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Förord  

Idén till denna rapport kom när jag under mitt sista studieår fick möjligheten att 

jobba extra på de olika återvinningscentralerna i NSR:s område. Ett spännande 

och värdefullt arbete som gett mig stora kunskaper inom avfallsområdet samt nya 

bekantskaper bland de anställda. Ett stort tack till Anna-Karin Falkenström som 

gav mig möjligheten både att få jobba och dessutom att få skriva detta 

examensarbete. Tack även till alla kollegor ute på ÅVC:erna som genom samtal 

och intervjuer gjort detta möjligt. Tack även för att ni kämpar året runt i 

vinterstormar, ösregn och stekande sommardagar för att ge bra service till alla 

besökare.  

 

Jessica Klingvall 10 juni 2022  
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund  

 

Avfallshantering genom historien 

Avfallshantering har alltid varit ett viktigt ämne för samhället. Redan år 500 fKr 

infördes den första kända lagen om sopor i Aten (Sorgenfri & Kindtler-Nielsen 

2017). Allt avfall skulle slängas i högar som fanns minst 1,5 km utanför staden. 

De förmögna i staden skickade sina slavar dagligen med avfall till dessa stora 

offentliga soptippar. Monte Testaccio, ett av antikens största sopberg finns 

fortfarande till beskådan utanför Rom (Archaeology, 2022).  

I mitten av 1600-talet började avfallshanteringen regleras i de skandinaviska 

städerna. Att leva i en stad under den här tiden innebar att det låg en konstant 

stank av sopor och avföring. Små gropar grävdes för att slänga avfallet i som 

sedan täcktes över för att tömmas vid ett senare tillfälle. Problemet var att 

regnvattnet som trängde ner i groparna förde med sig bakterier till grundvattnet 

och folk blev sjuka. Det skulle dröja ända till 1868 då en ordningsstadga förbjöd 

all dumpning av ”svinmat, döda djur och sopor” på gator, torg och i vattendrag 

(Falck, 2013). 

I Sverige har mycket avfall gått på deponi under 1900-talet, det har grävts ner i 

marken med en förhoppning att det då ska försvinna. I början av 1980-talet 

började en del soptippar byggas om till återvinningscentraler med fokus på att 

kunna återvinna det material som lämnas in.   

 

 

Avfallshierarkin 

 

Redan 1975 kom ett direktiv från EU som skulle hantera avfallsproblemet med 

hjälp av lagstiftning och strategier och 2006 kom det nya avfallsdirektivet 

(2008/98/E) som lägger stor vikt vid att förebygga att det uppstår avfall samt 

främja materialåtervinning. Avfallshierarkin (figur 1) är tydlig med sin 

prioritering, att i första hand minimera och förebygga mängden avfall. I andra 

hand ska avfallet återanvändas och i tredje hand återvinnas. Genom att återvinna 

materialet kommer det till nytta igen på olika sätt. Om återvinning inte är möjlig 

ska det gå till energiutvinning, alltså till förbränning vid ett kraftvärmeverk där 

energin kan komma till användning. Det absolut sista steget är att deponera, dvs 

gräva ner det och så småningom sluttäcka deponin. Det finns också en möjlighet 
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att utvinna deponigas på vissa deponier och då ska det göras (Avfall Sverige 

2021).  

 

Figur 1. Avfallshierarkin som trappsteg på NSR:s huvudkontor. Foto: JK 

 

 

Återvinning av material 

 

Att återvinna material är det tredje steget i avfallstrappan (figur 1).  

Inte ens de gamla romarna kastade allt, de var väl medvetna om att vissa föremål 

kunde återbrukas. Anledningen till återbruket var säkert inte av klimatskäl utan 

mest troligt för att spara pengar. Glas samlades in och smältes om till dricksglas, 

flaskor eller fönster. Vapen stod högt i kurs då det inte fanns några stora mängder 

metall på det italienska fastlandet, därför samlades de in och smältes ned för att 

bli exempelvis statyer. Även keramik återbrukades som fyllnadsmassor, liksom 

återvinningscentraler gör idag (Sorgenfri et al. 2017).  

 

För att nå ett hållbart samhälle är det viktigt att avfall ses som en resurs och inte 

något man vill bli av med. Materialåtervinning gör att det sorterade materialet kan 

användas igen och uttaget av nya material som dränerar våra resurser minskar, 

samtidigt som det blir en energibesparing (Avfall Sverige, 2022).  

 

Plastavfall är det mest komplexa materialet att återvinna då det är en blandning av 

olika plasttyper. Dessutom består de ofta av flera sammansatta material vilket 

försvårar processen för återvinning. Pappersfiber kan återvinnas upp till 7 gånger, 
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glas och metall kan återvinnas ett oändligt antal gånger så länge de inte blir 

kontaminerade (FTI, 2021).  

 

Genom producentansvaret som infördes 1994 i samband med Renhållningslagen, 

ställs det nu krav på producenterna att på sikt skapa en mer miljövänlig 

produktutveckling. Producentansvaret gör att producenterna har ett ansvar för att 

samla in och återvinna produkterna som omfattar förpackningar, däck, bilar, 

läkemedel, batterier, glödlampor och övriga elektroniska produkter (Ebbesson, 

2021). Tidigare var även returpapper under producentansvaret men det ligger nu 

på respektive kommun (Avfall Sverige, 2021:a) 

 

Inte bara producenter har ett ansvar, även privatpersoner och företag är skyldiga 

att sortera sitt avfall enligt gällande lagstiftning i Miljöbalken 15 kap (1998:808), 

Avfallsförordningen (2020:614) och Avfallsdirektivet (2008/98/EG). 

 

Tidigare forskning kring återvinningscentraler 

 

Ett antal studier har genomförts kring återvinningscentraler och vilka utmaningar 

som finns i branschen. I en rapport från IHS och IKP på Linköpings Universitet 

(Engkvist, Eklund, Björkman & Eklund, 2004) beskrivs de problem och 

utvecklingsområden som finns vid återvinningscentraler. De identifierade 

problemområden som framkom i rapporten var arbetsmiljörisker för personal samt 

risk för skada hos kunderna, brister i ekonomiska incitament som ska förbättra 

avfallshanteringen vid återvinningscentralerna, och dålig kommunikation.  

Utvecklingsområdena var utformning och organisering som kan leda till 

förbättrad kvalitet på det återvunna materialet samt en effektivisering genom 

förbättrad arbetsmiljö (Engkvist et al., 2004). 

 2007 skrevs ett examensarbete (Jonasson & Sjödin, 2007) som grundade sig på 

ovanstående rapport och var ett förslag på hur framtidens återvinningscentral 

borde se ut. Den behandlar utformningen och arbetsmiljön på ett antal 

återvinningscentraler och grundar sig på besökarnas och anställdas intervjusvar. 

2015 skrev Emeli Magnusson ett arbete om sorteringsbeteende på 

återvinningscentraler där hon undersöker vilka faktorer som påverkar hur kunder 

sorterar på anläggningarna. Magnusson (2015) delar in det i kategorierna 

omedveten och medveten felsortering vilket även kommer att behandlas till viss 

del i den här rapporten. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att se hur effektiva återvinningscentralerna inom NSR 

är och undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som finns.  

 

1.3 Avgränsningar  

Då Bjuv och Åstorps återvinningscentraler inte kommer att finnas kvar som de ser 

ut idag är det mindre fokus på dessa när det gäller eventuella förbättringar som 

kan göras. Inte heller någon analys kring Återbruket och Återbygget kommer att 

göras. 
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2. Nordvästra Skånes Renhållning AB 

 

NSR AB ägs av sex kommuner i nordvästra Skåne; Bjuv, Båstad, Helsingborg, 

Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Affärsidén (figur 2) är tydlig och genomsyrar 

arbetet som bedrivs.  

 

Figur 2. NSR:s affärsidé och vision. Källa: NSR.se 

Figur 3. Organisationen på NSR. Källa: NSR.se  

Som figur 3 visar är VD:n högst upp i bolaget, tillsammans med staben. ÅVC-

enheten tillhör Kommunal renhållning, precis som Insamling, Planering och 

uppföljning och Kommunikation och kundservice.  På företaget finns också 

Behandlingsavdelningen, Miljö och utveckling, IT och Ekonomi. Denna rapport 

behandlar endast ÅVC-enheten, därför ligger fokus på information kring detta.  

Från början fanns det sex återvinningscentraler inom NSR, en i varje 

ägarkommun. Den 30 mars 2019 stängde ÅVC:n i Båstad Kommun eftersom den 

större delen av anläggningen utgjorde en deponi som enligt mark- och 

miljödomstolen skulle vara sluttäckt senast 31 dec 2019. Diskussioner har därefter 

pågått länge för att hitta en ny lämplig plats för en återvinningscentral men det har 

ännu inte lyckats. NSR har nyligen utvecklat en mobil återvinningstjänst som 

Ett oändligt liv för resurser 

och vår planet 
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besöker Bjärehalvön vid olika tillfällen, den kallas MÅNA – Mobil 

Återvinningstjänst Nära Användaren. 

Statistik samlas in regelbundet för att se hur många ton som går till förbränning, i 

bilaga A finns statistiken över det antal ton som hittills i år har förbränts.  

Antalet besökare varierar under året beroende på om det är semestertider eller 

högtider samt hög och lågsäsong. I bilaga B syns antal besök per ÅVC hittills 

under året. Det ger en snabb överblick över den ökning som inträffar när våren 

och sommaren är i antåg, högsäsongen.  

 

2.1 Hur återvinningscentralerna inom NSR fungerar 

Då återvinningscentraler fungerar på olika sätt i olika kommuner och regioner 

följer här en kort information kring hur ett besök på en av NSR:s 

återvinningscentraler går till. Därefter kommer en kort översiktlig beskrivning av 

de fem återvinningscentralerna för att ge läsaren en bild av hur de ser ut från ett 

rent objektivt perspektiv.  

Bommen 

Kunderna kör fram till bommen och skannar sitt körkort om de är privatpersoner. 

Alla kunder i NSR:s kommuner har 12 besök per år då detta ingår i avfallstaxan. 

Kunden kan lämna avfall på valfri ÅVC i de kommuner som ingår i NSR. Om 

kunden inte är skriven i kommunen men har ett fritidshus och därmed betalar 

avfallstaxa i kommunen kan de ansöka om ett ÅVC-kort. Det ger samma 

behörighet med 12 besök per år.  

De personer som har skyddad identitet kan få ett speciellt papper som ska fyllas i 

av personalen vid bommen eftersom ett digitalt kort kan lämna spår av personens 

identitet. Kunder som kör avfall för någon annans räkning anses vara företagare 

och måste betala för sitt besök. Många kunder måste rensa ut ur dödsbon, de kan 

då få ett speciellt papper (fullmakt) som personal fyller i vid bommen.  

Företagare måste betala för sitt besök. Många företagare har ansökt om ett 

företagskort som gör att de kan betala mot faktura. Detta ger dem även möjlighet 

att slänga osorterat avfall mot en avgift när de väger in sitt avfall. 

Om kunden endast ska slänga förpackningar, panta burkar, lämna till 

återbruk/återbygget, eller köpa jord behöver de inte använda något av de 12 

besöken utan ringer på bomklockan så att personal kan släppa in dem.  
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Farligt avfall 

Om kunderna har gammal målarfärg, lim, sprayburkar eller liknande ska detta 

lämnas in över disk till personalen i det rum som heter Farligt Avfall. Där finns 

alltid personal på plats och när kunden lämnar sitt farliga avfall ska detta vägas in.  

 

Företag som lämnar måste de fylla i ett formulär och betala för sitt avfall men om 

det är en privatperson räcker det att de legitimerar sig och uppger sitt 

personnummer eftersom renhållningstaxan täcker den avgiften.  

På många ÅVC är det en maxgräns för privatpersoner på 50 kg per gång eftersom 

det är begränsat med utrymme. Personer som lämnar mer än så hänvisas in till 

Helsingborgs företagsyta. 

Rampen 

Alla ÅVC:erna har en ramp förutom Bjuv, som i stället har trappor för att komma 

upp till containrarna. 

 

Återbruket 

 

Den plats där kunder kan lämna prylar och möbler som är i gott skick. Varje dag 

hämtas sakerna av en aktör som sedan säljer det på sin loppis. Här får man endast 

lämna saker, inte ta med sig. 

  

Återbygget 

 

Här får kunderna både lämna och hämta saker som de behöver. Byggmaterial som 

fönster och dörrar, sanitetsporslin mm som är i gott skick och kan användas igen 

får nytt eller längre liv genom Återbygget.  

 

Personal 

NSR har ett antal miljöarbetare anställda som är fördelade på de olika ÅVC:erna 

men tar också in personal från externa företag.  
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2.2 Helsingborgs ÅVC 

Kunderna kör in via någon av de två bommarna (se figur 4). 

Figur 4. Översiktskarta över Helsingborgs ÅVC. Källa: NSR 

Det första kunden kommer till är platsen för vitvaror och kyl & frys (B), därefter 

finns två baljor för däck/däck på fälg (C) och sedan Pantamera Express-maskinen 

(D) där kunderna kan tömma hela säckar med pantburkar utan att behöva lägga i 

dem en efter en. Återbygget (E) är en plats där kunderna kan lämna byggmaterial 

som kan användas igen som exempelvis fönster, dörrar, träreglar mm och det är 

fritt fram för alla att ta det de behöver därifrån. El-avfall (F) är all typ av 

elektronik samt kablar, batterier, lysrör och ljuskällor. Bilbatterier som innehåller 

bly ska lämnas in till personalen i Farligt Avfall.  

Förpackningar och tidningar slängs i mindre kärl på en avgränsad yta (H). Det 

finns också en återvinningsstation utanför det inhägnade området där återbruket 

ligger (A).  Bredvid förpackningsytan finns numera också en yta för trä (I). En 

säsongsyta för trädgårdsavfall och fyllnadsmassor finns också, här har kunder 

även möjlighet att köpa jord på släp (J). Kompostmull, gräsmattejord, 

planteringsjord, toppdress och barkflis finns tillgängligt i Helsingborg.  

På vinterhalvåret/ lågsäsong när det inte är lika många besökare stängs halva 

rampen av då det är samma fraktioner på båda långsidorna. Att det är samma på 

båda långsidorna är för att det ska underlätta framkomligheten för bilarna när det 

är många besökare. Fraktionerna på långsidorna är; isolering (1,15), gips (2,16), 

tryckimpregnerat trä (3,14), plastmöbler (4,25), mjukplast & frigolit (5, 24), 

wellpapp (6,23), tapet & gummi (7, 22), resårmöbler (8, 21), metallskrot (9,20), 

trä (10-12,17-19). På kortsidan är det löv & gräs (13a), matjord & sand (13b), 

fyllnadsmassor (13c), betong & tegel (13d). I mitten finns två containers, textil 

(27) och böcker (28).  

En lastbil kommer och tömmer containrarna när de är fulla, hjullastaren tömmer 

gipsbaljan och plastbaljorna vid behov, samt tömmer Pantamera-maskinens baljor.   



13 (73) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

2.3 Ängelholms ÅVC 

Återvinningscentralen ligger i utkanten av Ängelholm. Det finns två infarter med 

bom för att underlätta flödet in på området. Om kunden endast har trädgårdsavfall 

är det enklast att svänga ut mot säsongsytan där de kan lasta av på ett smidigt sätt 

utan att behöva kasta ner det i en container. De som däremot endast har mindre 

trädgårdsavfall kan köra upp på rampen för att kasta det då containers för ris, 

grenar, löv och gräs finns där. På säsongsytan finns även möjlighet att köpa olika 

typer av jord och få det lastat på sitt släp. I Ängelholm är det siktad matjord, 

kompostmull, planteringsjord, gräsmattejord, toppdress samt barkflis som finns 

tillgängligt.  

Figur 5. Översiktskarta över Ängelholms ÅVC. Källa:NSR 

De kunder som har andra typer av avfall kör i stället upp på rampen där det står 31 

containers (se figur 5). De första fyra är förpackningar av hårdplast (1), mjukplast 

(2), metall (3) och papper (4). Wellpappen (5) är en komprimator som personalen 

startar vid behov. Därefter är det två containers med metallskrot (6,7) följt av två 

containers med tryckimpregnerat trä (8,9). På kortsidan är det betong & tegel 

(10,11), fyllnadsmassor (12), matjord & sand (13) och löv & gräs (14,15). Nästa 

långsida börjar med ris & grenar (16–18), resårmöbler (19) och sedan tre 

containers med trä (20–22). Två av träcontainrarna har en stor maskin med en 

rulle som krossar träet och packar det i containern, dessa startas av personalen vid 

behov. Nästa fraktion är tapet & gummi (23) som också är en komprimator. 

Därefter kommer två mindre ”baljor” för plastmöbler (24). Gips (25) och isolering 

(26) och ännu en träcontainer (27) är de sista på långsidan.  

Uppe på rampen står också fyra ”huscontainrar” i mitten som är till för tidningar 

& trycksaker (28), förpackningar av färgat glas (29), förpackningar av ofärgat glas 

(30) samt böcker (31).  
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När kunden sedan kör ner från rampen och svänger till höger finns det en 

container för asbest (E) samt avställningsområde för vitvaror (A) och kyl & frys 

(B). I mitten nedanför rampen finns två baljor för däck (C) och däck med fälg (D).  

Det finns också en Pantamera Express-maskin (P). 

Återbruket (G) består av tre rum där två är för möbler, prylar & saker och det 

tredje rummet är för kläder och textilier. Det är inte tillåtet för kunderna att ta 

något med sig från rummen, endast lämna. Två aktörer kommer och hämtar de 

sakerna för att sälja på loppis. Bredvid återbruket finns en plats under tak för el-

avfall (H) där kunderna lägger batterier, ljuskällor, lysrör, tv-apparater och diverse 

elektronik respektive lådor och burar.  

Det är hjullastarföraren som har huvudansvaret för containerhantering och byter ut 

dem när det behövs eller trycker i dem med skopan för att pressa ihop innehållet 

och ge plats till mer avfall.  
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2.4 Höganäs ÅVC 

Strax norr om Höganäs ligger återvinningscentralen i området Tjörröd. Till 

skillnad från de andra ÅVC:erna är det mycket lastbilstrafik inne på området då 

det är hit alla schaktmassor från närliggande kommuner transporteras. Alla 

lastbilarna kör in via vågen där de väger fordon med och utan last.  

 

Figur 6. Översiktskarta över Höganäs ÅVC. Källa:NSR 

Översiktskartan (figur 6) visar att det finns 29 platser för avfallet. När kunden har 

kört in genom bommen finns avställningsplats för kyl & frys (28) och vitvaror 

(29) direkt till höger. Fraktion 27 som är resårmöbler ligger en bit bort på höger 

sida. Farligt avfall (26) är uppbyggt av ett plåtskjul med en öppning mot 

bommarna där kunderna lämnar in sitt avfall. Bredvid plåtskjulet står fyra 

containrar (25) som är återbruket. En container till textilier, två till möbler och 

prylar samt en container som hanterar idrottsrelaterade saker som skidor, 

skridskor, fotbollar mm.  

Rampen är en relativt liten plats i jämförelse med övriga ÅVC:er och det är 

många små baljor i stället för större containrar. Förpackningar av metall (1), 

tidningar & trycksaker (2), förpackning av papper (3), wellpapp (4), förpackningar 

av mjuk/ hårdplast (5), plastmöbler (6), tapet & gummi (7,8), isolering (9), löv & 

gräs (10), fyllnadsmassor (11), gips (12) och böcker (13) finns på ena långsidan 

och på den andra finns det batterier (14), bilbatterier/kabel/tv & monitor (15), 

diverse elektronik (16), ljuskällor (17), lysrör (18), förpackningar av färgat/ofärgat 
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glas (19), tryckimpregnerat trä (20), trä (21), metallskrot (22), däck (23) och däck 

på fälg (24).  

Kunder som har större mängder trädgårdsavfall eller fyllnadsmassor hänvisas till 

en plats längre in på området. Den här återvinningscentralen har till skillnad från 

de andra blandat mjuk- och hårdplastförpackningar. Det finns inga komprimatorer 

eller liknande utan om det måste pressas används en stor rulle som kopplas på 

hjullastaren vid behov.  

Utanför bommarna finns återbygget (B) där kunderna kan lämna utan att behöva 

köra in på området.  
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2.5 Åstorps ÅVC 

Denna återvinningscentral är lite mindre än Höganäs och det är planerat att den 

här och Bjuvs ÅVC ska slås ihop och placeras på ett nytt ställe. Beslutet har inte 

vunnit laga kraft men planeras inom de närmaste åren.  

Figur 7. Översiktskarta över Åstorps ÅVC. Källa: NSR 

Upplägget på den här rampen ser lite annorlunda ut (figur 7) och har formen av en 

triangel. Alla förpackningar finns samlade vid punkt 24, det är FTI som hanterar 

tömning av dem. På höger sida när kunden kört upp på rampen finns en container 

för böcker (23), därefter är det återbruket (22) som består av tre containrar varav 

en är för textil och två är för möbler och prylar. Därefter kommer en plåtbyggnad 

som har en vägg och ett tak. Under taket finns farligt avfall (21) där kunderna 

precis som på de andra återvinningscentralerna lämnar in gammal färg, 

sprayburkar, spillolja eller liknande. Sen följer lysrör, ljuskällor, småbatterier, 

tv/monitor (20), kabelskrot (19), diverse elektronik (18,17), betong & tegel (16), 

fyllnadsmassor (15), trädgårdsavfall (14,13). På den andra sidan av rampen finns 

de större containrarna för möbler (8), tryckimpregnerat trä (7), metallskrot (6), 

wellpapp (5), gips (4), tapet & gummi (3), trä (2) och plastmöbler (1).  

Nedanför rampen finns däck med och utan fälg (11,12) och längre fram till höger 

finns vitvaror och kyl & frys (9,10).  

Trädgårdsavfall finns en bit bort (B) förbi förpackningarna. Jordlastningar och 

dylikt finns åt andra hållet förbi vitvarorna. Det finns en våg utanför 

personalbyggnaden där företag kan väga in sitt avfall.  
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2.6 Bjuvs ÅVC 

Det här är den minsta återvinningscentralen av alla tidigare nämnda. Den ligger 

inne på industriområdet i Bjuv och ser annorlunda ut jämfört med de andra.  

Figur 8. Översiktskarta över Bjuvs ÅVC. Källa: NSR 

Ytan är mycket liten och helt asfalterad. Alla förpackningar finns i en separat del 

som kan nås utifrån gatan såväl som från ÅVC:n, Det är FTI som hanterar 

förpackningarna men kärlen står ändå inne på NSR:s område, inhägnat när ÅVC 

är stängd. Översiktskartan (figur 8) stämmer inte riktigt då vissa fraktioner har 

flyttats. Utanför personalbyggnaden (A) finns batterier (2), ljuskällor (4) samt 

lysrör (5). Trycksatta kärl (3) och blybatterier (1) står numera vid farligt avfall (6) 

då detta måste hanteras på rätt sätt. Farligt avfall har inga väggar men ett tak och 

miljöboden är en container av modell mindre.  

På långsidan finns ett antal stora containrar som nås via trappor. Plastmöbler (7), 

isolering (8), trä (9,10), gips (11), tryckimpregnerat trä (12), metallskrot (13,14), 

däck (15), trädgårdsavfall (16,17), resårmöbler (18,19), wellpapp (20), tapet & 

gummi (21). Både wellpappen och tapet & gummi är komprimatorer.  

En liten plats är avsedd för vitvaror (23) och kyl & frys (22). Bredvid denna finns 

en låg container för fyllnadsmassor (24) där man max får lämna 50 kg. Om 

kunden har mer än så hänvisas de till Helsingborgs ÅVC. En liten container för 

böcker (25) följs av två containrar med återbruk, en för prylar (26) och en för 

textilier (27). Utanför plåtskjulet precis innanför infartsbommen finns kabelskrot 

och diverse elektronik.  
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3. Teori  

3.1 Effektivitet och utveckling 

 

Utveckling sker ständigt inom alla områden, precis som vi människor ständigt 

utvecklas. Genom att testa olika lösningar för att nå ett visst mål utvecklas nya 

möjligheter. Utveckling betyder inte alltid att det blir mer effektivt, det kräver 

analyser för att avgöra hur pass väl ett mål uppnås.   

Ett mål ska vara S.M.A.R.T, det betyder att det ska vara specifikt, mätbart, 

accepterat, realiserbart och tidsatt (Tonnquist 2021). Vägen för att nå ett mål är 

aldrig helt rak men oftast är det beroende av tre saker; kvalitet, tid och resurs.  

Begreppet effektivitet kan vara absolut (effektiv eller ineffektiv) eller relativ (mer 

eller mindre effektiv). Om verksamhetens effektivitet är absolut, betyder det att 

den antingen fungerar eller inte. Då återvinningscentralernas resultat är möjliga att 

förändra och resultaten varierar är det en relativ effektivitet som kan bli mer eller 

mindre effektiv (NE 2010).  

3.2 Psykologiska faktorer- hur tänker kunderna? 

 

Om målet är att minska mängden ”ej sorterbart”, innebär detta att så mycket som 

möjligt ska sorteras och för att saker och ting ska hamna på sin rätta plats måste 

kunden veta var avfallet ska läggas.  

 

När kunden kommer till anläggningen måste tydliga skyltar finnas som beskriver 

var avfallet ska slängas (Magnusson 2015). Om kunden inte genast förstår, börjar 

deras funderingar kring avfallet. Nog måste barnens lilla plastpool med 

tillhörande plastleksaker ligga i mjukplast? En snabb avsökning av området och 

kunden skyndar fram till en skylt som det står mjukplast på. Ner i containern och 

så var det klart. Tyvärr läste inte kunden hela skylten - förpackning av mjukplast.  

 

Den här typen av felsortering går under det som Magnusson (2015) kallar för 

omedveten felsortering. Kunden har inte medvetet på grund av lättja, nonchalans 

eller ointresse slängt fel. Om personalen skulle säga något i stil med – ”ursäkta, 

det blev lite fel där, nästa gång kanske du kan lägga det i Tapet & Gummi? ” kan 

kunden reagera på flera olika sätt.  

Nedan följer tre exempel (figur 9) på reaktioner som inträffar när personal 

tillrättavisar kunder (enligt intervju med personal och självupplevt vid arbete). 
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Figur 9. Exempel på reaktioner. Grafik: JK 

Att reagera på det här viset indikerar att det sympatiska nervsystemet har 

aktiverats och fight-or-flight responsen har startat (Mellberg 2021). När någon 

talar om för en annan person att den gör fel, upplever personen ångest eller stress 

och signalerna skickas till hypotalamus som aktiverar det sympatiska 

nervsystemet. Fight-or-flight eller på svenska fly-eller-fäkta, innebär att kroppen 

känner av ett hot som tvingar människan att välja om de ska fly eller stanna och 

slåss. Den första beskrivningen av detta fenomen beskrevs av en amerikansk 

fysiolog vid namn Walter Bradford. Han noterade hur människor liksom djur hade 

inbyggda funktioner för nödsituationer som tydligt visade sig i stressade 

situationer (Cannon, 1915). Nilsson (1996) beskriver i sin bok hur Freud delade in 

en människas personlighet i tre skikt. Detet – som är källan till de omedvetna 

impulser som tillfredsställer drifter och behov. Jaget – som fungerar enligt 

realitetsprincipen och medlar verklighetens krav med detets begär. Det sista 

skiktet är överjaget som skiljer mellan rätt och fel samt ger upphov till känslor 

som skuld och skam (Nilsson 1996). Det finns mängder av psykologer som 

skriver om människors beteende och vill förklara varför människor gör som de 

gör men det som är återkommande är att människan har en önskan om att få en 

belöning. Det behöver inte vara en belöning i form av pengar, men någonting 

positivt.  
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”För alla handlingar gäller det att ju oftare en viss handling leder till belöning, 

desto troligare är det att individen kommer att utföra denna handling” 

George Homans  

Avfall Sverige håller i ett antal kurser som handlar om kundbemötande och all 

personal på återvinningscentralerna inom NSR har tagit del av den som Anna 

Mellberg från Novair Education (2021) håller i. Mellberg menar att det är viktigt 

att personalen förstår kunden och talar lugnt för att inte starta fly-eller-fäkta 

responsen. Hot och våld är ett stort problem på återvinningscentralerna och 

framkallas ofta av att kunder lägger fel och blir tillsagda av personal.  

Sociala dilemman är en vanlig företeelse på platser där människor tvingas att göra 

val. Återvinningscentralerna är inget undantag då kunderna ständigt möts av 

valmöjligheter när det gäller att kasta sitt avfall. Om de inte vet exakt var avfallet 

ska vara, utgår de ifrån den valmöjlighet som räddar dem själva. En kund som står 

och funderar på om det verkligen är rätt att slänga ett metallstekjärn bland 

metallförpackningarna väljer att göra det om någon annan gör likadant 

(Magnusson 2015).  I de fall där kunderna står vid glasförpackningarna med sin 

tallrik av porslin och ser en annan kund med tallrik som slänger den i 

fyllnadsmassor, väljer de mest troligt att slänga den bland glasförpackningarna av 

två anledningar:  

1. Det ligger redan tallrikar i glasförpackningarna (visuell påverkan). 

2. Det är alldeles för långt att gå till fyllnadsmassorna och tid är pengar 

(lättja, nonchalans). 

Skillnaden mellan anledningarna i exemplet med tallrikarna är att det på nummer 

1 är en omedveten felsortering på grund av visuell påverkan och nummer 2 är en 

medveten felsortering på grund av lättja och nonchalans enligt Magnusson 

(2015).   

Ett annat exempel på psykologiskt beteende på en återvinningscentral är en kund 

som vill slänga osorterade säckar i tapet och gummi. När personal informerar att 

det måste sorteras för att kunna återvinna så mycket som möjligt anser kunden 

ofta att – ”det är ju bara en säck, en enda, kom igen, vad gör det i det stora hela?”. 

Kunden reflekterar här inte över det faktum att flera andra har frågat samma sak 

utan anser att risken för att just hens säck ska påverka hela återvinningscentralen 

är liten. På samma sätt finns det människor som inte ser att klimathotet är på 

riktigt eller att det skulle vara farligt att röka (Enander 2015). Människor reagerar 

kraftfullt över vissa saker och struntar i andra då de inte ser att konsekvenserna 

påverkar dem personligen. Att slänga osorterade säckar i tapet och gummi innebär 
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en minimal risk för kunden själv, medan det egentligen i slutändan påverkar våra 

resurser och vår framtid, men det kan inte kunden se. Kunden väljer att gynna sig 

själv före det gemensammas bästa (Gustafsson & Eek 2005).  

GEF-hypotesen (Greed, Efficiency, Fairness) säger att girighet kommer före allt 

annat, då man vill stilla sitt eget behov. Det finns dock forskning som visar att om 

personen känner sig trygg i en miljö med människor som de känner, är chanserna 

större att man vill samarbeta (Gustafsson, 2015). Därmed borde en mindre 

återvinningscentral där personalen och kunderna känner varandra, rent teoretiskt 

ha mindre felsorteringar. Även Ostrom (2000) anser att man genom att utveckla 

en samhörighet med gemensamma normer och en känsla för det stora hela, kan nå 

framgång på platser som finns till för allmänheten.  

Trots att flera exempel ovan visar att människan är en komplex varelse som gärna 

agerar på ett sätt som gynnar dem själva finns det sätt att påverka 

människohjärnan. På samma sätt som kunder i en affär lockas till överkonsumtion 

genom godishyllan i kassan kan vi påverkas genom nudging (Janson & Laninge, 

2019). 

Nudging innebär att man ”knuffar” någon i en viss riktning. Det finns fyra olika 

konsekvenser som man kan arbeta med för att påverka ett beteende: 

• Positiv förstärkning 

• Negativ förstärkning 

• Positiv bestraffning 

• Negativ bestraffning 

 

Den mest etiska metoden att använda sig av är den positiva förstärkningen. En 

slags belöningssystem som innebär att man i stället för att skälla på den som gör 

fel, ger beröm till den som gör rätt (Janson & Laninge, 2019).  Även Elberg - 

Nielsen (2016) skriver att det bästa sättet att få igenom en förändring i ett 

beteende är fyra typer av knuffar: 1) Information, 2) Förändringar i den fysiska 

miljön, 3) förändringar av standardalternativet och 4) regelbunden feedback. 

3.3 Arbetsmiljö 

Lika viktigt som det är att förstå kundernas beteende är det att förstå hur 

personalens arbetsmiljö ser ut och vad det är som gör att de kan/inte kan utföra sitt 

arbete på rätt sätt. Det är arbetsgivarens uppgift att göra allt som behövs för att 

förebygga ohälsa och olycksfall samt uppmärksamma särskilda risker vid 

ensamarbete. Arbetsgivaren har också ansvar för att se till att skyddsutrustning 

finns och fungerar, maskiner och redskap samt andra tekniska anordningar 

underhålls (AV, 2022).  
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Eftersom NSR även har inhyrd personal gäller det att NSR och 

bemanningsföretaget tillsammans tar ansvar för arbetsmiljön och utvecklar ett 

gemensamt arbetsmiljöarbete.  

I arbetet på ÅVC förekommer tunga lyft och påfrestningen på kroppen är stor. Att 

gå och stå i långa pass kräver bra skor. Vid nyanställning får den nya 

medarbetaren både arbetskläder och skor. 

3.4 Arbetsskador och psykisk ohälsa 

 Antalet skador är enligt uppföljningen 2020 fortfarande alldeles för hög (NSR, 

2020). I hållbarhetsrapporten beskrivs risken för arbetsolyckor som förhöjd inom 

delar av verksamheten (NSR, 2021:b). Vid en allvarlig olycka kan individen få 

konsekvenser i form av försämrad arbetsförmåga, trauma och bestående men. 

Även för NSR kan en olycka innebära allvarliga konsekvenser i form av 

skadestånd, böter för brister i regelefterlevnad likväl som kostnader för 

rehabilitering. Att vara medveten om riskerna och förhindra att något händer är 

viktigt och NSR arbetar systematiskt med EHS-frågor, följer upp och utreder.  

Förutom riskerna för arbetsplatsolyckor finns andra risker för personalen, som 

exempelvis psykisk ohälsa. NSR arbetar förebyggande med friskvård och alla 

medarbetare erbjuds företagshälsovård. Dessutom finns tillgång till gym på 

kontoren och massage erbjuds personalen ute på återvinningscentralerna. En 

inhyrd massör åker ut till de olika ÅVC:erna under arbetstid för att det ska vara 

enkelt och tillgängligt för alla. Ett generöst friskvårdsbidrag finns också för alla 

medarbetare.   

NSR rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Det finns tydliga dokument på NSR:s intranät som beskriver hur personal ska 

agera vid olika incidenter. När incidenter inträffar ska dessa skrivas in som en 

avvikelserapportering vilket är enkelt att hitta på startsidan för personalen. Vid 

genomläsning av alla dokument på den interna webben fanns all information som 

behövs för att analysera risker, vem som är ansvarig och vilken dokumentation 

som krävs. NSR följer den lagstiftning som är relaterad; Arbetsmiljöförordningen 

(1977:1166), Arbetsmiljölagen (1977:1160), Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 

2015:4) samt Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). 

I dokumenten som beskriver rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(Mattsson, 2022) står det att samtliga medarbetare har ansvar för att rapportera 

olika händelser i form av risker, tillbud, olyckor och förbättringsförslag. Den som 

är platsansvarig är den som ska initiera hantering och säkerställa åtgärder samt 

tilldela rollen som utredare för att denne ska utföra åtgärder.   
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4. Metod 

 

Effektiviteten som analyseras utgår ifrån tre perspektiv; kundernas, 

miljöarbetarnas och företagets. Mätningen av effektivitet är arbetsmiljö, 

kundmiljö, tillgänglighet och hanteringen av de olika fraktionerna i jämförelse 

med företagets mål. 

  

Figur 10. Effektiviseringsflödet för att nå målen. Grafik: JK 

Målet med rapporten är att presentera utvecklingsmöjligheter genom att lyfta fram 

vilka problemområden som finns på ÅVC:erna.  

Figur 10 visar flödet från Nordvästra Skånes Renhållning (härefter nämnd som 

NSR AB) genom personalen och ut till kunderna. Genom att identifiera vilka 

hinder som finns i arbetsflödet och minska risken för ohälsa och 

arbetsplatsolyckor blir personalen glad och håller sig frisk. De får då en möjlighet 

att göra sitt arbete på ett effektivt sätt och kan ge bra service som leder till bra 

kommunikation med kunderna. Kunder som känner sig inspirerade och har en 

dialog med personalen vill göra rätt och sorterar bättre. Kundnöjdheten ökar och 
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mängden ej sorterbart minskar vilket i sin tur leder till att mer material kan 

återvinnas. 

 

Nordvästra Skånes Renhållning –målområden  

I verksamheten finns flera olika målområden men då inriktningen i detta arbete är 

på återvinningscentralerna har de effektmål som direkt påverkar de större målen 

valts ut. Varje ägarkommun inom NSR har sin egen avfallsplan men det finns 

också en regional som omfattar alla kommunerna som en helhet (NSR 2019).  I 

uppföljningen av avfallsplan för 2021 (NSR 2021:a) anges följande mål: 

 

● Effektmål 2:1:5 Ej sorterbart - Mängden ej sorterbart från 

återvinningscentralerna ska minska med 30 procent per invånare till 2024 

jämfört med 2017. 

 

● Effektmål 4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen ska öka enligt 

ägardirektivets mål (4,4/5 till 2020). 

 

Hållbarhetsrapporten (NSR 2022) omfattar också ett antal fokusområden där 

personalens hälsa är ett av dem.  

• Risk för ohälsa hos personalen 

• Risk för arbetsplatsolyckor 

Hur effektiva är återvinningscentralerna gentemot målen som presenterats? Hur 

kan ÅVC förbättras och utvecklas? Hur kan ohälsa hos personalen förebyggas?  

 

Först gjordes en litteraturförstudie som bestod av rapporter från Avfall Sverige, 

Naturvårdsverket, vetenskapliga artiklar och rapporter samt litteratur som använts 

under Miljöstrateg-utbildningen. Därefter deltog undertecknad i arbetet på de 

olika återvinningscentralerna för att lokalisera var eventuella brister finns och 

undersöka vilka möjligheter det finns för att utveckla och göra det mer effektivt. 

Genom att delta i arbetet ges en upplevd förståelse av vad som sker i en typ av 

etnografisk process (Olsson & Sörensen 2011). Den etnografiska 

forskningsstrategin används ofta då man vill undersöka hur en grupp ser och 

förstår saker och hur de uppfattar sin verklighet (Ritzén, Sagen, Sjöberg & 

Thunstedt, 2016). Datainsamlingen skedde i form av fullständigt deltagande med 

skillnaden att forskarrollen inte hölls hemlig. Arbetet skedde på alla 

återvinningscentralerna från juni 2021 fram till juni 2022 och var fördelat på olika 
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typer av arbetspass, både vardags – och helgpass. Antalet arbetstillfällen är inte 

exakta i skrivande stund, men ett genomsnitt på 3–4 varje vecka.  

Under hela året fick de anställda berätta om det som upplevs som problem på sin 

arbetsplats och ge förslag på förbättringar. Då det under året genomfördes flera 

förändringar i rutiner följdes detta upp med samtal kring hur personalen upplevde 

förändringarna. Under varje arbetspass bars en anteckningsbok i fickan för att lätt 

kunna anteckna observationer som gjordes hos kunder och personal. All personal 

var medvetna om att frågorna ställdes inför ett examensarbete och var tacksamma 

för att få berätta om sitt arbete, både det som var positivt och det som var negativt. 

Då samtalen med personal skedde löpande under året har resultaten från 

intervjuerna förts in i texten där det är relevant under respektive rubrik. De frågor 

som var i fokus med de anställda var som följer:  

• Vad är effektivitet för dig? 

• Finns det förbättringar som kan göras för att ditt arbete ska bli mer 

effektivt? 

• Vet du hur du ska göra för att få en bra arbetsmiljö? 

• Får du det stöd du behöver i arbetet? 

• Vad tycker du att du saknar i ditt dagliga arbete? 

• Är din arbetsbelastning så som du förväntat dig? 

• Fungerar samarbetet med kollegorna?  

• Hur fungerar kommunikationen med kunderna? 

 Även besökare intervjuades och fick ge sina synpunkter under hela arbetsåret, 

vilket gjorde att vissa kunder fick mer än ett intervjutillfälle.  

Frågor till besökare: 

● Är det lätt att hitta rätt på ÅVC?  

● Är skyltarna bra? 

● Är personalen hjälpsam och trevlig?  

● Är det snabbt och enkelt att lämna sitt avfall?  

● Vad är det bästa/sämsta med ÅVC? 

● Hur ofta är du inne på hemsidan innan du åker hit? 

● Får du bra information från NSR? 

● Övrigt? 

I bilaga D finns en sammanställning av intervjuer som gjorts löpande där 20 

personer på varje ÅVC blev tillfrågade.  

 

. 
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5. Resultat 

Efter att samtal och intervjuer med personal och kunder sammanställts visar 

resultaten på ett flertal olika förbättringsområden. Effektivitet för personalen är att 

kunna göra sina arbetsuppgifter på ett smidigt sätt, utan att behöva oroa sig för 

skador, hot och andra problem. Då intervjuerna som genomfördes är relevanta för 

respektive ÅVC kommer resultaten från dessa att presenteras under varje ÅVC:s 

rubrik i den löpande texten. Det som berör övergripande för alla 

återvinningscentralerna följer därefter. 

5.1 Helsingborgs ÅVC 

På vardagarna är det fyra personal som sköter anläggningen. De olika platserna 

som ska bemannas är Farligt Avfall (FA), Återbruket, rampen och elektroniken 

samt bommen. Den som kör hjullastare är oftast samma person som har hand om 

elektroniken och även öppnar bommen vid behov. Personen som står i FA svarar 

också i telefon och tar betalt för jordköp och eventuella besök som ska betalas. I 

återbruket behövs en personal som kan kontrollera det som lämnas och samtidigt 

kolla så att inga stölder sker. Uppe på rampen krävs oftast två personer som kan 

hjälpa till när kunderna inte vet var de ska göra av sitt avfall. Det finns en 

whiteboard-tavla i FA där det står vem som ska vara på vilken plats (figur 11), 

personal har ställt frågan ”-elektroniken då?”, men det finns inget svar. 

Figur 11. Bild som visar vad som ska bemannas. Foto: JK 

Personalen påtalar ofta att det är svårt att räcka till på endast fyra personer. Vissa 

dagar börjar en person senare och en annan slutar tidigare, då är de endast tre 
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personal på morgonen och kvällen när det egentligen behövs fler. Den sista 

timmen kommer oftast de kunder som vet att det finns lite personal vid denna 

tidpunkt och vill passa på att slänga osorterade säckar i tapet & gummi. Att vara 

ensam personal på rampen just då, skapar irritation och många gånger en rädsla.  

Det har skett en del förändringar på ÅVC i Helsingborg, bland annat har 

säsongsytan flyttats in på området och det gör att det blir lite trångt. Vid en 

intervju påtalar personal att det är svårt att komma fram med hjullastaren när det 

är många som lastar av ris och grenar på området mitt emot FA. 

Bommen 

Infarten med bommarna ligger långt ifrån FA (figur 11, punkt A) och det tar ett 

antal minuter att ta sig dit. Väntandet skapar irritation hos kunden och de 

efterföljande bilarna som står i kö bakom. Personalen har delvis löst den långa 

sträckan genom att ha en cykel stående utanför FA. Dock är inte all personal 

bekväm med att kasta sig upp på en cykel i sina stora arbetskläder. Om en i 

personalen är upptagen med hjullastaren medan en annan har kunder i FA blir 

väntan ännu längre. Den blinkande lampan (figur 12, punkt B) syns inte tydligt 

inne från FA och tutan hörs inte. Kunden kan också ringa till telefonen i FA men 

om det är kunder i FA kan personalen inte svara, vilket leder till att samtalet 

kopplas in till kundservice som inte kan hjälpa till.  

Figur 12. Utsikt från FA som visar avstånd till bommen och den blinkande 

lampan. Foto: JK 
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FA 

Arbetet inne i FA fungerar bra. Det är en bra lokal där det finns gott om plats att 

hantera alla kemikalier som kommer in. En scanner för att snabbt kunna hantera 

körkort och personnummer var hjälpsam när den köptes in. Det underlättar arbetet 

och gör det effektivare att ta emot kundernas farliga avfall. Ordningen i det 

miljörum där kemikalier förvaras är bra. Dock är hyllorna höga (se figur 13) vilket 

försvårar för de personal som är korta då det blir tunga lyft med större risk för 

tillbud.  

 Figur 13. Hyllorna i miljörummet. Foto: JK 

 

Elektroniken 

Placeringen av elburarna under taket mellan FA och Återbygget är bra. En fördel 

enligt personal är att det finns sikt på elburarna inne från FA. Det gör det enklare 

att ha koll på när burarna börjar bli fulla och behöver bytas. Byten av elburar görs 

enklast med trucken då det genast kan placeras ovanpå varandra (figur 14) och det 

sparar plats. Det är endast i Helsingborg och i Ängelholm en truck används för 

denna typ av lastning. Om det saknas behörig personal utan truckkort blir det 

problematiskt men i vissa fall kan även hjullastaren användas.  

Figur 14. Elburar som staplas med hjälp av truck. Foto: JK 
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Rampen 

Arbetet på rampen kan vara hårt fysiskt och psykiskt då det innebär många möten 

där kunden ska bemötas med ett leende, även när de inte ler tillbaka. Förutom att 

hjälpa kunderna, ska det sopas och hållas snyggt. På rampen finns en liten busskur 

(figur 15) som mest används till förvaring vilket gör att det vid kraftigt regn, 

storm eller snö inte finns plats för någon att stå och söka skydd. Att hålla snyggt 

och städat kan vara svårt då det ofta saknas sopborstar.  

Personalen önskar också någon slags skydd mot stark sol och regn, förslagsvis ett 

större skärmtak i mitten där de kan söka skugga på sommaren.  

Figur 15. Busskuren på rampen. Foto: JK 

 

Återbruket 

Lokalen ligger utanför grindarna (figur 15) och innebär att det är öppet för alla 

utan att visa körkort eller passera bommar. Vintertid, när det är mörkt och det är 

nära stängningsdags är detta en utsatt plats. Oftast kan inte personalen bemanna 

lokalerna och mörkret uppmuntrar till stölder. Vissa dagar är det endast 2 personal 

kvar mellan 17.15-18.00 och då måste en vara på rampen och en i FA. Vid 

tillfällen har personalen valt att låsa återbruket tidigare för att förhindra stölder 

och vandalism, men har då fått tillsägelse av sin chef att detta inte är tillåtet. Alla i 

personalen är överens om att återbruket är viktigt men det går inte att bemanna i 

den utsträckning som är önskvärt och det leder till stress för personalen. Ett 

förslag från personalen är att ta in väktare den sista timmen som kan cirkulera vid 

bommen och återbruket. Detta skulle öka tryggheten för personalen och samtidigt 

markera för kunderna att vi är måna om vår personal. 
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Figur 16. Återbruket. Foto:JK 

 

Återbygget 

Under våren gjordes förändringar som innebar att Återbygget flyttades från 

rampen till en plats bredvid elavfallet, under tak. Tack vare detta slipper 

personalen trängseln uppe på rampen som kunde uppstå när det blev mycket 

inlämningar till återbygget (se figur 17). Denna förbättring gör att fler kunder vill 

ta med sig material då det inte är utsatt för nederbörd och hårt väder.  

 

Figur 17. Tidigare placering till vänster, nya platsen till höger. Foto:JK 

 

PantaMera express-maskinen 

Pantmaskinen är mycket uppskattad av kunderna och de flesta har inget emot att 

det ibland blir lite väntetid. De kunder som kommer hit har oftast med sig tre eller 

fler säckar och trots att maskinen är effektiv blir det en del väntan. Underhållet 

ska skötas av personalen på ÅVC vilket innebär att hålla maskinen ren samt 

tömma baljorna med burkar. Tömningen sker med hjälp av hjullastaren och 

fungerar bra. Det moment som oftast måste göras är att jämna ut mängden burkar 

i baljorna med ett redskap då sensorerna ovanför baljorna indikerar att det är fullt. 
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Under vardagarna går detta problem snabbt att åtgärda medan det på helgerna tar 

längre tid då all personal är upptagna med annat och det blir en längre väntan.  

Förpackningar 

Figur 18. Nya platsen för förpackningar. Foto:JK  

Det finns en speciell yta för förpackningar som består av ett flertal olika kärl. 

Denna yta fanns tidigare under taket vid elavfall men är nu flyttad till en mer 

lämpad plats närmare rampen (figur 18). Personalen tycker att det fungerar bra 

men många önskar att det fanns ett kärl för pappersförpackningar på rampen då 

många kunder undrar var de ska slänga sin papperskasse när de har slängt sitt 

avfall och blir irriterade när de hör att de måste köra ner till förpackningarna för 

att slänga detta. Kunderna har vid intervjuer också påtalat detta problem, de menar 

att det inte är så miljövänligt att köra runt inne på området fram och tillbaka. 

Många kunder berättade också om problemen som uppstod i dagarna mellan jul 

och nyår när kärlen för förpackningar inte tömdes så ofta som de borde (se figur 

19).  

 Figur 19. Bild som visar belamringen med avfall i mellandagarna. Foto:JK 
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5.2 Ängelholms ÅVC 

 

Bommen 

Den som sitter i FA har ansvar för bommen. Problemet är att den som sitter i FA 

kan varken se eller höra bommen vilket gör att det blir en onödig väntan för 

kunderna. Om personalen på rampen hör att bommen tjuter brukar de ropa i 

radion, men då det är tillfällig personal som inte brukar vara på plats missas det 

ofta. När kunder står vid bommen för länge blir bakomvarande bilar arga och när 

personal äntligen kommer för att hjälpa kunden slutar det ofta med hårda ord från 

kunden och personalen får stå där med skammen. Det finns också en knapp som 

gör att kunderna kan ringa in till telefonen och prata med personal på ÅVC men 

då mikrofonerna vid bommen är så dåliga blir det bara sprakande ljud.  

 

Soliga dagar blir maskinen vid bommen överhettad och då behöver man öppna 

sidan på den för att den ska fungera. När det är väldigt ljust ute syns inte 

displayen ordentligt (se figur 20) och kunderna trycker då på knappen för att 

personalen ska komma ut och hjälpa till. 

Figur 20. Maskinen som skannar körkort och företagskort. Foto: JK 

Under högsäsong är det många som ska köpa jord och då ringer bommen hela 

tiden. En dag berättade personalen att det under en timmes tid kom kunder var 

tredje minut som ville köpa jord, då var personalen tvungna att stå vid bommen 

hela tiden.  

 

 

Återbygget 

Ytan för Återbygget är stor och det finns tak och tre väggar som ger ett bra skydd 

mot väder och vind. Under en lång tid var det här som pallarna med jordsäckar 

förvarades vilket gjorde att kunderna trodde att även jorden är gratis. Flera gånger 

har personal fått stoppa kunder som inte har betalat för säckarna. Förra veckan 
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flyttades äntligen jordsäckarna till personalens lättnad och står nu under taket vid 

elektroniken, det har visat sig vara bra då det nu säljs fler jordsäckar än tidigare.  

 

Rampen 

Uppe på rampen finns det gott om plats för bilar och busskuren (figur 21) som är 

till för personalen är stor och rymlig. I vintras gick infravärmen i taket sönder så 

det var kalla dagar, men när allt äntligen kom i gång igen fungerade den mycket 

bra. Att ha en plats att värma sig i några minuter gör mycket. Flera gånger i 

vintras krånglade belysningen genom att vara tänd på dagen och släckt på kvällen. 

Det tog alldeles för lång tid att få rätt på belysningen trots att personalen försökte 

få elektriker på plats. På morgon och kväll under detta problem var det totalt 

mörker på rampen, personal var tvungen att ha pannlampa på och lysa för 

kunderna. Inga olyckor inträffade som tur var denna vecka, men utifrån de risker 

som fanns borde mer ha gjorts för allas säkerhet. Tillfälliga bygglampor kunde ha 

ställts ut men svaret från ledningspersonal var att ”det är felanmält”.  

 

Figur 21. Busskuren på rampen med fungerande värme. Foto: JK 

 

 

Förpackningar finns också uppe på rampen vilket förvirrar kunderna. När 

kunderna ska slänga sina presenningar och badringar utgår de ifrån att det är plast 

och det känns mjukt; då ska det väl ligga i ”mjukplast”. De missar dock att läsa de 

två orden framför; ”förpackningar av…”. I förpackningar av metall (se figur 22) 

och hårdplast är det också illa. 
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Figur 22. Metallförpackningar – felsorterat. Foto: JK 

 

Det är viktigt att personalen finns i närheten av de som felsorterar annars lämnar 

kunderna sitt avfall bredvid containern (se figur 23). Anledningen är att det ”fick 

ju inte plats” var svaret från en kund som intervjuades. När en kund ställer sitt 

avfall gör alla andra samma sak då de tror att containern är full.  

 

Figur 23. Avfall som lämnats i protest för att det inte fick plats i hålet. Foto: JK 
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Felsorteringarna i dessa containrar är stora, precis som i containrarna för färgade 

och ofärgade glasförpackningar. Här slängs tallrikar, prydnadssaker, glasrutor och 

många andra saker som inte är förpackningar (se figur 24). 

Figur 24. Felsorterat i ofärgade glasförpackningar. Foto:JK 

På rampen finns två komprimatorer, en för wellpapp och en för tapet och gummi. 

All service på komprimatorerna utförs av ett utomstående företag. En av 

komprimatorerna har ständiga problem, det är nr 23 för tapet och gummi. Det 

återkommande problemet är att jordfelsbrytaren slår ut ständigt. Flera gånger om 

dagen behöver den som står i FA gå ut till el-centralen och slå i gång 

jordfelsbrytaren. Problemet är större vintertid när det är minusgrader, då finns 

ingen garanti för att komprimatorn fungerar. Enligt personalen är det för att oljan 

flyter trögt när det är kallt.  

 

PantaMera  

Detta är samma typ av maskin som finns i Helsingborg men uppsamlingssystemet 

är annorlunda då det inte åligger personalen att tömma de hoptryckta burkarna. En 

lastbil kommer och tömmer regelbundet vilket gör att det sällan är problem med 

PantaMera-maskinen. 

 

Återbruket 

Lokalerna för Återbruket är stora och rymliga. Det finns hyllor som är uppmärkta 

med vad som ska stå var, exempelvis ”husgeråd, radio & tv, leksaker” mm. Det är 

lättare att hålla reda på Återbruket här jämfört med Helsingborg då de finns 

innanför grindarna.  
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Elektronik 

All elektronik förvaras under taket mellan Återbruket och Farligt avfall. 

Felsorteringarna är lika vanliga här som på de andra ÅVC:erna, ljuskällor och 

batterier kräver personalens ständiga uppmärksamhet. Det är personen i FA som 

ska se till att byta burar när de blir fulla och hålla snyggt runt området. 

 

Farligt Avfall 

Lokalerna för farligt avfall är stora och rymliga. Ventilationen är numera under 

kontroll men under en period i höstas var den sönder och det gjorde att arbetet i 

lokalen var svårt. Rinnande ögon, stickningar i halsen och huvudvärk var några av 

symptom som personalen upplevde. Vikten av en väl fungerande ventilation vill 

här särskilt poängteras. Som tidigare nämnts ska personen som står i FA också ta 

hand om bommen och elektroniken. Vid arbete i FA ska personalen bära förkläde, 

handskar och skyddsglasögon samt ha långärmat och byxor med långa ben. När 

bommen tjuter tar personalen av sig förkläde, handskar och glasögon, tar på sig 

ytterjacka och rusar ut för att hjälpa kunden.  

Att arbeta i FA under lågsäsong innebär ibland många timmars väntande innan det 

kommer en kund, men eftersom det är sagt att det alltid måste finnas personal i 

FA följs detta. Under högsäsong och helger däremot finns det inte många lugna 

stunder, det kommer in mängder av olika burkar (se figur 25) som ska sorteras 

rätt. Det bör tilläggas att det under helger och högsäsong finns fler personal på 

plats, exempelvis en person som är vid elektroniken, återbruket och som faktiskt 

hör bommen tjuta och kan hjälpa till med det.  

Figur 25. Bild från FA som visar vad två kunder har lämnat. Foto: JK 
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I det bakre rummet står olika boxar för bilbatterier, sprayburkar, trycksatta kärl, 

färgburkar med varningar mm. I det lilla miljörummet där övriga kemikalier ska 

förvaras (figur 26) finns det bra hyllor längs väggarna. De övre hyllorna är nu 

borttagna så arbetet med att ställa in backarna har underlättats.  

Figur 26. Miljörummet med backarna. Foto: JK 
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5.3 Höganäs ÅVC 

Bommen 

När kunderna närmar sig bommarna är det inte tydligt vilken bom de ska välja. 

Den bom som är rakt fram genom grindarna och upplevs som mest självklar är rätt 

om de är företagare men fel om de är privatpersoner. Varje dag måste flertalet 

privatkunder backa av vågen med sina släp (figur 27) när de inser att de har kört 

mot fel bom.  

Figur 27. Bild på privatkund som valt fel bom och backar. Foto: JK 

Om kunden trycker på knappen för att få hjälp hörs det tydligt upp på rampen och 

även in till FA. När kunden sedan har kört in är det inte självklart vart de ska köra 

och många stannar och tittar sig omkring, vilket är en trafikfara då det kommer 

många lastbilar i hög fart uppe ifrån backen och hjullastaren kör också runt på 

området med baljor som ska tömmas. Kunderna sa vid intervjun att de önskar en 

tydligare skyltning.  

 

Farligt Avfall 

Lokalen där farligt avfall ska lämnas in är ett plåtskjul. Att öppna luckan på 

framsidan (figur 28) kräver två personer och det finns fortfarande en risk att 

klämma eller skära sig på de vassa kanterna. En person som är kort behöver stå på 
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några backar för att kunna lyfta luckan tillräckligt högt, därefter ska de två 

pinnarna vid varsin sida placeras på rätt plats innan den som håller i luckan kan 

släppa taget.  

Figur 28. Luckan vid farligt avfall. Foto: JK 

Inne i lokalen finns boxar för sprayburkar, färgburkar med varning, trycksatta kärl 

samt tunnor för spillolja och matolja.  

De trycksatta kärlen ska placeras i en låda som står inne i en hörna. Kärlen är ofta 

tunga och otympliga, därför är det svårt att få dem på sin plats inne i hörnet (figur 

29) utan att lyfta på fel sätt. 

Figur 29. Lådan i hörnet för trycksatta kärl. Foto: JK  

Vattenbaserade ämnen kastas genom en lucka i bortre väggen och hamnar i en 

container. Övriga miljöfarliga ämnen förvaras i en miljöbod i form av en stor 

container inne i plåtskjulet. I boden finns också ögondusch, skyddshandskar, 

förkläden och skyddsglasögon. Backarna placeras på hyllor av bra höjd och det 

finns en tydlig märkning på backarna. Däremot är golvet (figur 30) så brett mellan 
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räfflorna att vissa av personalen vrickar fötterna och snubblar när backarna ska 

bäras in och riskerar då att spilla ut/tappa kemikalierna. Ett galler på golvet blir 

mer effektivt då personalen slipper skada sig.  

Figur 30. Räfflorna i golvet på miljöboden. Foto: JK  

Vintertid är plåtskjulet kallt och dragigt då det inte finns någon uppvärmning. En 

liten värmefläkt (figur 31) kan sättas igång under skrivbordet men det värmer 

endast benen i viss mån och det går inte att sitta stilla vid bordet en hel dag. 

Skrivbordet används för att sitta vid när beställningar görs eller annat 

administrativt arbete. Det finns ingen sikt mot bommarna från bordet och eftersom 

arbetet kräver att personen i FA har bra sikt är det endast korta stunder det är 

möjligt att nyttja värmefläkten.  

Figur 31. Skrivbordet med den lilla värmefläkten. Foto: JK 

Även om personalen använder skyddshandskar vid hantering av det som lämnas 

in, behövs det ibland rinnande vatten för att kunna /tvätta skölja av händerna. Det 

finns inget vatten att tillgå i FA utan det kräver att personalen går över gården till 

personalutrymmet och tvättar sig. Detta är i möjligt att göra hela tiden, det vore ju 

inte effektivt.  
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Personalen önskar att FA ska flyttas till rampen, då blir arbetet mer effektivt då 

den personen också kan hjälpa till med frågor från de sorterande kunderna. 

Problemet med att flytta FA är tydligen oljeavskiljaren, för en sådan krävs när 

man hanterar olja och kemikalier.  

 

Återbruket  

De containrar som är uppställda för återbruket blir snabbt fulla då kunderna ställer 

in möbler där de inte ska stå. Hyllorna är trånga och när flyttlådor med saker ställs 

in på hyllorna är det svårt att få ut dem igen. Kunderna ställer också in större lådor 

på golvet och det gör att nästa kund inte ens kan komma in i rummet (se figur 32). 

 

Figur 32. Återbrukscontainrarna där den i mitten redan är full av två lådor. Foto:JK 

 

 

Rampen 

Ytan uppe på rampen är betydligt mindre än på Helsingborgs och Ängelholms 

ÅVC. Då det inte är lika högt tryck i Höganäs som på de större ÅVC:erna 

fungerar det trots allt bra. Ytan är lätt överskådlig för den personal som står där 

och det blir också lättare att hålla snyggt och rent. Det finns en busskur på rampen 

där personalen kan söka skydd vid dåligt väder. Taket läcker in när det regnar men 

det är tillfälligt löst med en presenning. Det finns en liten värmefläkt som står på 

en bräda och värmer åtminstone händerna när det är kallt. 
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 I en container på rampen (figur 33) finns förvaring för kabelskrot, diverse 

elektronik och bilbatterier. Här behöver bilbatterierna inte vägas in till skillnad 

från övriga ÅVC, dvs kunderna får själva göra de tunga lyften ner i lådan. Det 

saknas en box för litiumbatterier, dessa läggs i stället i diverse elektronik.  

Figur 33. Containern med elektronik på rampen. 

Felsorteringarna på rampen är inte lika stor i jämförelse med de två andra som 

beskrivits hittills. Förpackningar av mjuk och hårdplast är i samma container, men 

eftersom plastmöbler finns precis bredvid är det lätt att se var exempelvis större 

plastsaker ska vara.  

Glasförpackningar slängs i kärl liknande de som FTI har, kuber med begränsat 

inkast (figur 34). Det gör det lättare för kunden att förstå att de inte ska slänga in 

stora glasskålar eller fönsterrutor. 

                 Figur 34. Kub för glasförpackningar. Foto: JK 

Två av containrarna på rampen, wellpapp och pappersförpackningar är lite höga 

och kräver några trappsteg (figur 35) upp för att kunderna ska nå. De kunder som 

har bråttom väljer då att kasta upp sitt avfall i containern för att slippa gå på 

trappstegen. Tyvärr hamnar det oftast på kanten och när kunden sen går vidare 

ramlar det ner efter några sekunder så att personalen får plocka upp det. De äldre 

kunderna har svårt för att ta sig upp med sina kartonger och samtidigt försöka 

hålla sig i räcket för att behålla balansen. 
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Figur 35. Trappsteg upp till wellpappen. Foto: JK 

Kunderna som intervjuades var alla återkommande kunder som tyckte om att 

komma hit för personalen var så trevlig. De tyckte också att det var bra att rampen 

inte är så stor, då blir det inte så långt att gå med tunga saker. Om de inte vet var 

sakerna ska vara brukar de fråga personalen och de hjälper alltid till med glädje. 

Två av kunderna som intervjuades hade även varit inne på Helsingborgs ÅVC 

men tyckte att denna var mysigare trots att den är lite sliten. Kunden sa också att 

NSR borde lägga mer pengar här för att snygga till, för att ”personalen som jobbar 

här förtjänar det bästa”. Vid frågan på vad som kan förbättras och snyggas till 

pekade kunden på kanten av rampen (se figur 36).  

Figur 36. Bild som visar vad som behöver ”snyggas till” enligt kund. Foto: JK 
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Vägen från rampen till personalbyggnaden behöver ses över. När det regnar 

samlas stora mängder vatten och på vintern fryser detta till is vilket gör det till en 

stor olycksrisk. I vintras halkade en kund och kunde inte ta sig upp. Både kunder 

och personal var snabbt på plats och kunde hjälpa kunden som tursamt kom 

lindrigt undan (avvikelse skrevs).  
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5.4 Åstorps ÅVC 

 

Rampen  

Endast två personal ansvarar för återvinningscentralen i Åstorp. En är på rampen 

och en sitter i hjullastaren. På rampen är det en begränsad yta, likt Höganäs. Det 

ger en snabb överblick för den som arbetar där (figur 37). 

Figur 37. Utsikt över rampen från Farligt Avfall. Foto: JK 

 

Farligt avfall 

Det finns ingen lokal för hanteringen av farligt avfall. Endast ett plåttak och en 

bakre vägg som syns på bilden (figur 38). Det finns avspärrningar som ska hindra 

kunder från att beträda området under taket men detta hjälper inte. Tidigare fick 

kunderna själva ställa saker på rätt plats berättade en kund, han tyckte att man 

skulle få göra det nu också. Den mörkblå containern bredvid skjulet är miljöboden 

som innehåller övriga kemikalier. 

Figur 38. Överblicksbild mot farligt avfall på rampen. Foto: JK 

Elektroniken förvaras i burar utomhus under dagen och ställs sedan in i garaget 

under natten. 

Inne i miljöboden finns det hyllor med backar likt de övriga 

återvinningscentralerna. Den stora skillnaden är att backarna här är placerade i en 
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lutande ställning (figur 39). Lutningen gör det enklare att hantera och nå alla 

backarna och det som finns i dem. 

Figur 39. Lutande backar förenklar hanteringen. Foto: JK 

 

Förpackningar 

Alla kärl för förpackningar finns på en större yta till höger vid infarten (figur 40). 

Figur 40. Yta för förpackningar. Foto: JK 

Den här ytan städas och töms av FTI och kräver inte särskilt mycket 

uppmärksamhet av personalen på ÅVC. Här är inte mycket felsorteringar då det är 

tydliga skillnader på var förpackningar ska slängas. 
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5.5 Bjuvs ÅVC 

 

Då denna ÅVC liksom Åstorps kommer att stängas är utvecklingsmöjligheterna 

ytterst begränsade. Intervjuer med personal och kunder bör ändå lyftas fram då det 

finns viktiga saker att framföra. 

Det ska arbeta två personal på ÅVC:n men det händer att det endast är en vid 

tillfällen där det är bortfall i personalen. Att vara ensam på en ÅVC där det 

förekommer hot och våld är inte rimligt. De flesta kunderna är trots allt trevliga 

och uppskattar att ha sin lilla ÅVC inne i byn. Många kommer cyklande eller 

gående, en del parkerar utanför vid förpackningsytan och smiter in vid utbommen 

för att slänga några säckar. Det kommer också företagare till platsen som loggar in 

som de ska men som sedan inte är så intresserade av att sortera ordentligt. Det är 

begränsat hur mycket fyllnadsmassor det är tillåtet att lämna i Bjuv och att behöva 

skicka i väg företag som har mer än 50 kg leder ofta till hetsiga diskussioner. 

 

Containerytan 

Det finns ingen ramp i Bjuv utan containrarna nås via trappor. Trapporna blir hala 

på vintern och det är svårt att bära upp tunga saker utan att hålla i räcket. Många 

äldre personer har vid intervjutillfällena tyckt att det är obehagligt med trapporna 

(se figur 41).  

Figur 41. Containers med trappor. Foto: JK 

Kunderna tycker att det bästa med ÅVC:n är att det är så nära och litet. De 

uppskattar också personalen som är trevlig och tillmötesgående. Personal som 
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jobbar i Bjuv regelbundet kan namnet på många stamkunder, vilket gör att många 

kommer till ÅVC:n endast för att prata med personalen.  

 

Personalbyggnad 

Då kunderna inte är många och inflödet går i vågor finns det möjlighet för 

personal att sitta vid datorn och sköta administrativa uppgifter. Skrivbordet står 

vid ett fönster som ger sikt över bommarna och därmed ser personalen tydligt om 

det kommer någon kund och kan då gå ut för att möta kunden. Från trappan till 

personalbyggnaden är det utsikt över hela containerytan (figur 42). 

Figur 42. Utsikt från trappan på personalbyggnaden. Foto: JK 

Farligt avfall 

Det är väldigt lite farligt avfall som lämnas in, men det finns en liten hörna med 

tak där vågen står (figur 43). Att som finns på de andra ÅVC:erna finns också här 

fast i mindre skala.  

Figur 43. Farligt avfall i Bjuv. Foto: JK 
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5.6 Övriga synpunkter från personal och kunder 
gällande ÅVC:erna. 

5.6.1 Bemanning/ personal – ur personalens perspektiv 

 

Varje ÅVC har olika bemanningsbehov som varierar med öppettider, veckodag, 

storhelger och hög/låg-säsong. Det finns ett antal NSR-anställda personal på varje 

ÅVC, därutöver sätts det in personal som är inhyrd. Den inhyrda personalen 

varierar i effektivitet enligt NSR-personalen. Ofta är det unga personer som inte 

riktigt har kommit in i arbetslivet ännu och inte förstår vad som förväntas av dem. 

Personalen berättar hur dessa mest sitter med sin mobiltelefon när de är på 

rampen. De sopar sällan och hjälper inte kunderna vilket gör att ordinarie personal 

irriterad och måste göra dubbelt jobb. Att de dessutom har högre lön än många av 

den ordinarie personalen skapar friktion.  

Flertalet av den inhyrda personalen har varken nycklar eller taggar, så de kan inte 

starta komprimatorer eller öppna dörrar. Då måste någon annan personal låna ut 

sina nycklar/gå upp på rampen för att starta komprimatorerna själva. En fördel 

med den inhyrda personalen är att de oftast har hjullastarkort och är vana vid att 

köra maskin.  

Vid extra bemanning kommer ibland personal som aldrig har jobbat på en ÅVC 

och då måste denne först läras upp vad gäller fraktioner och rutiner. Detta tar tid 

och det finns sällan intresse från den inhyrde att lära sig detta för det är ju ”bara 

för en helg” som en kille uttryckte det.  

Det bör poängteras att det finns ett antal inhyrd personal som tar sitt jobb på 

allvar, har nycklar och taggar, är drivande och uppskattade, men NSR-personalen 

gjorde tydligt i intervjuerna att detta är ett stort problem. Det finns en negativ 

barriär mellan ordinarie och inhyrd personal som kräver en djupare bearbetning.  

 

Det finns också en osäkerhet i personalen att inte veta vem de ska arbeta med från 

dag till dag. I Teamsappen står det tydligt vilka av NSR-personalen som ska 

arbeta men på den inhyrda personalen står det endast Admin ÅVC. Vissa skriver 

in vem som ska ersätta vem, vilket är bra då det är lättare att planera upp arbetet 

för dagen om inte alla har anlänt när ÅVC:n öppnar. 

 

En av chaufförerna från Ohlssons som dagligen arbetar nära den ordinarie 

personalen i Helsingborg är ytterst uppskattad och personalen tycker att även 

denna person borde vara mer delaktig i NSR-aktiviteter då han jobbat tillsammans 

med personalen i drygt 12 år och förtjänar att bli sedd. Han uppger själv att han 

känner sig mer som en NSR än en Ohlssons.  
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5.6.2 Bemanning/personal– ur kundens perspektiv 

 

Vid frågan om de var nöjda med personalen svarade de ja, men att det kunde vara 

bättre. I Höganäs och Bjuv var det 100% som ansåg att personalen var mycket 

bra. De trodde själva att det var för att de kände igen de som jobbade där och att 

de skapat en personlig relation. Helsingborg och Ängelholms kunder tyckte att 

personalen oftast var bra men att det fanns vissa som inte var så trevliga. Några 

kunder tyckte att de sorterade bättre utan personalens vakande öga eftersom de 

kände ett obehag när personalen tittade på dem. Några erkände att de kastat fel 

någon gång och då hade personalen informerat dem.  

En kund berättade att han hade kommit till ÅVC två gånger under en dag och vid 

båda tillfällena fanns ingen personal tillgänglig på rampen. Han var så upprörd att 

han ringde till kundservice och rapporterade detta.  

 

5.6.3 FA-hantering 

 

Över lag finns det en stor påfrestning både på kunder och personal när det gäller 

att legitimera sig i samband med inlämning av farligt avfall. Kunderna läser inte 

på skyltarna och måste springa ut i bilen för att hämta legitimation, det skapar 

kötid för de som är efter. Många ifrågasätter om detta verkligen är lagligt och 

vägrar att visa sin legitimation. Personalen förklarar alltid lugnt och tydligt varför 

de behöver visa legitimation, men det är inte alltid det hjälper.  

 

En önskan från personalen är att det ges ett visst mandat till den som står i FA i 

form av att den anställde i vissa fall kan avgöra direkt om det är privat eller 

företag. Om exempelvis en dam kommer in med en liten påse innehållande 

nagellack, en parfym och lite tvättmedel kan personalen direkt se att detta inte är 

en företagare. De här enklare inlämningarna kan då snabbt klaras av utan att det 

blir ordväxlingar eller att personalen blir utskälld. En viktgräns kan också vara till 

hjälp, allt under 2 kg är mest troligt en privatperson. 

 

Enligt instruktion ska bilbatterierna vägas in och legitimation ska tas. Detta blir 

dock inte konsekvent då kunderna i Höganäs själva placerar sina batterier i den 

avsedda boxen. Dessutom kan blybatterierna väga allt ifrån 12–45 kg och om 

kunden har två överskrider de gränsen på 50 kg för privatpersoner.  

 

Personalen i FA behöver ibland kopiera/skriva ut papper när den hanterar 

kundärenden. Alla skrivarna kräver tagg och att personen har registrerat sig för 

utskrift. Då den inhyrda personalen oftast inte har tagg, blir det ett stopp i 
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arbetsflödet. Någon annan personal måste tillkallas som har behörighet till 

skrivaren och kunden tvingas vänta, ibland 10 minuter.  

 

När företag lämnar in farligt avfall och allt registreras i appen vill den som lämnar 

för företagets räkning oftast ha ett kvitto. Då det inte finns någon funktion för 

detta uppstår ibland problem. När allt är registrerat och personalen klickar på 

spara finns det ingen möjlighet att ta fram något bevis på vad som är inlämnat. 

Mest troligt kan kundtjänst plocka fram uppgifterna, men det innebär att samtal 

måste göras och en lång väntan uppstår.  

 

5.6.4 Rutiner och kommunikation 

 

Informationsflödet inom företaget är viktigt. Vid eventuella förändringar går inte 

alltid informationen fram till alla arbetare och framför allt till den inhyrda 

personalen. De som inte arbetar på samma ÅVC varje gång vet inte vilka 

förändringar som gäller. Inte ens all personal inom NSR får rätt information då 

den oftast kommer muntligt från arbetsledaren till de som är på plats just den 

speciella dagen. Det förväntas sedan att medarbetarna ska sprida ordet vidare, 

vilket är svårt då de inte vet vilka som har fått infon och inte.  

 

Vid de tillfällen som vissa förändringar ska genomföras får personalen en kort 

muntlig instruktion utan möjlighet att få påverka. Det glöms ofta bort att många i 

personalen har jobbat på ÅVC:erna i många år och har stor erfarenhet av tidigare 

projekt. När exempelvis de fick veta att frigoliten skulle samlas in separat var det 

många i personalen som hade varit med om detta test innan och kunde redogöra 

för alla eventuella problem som kunde uppstå, men ingen var intresserad av 

personalens erfarenheter. När frigolit-containern var full fanns ingen information 

om vart det skulle ta vägen eller vad syftet med insamlingen var så containern 

blev stående en tid utan mål.  

Genom att ta med personalen i en del av diskussionerna kan en hel del arbete 

effektiviseras. När det handlar om placering av olika containrar tas beslut grundat 

på ritningar men det krävs också insikt i vilken typ av lastbil som ska hämta 

containern och vilken yta bilen behöver för att kunna lasta containern samt 

vändradie. Ett enkelt samtal med en av chaufförerna kan spara mycket tid.   

 

Personalen upplever ett stort glapp i kommunikationen mellan kontoret och ÅVC. 

När någon från kontoret kommer ut till återvinningscentralerna finns en rädsla 

från personalen att de har gjort något fel och ska få en utskällning. Om 

kontorspersonalen i stället besöker ÅVC för att säga att alla gör ett bra jobb då 

och då, kan rädslan för att göra fel vändas till att personalen känner stolthet över 

sitt arbete.  
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En stor förbättring som är uppskattade av all personal är det veckobrev som skrivs 

ut och placeras på bordet i personalrummet. Där går det att läsa vilka punkter som 

tagits upp mellan arbetsledare och enhetschef, samt vem som har ansvar för en 

viss aktivitet.  

 

 

5.6.5 Arbetsmiljö och säkerhet 

 

Då arbetet på återvinningscentralerna sker utomhus till stor del finns det olika 

klimatfaktorer som påverkar arbetet. Kyla och is har diskuterats tidigare i 

rapporten under respektive ÅVC, likaså regn och vind och hur viktigt det är att 

personalen har något att söka skydd under. Att det finns kläder att tillgå i form av 

regnkappor eller tjockare vinterkläder är viktigt, samt skor som är anpassade efter 

arbetet.  

Halkolyckor är vanliga då rampen blir väldigt hal när det är vinter. Även om det 

sandas är det svårt att halkbekämpa hela ytan med alla containrar i vägen.  

Dagar med stark vind är personalen noga med att fälla ner locken på containrar så 

att de inte välter. Vid arbete på rampen finns också risk för partiklar som kan 

virvla upp i ögonen.  

Under högsäsong finns det även en högre risk att bli påkörd på rampen då det är 

många bilar som samsas om ytan. Trängsel och stress hos kunderna gör att de inte 

är lika försiktiga när de ska backa eller svänga ut från sin plats på rampen. 

Personal har också fått gå emellan när kunder har haft tvister och ordväxlingar.  

 

Det är viktigt att både personal och besökare ska kunna känna sig trygga på ÅVC, 

för att besöket ska vara effektivt.  

Det finns hjullastare på alla ÅVC (utom i Bjuv) men det är inte alla som arbetar 

på ÅVC:erna som har hjullastarkort vilket innebär att det vissa dagar krävs att en 

enda person måste köra hela tiden. Då arbetstiden ofta varar i 8–11 timmar kan 

förarna uppleva smärtor i rygg och höft. Vid förfrågan om de rapporterat detta 

blev svaret att de inte tyckte att det var något viktigt.  

 

På de flesta arbetsplatser i samhället finns skyddsombud eller fackliga 

representanter, men på återvinningscentralerna finns inga då det inte är ett krav på 

skyddsombud på arbetsplatser med färre än fem anställda. 

  

Trots att alla brister och risker ska rapporteras, görs det inte. Anledningen till att 

så lite rapporteras är att personalen tycker att det är mer jobb att ”hålla på vid 

datorn” och de menar att det inte leder till något ändå, andra säger att det är för 

stressigt under arbetstid att skriva avvikelser. Några säger också att de har sagt det 
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till arbetsledaren men att ingenting händer. Arbetsledarna berättar att det är svårt 

för dem att hålla allting i huvudet när de får den muntliga informationen och att 

den anställde själv bör skriva avvikelserna.  

 

5.6.6 Dumpningar på ÅVC 

 

Varje dag upplever personalen att de hittar säckar med blandat skräp i olika 

containrar. När personalen drar upp säckarna för att sortera dem händer det att de 

får skärsår och stickskador av vassa föremål i säckarna (figur 44). Vid frågan på 

vad som händer med alla säckar de hittar svarar personalen att de sorterar dem så 

mycket det går men inget mer.  

 

Figur 44. Bild på dumpat avfall. Foto: JK 

 

Under ett arbetstillfälle i Höganäs upptäcktes flera stora säckar av blandade sopor 

i färgcontainern bakom FA. Undertecknad och annan personal öppnade alla 

säckarna och hittade papper som avslöjade namnet på den som dumpat. En 

avvikelse skrevs och bilder bifogades.  

Samma sak hände i Ängelholm och även där skrevs en avvikelse med bifogade 

bilder. Vad som händer med avvikelserna får inte personalen någon information 

om.  

En vanlig plats för dumpning är bland fyllnadsmassorna (figur 45). Bemanningen 

vid denna fraktion är låg då den oftast ligger på kortsidan på ÅVC:n. 
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Figur 45. Fyllnadsmassor med dumpade säckar. Foto: JK 

 

Dumpningarna sker oftast på helger eller kvällar när det är mycket kunder eller 

lite personal. Många säckar är blandat bygg- och rivningsmaterial som innehåller 

glasfiber, spik, kemikalier, träbitar mm. En annan vanlig dumpning är när 

kunderna städar ur dödsbon, då kan det ligga allt från blöjor, blodpåsar, katetrar 

och läkemedel till skafferimat, prydnadssaker och gamla underkläder. 
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6. Diskussion och utvecklingsmöjligheter 

 

För att kunna återvinna material på rätt sätt måste flera krafter samverka. NSR 

tillhandahåller den plats där kunderna ska slänga sitt avfall, men det är viktigt att 

kunderna slänger avfallet i rätt fraktion för att det ska kunna återvinnas. Kunderna 

har därför ett stort ansvar som ofta glöms bort då de gärna skyller ifrån sig på att 

de inte hittar rätt container eller för att de har bråttom. NSR har personal på plats 

som kan hjälpa till med hänvisning och skyltar vid varje container, ändå hittar inte 

kunderna rätt. Beror detta på brister i bemanning och skyltning eller är det 

kundernas fel då de inte vågar fråga om hjälp och anser att så länge de har tagit sig 

hela vägen till ÅVC:n så borde någon annan kunna lägga sakerna rätt? Det är 

aldrig bara en ansvarig i ett problem. Kunder som inte vet behöver kunskap och 

tydlig guidning för att göra rätt.  

6.1 Skyltning/guidning 

En del av personalen har framfört sitt missnöje med skyltningen och att den kan 

vara missvisande. NSR kommer att gå över till det skyltsystem som tagits fram av 

Avfall Sverige (2022:b) i samarbete med övriga nordiska länder. Detta kommer 

mest troligt att underlätta för de turister som besöker våra anläggningar och som 

har sommarhus i våra kommuner. Ett annat förslag som kom från en av 

personalen var att en enkel översiktskarta borde finnas att dela ut till kunderna. 

Om den trycks på en A5 skulle det på baksidan kunna stå fraktionernas namn. 

Önskvärt vore om det också fanns på engelska och polska då dessa språk ofta 

möts på ÅVC. 

6.2 Information till kunderna 

Ulrika Linder (2020) har skrivit en seriebok för vuxna som heter 

Återvinningscentralen som beskriver hur personal och kunder kan bete sig under 

en arbetsdag. Trots att det är mycket humor i hennes bilder och ord finns det 

många viktiga lärdomar. Hon vill att alla kunder ska ställa sig frågan – ”är det ett 

föremål eller är det en förpackning?”. I april fanns NSR på plats när musikalen 

”Återvinningscentralen” - som grundas på Linders bok - sattes upp på Dunkers 

Kulturhus. Det var många mellanstadiebarn som fick se musikalen och säkert gick 

hem och berättade för sina föräldrar om vad de upplevt. Kanske NSR kan 

genomföra en kampanj där de trycker på just ”föremål eller förpackning”? 
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6.3 Helsingborgs ÅVC – Utvecklingsförslag 

• Alla förpackningar borde flyttas till den grönyta som finns vid återbruket 

(figur 44) anser en i personalen. Då slipper NSR betala för att få gräset 

klippt, ytorna utnyttjas bra och det blir mindre tryck inne på anläggningen.  

           Figur 44. Grönytan vid återbruket. Foto: JK 

• Det pratas bland personalen om en önskan att göra en återbruksgalleria likt 

den i Eskilstuna och i Malmö, men det är ett större projekt som kräver 

planering och investering.  

• Bommen - Lampan som blinkar när någon tryckt på knappen vid bommen 

behöver vara tydligare, exempelvis flyttas in på FA där den faktiskt syns. 

• Bommen - Använd bom nr 2 endast för de kunder som har ärenden som 

inte kräver körkort, som att panta, köpa jord mm. När lampan blinkar vet 

personen i FA vilken bom kunden står vid och kan då trycka upp bommen 

utan att behöva gå dit. 

• Bommen - Ha en inhyrd personal som alltid hanterar Återbruket och som 

även kan ansvara för bommen.  

• FA – scanner för företag som lämnar farligt avfall.  

• FA – Ställ inte fulla lådor högt upp i miljörummet. Vinkla hyllplanen som 

de har i Åstorp.  

• FA – personal behöver ha snabbt tillgång till kopiering utan att behöva 

tagg. Mindre skrivare/kopiator som är kopplad till iPaden i FA. 

• Förpackningar – Övervaka mängden så att det inte blir överfullt och ser 

skräpigt ut. Var förberedda för mellandagarna då det krävs mer tömning 

eller alternativt tillfälliga större kärl/containrar. 
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• Rampen – sätt upp ett tak som skydd över den mittersta delen av rampen, 

se figur 45 för exempel.  

     Figur 45. Förslag på skyddstak på rampen. Grafik: JK 

 

• Rampen – Säkerställ att det finns redskap (sopborstar/plockare) på plats 

för kunderna samt personal.  

• Återbruket – personal/guide som kan hjälpa kunder samt se till att det är 

snyggt på platsen. 

• Bemanning – all personal måste ha taggar och nycklar samt ha läst 

arbetsbeskrivningen så att de kan arbeta effektivt 
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6.4 Ängelholms ÅVC - utvecklingsförslag 

 

• Bommen – Blinkande lampa inne i FA så att personal i FA kan se att 

någon är vid bommen.  

• Bommen – Maskinen slutar att fungera vid kalla och varma temperaturer 

vilket gör att bommen inte går upp eller ner. Displayen syns knappt. 

Mikrofonen sprakar. Dags att byta ut maskinen?  

• Rampen – flytta alla förpackningar ner till området vid vitvaror så att det 

är tydligt att det endast är föremål som ska slängas uppe på rampen.  

• Rampen – komprimatorerna behöver ses över. När en jordfelsbrytare löser 

ut ca 10 gånger per dag är det något fel.  

• Rampen – Ris och grenar/löv och gräs bör flyttas ut till säsongsytan.  

• Förpackningar av glas – en annan typ av container bör användas där hålen 

är mindre, alternativt att ett galler sätts framför hålen i befintliga container. 

Dessa plockas sedan bort inför transport.  

• FA – Lutande hyllor likt de i Åstorp underlättar för personalen och ger en 

snabb överblick av kemikalierna. 
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6.5 Höganäs ÅVC – utvecklingsförslag 

 

• Bommen – tydlig skylt som visar vilken infart som gäller.  

• FA – bör flyttas till rampen. 

• FA – Luckan till FA bör skjutas åt sidan för att förhindra klämskador. Om 

den skjuts åt sidan försvinner också problemet som uppstår vid hård vind. 

Luckan ger dock skydd mot regn för kunderna och förhindrar att det 

regnar in när den fälls ut, men det finns andra sätt att skydda mot regn, 

viktigare att förhindra skador.  

• FA – Trycksatta kärl bör flyttas. Lämpligen byta plats med 

sprayburksboxen.  

• FA – ingen sikt mot bommarna och luckan, flytta om interiören för ett mer 

optimalt resultat.  

• FA – Någon slags vatten bör finnas tillgängligt för att kunna tvätta 

händerna.  

• FA – I miljörummet har golvet för breda räfflor, bättre med gallergolv som 

i Åstorps miljörum.  

• FA - Lutande hyllor i miljörummet.  

• FA – Värmefläkten under skrivbordet är ineffektiv. Brandrisk om personal 

glömmer att dra ut kontakten vid skiftets slut.  

• Återbruket – Större utrymme krävs och en tydlig skylt som säger att 

sakerna ska stå på hyllorna, inte i lådor på golvet. 

• Rampen – saknar box för litiumbatterier. 

• Rampen – Busskurens tak behöver lagas.  

• Rampen – Kanterna behöver ses över. 

• Rampen – Marken mellan rampen och personalutrymmet behöver ses över 

för att hindra halkolyckor på vintern samt begränsa översvämningsrisken 

för regn. 
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Inga utvecklingsmöjligheter kommer att presenteras för Åstorp och Bjuvs ÅVC då 

dessa inte kommer att finnas kvar i framtiden. Trots det finns det saker att lyfta 

fram som är bra med de bägge ÅVC:erna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Bemanning - utvecklingsförslag 

Att det önskas fler personal på ÅVC kommer både från kunder och anställda. När 

det tillkommer förändringar på ÅVC:erna förväntas den ordinarie personalen göra 

det som behövs samtidigt som de har sina vanliga ansvarsområden. Det är inte 

alltid möjligt att hinna sätta upp skyltar eller koordinera containrar samtidigt som 

de vanliga arbetsuppgifterna ska göras. Ett arbete som någon skulle kunna göra på 

en timme kan ibland ta en hel dag då det är ständiga avbrott. Personalen anser att 

den på kontoret som bestämmer en förändring också bör ha en plan på vem som 

ska genomföra den, i samråd med ÅVC-personal. 

En översyn behövs av hur samarbetet ser ut med den inhyrda personalen. De som 

kommer och arbetar bör vara väl insatta i arbetsrutinerna och vad som förväntas 

av dem. Det saknas ofta personal av olika anledningar och det är svårt att få in 

personal med kort notis. De som då arbetar ett visst pass får då mer att göra och 

känner sig stressade. Personalen har ifrågasatt varför de har så många inhyrda i 

stället för att ha NSR-anställda, det borde rimligen löna sig i längden enligt dem.  

6.7 Kommunikation och rutiner - utvecklingsförslag 

När det kommer förändringar i verksamheten vill personalen gärna ha mer 

information. De anställda har ett stort miljöengagemang och vill veta varför 

förändringarna sker och vad målet är, inte bara få en tillsägelse att ”den containern 

ska stå där”. Kanske det kan stå med i det veckobrev som delas ut och som de 

anställda faktiskt läser när de sitter där vid bordet och äter lunch?  

En mindre ÅVC ger ett personligare intryck som gör att kunderna är mer 

benägna att sortera rätt.  

Mindre avstånd mellan fraktionerna gör att kunderna lättare kan hitta rätt. 

Både Åstorp och Bjuv har förpackningar samlat på ett ställe vilket gör det 

enklare för kunderna att skilja på förpackning och föremål = renare 

fraktioner. 
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Det finns olika rutiner på olika ÅVC:er. Exempelvis kom informationen om 

färgpatroner för några veckor sedan. Tidigare har personal hänvisat till Tapet & 

Gummi, men en dag sa en kollega att hon hade ”hört från någon som hört att” 

tomma färgpatroner ska ligga i elektroniken och fulla färgpatroner ska ligga i 

miljörummet. På en annan ÅVC dagen efter hörde hon att fulla färgpatroner ska 

ligga i LP-boxen. Denna inkonsekvens och otydlighet skapar frustration hos både 

kunder och personal när kunden gnäller över att ”förra veckan sa ni att jag skulle 

slänga den där borta”.  

6.8 Arbetsmiljö och säkerhet - utvecklingsförslag 

Resultatet visade att det finns brister i arbetsmiljön som inte rapporteras av olika 

anledningar. En del har svårt att hantera en dator, andra ignorerar småsaker för att 

de inte vill vara ”gnälliga” och ibland blir man så hemmablind på sin arbetsplats 

att det är lätt att förbise små brister. Vissa saker kanske inte anses vara ett problem 

av någon som är 1,80 m, men för en kortare person är det ett större problem och 

tvärtom.  

NSR skulle kunna ha en utbildning för personalen kring vikten av systematiskt 

miljöarbete för att verkligen trycka på hur viktigt det är, att det som inte fungerar 

eller brister i säkerhet på återvinningscentralerna måste rapporteras in för att en 

förändring ska kunna ske. Det vi inte vet kan vi inte förändra. Alla anställda har 

ett ansvar för sin arbetsplats, det står tydligt i företagets Arbetsmiljöpolicy 

(Gorthon, 2022) som också finns på intranätet. 

Hot och våld är ett vanligt problem för personalen och om fler hade skrivit 

avvikelser om det hade även NSR blivit medvetna om det. Det finns många 

anledningar till att det inte skrivs och personalen berättar att det är så mycket 

ordväxlingar varje dag att de har ”gett upp” och är vana att bli utskällda. Att 

skriva en avvikelse om alla hot de får skulle ta för mycket tid. Problemet är att när 

man blir utskälld flera gånger på en dag skapas stress inombords som sedan 

reflekteras tillbaka på andra kunder. Det finns en ”allmän åsikt” bland personalen 

att kunderna är ”dumma i huvudet”. Genom att uppmärksamma att det inte är 

accepterat att bli utskälld varje dag och bli kallad för nedvärderande ord kan NSR 

möjligtvis förhindra att det går till nästa steg; hot och våld. Det står också i 

arbetsmiljölagen kapitel 3, 2 §, att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs 

för att förebygga ohälsa (Prevent, 2012).  Personalen har förslag på att låta väktare 

närvara vid sena stängningar i Helsingborg och Ängelholm för allas säkerhet. 

Under en workshop med ÅVC-personalen ställdes frågorna ”vad är ett problem i 

ditt arbete” och ”vad skulle förenkla ditt arbete” (se bilaga c). Flera i personalen 

skriver att kommunikation är ett problem och att alla säger olika och gör olika. 

För lite personal och för många fraktioner att hålla reda på är en annan 
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återkommande sak, men det stora problemet är kundernas beteende. Personalen 

anser att bättre skyltning kan underlätta, samt mer information till kunderna. Vad 

som skulle förenkla personalens arbete enligt svaren på enkäten är; bättre 

hantering av Farligt Avfall, bättre samarbete mellan kollegor, mindre extra 

arbeten, mer personal, färre företagare på ÅVC:erna och tydligare information.  

Det finns ordningsregler skrivna på en skylt vid rampen på varje ÅVC (figur 46).  

Figur 46. Ordningsregler på ÅVC. Grafik: JK 

Regel nummer 1 om att rökning är förbjuden bryts ofta, av egen erfarenhet har jag 

fått säga till kunder om detta flera gånger. Barn och husdjur (regel nr 2) springer 

runt på rampen trots att bilar kommer i hög fart. Vid tillsägelse blir kunden arg 

och föräldrar anser att barn måste lära sig att sortera sitt avfall. Personal 

informerar då om trafikfaran och risken att bli påkörd men det hjälper inte. 

Hundägare anser sig ha rätt att rasta sin hund samtidigt som de slänger sitt avfall 

och en i personalen berättade om en hundägare som lät sin hund utföra sina behov 

och tänkte lämna rampen utan att plocka upp det. Personalen ropade på kunden 

men fick till svar att ”det kan du plocka upp själv, det är ditt jobb”. Regel nummer 

3 är den regel som följs oftast, men nummer 4 bryts dagligen. Kunder loggar in 

med andras körkort eller skyller sina osorterade säckar på att det är grannes skräp 

i utbyte mot att de får låna släpet. Inlämningar i Farligt Avfall är likadant då de 

visar upp ett körkort som tillhör deras äldre släkting. Personalen informerar om att 

det är ett brott att använda någon annans legitimation men blir då oftast utskällda 

av kunden som anser sig ha rätt att göra så. Regel 5 följs delvis, men av någon 

anledning tar kunderna med sig redskapen hem så nummer 6 fungerar inte alls.  

Ett förslag till utveckling kring ordningsreglerna är att inte skriva alla på samma 

skylt då kunderna inte har tid att läsa dessa. Regel 5 och 6 kan exempelvis stå vid 

redskapen.  
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6.9 Dumpning – utvecklingsförslag 

Alla säckar som kan identifiera den som utfört dumpningen bör skrivas som en 

avvikelse och leda till konsekvenser för den som utfört dumpningen. Att dumpa 

avfall är ett brott och NSR bör visa tydlighet mot alla brott som sker på 

återvinningscentralerna. De dokument som finns kring arbetsmiljö och liknande 

har ingen konsekvensplan. När dumpningar sker och avvikelse skrivs vill 

personalen veta vad som faktiskt händer efteråt? Blir det någon slags straff eller 

kommer kunderna att göra om det igen? I skolans värld används ofta något som 

kallas ”konsekvenstrappan” när elever bryter mot regler och det finns många 

konsekvensmöjligheter som skulle gå att omarbeta för att passa ett företag 

(Skolverket 2022). Om kunderna vet att det finns konsekvenser när de gör fel, vill 

de hellre göra rätt (Janson & Laninge 2019) vilket leder till att kunderna kommer 

att anstränga sig mer och försöka sortera sitt avfall till rätt fraktion.  

Enligt Polisens hemsida om miljöbrott (2022) hanteras ungefär 4000 miljöbrott 

varje år och det mest förekommande miljöbrottet är att någon dumpar avfall och 

farliga ämnen i naturen. Det kan tyckas oviktigt att dumpningar inne på en ÅVC 

skulle kunna vara särskilt farligt, men jag hävdar att det är farligt. Om NSR 

tillåter beteendet utan konsekvenser kommer kunder att fortsätta dumpa sitt avfall 

där det inte ska vara och personalen som måste hantera dumpningarna utsätts för 

risker på sin arbetsplats. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har statistik på sin 

hemsida som visar att majoriteten av misstänkta för otillåten 

nedskräpning/dumpning är medelålders män och de upptäckta brotten sker främst 

i näringsverksamhet. 125 personer lagfördes för miljöbrott 2020 och endast 6 

procent av alla anmälda brott klaras upp (BRÅ 2021).  
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7. Slutsatser 

 

Det finns utvecklingsmöjligheter inom ÅVC-enheten och de förslag som 

presenteras kan vara ett steg framåt. Förutom att möjligheterna finns, krävs det 

också en del förbättringar för att personalen ska kunna genomföra sina 

arbetsuppgifter. Det är inte endast företaget NSR som måste utvecklas utan även 

de anställda som måste ta sitt ansvar för sin arbetsmiljö. Dessutom behövs alla 

brott som sker på ÅVC tas på allvar för att arbetet ska kunna fungera med ett bra 

flöde.  
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Bilagor 

 

Bilaga A – Antal ton till förbränning 

 

 

Bilden visar hur många ton som gått till förbränning hittills under 2022.  
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Bilaga B – Antal besök på ÅVC 
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Bilaga C - Enkätsvar 

Vad är ett problem i ditt arbete? 

Att förändringarna i drift ibland genomförs lite för fort. I den bästa av världar identifierar vi 

problem under högsäsong, diskuterar dom under hösten , applicerar under vinter/sen vinter och 

utvärdera under Högsäsong. 

Lite oförståelse för vilken påfrestning en förändring ute på ÅVC ger för kunder och personal. 

Den påfrestning kunder känner amplifierar även påfrestningen personalen redan känner.  

Oförstående kunder. 

Ovilja och intresse hos kunden, för många kunder för lite personal. 

Kunder som käftar emot o vet bättre än oss.  

Vår Farliga avfall hantering är under all kritik.  

Att inte alla sammarbetar.  

Ett problem att vi sällan träffas i grupp och därmed har få möjligheter att diskutera eller 

informera om olika saker på ett enhetligt och effektivt sätt.  

Kommunikation! Alla säger olika, gör olika. Detta resulterar i frustration och förvirring = 

Negativ energi. Både gällande kunder och i sitt sätt att arbeta. "Var sak har sin plats!" det 

funkar inte att man ska behöva leta efter saker större delen av dagen när man har kunder som 

står och väntar eller liknande. 

Många fraktioner att hålla koll på.  

Problem finns ju inte mycket men infomera mer kunder med vad som går till platsmöbler för 

där slängs det mer sopor än platsmöbler så bättre info och kanske bättre skyltat med mer grejer 

de inte går i där. 

För lite personal. 

Att jag inte kan se allt. Om någon behöver hjälp vid bommen, så smärtar det mig något enormt 

att jag inte längre kan ha full koll på fraktionerna under mitt ansvar. 

Vad skulle förenkla ditt arbete? 

Tycker jag har en fri roll i dag och trivs i den. Skulle säga att det som kan förenkla mitt arbete 

just nu ligger på mig själv. 

Tydligare information så att det inte går att missförstå eller tolka själv. Och information att det 

är de som jobbar på åvc som styr vart fraktioner ska läggas och inte kunderna.  

Färre företagare, större översyn av kunderna. 

Vår hantering av Fa.  

Tydligare instruktioner i arbetsuppgifter samt tydligare ansvarsfördelning mellan chef, 

strateger, arbetsledare och ÅVC-medarbetare. Hitta fler forum för öppen diskussion och idé-

bollning för vår enhet och även inom organisationen i stort.  

Bättre samarbete mellan kollegor, inte för mycket extra arbeten och dubbeljobb. Vilket vi har 

för mycket av idag. Det är inte ens enkelt att logga in! 

Mer personal, ibland blir det väldigt splittrat när vi har mycket besök vi räcker inte till 

Som jag skrev på rad 17 haft någon skylt där de står vad som kan tas emot och de man inte tar 

emot : dvd vhs-band Lp-skivor skivor är väldigt vanligt och kanske skriva om skylten på 

förpackning av hårdplast där de står om de inte är förpackning så läggs de i plastmöbler.  

Om tjänsten återbruksguide funnits, så att denna person kunde varit lite rörlig och hjälpa till 

vid situationer som är enklare att lösa. T ex hjälpa vid bommen, eller hissa upp lock på 

containrar. Uppgifter som annars hindrar mig från att ha full koll på min yta. 
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Bilaga D – Intervjusvar kunder 
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