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Sammanfattning 

Skellefteå kommun införde 2005 källsortering av matavfall, de har vid två tillfällen sedan 

dess genomfört plockanalyser för att se hur noggrant invånarna sorterar sitt avfall. Man såg då 

att det utsorterade matavfallet hade hög renhet men i det brännbara fanns det fortfarande kvar 

en del matavfall. Detta bör förbättras.  

I denna uppsats undersöks hur källsorteringen har utvecklats, vilken information invånarna 

har fått och hur andra kommuner arbetar. Vilka slutsatser kan dras utifrån detta och vad kan 

man göra för att förbättra källsorteringen av matavfall?    

Information har samlats in från Skellefteå kommun och tre andra kommuner har tillfrågats hur 

de arbetar med källortering av matavfall. Dessutom har litteraturstudier gjorts om hur männi-

skor ändrar sina vanor.  

Det har visat sig att det inte är en stor vaneförändring att källsortera matavfall, svårigheten 

ligger i att upprätthålla källsorteringen till den har blivit norm. Uppsatsen innehåller konkreta 

förslag på hur man kan förbättra det som anses vara problem med att källsortera och tips på 

hur intresset för att källsortera matavfall kan ökas. 

 

 

Sökord: Matavfall, källsortering av matavfall, matavfallsåtervinning, matrester, hållbar ut-

veckling, matavfall till biogas, få fler att källsortera matavfall.    
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Abstract 

Skellefteå municipality began in 2005 with source separation of food waste they have on two 

occasions since then had picking analyses done to see how carefully people sort their waste. 

They saw that the separate fraction of food waste was good but in the combustible, there were 

still food wastes left. This needed to be improved.  

This essay examines how the source separation has developed and what information inhabit-

ants have received and also how other municipalities are working with this. What conclusions 

can be drawn from this and what can we do to improve source separation of the food waste?    

Information has been collected from Skellefteå municipality and three other municipalities 

have been asked how they work with source separation of food waste. In addition, literature 

studies of how people change their habits have been done.  

It has been shown that there is a major change in habits to sort out food waste, the difficulty 

lies in maintaining source separation until it has become the norm. The paper contains specific 

proposals on how to improve that´s considered being the problems with source separation and 

ideas on how the interest in separating food waste can be improved. 

 

 

Keywords: Food waste, source separation of food waste, food waste recycling, leftovers, sus-

tainable development, using food waste to produce biogas, get more people to separate food 

wastes. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skellefteå är en stad i Västerbotten, den ligger mitt emellan Umeå och Luleå. Kommunen har 

ca 70 000 invånare och är ungefär lika stor som Skåne till ytan, 7 212 km
2
 (Skellefteå 

kommmun, 2011). Förutom Skellefteå stad finns det andra orter som Byske, Lövånger, Bur-

träsk, Boliden, Jörn, Skelleftehamn m.fl. i kommunen där det finns återvinningscentraler 

(ÅVC).  

Tidigare fraktades allt avfall från 

Skellefteå med lastbil till Umeå 

värmeverk för förbränning, 2005 

var det 18 613 ton. Anledningar-

na till att Skellefteå kommun 

beslutade att börja källsortera 

matavfall var regeländringar. I 

januari 2005 blev det förbjudet 

att deponera organiskt material i form av matavfall 

och 2006 infördes en skatt på förbränning av avfall. 

Tidigare var ungefär hälften av hushållens sopor matavfall så att fortsätta som tidigare skulle 

ha medfört avsevärda avgiftshöjningar och de många transporterna bidrog till en negativ mil-

jöpåverkan. Matavfallet måste istället källsorteras och hanteras i kommunen. (Skellefteå 

kommun, 2011)  

 

Källsortering av matavfall började 2005 i ett bostadsområde som heter Moröbacke och sedan 

lades fler områden till successivt till fram till december 2007 när Jörn lades till som sista om-

råde. Fritidshusägare fick källsortera sitt avfall från 2009 när alla som valde att sortera började 

samtidigt. Fritidshusägarna fick själva hämta kärl för matavfallet och det hämtades 5000 såd-

ana kärl till kommunens 7000 stugor. (Lantto-Forsgren, 2012)  

 

Skellefteå kommun uppförde en biogasanläggning på Tuvan i direkt anslutning till renings-

verket som redan fanns på platsen. På Tuvan produceras nu gas motsvarande 2,1 miljoner liter 

bensin per år (Skellefteå kommun, 2011) och stadens bussar, sopbilar, kommunens bilar och 

en del taxibilar kör på biogas. Även privatpersoner kan tanka gas. För att optimera gastill-

verkningen är det viktigt att alla sorterar matavfallet rätt då biogastillverkningen kräver hög 

renhet. För att få nytta av allt matavfall vill man från kommunens sida att invånarna ska 

källsortera allt matavfall, idag finns det kvar en betydande del i det brännbara avfallet.  

Det är hur man har arbetat med dessa frågor tidigare och vad som kan göras för att förbättra 

källsorteringen av matavfall som denna uppsats handlar om.  

Bild 1 Återvinningscentral, ÅVC  (Skellefteå kommun, 2010) 
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1.2 Frågeställningar   

De frågeställningar som uppsatsen ska svara på är följande: 

Hur har källsorteringen av matavfall utvecklats? 

Vilken information har invånarna fått om källsortering av matavfall?  

Vilka slutsatser kan man dra av informationen och plockanalyserna? 

Hur har andra kommuner gjort?  

Hur kan man förbättra källsorteringen av matavfall? 

1.3 Syfte och mål 

Syftet är att få svar på frågeställningarna och därigenom få det underlag som krävs för att nå 

fram till målet. Målet är att utifrån en nulägesanalys av källsorteringskvalitet och kartläggning 

av informationsflödet angående källsortering, föreslå fortsatta arbetsmetoder för att uppnå 

bättre källsortering av matavfall gällande både kvantitet och kvalitet.  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen begränsas till att gälla källsortering av matavfall i Skellefteå kommun. Som jäm-

förelsematerial kommer ytterligare några kommuner att tillfrågas om sina rutiner och resultat 

av källsortering av matavfall. Källsorteringen studeras hos boende i kommunen i villor och 

flerfamiljshus. Däremot studeras inte källsortering på arbetsplatser, organisationer och i of-

fentlig verksamhet.  

1.5 Metod 

Litteraturstudier av böcker som berör ämnet i uppsatsen och uppsatsskrivande. Genomläsning 

av information från kontakter på Skellefteå kommun (kataloger, statistiska dokument, bro-

schyrer, skivor, dokument på kommunens hemsida m.m.). Umeå, Solna och Karlstads 

kommuner har fått svara på frågor gällande deras källsortering av matavfall. Uppgifterna om 

Skellefteå är delvis tagna ur den information som gavs till uppsatsen och dels från Agneta 

Lantto-Forsgren. För telefonstatistiken från Skellefteå kommuns kundtjänst har sökorden 

”matavfallet etc.”, "Källsortering" och för "Övrigt avfall” använts då det saknas en egen kate-

gori för matavfall. Skellefteå kommuns resultat från plockanalyser har analyserats och 

utvärderats. Kartläggning av den information som getts ut och som finns tillgänglig för bo-

ende att ta del av.   
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2 Lagstiftning 

2.1 EU 

Hösten 2008 beslutades det i europaparlamentet och rådet om ett nytt avfallsdirektiv 

(2008/98/EG). De nya reglerna infördes i Sverige under sommaren 2011. Avfallsdirektivet 

innehåller flera förändringar som har införts i femtonde kapitlet i miljöbalken och den nya 

avfallsförordningen. 

Innehållet i ramdirektivet kan något förenklat beskrivas så här: 

 definitioner och omfattning av direktivet 

 avfallshierarkin och bestämmelser som styr mot den 

 hantering av avfall inklusive tillstånd 

 planering av avfallshanteringen 

 administrativa krav kring rapportering, inspektioner och översyn (Naturvårdsverket, 

2011) 

Det är i de två första delarna den 

största förändringen finns. Den nya 

avfallshierarkin (se Bild 4) ger en 

prioriteringsordning för hur man 

ska hantera avfall i lagar och poli-

tiskt.  

1. Förebyggande 

2. Återanvändning 

3. Materialåtervinning 

4. Annan återvinning, till ex-

empel energiåtervinning 

5. Bortskaffande 

(Naturvårdsverket, 2011)                           

Man ska alltså i första hand förhindra att avfall uppstår, för matavfall betyder det att man ska 

slänga så lite som möjligt, köp bara det man äter upp så det inte hinner bli dåligt. Med återan-

vändning menas att man ska äta upp matrester t.ex. till lunch dagen efter eller göra en ny rätt 

av dem. Till materialåtervinning hör att man gör biogas eller komposterar resterna så man får 

ny jord. Att bränna eller deponera matrester är inte bra av flera orsaker.  

2.2 Sverige 

I Sverige finns det flera lagar och förordningar som rör hanteringen av avfall och matavfall.  

Bild 2 Avfallshierarkin (Viveco, 2011) 
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I Miljöbalken (1998:808) och tillkommande förordningar regleras vad som är avfall och vem 

som har ansvar för detta.  

I kapitel 15, avfall och producentansvar, 8 § står följande om den kommunala renhållnings-

skyldigheten: 

8 § Varje kommun skall, om inte annat föreskrivs med stöd av 6 §, svara för att 

1. hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning, om det behövs 

för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, och 

2. hushållsavfall från kommunen återvinns eller bortskaffas. 

En del av lagen om producentansvar gäller konsumenterna, de är enligt samma regelverk 

skyldiga att källsortera och lämna tillbaka förbrukade varor och förpackningar till återvin-

ningsstationerna. 

Det finna även andra kapitel i miljöbalken som rör avfall och matavfall.  

Andra lagar och förordningar som rör matavfall är: 

Avfallsförordningen (2011:927) reglerar att alla kommuner ska ha en renhållningsordning och 

kommunerna bemyndigas att fatta beslut om föreskrifter som rör avfallshanteringen, här finns 

även regler om transporter av avfall.  

Förordning om deponering av avfall SFS 2001:512, Förordning om förbränning av avfall SFS 

2002:1060, Lag om skatt på energi SFS 1994:1776 och Plan- och bygglag (2010:900) reglerar 

alla delar av avfallshanteringen.  

 

3 Miljömål 

3.1 Nationellt och regionalt 

Det finns 16 nationella miljömål i Sverige, av dessa är det tre som främst påverkas av hante-

ringen av matavfall, dessa är: 

God bebyggd miljö ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 

och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- 

och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning 

med mark, vatten och andra resurser främjas.” (Naturvårdsverket, 2011) 

Giftfri miljö ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av 

samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna 

av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 
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ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsni-

våerna .” (Naturvårdsverket, 2011) 

Minskad klimatpåverkan ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med 

FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att 

människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett så-

dant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 

säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med 

andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.” (Naturvårdsverket, 2011) 

Inget av dessa kommer att uppnås till 2020 nationellt sett (Naturvårdsverket, 2012). Regionalt 

i Västerbotten kan målet god bebyggt miljö uppnås till 2020 (Naturvårdsverket, 2012). En 

giftfri miljö och minskad klimatpåverkan uppnås tyvärr inte.  

Riksdagen har satt upp följande delmål för att följa upp avfallsområdet:  

Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som avfall utgör skall tas 

till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö 

minimeras.  

Särskilt gäller att:  

 senast år 2010 skall minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom materi-

alåtervinning, inklusive biologisk behandling,  

 senast år 2010 skall minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, 

storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorte-

rat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling,  

 senast år 2010 skall matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindu-

strier m.m. återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser sådant avfall som 

förekommer utan att vara blandat med annat avfall och är av en sådan kvalitet att 

det är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling,  

 senast år 2015 skall minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till 

produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark. (Naturvårdsverket, 

2012) 

Den 26 april i år beslutade regeringen att inom fyra prioriterade område luftföroreningar, far-

liga ämnen, avfall och biologisk mångfald fastställa tretton etappmål för att vidareutveckla 

miljömålssystemet. Etappmålen ska styra utvecklingen och leda till att de samhällsförbätt-

ringar som behövs för att uppnå miljömålen sker. Om hushållsavfall skriver de att” 

avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att av-

fallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad 

som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras”. 

(Regeringen, 2012) 
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Naturvårdsverket har arbetet fram ett förslag till en ny nationell miljöplan för Sverige som 

beräknas vara färdig till i maj 2012 ”Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges 

avfallsplan 2012-2017”.  

I förslaget till miljöplan är det fem områden som speciellt behöver åtgärdas, dessa fem är:  

 Avfall i bygg- och anläggningssektorn 

 Hushållsavfall 

 Resurshushållning i livsmedelskedjan 

 Avfallsbehandling 

 Illegal export av avfall till andra länder 

I miljöplansförslaget finns även mål och åtgärder för de fem prioriterade områdena. Planen 

innehåller dessutom exempel på saker som måste göras för att nå ett resurseffektivare sam-

hälle, detta har utgångspunkt i miljömålen och EU:s avfallshierarki (Naturvårdsverket, 2011). 

Det alla instanser är överens om är att det är viktigt att förbättra omhändertagandet av avfall 

och att utnyttja en resurs som matavfall på ett sätt som ger mervärden istället för att bränna 

upp det.  

3.2 Lokala miljömål, Skellefteå kommun 

I avfallsplanen för Skellefteå kommun kan man läsa att de lokala miljömålen är: 

 Vi sorterar våra sopor så att minst 6 000 ton organiskt avfall behandlas genom röt-

ning. All bildad biogas ska användas till att driva fordon samt ersätta 

oljeförbrukning inom industrin. 

 Av kommunkoncernens tjänstebilar, arbetsfordon och transportfordon drivs 30 % 

med förnyelsebara bränslen. 

 Kommunkoncernen ställer i sin upphandling krav på transporter syfte att minska 

koldioxidutsläppen (Skellefteå kommun, 2010). 

Minskade avfallsmängder, kan uppnås genom att öka återanvändning och minska förbruk-

ning genom exempelvis rådgivning, information och ökad secondhand-handel (Skellefteå 

kommun, 2010).  

Renare avfall, med detta menas att skadliga ämnen omhändertas för sig och inte blandas in i 

övrigt avfall och att alla avfallsfraktioner håller hög renhetsgrad. Detta innebär att man ska 

undvika skadliga ämnen vid produktion och att alla får information om vad som gäller för de 

ämnen som de hanterar. En välfungerande källsortering är viktig för att kunna återbruka 

material. Kommunen arbetet med informationssatsningar mot hushåll, fastighetsägare och 

verksamheter för att uppnå hög renhet. (Skellefteå kommun, 2010)    

Bättre slutbehandling, med avfallsbehandling menas ofta biologisk behandling, material-

återvinning, förbränning med energiåtervinning eller deponering. I alla typer av behandling 
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får man hantera föroreningar i olika form. Genom att sortera och styra avfallet till olika sor-

ters behandling kan processerna förbättras och därmed kan utsläppen minskas Även 

teknikförbättring bidrar till minska miljöpåverkan från avfallsbehandlingen. (Skellefteå 

kommun, 2010) 

Skellefteå kommun har i sin avfallsplan detaljerade planer för hur man ska uppnå sina miljö-

mål till 2020, de som rör matavfallet är:    

 Minst 90 % av hushållen i Skellefteå kommun ska ha valt utsortering av matavfall 

 I fritidshusområden inom Skellefteå kommun ska 90 % sortera ut sitt matavfall 

 Av hushållsavfallets mängd matavfall ska minst 90 % sorteras ut för biologisk be-

handling.(målen gäller för abonnemang kompostering och källsortering) 

 70 % av företagen i Skellefteå kommun, där därmed jämförligt avfall* uppstår, ska 

sortera ut matavfall 

 I Biogasanläggning Skellefteå mottas och behandlas minst 1500 ton organiskt av-

fall som uppkommer i produktion från verksamheter inom Skellefteå som 

geografiskt område. 

Dessa är uppdelade på delmål för 2012 och 2016 med förslag på möjliga aktiviteter för att nå 

fram till målen. (Skellefteå kommun, 2010) Skellefteås målsättning är betydligt högre än de 

nationella målen för Sverige.  

 

4 Resultat 

4.1 Skellefteå kommun 

I Skellefteå kommun kan man välja mellan tre olika sorters abonnemang, ett heter blandat 

avfall och då lägger kunden allt avfall i den gröna avfallstunnan, ett heter brännbart då sorte-

ras matavfallet ut och man har två avfallstunnor en grön och en brun. Det tredje heter också 

brännbart men man tar själv hand om och komposterar sitt matavfall. Taxorna för detta är 

miljöstyrda så att blandat är dyrast och brännbart med egen kompostering är billigast. 

(Skellefteå kommun, 2012) 

Alla boende har fått information om hur man ska sortera och det finns en sorteringsguide på 

kommunens hemsida. Alla i villor har fått välja vilket abonnemang man vill ha och i flerfa-

miljshus har hyres eller bostadsrättsföreningen fått besluta om vilket abonnemang de vill ha. 

För privata flerfamiljshus är det ägaren som beslutar om avfallsabonnemanget. I Skellefteå 

använder man majspåsar som sätts i en ventilerad hållare, den kan fästas på insidan av en dörr 

eller ställas på eller under köksbänken. Skellefteå kommun valde att använda majspåsar då att 

man ansåg att de skulle vara mindre kladdiga att hantera. (Lantto-Forsgren, 2012) 
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Kommunen har på flera sätt informerat om att det som ska läggas i matavfallet är matavfall, 

livsmedel och organiskt avfall som kaffesump, tepåsar, teblad och äggskal. Detta för att drif-

ten på biogasanläggningen ska fungera smidigt. De som har egen kompost kan även 

slänga hushållspapper, vita servetter, pappershanddukar med mera i matavfallet. (Skellefteå 

kommun, 2011) 

4.1.1 Plockanalyser 

För att få veta hur bra befolkningen är på att sortera sitt avfall gör man plockanalyser, det går 

till på följande sätt: 

Avfall samlas in enligt en förbestämd rutt, man bestämmer om man vill ta avfall från exem-

pelvis villor eller flerfamiljshus. Det ihopsamlade avfallet töms sedan ut och blandas 

försiktigt, sedan lägga avfallet i en 

sträng ur vilken det tas fem delprov. 

Varje delprov ska väga 100 kg. Dessa 

delprov sorteras på speciella bord (se 

Bild 2) och man kan därefter väga inne-

hållets delar. Fulla oöppnade 

förpackningar klassas som matrester. 

(Plockanalys, 2009) Det har gjorts 

plockanalyser vid flera tillfällen, 2004, 

2007 och 2009.  

2004 hade Skellefteå inte börjat med 

källsortering av matavfall ännu så de 

senare analyserna jämförs med 2004 som referens. 

Sammanställt resultat från tre plockanalyser 

Resultatet av plockanalyserna i Skellefteå, diagrammet visar mängden matavfall (i viktpro-

cent) som hittades i avfallsproverna. De analyserades första gången 2004 när man bara hade 

blandat avfall. 2007 källsorterades matavfall och kunden valde själv abonnemangstyp, därmed 

kunde man jämföra blandat avfall och brännbart matavfall där matavfallet ska vara bortsorte-

rat. 2009 analyserades även renheten på det sorterade matavfallet (Skellefteå kommun, 2004, 

2007 och 2009).  

Bild 3, Plockanalysbord (Plockanalys, 2009) 



14 

  

 

Figur 1 Sammanställning av resultatet för matavfall från plockanalyserna. Ffh är en förkortning av flerfamiljshus 

 

Resultatet från 2004 är som man kan se i Figur 1 att matavfallet är 42 % av hushållsavfallets 

vikt. 2007 är källsortering införd och då är det 34 % för flerfamiljshus (ffh) och 35 % för vil-

lor hos de som har valt att ha blandat avfall. Matavfallet har alltså totalt sett minskat med 

införd källsortering även för de som valt att inte sortera. Hos de som har brännbart abonne-

mang 2007 är det 26 % hos de i ffh och 30 % hos de i villor. Man har alltså sorterat bättre i 

flerfamiljshus. 

2009 är plockanalysen utökad med en kontroll av sorterat matavfall, resultatet är bra med 97-

98 % som är rätt sorterat. I det blandade avfallet är 28 % matavfall för boende i ffh och 39 % 

för boende i villor. För brännbart abonnemang är det 26 % i ffh och 16 % i villor. Här märks 

det en stor skillnad från 2007, de som bor i villor sorterar nu betydligt bättre än de i flerfa-

miljshus. I analysen 2009 räknades fulla förpackningar med mat i till matavfall. Bioavfallet är 

delat på underfraktioner varav matavfall är en. 

4.1.2 Information 

När Skellefteå kommun skulle införa källsortering av matavfall delades information ut om hur 

man ska gå tillväga när man källsorterar och om de olika abonnemangstyperna. De som skulle 

börja med källsortering fick en dvd med anvisningar och kommunen organiserade informat-

ionsmöten där de kunde ställa frågor. På Skellefteå kommuns hemsida finns en 

sopsorteringsguide och broschyrer (se exempel i bilaga 2) som beskriver hur avfallet ska sort-

eras och hur man kan minska matslöseriet. På hemsidan finns dessutom ett avfallsspel där 

man kan tävla i källsortering och en animerad film som visar hela processen från avfallssorte-

ring i köket till biogasdrift av sopbilar. Där kan man även läsa mer om avfallshantering, 
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avfallsplanen och annat som rör avfall. Information (reklam) har sänts i TV4 för att öka kun-

dernas intresse av att besöka hemsidan. Resultatet av plockanalyserna har både 2007 och 2009 

kommunicerats ut till kunderna. (Lantto-Forsgren, 2012)  

Kommunen deltar på olika lokala mässor som vårmässan, matfesten och så funkar det dagen. 

I år har man en miljövecka där tekniska kontoret har öppet hus så att allmänheten kan komma 

in och träffa personalen eller ställa frågor. De har deltagit i Avfall Sveriges kampanjer om 

farligt avfall, materialåtervinning och energiåtervinning med en egen profilering. Vid problem 

med sortering eller placering av kärl så har man delat ut påminnelser och förslag till förbätt-

ring. (Lantto-Forsgren, 2012)  

Skolor och andra intresserade kan åka på studiebesök på både återvinningscentralen Deger-

myran och på biogasanläggningen på Tuvan. På ett flertal av kommunens fordon är bakre 

delen grönfärgad och det står ”Tack alla miljönärer” vilket ska påminna befolkningen om att 

fordonen går på biogas tillverkad av deras matavfall. Bilarna som hämtar avfall ser ut såhär: 

 

Bild 4 Avfallstransport som drivs av biogas (Skellefteå kommun, 2011) 

4.1.3 Källsorteringskalender 

Tekniska kontoret skickar varje år ut en källsorteringskalender (Skellefteå kommun, 2012) till 

alla hushåll i kommunen, den har ett nytt tema vart år, exempelvis miljöfarligt avfall eller 

förpackningar, 2012 handlar det om källsortering. I den finns tips på hur man sorterar, förkla-

ringar om vad som händer med det som sorterats och ”pekpinnar” om hur kärlen ska placeras. 

Vanliga myter om källsortering bemöts och frågor besvaras i kalendern i år.  

4.1.4 Telefonstatistik  

Skellefteå kommun startade 2007 en kundtjänst som tar emot alla samtal till kommunens 

medarbetare. Kundtjänst har sedan starten fört statistik (se Figur 2) över inkomna ärenden och 

Stefan Persson (2012) har tagit fram statisken över frågor som rör matavfallet. Han har på 

sökorden ”matavfallet etc.”, "Källsortering" och för "Övrigt avfall” hittat följande antal ären-

den: 
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Figur 2 Telefonstatistik från Skellefteå kommuns kundtjänst 

 

Utifrån den statistik som finns så är det ovanligt med frågor om hur man ska sortera och van-

ligt att kunderna undrar vart man kan hämta nya majspåsar och har abonnemangsfunderingar. 

När källsortering av matavfall infördes förekom frågor från personer som av olika anledningar 

inte har något matavfall alls och sådana som sorterat fel och nu ville veta vad de skulle göra åt 

det.    

4.1.5 Avgifter i Skellefteå 

Skellefteå kommun har en miljöstyrande taxa. Det är billigare att källsortera än att inte göra 

det och om det är dåligt sorterat kostar det 150 kr extra per kärl och tömningstillfälle. Här 

redovisas avgifterna för en storlek på kärl, det finns flera storlekar att välja på.  

En och tvåfamiljshus med minsta kärlen:  

Grundavgift 993 kr (ej inräknat) 

Källsortering 140 liter = 1167 kr (hemkompostering)  

   Källsortering 140 l+140 l = 1414 kr       

   Blandat 190 liter = 2607 kr  
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Grundavgift per lägenhet: 883 kr (ej inräknat). 

Källsortering 140 l + 140 l = 1310 kr + 1760 kr = 3070 kr 

Blandat 190 liter = 3550 kr 

Kunderna kan välja storlek på kärl, hämtningsintervall o.s.v. utifrån egna behov. 

(Skellefteå kommun, 2012) 

 

4.2 Andra kommuner 

4.2.1 Solna kommun 

Jenny Särnholm (2012) på Solna kommun berättar att i Solna har man sedan tio år tillbaka 

”gröna linjen”, det innebär att de hämtar matavfall från verksamheter. 2009 började man sor-

tera ut matavfall i villor och påbörjade sortering i flerfamiljshus. I oktober 2010 startade de 

ordentligt med flerfamiljshus och nu har totalt 23 % av hushållen i Solna möjlighet att källsor-

tera matavfall. Solna består till 99 % av flerfamiljshus där den första kontakten sker till 

styrelsen/privata värden. Då skickas information ut om hur källsortering av matavfall går till. 

De håller en informationsträff kvällstid för alla bostadsrättsföreningar som börjar sortera 

matavfall. Då får alla hushåll en korg, påsar, slaskrensare och ett informationsblad (se bilaga 

1). Alla villaägare och bostadsrättsföreningar har fått direktutskick med information om olika 

abonnemang. De har inte gått ut med utskick till det enskilda hushållet i flerbostadshus men 

kommer att göra det under året. Hittills har de satsat på kontakt med beslutsfattarna. 

Solna kommun utförde en plockanalys i dagarna så det finns inte ett resultat från den ännu.  

På frågan om det är något hon anser ger extra bra resultat för att få fler att källsortera matav-

fall svarar Jenny: ”Personliga möten! Träffa hushållen ute på informationsträffar kvällstid, det 

finns inga genvägar.” (Särnholm, 2012) I Solna är avgiften när man källsorterar matavfall 

1050 för 190 liters kärl och matavfallskärl. Om man inte sorterar är avgiften 2065 kr för 190 

liters kärl (Solna stad, 2009).  

4.2.2 Umeå kommun 

På UMEVA (Umeå kommuns vatten och avlopp) arbetar Anna Rudolfsson (2012) som berät-

tar att de införde matavfallsåtervinning våren 2007. Det infördes etappvis mellan 2007 och 

2010 i alla tätbebyggda områden i Umeå kommun. Till våren 2013 införs matavfallsåtervin-

ning i hela kommunen, alltså även på landsbygden.  Umeå kommun går först ut med 

information om själva matavfallsåtervinningen och att kunden måste göra ett val. Sedan be-

kräftas valet med lite mer information. Det har gjorts utskick till alla kunder med bruna kärl 

och ibland informeras om källsortering av matavfall i deras kundblad. När sorteringen inte har 
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fungerat bra har det skickats ut mer information. Till verksamheter har ingen information 

skickats hittills. (Rudolfsson, 2012)  

Umeå kommun har gjort plockanalyser och resultatet visar på att man sorterar ungefär lika-

dant oavsett om man bor i villa eller lägenhet sen vidare i figur 3. Umeå kommun har inte 

kontrollerat renheten på matavfallet. Enligt Anna har de inte gjort några omfattande insatser i 

syftet att få folk att sortera. Däremot infördes efter ungefär två år med källsortering av matav-

fallet även miljöavgift på flerfamiljshus som valde att inte sortera matavfall. Detta fick en 

tydlig effekt på antalet flerfamiljshus som ville sortera ut matavfall. (Rudolfsson, 2012) I 

Umeå har man Avfallstaxan uppdelad i tre delar, en del för alla villor/lägenheter, en del för 

behållaren och en viktbaserad del för det brännbara avfallet (UMEVA, 2011).  

4.2.3  Karlstads kommun 

Jeanette Andersson (2012) på Karlstads energi säger att man i Karlstads kommun har samlat 

in matrester sedan 2008, de lade succesivt till delar tills det efter 4 år var klart. Från början 

fick alla medborgare ett utskick om att kampanjen snart skulle börja och att man skulle införa 

miljöstyrd taxa. Sedan skickades valblanketter ut eftersom det är ett frivilligt val i Karlstad. 

Valblanketter har skickats till alla som har ett eget sopabonnemang hos Karlstad energi. De 

har haft informationsmöten i varje villaområde och även för de bostadsrätter/hyresgäster som 

gått med och haft behov av informationsmöten. När man börjar sortera matavfall levereras 

utrustning till hushållen med informationsbroschyrer. Jeannette säger att den största omställ-

ningen var för villaägarna som har fått 14-dagarstömning så till dem skickades även en 

broschyr om sortering av återvinningsmaterial.  

Villaägarna har fått kärl som är delade d.v.s. en del för matrester och en del för restavfall. På 

flerfamiljshusen har man kompletterat de befintliga avfallsbehållarna med kärl för mat. I 

Karlstad tycker man att frågor om sortering har ökat. Många flerfamiljshus har skaffat fastig-

hetsnära insamling av återvinning. Det har även ökat efterfrågan på sortering av batterier och 

lampor. (Andersson, 2012) Karlstads energi har gjort plockanalyser och de har bra renhets-

grad på matavfallet (Oja, 2010). Detta beror på avfallshämtarna som gör en okulärbesiktning 

vid varje kärl och bedömer direkt om det är användbart som matavfall eller inte. De hushåll 

som inte sorterar ut på rätt sätt får brev om att det är felsorterat och får ytterligare tid på sig att 

förbättra sorteringen. Blir inte sorteringen bättre så åker de ur sorteringen d.v.s. får en dyrare 

taxa. Pengar är en tydlig pedagogik så taxan är det som har hjälpt dem till ett gott resultat. 

(Andersson, 2012) Taxan i Karlstad är avgiften för ett 240 liters kärl (delat) för källsortering 

av matavfall 1759 per år och om man inte sorterar är det minsta kärlet 140 liter för 3 576 kr 

(Karlstads energi AB, 2011).  
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Figur 3, Resultat plockanalyser mängden är viktprocent.  

 

I Figur 3 ovan syns resultatet från plockanalyserna gjorda i Umeå, Skellefteå och Karlstad. 

Mängden gäller bioavfall (matavfall med 1-4% trädgårdsavfall) Detta för att Umeås resultat 

inte separerade dessa underfraktioner (Plockanalys, 2009). I Skellefteå och Karlstad är villaä-

gare betydligt bättre på att källsortera än boende i ffh, denna skillnad syns inte i Umeå. I 

Karlstad slängs betydligt mer matavfall (45 %) från flerfamiljshus än hos de andra. Karlstad 

har lägst mängd bioavfall hos boende i flerfamiljshus som källsorterar (26 %).  

 

5 Att förändra vanor 

För att invånarna ska bli mer motiverade att sortera bättre och lägga mindre matavfall i det 

brännbara avfallet så behöver de ändra sina vanor. Det går enligt Anna-Lisa Lindén (2001)att 

dela in människors handlingar i fem olika typer som då beskriverpersonernas miljöhandlingar 

i vardagen.  
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Passiv handling är lättast, det är gratis och kräver ingen ansträngning. Hit hör exempelvis att 

man kastar sitt skräp i en papperskorg istället för på gångvägen. Eller att man avstår från nå-

got, som att köpa miljöfarliga produkter.  

Frekvent vana, som handlar om att man gör ett medvetet val som att källsortera och handla 

miljömärkta varor. Man beter sig medvetet annorlunda jämfört med typ 1 men det krävs ingen 

stor ansträngning.   

I tredje typen planerad handling sker handlingarna miljömedvetet på ett planerat sätt. Man har 

kunskaper om konsekvenserna och reflekterar över sina val. Man måste anstränga sig lite 

mera t.ex. genom att köpa närproducerad mat eller att cykla mera. Enligt Lindén (2001)är det 

färre i denna grupp än de som är typ 2. 

Omvärldsberoende innebär att personen förändrar sitt beteende eller ändrar sin livsstil. Här 

behöver personen ha goda förutsättningar för att komma till denna typ, handlingen kan vara 

att spara el och vatten. Personen måste själv ta ett beslut för att det ska gör en skillnad. Perso-

nen kännetecknas av ett sparsamt synsätt.  

Den femte handlingstypen, omställning innebär att man måste ändra sitt handlingsmönster. 

Man kan avstå från långa resor eller välja bort att ha bil. Det är få personen som hör till den 

femte typen eftersom invanda beteenden är svåra att ändra på (Lindén, 2001) 

Det är enligt detta inte en stor förändring vanemässigt att källsortera och skillnaden är ännu 

mindre när man redan källsorterar det som går under producentansvar. Att lägga matavfall i 

en egen behållare är inte jobbigare än att lägga skräpet i papperskorgen istället för på marken. 

Ansträngningen bör inte vara ett hinder för att källsortera matavfallet.  

Gullriksson och Holmgren skriver i Hållbar ut-

veckling (2011) att ”situationen ofta är viktigare än 

våra övertygelser och kunskaper när det kommer 

till handling. Vill vi att människor ska agera håll-

bart måste situationen stötta informationen” 

De tar upp problemet med att vi i Sverige har det så 

bra att vi inte ser någon anledning att ändra på våra 

vanor. Svenskar är upptagna med välfärdsproblem 

av typen, jag behöver banta, vi måste byta bil eller 

vi vill ha högre lön. Attitydförändringen kan åstad-

kommas genom att en sändare ger ut ett budskap till 

en mottagare, detta ger en upplevelse hos motta-

garen som mottagaren har åsikter om. Om dessa 

upplevelser och åsikter ger en positiv känsla så motiverar det till fortsatta förändringar. Det 

upplevs då som meningsfullt att förändra sig. (Gullriksson & Holmgren, 2011)  

Bild 5 Avfall, bildkälla Clip Art. 
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När förändringen har börjat är det viktigt att ”motivera i stället för att övertala” man ska ge 

stöd och stöttning för att mottagaren själv ska vilja fortsätta. En term som används är social 

marknadsföring och det finns tre metoder för detta. Det första är att mottagaren ska lova att 

göra något (som att teckna abonnemang för källsortering av matavfallet) Det andra är att sti-

mulera och det tredje är att normera. (Gullriksson & Holmgren, 2011) När källsorteringen har 

påbörjats behöver familjerna stimuleras till att fortsätta och till sist blir det norm att alla ska 

sortera.  

Majoriteten är positiv till källsortering av matavfall, det finns flera undersökningar som påvi-

sar detta.  I Kajsa Roséns examensarbete ”Att medverka till kretslopp”(2000) svarade nästan 

70 % boende i småhus och 60 % av hushållen i flerfamiljshus att de är mycket positivt eller 

positivt inställda.  

Hon ställde även frågan ”Om du visste att dina matrester är en resurs, att det är ett alternativt 

bränsle till bilar och bussar som kan gynna klimatet, ändrar det din inställning till utsortering 

av matavfall?” Då svarade 63 % i småhus och 57 % av boende i flerfamiljshus ja (av de som 

tidigare svarat att de inte var positiva till källsortering).  

På frågan ”Om du är tveksam, vilken faktor gör dig mest fundersam till utsortering av matav-

fall?” svarade 26 % att det är besvärligt att hantera kasserad mat, 17 % att det kan medföra 

luktproblem, 7 % att det kan dra till sig skadedjur och 14 % att det är krångligt med förändrat 

insamlingssystem. (Rosén, 2000)  

För att nå fram med information om hur hanteringen av matavfall kan ske på ett smidigt sätt 

eller hur man undviker luktproblem behövs en kommunikation mellan i det här fallet Skellef-

teå kommun och kunden.  

Receptet för att lyckas med ”grön kommunikation”, att nå fram med miljövänliga budskap är 

att ta hänsyn till att människor agerar när: 

 De förstår varför de ska göra det (att skillnaden man gör blir tydlig) 

 Kollektivets ramar belönar agerandet (den sociala normen byggs) 

 De ser de personliga fördelarna (förstår den personliga vinsten) 

Alla punkterna behöver inte uppfyllas samtidigt men det är bra om de gör det. (Olausson, 

2009)  

 

6 Förslag till vidare arbete, Skellefteå kommun 

För att dels få fler att källsortera matavfall och dels få invånarna att sortera bättre så kan 

kommunen vidta olika åtgärder, de åtgärder som föreslås här baseras bland annat på vad folk 

upplever som problematiskt med källsortering, vad som behövs för att ändra vanor och hur 
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Skellefteå kommun kan få fler att ta del av all information som finns på hemsidan och få en 

bra dialog med invånarna.   

 För att få fler besökare på hemsidan 

 Källsorteringsportal, under en sådan portal/rubrik kan man samla källsortrings-

guiden, andra källsorteringsdokument och alla fakta om avfallets väg till ett 

nytt användningsområde. 

 Tips på smart förvaring av källsorteringsutrustning. 

 Säsongsinformation vid högtider och olika årstider.  

 Korta kontaktvägar, en facebooksida eller chatt ger interaktiv kontakt med invånarna. 

 App för källsortering, hjälper till att sortera rätt vart man än är. 

 Information till boende i flerfamiljshus inte bara till ägare/förening. 

 Aktivera invånarna med tävlingar för att öka intresset för källsortering. 

 Använd de kommunanställda som budbärare, kommunen är den största arbetsgivaren 

och därför har intern information stor spridning, en kampanj kan handla om källsorte-

ring av matavfall och innehålla tips, information och upplysningar vad som händer 

sedan.  

 Lättillgängliga majspåsar, kan finnas i matvaruaffärer. 

 Ändra avfallstaxan, att höja lite för de som har blandat avfall och sänka lite för de som 

källsorterar, ökar skillnaden och de som källsorterar vinner på det. De som redan käll-

sorterar blir motiverade av sänk avgift. 

 

7 Diskussion 

Uppsatsens frågeställningar har besvarats och därigenom har syfte och mål varit möjliga att 

uppnå. I uppsatsen finns förbättringsförslag som grundar sig på information från Skellefteå, 

Umeå, Solna och Karlstads kommuner, undersökningar av deras plockanalyser, hur man kan 

förändra vanor och befolkningens inställning till källsortering av matavfall. Man kan genom 

att läsa om lagar, miljömål och planer snabbt förstå att det är viktigt att vi använder matavfall 

på ett sätt som ger ett mervärde. Matavfallet är en viktig resurs som kan ge miljövänligt 

bränsle och jordförbättringsmedel till skog och mark. Matavfall är inte önskvärt i deponier 

eftersom det bryts ner och det är dyrt att förbränna. Därför arbetar man nu på många håll för 

att införa källsortering av matavfall och det är kommunernas ansvar att ta hand om allt hus-

hållsavfall.   
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Källsortering av matavfall har i alla vidtalade kommuner utvecklats på liknande sätt, invånar-

na har fått välja själva om de vill sortera och källsortering av matavfall har införts etappvis 

tills hela kommunen är med. Informationen som har getts till alla som får börja källsortera har 

gällt hur man ska sortera, vilka kärl som ska användas, vilken utrustning som behövs och de 

har fått information både före och efter sitt val av abonnemang. Alla har infört miljöstyrd taxa 

även om priser skiljer något. I Skellefteå kommun kan boende söka mera information på hem-

sidan gällande allt som rör matavfall.  

Plockanalyser (se punkt 4.1) är det sätt man har att kontrollera hur väl invånarna källsorterar, i 

plockanalysen i Västerbotten (Skellefteå och Umeå) räknas fulla förpackningar som matav-

fall. Det framgår inte vad dessa väger och vad förpackningen väger utan innehåll, det finns 

alltså en viss mängd förpackning med i matavfallet. Sammanställningen visar att de som bor i 

villor är bättre på att sortera än de som bor i flerfamiljshus och att alla som har undersökt ren-

hetsgraden har bra renhet på sitt matavfall. Skillnaderna är att Umeå har delvis viktstyrd taxa 

vilket kan motivera boende till att sortera lite bättre då det får lägre taxa om avfallet har låg 

vikt. Karlstad har störst skillnad i taxan om man källsorterar matavfall eller inte, de har även 

lägst andel matavfall i det brännbara avfallet hos de som källsorterar. Karlstad är den kommun 

som har strängast straff om kunderna missköter sorteringen.  

Plockanalyser ger en bild av hur befolkningen källsorterar, det ger jämförbara resultat om de 

utförs på samma sätt i olika kommuner. I dessa kommuner genomförs plockanalyserna inte 

exakt likadant och därför kan inte långtgående slutsatser dras varken mellan kommunerna 

eller för de olika plockanalyserna i Skellefteå då de inte gjorts exakt likadant varje gång. När 

det gäller informationen som kommuninvånarna har fått så grundar sig uppgifterna i tre av 

kommunerna på en kort förfrågan och därför är deras uppgifter inte fullständiga. I Skellefteå 

kommun är en större del av informationen med men inte allt. De slutsatser som kan dras om 

information grundar sig till största del på de skillnader som framkommit mellan kommunerna.     

Det är stora likheter i hur kommunerna arbetar med källsortering men detaljerna skiljer. In-

formationen är liknanden mellan kommunerna där invånarna även får information flera 

gånger och i flera olika forum i alla kommuner. Dessa likheter syns tydligt om man jämför 

Skellefteås information i punkt 4.2 och andra kommuner under punkt 4.6. Den avgörande 

skillnaden verkar vara avgiften/straffet som man använder i Karlstad.  

Hur ett ekonomiskt straff upplevs beror på vem som har abonnemanget, villaägarna har egna 

abonnemang med kommunen och är personligen anvariga för hur källsorteringen fungerar, 

alla kommuner säger ifrån om det är dåligt sorterat men straffet för dålig källsortering varie-

rar. I flerfamiljshus är det föreningen eller värden som tecknar abonnemanget och därmed är 

ansvariga. Detta kan vara en bidragande orsak till den sämre sorteringen hos boende i flerfa-

miljshus. De boende i flerfamiljshus har inte heller fått personlig information om källsortering 

av matavfall om inte föreningen/värden har gett ut detta.  
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Skellefteå kommun har mål och strategier för att uppnå sina mål, för att uppnå dessa måste 

invånarna hjälpa till och utföra sin del, källsorteringen. Motivationen för att sortera kan vari-

era men några grundläggande saker som god information om hur och varför man ska 

källsortera avfall är nödvändigt för alla. Man kan behöva hjälp med specifika sorteringspro-

blem och då finns det en källsorteringsguide på kommunens hemsida, den kunde gärna finnas 

i en nedladdningsbar version med. Det finns även andra dokument på hemsidan som kan vara 

av intresse för den som ska källsortera, både om hur man sorterar och om vad som händer 

sedan med det man har lämnat på återvinningsstationerna, återvinningscentralerna och i sina 

egna avfallskärl. Det finns tips på ur man komposterar hemma och förklaringar på hur biogas-

verket fungerar. Det finns alltså en stor mängd information för den som vill ta del av den.   

Det skulle dock vara bra med en gemensam portal eller rubrik för det som handlar om källsor-

tering idag är det blandat med andra dokument och under flera olika rubriker. Under en sådan 

portal/rubrik kan man samla källsortringsguiden, andra källsorteringsdokument och alla fakta 

om avfallets väg till ett nytt användningsområde. Det är bra om flera/alla versionen av avfall-

skalendern finns att ladda ner som PDF. Den senaste avfallskalendern bör alltid finnas 

tillgänglig från att den kommer ut till invånarna.  

Ett annat sätt att få befolkningen att titta mera på hemsidan är att ha säsongsinformation om 

källsortering, för alla stora högtider och speciella tips för olika årstider. Jul, påsk, midsommar 

ger oftast en ökad mängd matavfall och att påminna om att källsortera det och på samma gång 

ge tips för hur andra saker (till jul kan ljusslingor vara vanliga) ska sorteras ger en god anled-

ning att titta in på hemsidan och då indirekt få en uppmuntran att sortera mera. För olika 

årstider kan vintertips vara hur man kan undvika fastfrysning i kärlet för matavfall och på 

sommaren hur man kan undvika dålig lukt från kärlet. För vår och höst kan det vara mer all-

männa tips på placering av kärlen, skottning kring kärlen eller annat om boende kan behöva 

påminnas om. Det är dock viktigt att dessa hela tiden uppdateras även om informationen kan 

återanvändas.  

Eftersom man kan konstatera att det vanemässigt inte är en stor sak att källsortera matavfall 

(se punkt 5) och att de flesta vill källsortera så gäller frågan till största delen hur man får folk 

att göra det konsekvent. Det är boende i flerfamiljshus som har mest matavfall kvar i det 

brännbara och därför bör ge störst effekt om man lyckas få dem att sortera bättre. För de flesta 

som bor i lägenhet är utrymmet begränsat för att 

förvara källsorterat avfall hemma och det kan 

uppstå luktproblem, tips på hur man organiserar 

en effektiv källsortering på litet utrymme och 

information om hur man undviker lukt kan 

hjälpa. Sådana tips kan finnas med i både avfalls-

skalender och på hemsidan. För att underlätta 

källsortering kan kommunen verka för att alla 

hus som byggs och renoveras förses med in-

Bild 6, exempel på källsorteringsutrustning. (IKEA, 2012) 
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byggd källsorteringsutrustning. 

 Information till alla boende i flerfamiljshus kan också det bidra till förbättrat resultat. En 

fråga som inte ställdes i de undersökningar som studerades var om det har betydelse för bo-

ende i flerfamiljshus att det är en värd eller förening som är ansvarig gentemot kommunen, 

det är inte privatpersonen som är kunden. Kan det i så fall vara en bidragande orsak till att de 

sorterar sämre?  

När kommunen har aktiviter som miljöveckan kan det finnas information och tävlingar kring 

ämnet källsortering. Där kan vara frågetävlingar eller att sortera avfall rätt i kärl på platsen. 

Då bör det finnas priser för de som lyckas bra och tröstpriser för de som lyckas sämre (detta 

leder till att fler provar för alla vill ju ha ett pris, speciellt bland ungdomar).  

För att få fler att sortera ut matavfall i flerfamiljshus kan det vara bra att ge information till de 

som bor i lägenheterna så att de kan önska sig sorteringskärl av sin hyresvärd. Enligt en 

undersökning hos VA SYD (2012) säger sig så många som 99 % av yngre personer i hyresrätt 

vara villiga att källsortera matavfall om man får möjlighet. Nu när allt fler inför källsortering 

och barn som sorterat sedan de var små växer upp kommer normen för hur man hanterar av-

fall att ändras jämfört med idag. Det kan leda till inre påtryckningar från boende vilket borde 

vara ett starkt incitament för hyresvärdar att införa källsortering av matavfall. Hyresvärdar 

påverkas inte själva i så hög grad av skillnader i avfallstaxan beroende på abonnemang då 

avgiften läggs på hyran för de boende. Här kan även hyresvärdar som vill sortera men har 

boende som är motsträviga använda sänkt hyra (eller avstå från hyreshöjning i X antal år) som 

påtryckningsmedel för att få alla att sortera.  

Men ledorden ”Öppet, nära, enkelt och tydligt” från tekniska kontorets 

kommunikationsstrategi i åtanke kan man utveckla kommunens app 

(Skellefteå kommun, 2012) så att den även innehåller en källsorteringsguide 

och andra tips som hjälper befolkningen att sortera rätt. Det finns redan nu 

många tips och idéer i källsorteringskalendern (Skellefteå kommun, 2012) 

som utkommer varje år som kan användas även i en sådan app. Liknande 

appar finns redan på flera ställen som i Karlstad (Karlstads energi, 2012) och 

hos SITA (SITA, 2012).  

 

För en snabb kontakt och dialog med kommuninvånarna kan tekniska kon-

toret ha en frågelåda eller chatt (eller båda delarna då en chatt bör vara tids-

begränsad) på hemsidan där invånarna kan ställa frågor och få snabba svar. 

Det kan skapas en grupp på facebook där man uppdaterar statusen med ny-

heter, påminnelser och annan information, där kan även de som ”gillat” sidan 

skriva kommentarer och frågor. Enligt Lena Carlsson (2009) ökar tiden människor spenderar 

på sociala medier och allt fler företag och organisationer finns tillgängliga. Skellefteå kom-

mun finns representerade på flera andra sätt redan i dagsläget. Det är viktigt för att stimulera 

fortsatt källsortering att kunden får feedback på sina frågor och åsikter.  

Bild 7 App. (SITA, 2012) 
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Kommunen är arbetsgivare till ungefär 10 % av kommunens invånare (Skellefteå kommmun, 

2011) och det ger ett gott underlag för interna kampanjer för att motivera personalen till att 

källsortera bättre, om personalen tar med sig informationen hem och får sina familjer att börja 

eller förbättre sorteringen når det många människor. Sådana kampanjer kan vara anslag på 

toalettdörrar med information om källsortering, kanske tips eller intressanta fakta. Man kan 

trycka liknade tips och fakta på servetter, bordsunderlägg eller andra artiklar som ofta an-

vänds på alla kommunens arbetsplatser. Man kan trycka en inforuta på fakturan som alla med 

abonnemang får.   

I Skellefteå kommuns avfallsplan finns ett antal möjliga aktiviteter för varje miljömål som 

kommunen satt upp. En mer specifik och detaljerad plan för hur målen ska uppnås som kom-

municerades ut till allmänheten vore en positiv förstärkning som visade på att kommunen 

försöker uppnå vissa mål. Man kan även förklara varför det är viktiga att arbeta med just 

dessa frågor.   

Den stora andelen frågor i telefonstatisktiken om var man kan hämta nya majspåsar antyder 

att tillgängligheten kan förbättras, kanske man kan avtala med matvaruaffärer att de kan ha 

majspåsar i deras kassor/kundtjänster. 

För att förbättra källsorteringen av matavfall kan man kombinera flera olika metoder. För att 

öka antalet invånare som har abonnemang för källsortering kan taxan vara det avgörande, 

behöver skillnaden vara större så kan man justera det på olika sätt. Det kan även vara inform-

ation om hur man går till väga och om man upplever det svårt att få tag på nya majspåsar. För 

att få fler att sortera i flerfamiljshus där ägaren inte är intresserad kan det vara givande att 

informera de boende i huset, så kan de önska källsortering hos ägaren. Flera av de föreslagna 

åtgärderna kan både motivara fler att källsortera matavfall och motivera det som redan sorte-

rar att vara noggrannare.  

Det pågår forskning i ämnet källsortering och hållbarhet (Hållbar avfallshantering , 2012), att 

följa deras resultat när det kommer kan ge god information om hur man förbättrar källsorte-

ringen.  

7.1 Idéer för vidare undersökningar 

En fråga som inte ställdes i de undersökningar som studerades var om det har betydelse för 

boende i flerfamiljshus att det är en värd eller förening som är ansvarig gentemot kommunen, 

det är inte privatpersonen som är kunden. Kan det i så fall vara en bidragande orsak till att de 

sorterar sämre? 

Källsortering på arbetsplatser, organisationer och i offentlig verksamhet bör vara intressant att 

studera.  

Vid plockanalyser vore det intressant att ta reda på vad de fulla förpackningar som räknas som 

matavfall väger (helst vad själva förpackningen väger även utan innehåll).  
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Antalet besökare på hemsidan och vad de söker på skulle vara intressant att studera, vilka 

sökord är vanligast? Vad hittar man på dessa? 

Om det inte ingår i den forskning om källsortering och hållbarhet som pågår vore det intres-

sant om man tog reda på hur boende i hyreshus själva anser att deras källsortering kan 

förbättras. De som slarvar bör vara en bra källa till information om hur de kan förbättra sitt 

sorterande.  

7.2 Felkällor 

Tidsaspekten begränsar både bredden och djupet på undersökningen, vilket leder till snäva 

avgränsningar och då kan påverkande faktorer förbises.  

Det framstår som få frågor gällande källsortering i telefonstatisktiken, det kan finnas ett mör-

kertal här. Kanske inte alla samtal registreras?  

Solna har inte fått resultatet av sin plockanalys ännu, det hade varit intressant att ha med även 

deras resultat.  

 

8 Slutsatser 

Det är inte en stor vaneförändring att källsortera, och det kommer att bli norm därför bör fo-

kus vara att uppmuntra de som redan sorterar likväl som att få fler att börja källsortera 

matavfall. 

Det kan räcka med mindre åtgärder för att se ett förbättrat källsorteringsresultat. 

Det är viktigt att motivera boende i flerfamiljshus, både att börja sortera och att sortera bättre.  

En bra kommunikation med invånarna i kommunen ökar chansen att de ser positivt på källsor-

tering av matavfall.  

Det effektivaste sättet att snabbt se resultat är om man kombinerar flera åtgärder. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1, Solna kommuns informationsbroschyr: 
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Bilaga 2, Exempel på Skellefteå kommuns källsorteringsinformation  

 


