

är andelen felsorterat material bland metallförpackningar 35%, plastförpackningar 28%, 

pappersförpackningar 17% (FTI, 2020) och glasförpackningar 8% (SGÅ, 2020). En del av det 

felsorterade avfallet skickas vidare till återvinning när det väl sorteras ut, men inte allt. Därför 

är det en förlust ur både energi- och råvaruperspektiv när material som kan återvinnas istället 

bränns upp. 

Figur 4. Systemkarta över förpackningsinsamling och de aktiviteter som analyserats ur energi- och klimatsynpunkt. 
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Data för energiförbrukning och klimatpåverkan har samlats in för alla aktiviteter i figur 4 för 

insamling av förpackningar från Göteborg och Örebro, baserat insamlade mängder för år 2020. 

För hantering på materialanläggning har specifika data för år 2020 använts för plast och glas, 

medan generella data använts för metall. För sortering av pappersförpackningar inför 

återvinning fanns inte data tillgänglig. Beräkningarna har sedan gjorts utifrån ett 

livscykelperspektiv för de aktuella processerna, d.v.s. för bränslen är energi- och 

klimatpåverkan från både produktion och användning av dem inkluderade. En mer utförlig 

beskrivning av datainsamling och indata finns i Bilaga 2. 

Fas 2: Definiera 

Svaren från intervjuerna klustrades med hjälp av metoden Affinitetsdiagram. Resultatet 

visualiseras i fiskdiagrammen nedan i Figur 5 där problem kopplade till målen sortera mer och 

sortera mer rätt är sammanslagna. Problem kopplade till målet minskad nedskräpning och 

dumpning visualiseras i Figur 6. Insikterna från Definiera-fasen togs därefter vidare i nästa fas. 

Figur 5. Resultat från intervjuerna som visar problem kopplade till målen att sortera mer och sortera mer rätt. 
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Figur 6. Resultat från intervjuerna som visar problem kopplade till målet minskad nedskräpning och dumpning. 

Fas 3: Utveckla 

Med utgångspunkt i insamlade data från den tidigare fasen genomfördes två 
idégenereringsworkshoppar. En med designers från Semcon och forskare från RISE och en med 
samma upplägg på Chalmers med studenter som också fick ta del av data från det insamlade 
materialet. Resultatet av de två workshopparnas idéer sammanställdes och utvärderades 
tillsammans med FTI. Gallringen av idéerna baserades på att koncepten skulle vara skalbara för 
alla FTI:s återvinningsstationer (ÅVS), inte förbruka mer energi än den potentiella 
energibesparingen och inte ha testats tidigare av FTI själva. 

De mest lovande idéerna sammanslogs slutligen till två olika koncept med olika innehåll och 

mål, för implementering: 

1. Information till hemmet och på ÅVS 
a. Hjälp för den ovana användaren att sortera rätt hemma och på stationen 
b. Uppmuntra användaren genom att visa varför man ska sortera samt 

underlätta hemma 
c. Grafisk koppling mellan förpackningstyp på ÅVS och hemmasystemet 
d. Utnyttja nordiska märkningens färger och piktogram för intuitiv sortering  

2. Fysisk förändring på ÅVS 
a. Känslan av att stationen handlar om återvinning snarare än sopor 
b. Finare och trevligare station 
c. Rent och snyggt 
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Fas 4: Leverera 

Baserat på utvecklingsfasen så tas prototyper fram. Att arbeta med fysiska prototyper är en 

viktig del i designarbetet där man testar idéer och får reaktioner på dessa från användare. 

En station från varje stationstyp (placering synligt, dolt och vid handelsplats) fick Intervention 

1, Intervention 2 samt ingen intervention (referensstationer). Efter implementering på 

teststationerna såg interventionerna ut så här: 

Intervention 1 (Figur 7) Information till hemmet och på ÅVS, bestod av: 

• Informations-kit som skickades till hushåll i närheten av stationerna

• Källsorteringspåsar (till några användare)

• Hemsida med länkar som hjälper användaren vid källsortering

• Färgkodade containrar på stationerna

• Ny informationsskylt på stationerna

Figur 7. Intervention 1 bestående av informations-kit, källsorteringspåsar, hemsida, färgkodade containrar och ny 
informationsskylt. Bild till vänster visar containrar före intervention, bild till höger visar efter intervention. 



16 (24) 

Intervention 2 (Figur 8) Fysisk förändring på ÅVS, bestod av: 

• Extra noga städning under testperioden

• Mönstrade, informativa folier på containrarna

• Öga för att skapa känsla av att användaren är sedd

Figur 8. Intervention 2 bestod av extra städning och rengöring, mönstrade, informativa folier samt ett skylt i form av ett öga. 

Resultat 

Interventioner 

Från att interventioner startades och under 3-4 veckor samlade projektet in användarens 

reaktioner till interventioner genom enkäter och kortintervjuer på plats (komplett rapport om 

detta finns i rapporten Användarundersökning, Bilaga 2). Huvudproblemet för att nå 

användaren som besökte dessa stationer är att det finns ingen tydlig informationskanal till 

specifika individuella stationsanvändare. Projektet skulle även nå individer som inte sorterar 

alls, men det visades väldigt svårt att nå fram till dess. I första intervention visas att information 

når hushållen, men att inte alla läser den. Den andra interventionen visar att det inte är säkert 

att personer inte lägger märke till den begränsade fysiska förändring på stationen.  
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Sorteringspåse hemma var det enda som visade beteendeändring. Intervjuer visar att 

dumpning och grovsopor upplevs som största problemet och att extra städning inte noterades, 

och därför inte påverkar sorterings- eller dumpningsbeteende. Kunskapsbrist återkommer som 

grundproblem enligt många av respondenterna. Utöver detta, visade den andra omgången av 

plockanalyser inga mätbara effekter av interventionerna, trots att aktörsanalysen av hushållen 

och energikartläggningen av insamlingskedjan visar att potential finns på lång sikt. 

Aktörsbaserad LCA och energikartläggning av insamlingsprocesser 

Aktörsanalysen är baserad på tidigare LCA studier (Bauman et al 2011). Varje process (aktör) i 

en kedja bidrar till hela produktsystems miljöpåverkan. En aktör kan också påverka andra 

aktörers beteende, vilket ytterligare kan förändra miljöpåverkan från en produkt.  

Argumentationen bygger på fyra olika publicerade studier som visar på praktiska exempel på 

hur olika aktörers påverkan inom kedjan inkluderas, samt betydelsen av att inkludera dem. 

Hushållens agerande inom flera av dessa studier bidrar direkt till miljöpåverkan eller kan 

indirekt påverka produkters eller tjänstens miljöpåverkan. Miljöargumentationen “ät upp 

maten för miljöns skull” eller “välj gröna elval” är baserade på aktörsbaserade studier om 

livsmedel och passivhus.  

I detta projekt har aktörsanalysen inkluderat aktiviteter kopplade till hushållens hantering av 

förpackningar - från inköp till inlämning på återvinningsstation, se Figur 9. Resultaten för varje 

aktivitets energi- och klimatpåverkan är beräknade per kg insamlade förpackningar. 

Figur 9. Systemkarta över aktörsanalysen på hushållens hantering av förpackningar. 
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Scenarioanalyser har sedan använts för att jämföra nuläget med framtida scenarier, där 

hushållen lämnar mer förpackningar till återvinning och sorterar mer korrekt. Resultaten visar 

att 10-30% ökad sortering av förpackningar ger 10-30% minskad energiförbrukning (Figur 10) 

och klimatpåverkan, Figur 11. Resultaten bygger på antagandet att ökad sortering innebär att 

mängden avfall till förbränning minskar med motsvarande andel. Resultaten visar även att 

energi-och klimatpåverkan från sköljning av plastförpackningar är nästan lika stor som från 

transporten till återvinningsstationen.  

Figur 10. Energiförbrukning för aktiviteter kopplade till hushållens hantering av förpackningar, samt scenarier för ökad 
insamling (mindre förbränning). 

Figur 11. Klimatpåverkan för aktiviteter kopplade till hushållens hantering av förpackningar, samt scenarier för ökad 
insamling (mindre förbränning). 
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Energikartläggning av insamlingsprocesser 

De sammanlagda resultaten av beräkningarna för insamling av förpackningar i Göteborg och 

Örebro visas i Figur 12. Resultaten visar energikostnad och klimatpåverkan per kg rätt sorterade 

förpackningar, d.v.s. den andel av materialströmmen som är på rätt plats i systemet. 

Figur 12. De sammanlagda resultaten av beräkningarna för energiförbrukning för insamling av förpackningar i Göteborg 
och Örebro. 
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Figur 13. De sammanlagda resultaten av beräkningarna för klimatpåverkan för insamling av förpackningar i Göteborg och 
Örebro. 

Resultaten visar att transporterna för insamling från ÅVS samt transporten från mellanlager till 

de olika siterna för vidare materialhantering och sortering har störst påverkan ur energi och 

klimatsynpunkt, då de står för minst 75% sett över alla insamlande fraktioner. Tydligt är också 

att städningen av stationerna har mycket liten betydelse ur energi- och klimatsynpunkt, då den 

står för mindre än 5%. I dagsläget är det därför i transportledet den största potentialen till 

energieffektivisering och minskning av klimatpåverkan finns, sett till per kg insamlad 

förpackning. Generellt sett finns potential för energieffektivisering i hanteringskedjan för alla 

undersökta fraktioner (papper-, plast-, metall- och glasförpackningar) främst kopplad till att öka 

fyllnadsgraden i transporterna av förpackningar av rätt materialslag. Genom att sortera mer 

rätt blir de insamlade fraktionerna renare, rätt material tas om hand på rätt plats och antalet 

onödiga transportkedjor minimeras.  

Enbart genom att se till att rätt förpackning hamnar på rätt plats och inget övrigt material 

hamnar i förpackningsåtervinningen skulle energi- och klimatpåverkan från transportkedjan 
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kunna minska med mellan 10–35% per kg förpackning, beroende på andelen felsorterat 

material i fraktionerna. Störst effektiviseringspotential finns inom plast- och metallfraktionerna, 

då det är de som består av störst andel felsorterat material idag. Baserat på 2020 års insamlade 

mängder förpackningar enbart i Göteborg och Örebro skulle helt rätt sorterade fraktioner 

innebära en energibesparing på ca 1600 MWh, motsvarande uppvärmning och hushållsel under 

ett år för 80 medelstora villor, samt minskad klimatpåverkan med 240 ton koldioxidekvivalenter 

(CO2e) vilket motsvarar utsläppen från att köra 32 varv runt ekvatorn i en bensinbil. 

Diskussion 
Genom projektet har insikter skapats kring flera områden kopplat till arbetet att försöka skapa 

en skalbar lösning som förändrar beteenden samt effektiviserar energiåtgång kopplat till 

källsortering av förpackningar. 

Designprocessmetoden kan hjälpa att skapa förståelse för använda ett brett perspektiv och 

utforma design inom detta perspektiv. Metoden medför dock en stor tidsåtgång och 

förutsätter ett aktivt deltagande och medskapande av aktörer och hushållen.  

Metoden Aktörsbaserad LCA kan hjälpa att visualisera hushållens aktiviteter och dess energi 

och klimatpåverkan. Metoden medför en svårighet med datainsamling på hushållsnivå. Detta 

kan överbryggas med statistik på stadsnivå och nationell nivå.   

Den kombinerade metodiken att använda Designmetodik och Aktörsbaserad LCA tillsammans 

har genom de visade resultaten gett ett mervärde genom att använda (informera och 

prioritera) kvalitativ designmetod med kvantitativa siffor, tex att plasten prioriterades för 

plockanalys och interventioner. Metoden förutsätter ett aktiv deltagande i processen och ger 

en bättre förankring av resultaten och förståelse för hushållen, som inte kan fås genom att 

enbart använda enskilda metoder. 

Interventioner är relevanta och att de är baserade på alla kvalitativa data och insikter framtagna 

i Upptäck-fasen. Nackdelen är att intervention tog tid att planera och genomföra och själva 

implementering av interventionen gav kort tid för användarna sortera i de omgjorda 

stationerna. Om interventionen varit aktiv under längre tid skulle det eventuellt påverka 

användarbeteendet mer.  

Interventioner kan delas in inom inkrementella eller radikala enligt indelning från Eco-

innovationer från ett tidigare forskningsprojekt (Brunklaus et al 2013). Interventioner ska sättas 

beteendeförändringstrappans sammanhang som utvecklads under projektet (Ordonez och 

Brunklaus 2022, se Bilaga 1). Förändringstrappan inkluderar flera steg: medvetenhet, 

kunskapshöjning, möjligheten hemma (förenkla, tillgängliggöra, attraktiv), relationer och 

återkoppling, samt sista steget att våga. Det saknades dock i detta korta projekt möjligheten 

att kunna bygga upp en relation och återkoppling mellan hushållen och insamling, samt att våga 
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göra mer radikala åtgärder. Det tar 2 veckor till 6 månader för en beteendeförändring och i snitt 

tar det 2 månader för att det ska blir en bestående förändring (habit). Detta kunde inte skapats 

inom den korta tiden för projektet. En radikal systemförändring skulle kunna ge en 30% 

förändring (mera sortering, bättre sortering) som leder till minskad energi- och klimatpåverkan. 

En liten förändring kommer enbart att leda till en 10% förändring och minskad energi och 

klimatpåverkan.  

I ett energisammanhang har plockanalyserna inte visat stora skillnader före och efter 

interventioner (informationsdesign och re-design av fysisk station). Dock visade sig 

informationsspåret på ökad insamling, men inte mindre felsortering. Det sorterades tex mer 

övrigt plast (enligt plockanalyserna kan det vara 5–10%). Dessa interventioner handlar dock 

enbart om inkrementella innovationer, inte radikala innovationer. Enligt exempel inom 

literturstudien kan det vara upp till 30% (Ordonez och Brunklaus 2022, se bilaga 1). 

Designspåret visade en förbättrad station och minskad nedskräpning och klotter.  

Scenarioanalyser baserad på plockanalyser och möjligheten till förbättring (felsortering, mera 

sortering, städning) visade tex möjligheter till 10-30% mindre felsortering och 10-30% ökad 

sortering, beroende på inkrementell eller radikal beteende- och systemförändring, samt 50% 

minskad städning. Förbättringarna ger en motsvarande minskning av energi och 

klimatpåverkan. 

Vad betyder detta för utveckling av ett hållbart energisystem? Inom utveckling behövs en 

integrering av hushåll och städer inom förpackningssystemet. Detta för att undvika 

suboptimeringar inom förpackningens energisystem. För närvarande är transporten effektiv, 

men leder till olika transportsystem i olika städer, samt sämre städupplevelse bland hushållen.  

Detta projekt kan förväntas leda till effekter i samhället; förbättrad kunskap om hushållen 

bidrag och förståelse av ett komplext system, förpackningens bidrag till energisystemet samt 

en skalbar modell för förändring av återvinningsstationerna med dess relaterad information. 

För framtida studier ser vi fortsatt programmet Design för energieffektiv vardag – 

vidareutveckling av genomförda interventioner (inkrementella) och vidareutveckling av 

radikala interventioner dvs tjänster närmare hushållen ihop med kommuner och städer tex 

Göteborg Stad. Även kontakt med städer som vill utveckla ett bättre insamlingssystem tex 

Göteborgs Stad samt utveckling av förbättrad information och station. 

Rekommendationer (för varje aktör och hela systemet): 

Städer och transportbolag: Varje stad har en effektiv transport från stationer till 

balningsstation. Dock kan det vara lönt att jämföra olika städer tex påverkar val av station 

avstånd i km till balning, typ av fordon/bränsle påverkar energi och klimat. 
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Städbolag: Varje station behöver inte städas lika ofta eftersom det inte påverkar hushållens 

upplevelser, men har en påverkan på energi och klimat. 

Hushåll:  Avstånd och typ av transport till station påverkar val av transport för hushåll. Stationer 

nära handelsplats leder till mera biltransport. Stationer på större avstånd (>5-10km) leder till 

mera biltransport. Detta leder till mer energi och klimatpåverkan.  Transport från affären sker 

mer med bil än från hemmet till station. Sköljning med varmvatten leder till energi och 

klimatpåverkan. Störst påverkan har mer sortering och mindre resthantering (förbränning). 

Hela systemet: Största påverkan har hushållen genom ökad och bättre sortering och mindre 

resthantering. Detta ger dubbel effekt. Detta ger 10-30% mindre energi- och klimatpåverkan 

både uppströms (hushållens restavfall och kommunens förbränning) och nedströms (transport 

från station till återvinning).  

Publikationslista  
Primär målgrupp var anställda på FTI som, utöver aktiv medverkan av FTIs projektgrupp i 

projektet, fick ta del av projektinnehåll, metodik och resultat återkommande under projektets 

gång. Sekundär målgrupp var anställda inom miljö och återvinning på Sveriges kommuner varav 

några bjöds in till slutwebinariet.  

Pressreleaser i samband med uppstarten av Tjårven skickades ut 24/3 2021. Kanaler: 

Semcon.com, LinkedIn, Facebook, Twitter och Instagram. Via Cision skickades 

pressmeddelandet ut till journalister och redaktioner i Sverige och utomlands.  

Ett slutwebinarium hölls den 10/3 2022 där RISE, Semcon och FTI berättade för ett antal 

inbjudna kommunanställda om projektets syfte, genomförande, resultat och insikter. Efter 

genomgången hölls en diskussion där alla inbjudna kunde komma till tals med frågor och 

reflektioner. 
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