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Abstract  

As a result of an increased consumption, waste volumes has grown steadily throughout the 

1900s, and this puts great demands on an efficient and ecological sustainable waste 

management on both local and national level. In order to evaluate collection and disposal of 

household waste, a large number of Sweden´s municipalities are using waste analyses. The 

overall aim of this study has been to summarize and assess results from waste analyses 

executed in Härjedalen´s municipality during the years 2007-2011.The evaluation has given 

information about the household waste´s composition, quantity and change in time. The 

report´s objective has been to create a basis which the municipality can use in planning of 

future information efforts and other measures, and give some proposals on how these can be 

designed and targeted. Therefore, the report also highlights research on motivations factors 

that affects environmentally conscious behavior such as recycling, and how different 

instruments like information can be used to promote this. The study also discusses how 

municipalities in general can use waste analysis as a tool to achieve a more efficient waste 

management. The results of the evaluation showed that the amount of organic waste have 

increased and represented in year 2011 more than half of the total household waste. The 

packaging waste and the combustible waste have decreased. Sorting rate was generally high. 

The household were less good at sorting plastic. 

Keywords: waste disposal, waste analysis, recycling, attitude, and environmental behavior.  

 

Sammanfattning 

Till följd av en ökad konsumtion har avfallsmängderna växt stadigt under hela 1900-talet, 

vilket ställer höga krav på en effektiv och ekologisk hållbar avfallshantering på kommunal 

som nationell nivå. För att kunna utvärdera insamling och hantering av hushållsavfall har en 

stor del av Sveriges kommuner under senare tid använt sig av plockanalys. Den här studiens 

övergripande syfte har varit att sammanställa och evaluera resultat från plockanalyser utförda 

i Härjedalens kommun under åren 2007-2011. Genom utvärderingen har en bild av avfallets 

sammansättning, mängd och förändring i tid kunnat presenteras. Uppsatsens mål har varit att 

skapa ett underlag som Härjedalens kommun kan använda vid planering av framtida 

informationsinsatser och andra åtgärder, samt ge några förlag på hur dessa kan utformas och 

inriktas. I rapporten belyses därför också forskning kring de drivkrafter och faktorer som styr 

beteende kring källsortering, och hur olika styrmedel såsom information kan användas för att 

främja miljömedvetna handlingar. Rapporten diskuterar även hur man generellt på 

kommunnivå kan använda plockanalys som redskap för att uppnå en effektivare 

avfallshantering. Resultaten från utvärderingen visade bland annat att mängden matavfall i 

kommunen har ökat och utgjorde år 2011 mer än hälften av hushållsavfallet. Mängden 

förpackningsavfall, liksom det brännbara avfallet har minskat till år 2011. 

Källsorteringsgraden var överlag hög, sämst är hushållen på att källsortera plast.  

Nyckelord: Avfallshantering, plockanalys, källsortering, attityd, miljöbeteende.  
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Termer och begrepp 

Nedan följer några i rapporten vanligt förekommande termer och begrepp. De är till stor del 

hämtade från Avfalls Sveriges rapport ”Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens 

kärl och säck avfall” (2011).  

Avfall - definieras som ”alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller 

är skyldig att göra sig av med”.  

Plockanalys - är en metod för karakterisering av hushållavfall.  

Undersökningsområde – är det område vilket avfallet som ska analyseras, har hämtats i från. 

Moderprov – insamlad mängd avfall från undersökningsområdet. 

Fukt- och smutskorrektionsfaktor – faktor som används för att korrigera vikten på ett 

avfallsslag, ofta förpackningar och tidningar, för fukt och smuts som har absorberats av 

avfallet. 

Källsorteringsgrad – andelen utsorterat avfall av den totala mängden avfall. Avfallet kan 

utgöras av ett avfallsslag (t.ex. matavfall) eller en grupp av avfallsslag (t.ex. förpackningar 

och returpapper). För att källsorteringsgraden ska kunna beräknas krävs uppgifter om både 

mängd utsorterat och mängd ej utsorterat avfall av aktuella avfallsslag. 

Blandad brännbar fraktion – i kommuner som saknar utsortering av matavfall samlas både 

matavfall och annat brännbart avfall in som en blandad brännbar fraktion. 

Producentansvaravfall - sådant avfall som omfattas av producentansvaret. I denna rapport 

avses tidningar, förpackningar av papper, plast, metall och glas. Används här synonymt med 

förpackningsmaterial/avfall.  

Hämtningsfrekvens- anger hur ofta tömning av avfallskärl sker inom ett visst tidsintervall. 

Genereringstid- antal dagar under vilka det insamlade avfallet har genererats.  
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1. Inledning 
Vi i västvärlden lever i idag i ett samhälle där det köps och slängs som aldrig tidigare, och vår 

tilltagande konsumtion har medfört en kraftig ökning av både material- och energianvändning 

under hela 1900-talet. Vårt levnadssätt medför en omfattande miljöpåverkan och resulterar 

ofrånkomligen i stora avfallsmängder. Det ställer höga krav på en effektiv och ekologiskt 

hållbar avfallshantering på kommunal som nationell nivå. (Avfall Sverige, 2011b). 

En utvidgad miljölagstiftning, nya miljömål och ökade krav har fått landets kommuner att på 

senare tid utveckla och förbättra sina system för insamling av förpackningsmaterial och annat 

avfall. För att kunna utvärdera insamlingssystemen och se var man behöver rikta framtida 

åtgärder, krävs tillförlitliga uppgifter om avfallsflödets sammansättning och mängd (RVF 

Utveckling, 2005). Ett i detta avseende mycket användbart verktyg är så kallad plockanalys, 

där den vanliga ”hushållsopan” får tjäna syfte som en viktig databas (Avfall Sverige, 2011a).    

Denna uppsats baseras på ett uppdrag av Härjedalens kommun som har utfört plockanalyser 

på hushållens säck- och kärlavfall under de senaste fem åren. För att kommunen ska kunna 

dra större nytta av undersökningarna behövs en fördjupad utvärdering och sammanställning 

av analysresultaten.  

Tillsammans med vårt resurskrävande livsmönster följer också ett ansvarstagande på hushålls- 

och individnivå där det åligger varje person att anpassa sina handlingar till ett mer 

kretsloppsinriktat samhälle. Med denna utgångspunkt undersöker studien teorier och 

forskning på de faktorer och drivkrafter som påverkar människors attityd, beteende och vanor 

kring avfall och källsortering.  

1.1 Syfte och mål  
Syftet med denna studie är att utvärdera och sammanställa resultat från plockanalyser utförda 

i Härjedalens kommun under åren 2007 -2011 för att få en översiktlig bild över 

hushållsavfallets flöde, sammansättning och dess förändring i tid.  

Målet är att skapa ett underlag som kommunen kan använda vid utformandet av framtida 

informationsinsatser och andra åtgärder, samt ge några förslag på hur dessa kan utformas och 

inriktas.  

1.1.2 Frågeställningar 

 Hur många kg avfall genereras per vecka och hushåll? 

 Hur ser avfallets sammansättning ut, uttryckt i kg per hushåll?  

 Kan man se några tydliga trender i avfallssammansättningen? 

 I vilken omfattning sorterar invånarna sitt avfall? (Källsorteringsgrad). 

 Hur kan framtida informationsinsatser inriktas, med utgångspunkt från 

analysresultaten samt uppsatsens teoretiska referensram? 
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1.2 Avgränsningar  
Geografiskt omfattar studien Härjedalens kommun och avgränsas till tre 

undersökningsområden från vilka hushållens säck- och kärlavfall har analyserats. Dessa är 

Sveg, Vemdalsskalet och Glesbygd, som består av glesbygdsorterna Älvros och Linsell. Den 

tidsmässiga avgränsningen är från år 2007 till 2011. En plockanalys består av fem delmoment 

och rapporten innefattar endast det steg som innebär utvärdering av resultat. Framräknandet 

av källsorteringsgrad har begränsats till att endast omfatta år 2011.  

 

2. Metod 
 Rådata från samtliga fem års plockanalyser har sammanställts, beräknats om och därefter 

utvärderats. Den procentuella fördelningen av de olika avfallsslagen i respektive moderprov 

var känd sedan tidigare, och sammanställdes nu i dataprogrammet Excel. För att kunna räkna 

om samtliga data till kg per hushåll och vecka, krävdes uppgifter på antal hushåll och 

hämtningsfrekvens i respektive undersökningsområde . När dessa framtagits gjordes de 

beräkningar som står beskrivna i avsnitt 2.2.   

I utvärderingen jämfördes sedan framräknade resultat med Avfalls Sveriges nyckeltal för att 

få referensvärden att utgå ifrån. Likaså jämfördes de olika årens plockanalyser inbördes för att 

eventuellt kunna urskilja trender i avfallssammansättningen.  

 Metoden har även innefattat en litteraturstudie på människors attityd och beteende kring 

källsortering. Denna har använts som underlag vid utvärdering av resultaten liksom vid 

framtagande av förslag på informationsåtgärder. 

2.1 Datainsamling 
Insamling av data som använts i bakgrund och teoridel har främst skett genom internet och 

sökmotorer såsom Google och Google Scholar. Sökord som använts är, plockanalys, 

källsortering, avfallshantering, miljömedvetenhet, miljö och attityder.  

God insikt i ämnesområdet har fåtts genom bland annat Naturvårdsverket och Avfall Sverige, 

samt olika forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar. Genom att följa källreferenserna i 

dessa har ytterligare bra fakta kunnat hämtas.  

Primärdata från samtliga års plockanalyser har funnits att tillgå hos Härjedalens kommun, 

genom rapporter från SAKAB som har utfört analyserna. Också uppgifter på antal hushåll och 

hämtningsfrekvens som har behövts för utvärdering av resultaten, har hämtats på kommunen. 

En stor del information om plockanalys har inhämtats via RFV Utveckling samt andra 

kommuners rapporter om plockanalys. Vid utvärdering av plockanalyserna har speciellt 

RVF:s Utveckling ”Manual för plockanalys av hushållsavfall” (2005) använts som stöd.  För 

att kunna jämföra analysresultaten med insamlade mängder förpackningsmaterial, har data 

från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hämtats. 

2.2. Beräkningar 
Moderprovens vikt och den procentuella fördelningen av avfallsslagen i respektive prov var 

sedan tidigare känd.  



4 

 

För att få ytterligare data har följande beräkningar gjorts: 

 

Mängd hushållsavfall per hushåll och vecka 

För att kunna beräkna hur mycket avfall ett genomsnittligt hushåll generar under en vecka, 

behövdes uppgifter om moderprovets vikt, antal hushåll, och hämtningsfrekvens i det område 

som provet hämtats ifrån.  

I uträkningen delades först moderprovets vikt med antalet bidragande hushåll, och den 

framräknade mängden avfall justerades därefter med avseende till hämtningsfrekvensen. För 

att få uppgifter om mängden hushåll i respektive delområde hämtades siffror på antal 

abonnenter. Då sådana uppgifter ej fanns att tillgå, räknades istället antalet avfallskärl som 

tömts vid provinsamling genom hämtningslistor. Här var viktigt att i möjligaste mån skilja på 

verksamhetskärl och de kärl som tillhörde hushåll.  

 Antal hushåll och hämtningsfrekvens i respektive undersökningsområde har antagits vara 

samma för samtliga år.  

När avfallsmängden i kg/hushåll/vecka var uträknad, multipliceras denna vikt med 

procentandelen av varje avfallsslag utifrån moderprovets sammansättning, och man fick då 

respektive avfallsfraktion i kg per hushåll och vecka.  

Källsorteringsgrad 

Källsorteringsgrad, eller sorteringsutbyte, är ett mått på i vilken omfattning hushållen sorterar 

sitt avfall. För att beräkna källsorteringsgraden jämförs den totala mängden uppkommet 

tidnings- och förpackningsavfall, med den årliga mängd som FTI inhämtar via 

återvinningsstationerna. På FTI: s hemsida finns statistik över Härjedalens insamlade 

producentansvarsmaterial utryckt i kg per invånare och år.   

 Först räknades mängden av varje förpackningsslag uttryckt i kg per hushåll och vecka om till 

kg per invånare och år, genom att mängden delades med det genomsnittliga antalet personer i 

ett hushåll. I Vemdalsskalet antogs detta genomsnitt vara högre än normalt. Det uppskattades 

genom att dela mängden bäddar som uppges finnas i Vemdalen enligt SkiStars AB hemsida 

(2011), med det kända antalet hushåll i området. I Glesbygd antogs hushållen utgöras av villor 

som i svenskt genomsnitt består av 2,6 personer. I Sveg räknades snittet fram genom att dela 

ortens hela invånarmängd med dess totala antal hushåll.  

För att kunna jämföra det rena och torra förpackningsmaterial som inkommit till FTI med det 

förpackningsmaterial som har legat blandat i det brännbara avfallet och sugit åt sig fukt och 

smuts, användes medelkorrigaktionsfaktorer för att korrigera avfallets vikt. Följande faktorer 

multiplicerades med våt vikt: 

 0,56 för plast och pappersförpackningar  

 0,65 för tidningar och metallförpackningar.  

Därefter dividerades den utsorterade mängden av varje förpackningsslag med den totalt 

uppkomna mängden av samma fraktion(utsorterad mängd som gått till materialåtervinning + 

mängd slängd i brännbart). På så vis fick man källsorteringsgraden angiven i procent.  
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3. Bakgrund 
Detta kapitel inleds med en kort redogörelse för hur avfallssituationen ser ut i Sverige och 

hur landets avfallshantering fungerar. Vidare beskrivs vad en plockanalys är, dess metod och 

användningsområde. Kapitlet avslutas med en beskrivning av Härjedalens kommun och de tre 

olika undersökningsområdena.        

3.1 Avfallshantering i Sverige  
Till följd av vår stigande konsumtion ökar också mängden avfall, och har historiskt sett ökat i 

ungefär samma hastighet som den ekonomiska tillväxten. Denna negativa trend ser ut att hålla 

i sig, och om inte tillräckligt effektiva åtgärder sätts in, befaras en fördubbling av 

avfallsmängderna till år 2030 (Avfall Sverige, 2011b). Den totala mängden hushållsavfall som 

år 2010 genererades i Sverige var 4 363 900 ton, eller 463 kg per person utslaget på hela 

befolkningsmängden (Avfall Sverige, 2011c).  

Enligt EU:s avfallshierarki ska man framför allt undvika och förebygga att avfall uppstår. 

Därefter prioriteras återanvändning följt av materialåtervinning, energiutvinning och i sista 

hand deponering (Naturvårdsverket, 2012). 

Materialåtervinning och källsortering är således viktiga verktyg för att minska miljöpåverkan 

från vår överkonsumtion och för att främja ett kretsloppanpassat samhälle. Källsortering 

innebär att avfall separeras i olika fraktioner och materialåtervinning betyder att det sorterade 

materialet återvinns, alltså används på nytt (Avfall Sverige, 2011c).  Detta ger en stor 

miljövinst ur flera aspekter då både uttaget av jordens ändliga resurser, jungfruligt material 

liksom energianvändningen minskar (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2006). 

I jämförande studier mellan materialåtervinning och förbränning med energiutvinning har det 

framkommit att det generellt sett är mest energieffektivt att materialåtervinna (IVL Svenska 

Miljöinstitutet, 2006). Detta motbevisar argument som att det skulle vara lika miljövänligt att 

slänga alla sopor i det brännbara, som att källsortera. 

Avfallshanteringen har under det senaste decenniet utvecklats och förbättrats avsevärt, inte 

minst till följd av producentansvaret som infördes under nittiotalet. Materialåtervinningen 

(inklusive biologisk återvinning) har under de senaste tio åren ökat med 50 procent (Avfall 

Sverige, 2011c). En viktig anledning till detta är att hushållen blivit allt bättre på att 

källsortera. 49 procent av Sveriges avfall går i dagsläget till materialåtervinning (medräknat 

biologisk återvinning) och lika stor andel till förbränning med energiutvinning. Mängden 

avfall som deponeras har minskat med 95 procent från år 2000 till 2010, och är idag nere på 1 

procent (Avfall Sverige, 2011c). 

3.1.1 Producentansvar 

1994 trädde den första förordningen om producentansvar i kraft med syftet att minska 

miljöpåverkan från returpapper och förpackningsavfall. Producentansvaret är lagstadgat i 

Miljöbalken (SFS 1998:808) och bygger på principen ”Polluter Pays Principle” (PPP), dvs. 

att förorenaren betalar. Det innebär att den som tillverkar, importerar eller säljer varor/ 

förpackningar har skyldighet att ta hand om dessa även efter konsumenternas slutanvändning 

(FTI, 2012).  Producentansvaret avser att ge incitament till producenterna att framställa 
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produkter som är resurssnåla, enkla att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen 

(Naturvårdsverket, 2011).  

De produktgrupper som idag omfattas av producentansvar är förpackningar, däck, 

returpapper, elektronik, batterier, läkemedel, fordon och radioaktiva produkter samt herrelösa 

strålkällor (Naturvårdsverket, 2011). Enligt lagen om producentansvar har hushåll och andra 

förbrukare en skyldighet att källsortera sitt avfall och lämna konsumerade varor och 

förpackningar till de insamlingssystem som tillhandahålls (FTI, 2012). Kommunerna har 

ansvar för att samla in och ta hand om det hushållsavfall som inte lyder under 

producentansvaret (SFS 1998:808).  

För att kunna utvärdera och förbättra avfalls- och insamlingssystemen på kommunal nivå 

behövs data som speglar invånarnas vanor och beteende kring bland annat källsortering. Ur 

denna aspekt är plockanalys en användbar metod som kan användas i ledet för en effektivare 

avfallshantering. 

3.2 Beskrivning av plockanalys 
Plockanalys är en metod för att karaktärisera sammansättningen av hushållens kärl- och 

säckavfall, alltså ett sätt att få veta vad människor slänger i sina vardagliga sopor (Oja, 2010). 

Användningen av plockanalys har blivit allt vanligare och omkring 60 % av Sveriges 

kommuner utförde analyser på hushållsavfall under tidsperioden 2007-2010 (Avfall Sverige 

2011a). Kortfattat innebär metoden att hushållsavfallet sorteras i olika fraktioner som sedan 

vägs separat. Därigenom får man fram en procentuell viktfördelning av de olika avfallsslagen 

(Oja, 2010). 

En plockanalys kan bidra med mycket värdefull information och beroende på dess 

bakomliggande syfte, ge svar på en rad olika frågeställningar. Enligt en undersökning bland 

Sveriges kommuner är det vanligaste syftet en utvärdering av insamlingssystemet (Avfall 

Sverige, 2011a). Detta för att se hur väl det fungerar och för att till exempel få veta i vilken 

omfattning invånarna källsorterar sitt avfall. Denna utvärdering kan sedan användas som 

underlag vid utformandet av framtida avfallsplaner, miljömål och åtgärder (Avfall Sverige, 

2011a). 

Andra vanliga syften med plockanalys är kvalitetskontroll av insamlat avfall inför återvinning 

(krävs ibland av behandlingsanläggningarna), granskning av hur insamlingen av 

producentansvarsavfall fungerar, samt planering för införande av ett styrmedel eller 

effektkontroll av en åtgärd. I många fall är också ändamålet med plockanalys att följa upp mål 

eller miljömål i avfallsplaner. (Avfall Sverige, 2011a). 

3.2.1 Metod för plockanalys 

Plockanalys av hushållsavfall bör enligt RVF Utvecklings ”Manual för plockanalys” (2005) 

innehålla följande delmoment: 

 

1. Förstudie: I detta steg ska plockanalysens syfte fastställas, undersökningsområde 

väljas och identifieras, samt val av metod bestämmas. Här behövs data om 

invånarantal, antal hushåll, säsongsvariationer osv. samlas in och dokumenteras för att 
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ge underlag till stratifiering (indelning i delområden). Även avfallsinsamlingen bör 

beskrivas med avseende på organisation, styrmedel, insamlingsrutter, 

insamlingsintervall och så vidare.  

2.  Provinsamling: Detta moment innebär insamling och vägning av avfall från 

undersökningsområdena, de insamlade avfallsmängderna kallas moderprov. 

3.  Provneddelning: I detta steg sker uttag av delprov ur den insamlade avfallsmängden 

för analys.  

4.  Plockanalys: Det här momentet innefattar kategorisering av den uttagna 

avfallsfraktionen genom att provmängden delas upp i olika avfallsslag, som sedan 

vägs separat.  

5. Utvärdering: Detta steg omfattar sammanställning, analys och redovisning av 

resultaten från plockanalysen. Resultaten bör sammanställas i t. ex cirkel och 

stapeldiagram för en enkel översikt och tolkning. Här bör nyckeltal framtas som är 

relevanta för plockanalysens bakomliggande syfte. Exempel på nyckeltal är: 

 

  Andel producentansvarsmaterial i restavfallet 

 Andel biologiskt behandlingsbart material i restavfallet 

 Andel deponirest i restavfallet 

 Andel föroreningar i källsorterade material 

 Genereringstakt ”Specific waste generation rate” (kg avfall/invånare·år) 

 Källsorteringsgrad [kg källsorterade material/kg (restavfall + källsorterade 

material)]. 

 

Insamlingen av det hushållsavfall som ska analyseras sker vanligen inom den ordinarie 

avfallshämtningen, där ett modersprov tas från varje undersökningsområde. RVF Utveckling 

(2005) rekommenderar att moderprovet ska bestå av hela lasten från en utvald hämtningsrutt i 

området, och motsvara ett normalt hämtningsintervall.  

Plockanalyserna utförs vanligen vid ett tillfälle per år. För att kunna se skillnader och trender i 

avfallssammansättningen genom tid, bör plockanalyserna genomföras regelbundet under en 

längre period (RVF Utveckling, 2005).  

 

Vanligen så redovisas kärl- och säckavfallets fördelning i procentandelar av respektive 

avfallsslag, som till exempel matavfall eller förpackningsmaterial. Man kan också redovisa 

avfallets sammansättning genom mängden av varje avfallsslag i kg per hushåll och vecka 

(Avfall Sverige, 2011a). Genom att beskriva avfallssammansättningen i vikt påverkar inte det 

uträknade värdet för en viss avfallsfraktion värdet för något annat avfallsslag. Fördelen med 

att beskriva resultaten i kg per hushåll och vecka är också att de blir jämförbara med data och 

resultat från andra plockanalyser. Nackdelen med redovisa avfallssammansättningen på detta 

vis är att det kräver mer tid och bakgrundsdata (Avfall Sverige, 2011a). 

 

3.3 Härjedalens kommun 
Härjedalens kommun är storleksmässigt landets femte största kommun och har i huvudsak 

samma geografiska areal som landskapet Härjedalen (Härjedalens kommun, 2011). 
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Kommunen är mycket glest befolkad med 0,9 invånare per kvadratkilometer, och har en total 

befolkningsmängd på cirka 10 500 invånare (Statistiska centralbyrån [SCB], 2011). Sveg är 

centralort med 2547 invånare och utgör därmed den största tätorten i Härjedalen (SCB, 2011). 

Uppskattningsvis besöker cirka 500000 turister Härjedalen årligen och under vintern är det 

främst skidorterna Vemdalen och Funäsdalen som lockar besökare till kommunen 

(Härjedalens kommun, 2011). 

3.3.1 Plockanalys i Härjedalen 

Härjedalens kommun började utföra plockanalyser år 2007 och avfallsproverna är hämtade 

från tre olika undersökningsområden. Dessa är som tidigare nämnts Sveg, Vemdalsskalet och 

Glesbygd. Plockanalyserna har genomförts en gång årligen och vid ungefär samma vecka på 

året (se bilaga 3 för precisa datum). Insamlingen av moderprover har skett genom den 

ordinarie avfallshämtningen i respektive område.  Utförandet av plockanalyserna har därefter 

skett på SAKAB AB:s anläggning i Norrtorp. Kommunens syfte med plockanalyserna har 

varit att få en bild över avfallsflödets sammansättning och förändring genom tid, och därmed 

en utgångspunkt för hur man ska inrikta framtida informationsinsatser samt andra åtgärder 

(Erixon, M., muntligen). 

Resultaten från genomförda plockanalyser har hittills redovisats i procentandelar. 

 

Härjedalens kommun har i dagsläget ingen utsortering av matavfall utan allt hushållsavfall 

samlas in som en brännbar fraktion (Erixon, M., muntligen). De flesta hushåll är hänvisade att 

lämna sitt källsorteringsavfall på FTIAB: s återvinningsstationer som finns utplacerade på 

orterna.  

De tre undersökningsområdena skiljer sig åt i storlek och befolkningsstruktur. Glesbygd 

omfattas av glesbygdsorterna Linsell och Älvros, vilka år 2005 hade en folkmängd på 66 

respektive 170 personer (SCB, 2011). På båda dessa orter finns en återvinningsstation för 

samtliga förpackningsmaterial (FTI, 2012). Vemdalsskalet är en turistort med stora 

säsongsvariationer i hur många personer som bor och vistas i området. Antal hushåll är 920, 

mängden bäddar är betydligt högre och uppges på SkiStars AB hemsida (2011) vara omkring 

5000 st.  Här finns en återvinningsstation med insamling för alla förpackningsmaterial. Sveg 

är en tätort och störst av de tre områdena om man ser till antalet hushåll, som är cirka 1007 

stycken. Det finns här två återvinningsstationer för insamling av samtliga källsorteringsavfall 

(FTI, 2012).   

Det insamlade och analyserade avfallet från dessa tre delområden får anses representera 

avfallssammansättningen i hela Härjedalens kommun. 

4. Drivkrafter och styrmedel  
I detta kapitel behandlas forskning om de drivkrafter och faktorer som ligger bakom attityd 

och beteende kring hushållens källsortering. Vidare belyses effekten av olika styrmedel och 

hur dessa bör vara utformade i avseendet att främja ett miljömedvetet handlingsmönster.  
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4.1 Faktorer bakom attityd och beteende  
Trots att många människor idag anser sig vara miljömedvetna är steget långt från attityd till 

handling, och enligt Anna- Lisa Lindén, professor inom sociologi, finns det en rad variabler 

som inverkar på vägen däremellan. I frågan om vad som styr hushållens beteende kring 

källsortering har det visat sig att infrastruktur, fysisk tillgänglighet och närhet är mycket 

avgörande faktorer (Sörbom, 2003). Likaså är de samhälleliga styrmedlen såsom lagar och 

regler, information och ekonomi, viktiga i syftet att stimulera ett miljömedvetet beteende 

(Lindén, 2002). Forskning visar också på att normer, kön och ålder i olika hög grad har 

betydelse för vårt agerande (Lindén, 2002; Sörbom, 2003; Naturvårdsverket, 2008).  

4.2 Demografiska faktorer 
Forskning har visat att demografiska olikheter sällan kan förklara varför människor sorterar 

eller inte. Det är svårt att sammanställa en profil på den ”typiske källsorteraren” enbart efter 

bakgrundsvariabler såsom kön, boendeform, inkomst och ålder (Sörbom, 2003). Sörbom 

(2003) menar att viljan att källsortera finns hos de flesta människor oavsett bakgrund och 

livsomständigheter, men som nämns ovan spelar flera faktorer in till vilken grad man faktiskt 

gör det. De demografiska bakgrundsvariabler som återkommande visat sig ha störst betydelse 

är ålder och generationstillhörighet, samt kön (Sörbom, 2003).  

Trots att unga människor i allmänhet har en hög medvetenhet kring miljöfrågor är de mindre 

bra på att miljöanpassa sitt levnadsmönster i praktiken (Lindén, 2002). Här menar Lindén 

(2002) att det handlar om ett översättningsproblem för hur man omsätter miljökunskap i 

vardagliga handlingar. Den äldre delen av befolkningen agerar i sin tur oftare miljöanpassat, 

trots att de generellt sett har en lägre kunskapsnivå. Detta kan förklaras av att de vuxit upp i 

ett samhälle när man i högre grad hushöll med resurserna (Lindén, 2002).  

Ur ett genusperspektiv källsorterar kvinnor i större utsträckning än män, vilket kan bero på att 

det ofta är de som sköter en stor del av hushållsarbetet (Sörbom, 2003).  

4.3 Infrastrukturella förutsättningar 
Om ansvaret för att agera miljöanpassat ska ligga på individ- och hushållsnivå krävs också att 

det finns kollektiva system och lösningar som möjliggör detta. Infrastrukturella åtgärder som 

till exempel fler återvinningsstationer och speciellt i kombination med andra styrmedel har 

visat sig leda till en ökad källsortering (Naturvårdsverket, 2008). 

Sörbom (2003) drar slutsatsen att fysisk tillgänglighet och i synnerhet närhet, är avgörande 

faktorer för till vilken omfattning hushållen källsorterar sitt avfall. Denna slutsats bekräftas till 

exempel genom utvärderingen ”Hushållens källsortering i sex kommuner”. Där har det visat 

sig att möjligheten till fasighetsnära hämtning av förpackningsmaterial har fördubblat 

källsorteringsgraden, jämfört med de hushåll som enbart hade alternativet att lämna sitt 

källsorteringsavfall till en återvinningsstation (Domeij, Vukicevic, Meijer & Lagerkvist, 

2004). Ett viktigt kriterium är också att återvinningsstationer och andra insamlingssystem är 

praktiskt och trevligt planerade, då utformningen påverkar mängden källsorterat material. 

Brister i utrustning och anordningar gör att vissa inte sorterar alls (Schultzén & Magnusson, 

2008). 
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4.4 Normer 
Normer är informella regler för hur man bör bete sig i ett visst sammanhang. Man kan här 

prata om två olika typer av normer; personliga och sociala (Naturvårdsverket, 2008). För att 

stimulera en ökad källsortering har forskning visat att det är viktigt att aktivera de personliga 

normerna, som i denna kontext då innebär att individen känner ett moraliskt ansvar för att 

agera miljövänligt (Naturvårdsverket, 2008). De sociala normerna är också viktiga då vi i hög 

grad påverkas av hur människor i vår omgivning agerar och av de förväntningar som finns i 

samhället (Lindén, 2002). De sociala normerna kan internaliseras och bli en del av den egna 

individens värderingar, vilket då ytterligare påverkar dennes agerande (Naturvårdsverket, 

2008). 

4.5 Ekonomiska styrmedel 
Lindén (2002) menar att positiva ekonomiska styrmedel i form av exempelvis bonus, rabatter 

och subventioner i större utsträckning leder till förändring av både attityd och handlingsätt, än 

styrmedel som ger en negativ verkan av en handling. Vanliga negativa styrmedel är skatter, 

avgifter och böter. Dessa får ofta en kortsiktig verkan då människor efter hand anpassar sig 

till exempelvis nya prisnivåer och effekten därmed stagnerar.  

 

Viktbaserad taxa är ett effektivt styrmedel som innebär man betalar för avfallets faktiska vikt, 

istället för en fast avgift efter sopkärlets volym (Avfall Sverige, 2009). Flera studier har visat 

att viktbaserad taxa ökar källsorteringsgraden och minskar mängden avfall. Däribland 

uppvisade en ny, svensk undersökning en avfallsminskning med omkring 20 procent (Avfall 

Sverige, 2009; Sörbom, 2003). En risk med viktbaserad avfallstaxa är dock att hushållen gör 

sig av med sitt avfall på otillåtet vis, genom att till exempel lämna avfallet i naturen eller på 

återvinningsstationerna (Domeij et al., 2004). 

Det har dock i flera studier framkommit att det inte ensamt är de ekonomiska incitamenten 

som leder till en ökad källsortering (Sörbom, 2003). Hushållen tycks vara beredda att ägna 

mer tid åt källsortering än vad som kan förklaras av enbart ekonomiska motiv, förutsatt att det 

finns en infrastruktur som möjliggör detta (Sörbom, 2003).  

4.6 Information som styrmedel 

 Det finns också andra styrmedel som kan stimulera ett miljömedvetet beteende.  Information 

är ett verktyg som kan användas med goda resultat om den är rätt utformad (Naturvårdsverket, 

rapport 5059). För att ge bäst verkan ska den kunna passas in ett konkret sammanhang och 

dessutom vara kopplad till en faktisk förändring i människors vardag (som till exempel en 

utökad möjlighet att källsortera) (Sörbom, 2003).  

Tydlig och lättbegriplig information är särskilt betydelsefull vid till exempel införandet av ett 

nytt system (Sörbom, 2003). Forskning har visat att information som har ovanstående 

egenskaper når fram i större utsträckning än information som är detaljerad och som man själv 

måste leta upp (Lindén, 2008). Delaktighet tycks också vara en viktig faktor vid utformningen 

av informationskampanjer gällande källsortering. De kampanjer som gjorde det enkelt för 

hushållen att medverka, var också de kampanjer som lyckades bäst (Sörbom, 2003). 
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 Information som enbart fokuserar på fakta är inte alltid effektivt i avseendet att ändra en 

persons attityd. Det tycks heller inte vara speciellt verksamt med information eller propaganda 

om det ”goda ”i att källsortera, i fråga om att förändra människors vardagliga beteende 

(Sörbom, 2003). Information som istället inriktas på attityder och subjektiva normer har visat 

sig fungera bättre (Schultzén & Magnusson, 2008).  

Information som styrmedel ger i regel långsamma förändringar då den bygger på ett frivilligt 

åtagande för att ha någon verkan (Lindén, 2002). Det är relativt enkelt att påverka människors 

attityd och att få dem att vilja förändra sitt beteende. Svårigheten ligger emellertid i att få 

människor att omsätta tanke till handling i det vardagliga livet (Lindén, 2002). 

 Massmedieforskningen har visat att information i allmänhet och särskilt masskommunikation 

har en liten påverkansmöjlighet i fråga om beteendeförändringar . Det är därför av stor vikt att 

ha tillräcklig kunskap om det segment man vill nå med informationen, och man bör känna till 

målgruppens intressen, attityder och upplevda behov. (Naturvårdsverket, rapport 5059). 

Information är ett nödvändigt styrmedel men inte effektivt nog på egen hand . Lindén (2002) 

liksom Sörbom (2003) drar slutsatsen att en kombination av olika styrmedel ger större verkan 

än var och ett för sig. Lindén (2002) lyfter också fram vikten av positiv feedback när 

människors beteende har förändrats i rätt riktning. Till exempel kan återkopplingen vara i 

form av resultat från en insamlingskampanj av farligt avfall, uppföljning av källsortering eller 

bonus och rabatter.  

 

5. Resultat 

I det här kapitlet redovisas resultaten från utvärdering av plockanalyser utförda i 

Härjedalens kommun under åren 2007-2011.  

 

5.1 Moderprover 
I tabell 1 visas moderprovens vikt för respektive undersökningsområde och år. 

Tabell 1. Moderprovets vikt (i kg) för tidsperioden 2007- 2011.  

Undersökningsområde    År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 

Sveg 4540 2840 3920 5920 6460 

Vemdalsskalet 11920 4960 8340 11920 10 320 

Glesbygd (Älvros, Linsell) 5760 7940 5180 2940 2260 

 

Tabell 1 visar att den insamlade mängden hushållsavfall var genomgående större i 

Vemdalsskalet än i Sveg och Glesbygd, med undantag för år 2008. I Sveg var moderprovets 

vikt högre de sista två åren än tidigare år och motsvarande lägre i Glesbygd.  
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5.2 Antal hushåll och hämtningsfrekvens 
I tabell 2 anges antalet hushåll i Sveg, Vemdalsskalet och Glesbygd som representerar varje 

moderprov. Vidare visas hur ofta kärltömningen sker i respektive undersökningsområde. 

Antalet hushåll och hämtningsfrekvensen har antagits vara samma för alla år.  

Tabell 2. Antal hushåll och hämtningsfrekvens i respektive undersökningsområde. 

I Sveg är antalet hushåll 484 stycken, i Vemdalsskalet 920 och i Glesbygd 238. I Sveg och 

Glesbygd hämtas hushållsavfallet varannan vecka, och i Vemdalsskalet två gånger i veckan. 

 

5.3 Avfallsmängder 
I tabell 3 visas den totala mängden säck- och kärlavfall ett hushåll i Sveg, Vemdalsskalet samt 

Glesbygd generade per vecka vid tidpunkten då plockanalyserna utfördes respektive år. 

Tabell 3. Avfallsmängd per hushåll och vecka i respektive undersökningsområde. Vikt i kg.  

Område                            (År) 2007  2008 2009 2010 2011 

Sveg    4,69  2,93 4,05 6,12 6,67 

Vemdalsskalet      25,92  10,78 18,12 25,92 22,44 

Glesbygd (Älvros, Linsell)     12,10       16,68 10,88 6,18 4,75 

 

Tabell 3 visar att avfallsmängden i Sveg har ökat från år 2008 till 2011. En avvikande låg 

mängd kan ses år 2008. 2011 genererade ett hushåll i Sveg 1,98 kg mer avfall än år 2007. 

Vemdalsskalet uppvisar större avfallsmängder för alla år (utom 2008), än övriga områden. En 

minskning kan ses från år 2010 till 2011 med 3,48 kg.  År 2008 var avfallsmängden 

avvikande låg. I Glesbygd var avfallsmängden som högst år 2008 och har därefter minskat. 

Mest avfall år 2011 genererade ett hushåll i Vemdalsskalet, följt av Sveg och Glesbygd.  

  

Undersökningsområde Antal 

hushåll 

Hämtningsfrekvens  

Sveg 484 Varannan vecka  

Vemdalsskalet 920 2 ggr per vecka  

Glesbygd (Älvros, Linsell) 238 Varannan vecka   
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5.4 Avfallssammansättning 
I figur 1, 2 och 3 visas för Sveg, Vemdalsskalet och Glesbygd hushållavfallets totalmängd och 

sammansättning av de olika avfallsslagen i kg per vecka vid tillfället för respektive års 

plockanalys.   
 

 
Figur 1. Avfallets sammansättning i Sveg, år 2007 – 2011. Vikt i kg per vecka och hushåll.  

År 2008 och 2009 var mängden biologiskt/organiskt avfall per hushåll och vecka i Sveg, 1 kg 

respektive 0, 92 kg. År 2010 hade mängden stigit och 2011 uppgick den till 3,8 kg per hushåll 

och vecka. Man kan se en ökning av både det brännbara, biologiska och 

producentansvarsavfallet mellan år 2008 och 2010. Ökningen av den totala avfallsmängden 

från år 2010 till 2011 beror på att det biologiska avfallet ökat kraftigt då de andra 

avfallsslagen istället har minskat.  

 

Mängden förpackningsmaterial i avfallet var högst år 2010 och 2011 hade mängden sjunkit 

igen. Mängden brännbart var också högst år 2010, förutom år 2007 då bioavfallet också 

inräknades i den brännbara fraktionen. År 2011 hade mängden brännbart avfall sjunkit till 

1,35 kg per hushåll och vecka.  

Elektronik samt farligt avfall ger mycket små utslag i kg per hushåll och vecka, och inga 

avvikande mängder gällande farligt avfall har uppmätts. År 2010 var mängden el- och 

elektronik 0,06 kg per hushåll och vecka. Övrigt/restfraktion förkommer i ytterst små 

mängder efter år 2009 och framåt.  
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Figur 2. Avfallets sammansättning i Vemdalsskalet, år 2007-2011. Vikt i kg per vecka och hushåll. 

Också i Vemdalsskalet syns att mängden biologiskt/organiskt avfall i hushållsavfallet ökat 

kraftigt från år 2008 då mängden per hushåll och vecka var 3,6 kg, till år 2011 då den var 12,5 

kg. Trots att den totala avfallsmängden minskade mellan år 2010 och 2011, ökade mängden 

bioavfall och utgjorde därmed drygt hälften av hushållsavfallet. 

 

Mängden förpackningsmaterial och brännbart i avfallet har varierat genom åren. Mellan år 

2007 och 2008 sjönk mängden av båda dessa markant, särskilt det brännbara avfallet. Efter 

2008 ökade mängden brännbart och producentansvarsmaterial igen. År 2010 var mängden 

förpackningsmaterial åter i storlek med den som generades år 2007. Från år 2010 till 2011 

minskade mängden producentansvarmaterial, och det brännbara avfallet sjönk från 6,88 kg till 

2,06 kg. Övriga fraktioner förekom endast i små mängder under samtliga år.  
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Figur 3. Avfallets sammansättning i Glesbygd, år 2007 till 2011. Vikt i kg per vecka och hushåll.  

 

I figur 3 kan man se att mängden biologiskt/organiskt avfall i hushållens veckoliga avfall 

minskat från 5,07 kg år 2008 till 1,65 kg år 2010. År 2011 hade mängden bioavfall ökat till 2, 

89 kg och utgjorde mer än hälften av den totala avfallsmängden. Mängden 

förpackningsmaterial i avfallet har minskat för varje år från 2008 till 2011. Det brännbara 

materialet i hushållsavfallet har minskat för varje år (med undantag för 2009) och år 2011 var 

mängden brännbart 0,96 kg per hushåll och vecka. Mängden elektronikavfall var år 2010 0,03 

kg per hushåll och vecka. Övrigt avfallsmaterial har minskat från 2008 och var mycket låg år 

2011. 
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5.5 Producentansvarsmaterial i hushållsavfallet 
I figur 4 ges en översikt på den totala mängd (i kg per vecka) producentansvarsmaterial som 

återfanns i hushållens säck- och kärlavfall i Sveg, Vemdalsskalet och Glesbygd vid respektive 

års plockanalys. 

 
Figur 4. Total mängd producentansvarsmaterial i hushållsavfallet. Utryckt i kg per vecka. 

 

Figur 4 visar att mängden förpackningsavfall i hushållsavfallet varierade stort mellan 

undersökningsområdena och åren. År 2007 genererade ett hushåll i Sveg 1,76 kg 

producentansvarmaterial per vecka. År 2010 hade siffran stigit till 2,24 kg.  Året därpå, 2011, 

hade mängden sjunkit och ett Sveg-hushåll genererade 1,47 kg förpackningsavfall per vecka.  

År 2007 genererade ett hushåll i Vemdalsskalet 11, 07 kg producentansvarsmaterial per vecka 

och 2008 hade mängden sjunkit betydligt till 4, 94 kg. År 2010 hade mängden åter stigit, till 

10,27 kg. 2011 års resultat visar att mängden förpackningsmaterial sjunkit till 7,79 kg per 

hushåll och vecka.  

I Glesbygd var den totala mängden uppkommet producentansvarsmaterial i avfallet 3,9 kg per 

hushåll och vecka år 2007. År 2008 genererade ett hushåll 6,76 kg, och 2009 var siffran lägre 

igen. År 2010 var den uppkomna mängden förpackningsmaterial i avfallet 1,46 kg, och år 

2011 var den 0,83 kg per hushåll och vecka. 

 Liksom i procentredovisningen kan man se att ett hushåll i Vemdalsskalet hade mest 

producentansvarsmaterial i avfallet, i jämförelse mellan de tre undersökningsområdena (med 

undantag för 2008). Från 2010 till 2011 minskande den totala mängden förpackningsavfall 

som hushållen genererade under en vecka, i samtliga områden.   
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5.5.1 Producentansvarsmaterialets sammansättning 

I figur 5, 6, 7 och 8 visas mängden (i kg per vecka) av de olika förpackningsslag som 

återfanns i hushållsavfallet i Sveg, Vemdalsskalet och Glesbygd under 2008 -2011 års 

plockanalyser.  

 
Figur 5. De olika förpackningsslagen i kg per hushåll och vecka, år 2008 (data för år 2007 saknas). 

 

 

 
Figur 6. De olika förpackningsslagen i kg per hushåll och vecka, år 2009.  
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Figur 7. De olika förpackningsslagen i kg per hushåll och vecka, år 2010 
 

 
Figur 8. De olika förpackningsslagen i kg per hushåll och vecka, år 2011.  
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År 2011 utgjordes de största delarna i producentansvarsmaterialet i hushållens avfall av 

mjukplast och pappersförpackningar, både i Vemdalsskalet och Sveg. I Glesbygd var de 

största fraktionerna hårdplast, mjukplast och pappersförpackningar.  

I Vemdalsskalet och Glesbygd har mängden tidning - och returpapper i hushållsavfallet 

minskat för varje år mellan år 2007 och 2011. I Sveg minskade mängden från år 2010. 

Mängden wellpapp i hushållsavfallet har ökat mellan år 2010 och 2011 i samtliga områden.  

Mängden plastförpackningar, båda hårda och mjuka, ökade kraftigt i Vemdalsskalet mellan år 

2008 och 2010. År 2011 hade mängden hårdplastförpackningar i hushållsavfallet sjunkit, och 

även mängden mjukplast var något lägre med en vikt på 2,11 kg. Också i Sveg ökade både 

mjuk- och hårdplasten i hushållens avfall mellan år 2007 och 2010, för att minska något till 

2011. I Glesbygd har både mängden hård- och mjukplast minskat för varje år mellan 2008 och 

2011.  

I Vemdalsskalet har mängden glas varierat något. I Sveg var år 2011 mängden glas i avfallet 

0,16 kg och låg på en jämn nivå för samtliga år. I Glesbygd har glasförpackningar i avfallet 

minskat från 2008 och framåt. Andelen metallförpackningar i hushållens avfall har legat på en 

relativt jämn nivå för alla år och samtliga områden. 

 

5.6 Källsorteringsgrad för förpackningar och tidningar 
Källsorteringsgraden anger mängd utsorterat förpackningsmaterial i procent av totalt 

uppkommen mängd förpackningsmaterial.  

Tabell 4. Källsorteringsgradför de olika förpackningsslagen under år 2011. Fukt- och 

smutskorrigerat.   

Område Sveg Vemdalsskalet Glesbygd 

Pappersförp. 88% 76,5% 93 % 

Plastförp. 64,5% 40% 73% 

Glasförp. 90% 73% 94% 

Metallförp. 59% 87,5% 77% 

Tidningar 95% 91% 98% 

 

Hushåll i Glesbygd har en högre källsorteringsgrad gällande alla förpackningsslag utom 

metall, i jämförelse med hushåll i Vemdalsskalet och Sveg. Bäst är invånarna i Glesbygd på 

att sortera ut tidningar och sämst på plastförpackningar. Vemdalsskalet uppvisar högst 

källsorteringsgrad på tidningar följt av metallförpackningar. Sämst är hushållen här på att 

sortera ut plastförpackningar där sorteringsutbytet endast är 40 %. Vemdalsskalet har lägre 

källsorteringsgrad än Sveg och Glesbygd gällande alla förpackningslag utom metall. Även 

Sveg uppvisar högst källsorteringsgrad på tidningar, sämst är hushållen här på att sortera 

metallförpackningar till materialåtervinning.    
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5.7 Farligt avfall 
Mängden (i kg) farligt avfall per hushåll och vecka är mycket små och därav redovisas dessa 

resultat från respektive års plockanalys i procentandelar. 

Tabell 5. Andel farligt avfall, (inklusive el- avfall) i procent.  

Område (År)   2007 

            % 

  2008 

% 

 2009 

% 

 2010 

% 

2011 

% 

Sveg 0,63 0,21 0,02 1,14 0,18 

Vemdalsskalet 0,21 0,11 0,06 0,28 0,08 

Glesbygd (Älvros, 

Linsell) 

1,39 0,67     <0,01 0,66 0,19 

 

Tabell 5 visar att andelen farligt avfall var lägre i samtliga områden år 2011, än 2007. År 2009 

var andelen mycket låg i samliga moderprov medans andelen var högre i alla prov år 2010, i 

dessa fall bestod avfallet helt av el- och elektronik.  

6. Analys och diskussion 
I det här kapitlet tolkas och diskuteras resultaten från plockanalyserna utifrån uppsatsens 

frågeställningar. Här presenteras också förslag på hur och var framtida informationsinsatser 

kan utformas och inriktas. Vidare diskuteras kvalitetssäkring av studien och metodkritik. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion där det redogörs för hur 

undersökningen svarat mot frågeställningar, syfte och mål.    

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Avfallsmängder 

Mängden avfall per hushåll och vecka i Sveg var mycket låg under åren 2007-2009, med en 

vikt på 4, 69 samt 2, 93 kg. Dessa siffror kan jämföras med att ett genomsnittligt villahushåll i 

Sverige generar cirka 9 kg avfall per vecka (Avfall Sverige, 2011c). Svegs avfallsmängder var 

lägre än riksgenomsnittet under samtliga år. I Glesbygd var år 2008 mängden avfall per 

hushåll och vecka hela 16, 68 kg och år 2011 hade den sjunkit till 4, 75 kg. På grund av att 

dessa resultat är så avvikande från genomsnittsmängden, och så varierade, kan man misstänka 

en felkälla i bakgrundsdata.   

Om resultaten från plockanalyserna ska presenteras i kg/hushåll/vecka och jämföras med 

andra analysresultat samt sinsemellan, är det mycket viktigt att antalet hushåll i förhållande 

till moderprovens vikt är rätt uppskattat. Det har i denna utvärdering varit svårt att avgöra det 

faktiska antal hushåll som bidragit till respektive avfallsprov i Sveg och Glesbygd. Detta 

beror på att uppskattningen av antal hushåll i dessa områden har gjorts genom avläsning av 

ordinarie tömningshistorik och räkning av avfallskärl. Det har inte funnits dokumenterat exakt 

hur många eller vilka kärl som tömts vid varje provinhämtning. Det kan dels ha blandats med 

verksamhetsavfall, eftersom vissa av de mindre verksamhetskärlen töms samtidigt med 
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hushållens. Dels har det också varit svårt att veta om ett kärl tillhör ett lägenhetshus som då 

består av flera hushåll, eller ett villahushåll. 

Då det endast har funnits tömningshistorik samt listor på abonnenter från år 2011, har det 

utgåtts ifrån att antalet hushåll som bidragit till respektive delprov varit samma för alla fem år. 

Detta kan dock ha varit ett felaktigt antagande eftersom moderprovens storlek skiljer sig så 

markant mellan de olika åren för samma område, gällande både Sveg och Glesbygd. 

Anmärkningsvärt är också att Glesbygd har betydligt större avfallsmängder än Sveg de första 

två åren. Rimligtvis borde det istället vara tvärtom, om man ser till antalet hushåll. 

Förvisso kan skillnaderna i moderprovens vikt bero på att hushållen slängt mer eller mindre 

avfall, och källsorterat i olika stor omfattning. Skillnaderna kan även bero på att 

hämtningsbilen har kört olika rutter för olika år och därigenom tömt ett varierande antal kärl. 

Också hämtningsfrekvensen kan ha ändrats mellan åren. Härjedalens kommun har bytt 

renhållningsbolag under tidsperioden vilket kan ha inneburit nya hämtningsrutiner. Detta gör 

att en osäkerhet föreligger när man jämför resultaten mellan de olika årens plockanalyser, och 

gör det svårt att dra några säkra slutsatser.   

När man presenterar analysresultat i kg per hushåll och vecka är det också viktigt att man 

tittar på vilken typ av hushåll som representerar proverna då detta påverkar avfallsmängderna. 

I ett svenskt villahushåll bor det i genomsnitt 2,6 personer och i ett lägenhetshushåll 1,8 

personer (SCB, 2012).  

Mängden avfall per hushåll och vecka är avsevärt högre i Vemdalsskalet i jämförelse med de 

andra undersökningsområdena och det svenska genomsnittet. Detta beror sannolikt på att 

antalet personer i hushållen är högre här än i medeltal. Vanligen är det cirka 4-8 (uppemot 12 

i vissa) bäddar i varje stuga och stickproverna har som regel samlats in under högsäsong då 

anläggningen är tämligen fullbelagd. Räknar man om mängden avfall per hushåll och vecka, 

till kg avfall per invånare och vecka (utifrån ett uppskattat, genomsnittligt bäddantal på 5) 

jämnar skillnaderna ut sig avsevärt. Både jämfört med de andra undersökningsområdena samt 

mot den riksgenomsnittliga avfallsmängden per person och vecka. Denna mängd var enligt 

Avfall Sverige (2011c) 4,4 kg under år 2010. Till exempel hade hushållen i Vemdalsskalet 

samma år en avfallsmängd på 5,2 kg per person och vecka.   

År 2008 uppvisade dock Vemdalsskalet avvikande låga avfallsmängder (i jämförelse med 

övriga år) och detta kan bero på hur kärltömningen skett i samband med påskhelgen. Vid 

utvärdering av plockanalys bör man ta hänsyn till när på året insamlingen av avfallsproverna 

skett och om det inträffat i samband med storhelg eller annan inverkande händelse. 

Härjedalens kommun har valt att utföra plockanalyserna vid ungefär samma tidpunkt på våren 

och samtliga moderprover är insamlade nära påskhelgen, antingen samma vecka eller veckan 

efter (se bilaga 3 för insamlingsdatum). Det skiljer sig mellan åren i hur många dagar som gått 

mellan påskhelgen och insamlingsdagarna för avfallsproverna. År 2007, 2009 och 2010 

skedde provinsamlingen samma vecka. År 2008 skedde istället avfallshämtningen veckan 

efter annandag påsk. Då avfallskärlen i Vemdalsskalet töms 2 ggr i veckan kan dessa alltså ha 

hunnit tömmas (med alla påsksopor) innan årets provinsamling. Detta skulle kunna förklara 

de låga avfallsmängderna.  
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6.1.2 Avfallssammansättning och trender 

De trender man kan se gällande avfallsmängder är att i Sveg har mängden i kg per 

hushåll/vecka ökat från år 2008 och framåt. I Glesbygd har den minskat under samma 

tidsperiod. I Vemdalsskalet ses ingen liknande trend (se diagram i bilaga 1 för bra översikt). 

En annan trend man kan se är att mängden biologiskt avfall uttryckt i kg per hushåll och 

vecka har ökat i samtliga undersökningsområden. År 2011 utgjordes mer än hälften av den 

totala avfallsmängden i alla områden av matavfall. Delvis beror denna höga procentuella 

andel på att de andra avfallsslagen minskade mellan år 2010 och 2011, delvis beror den alltså 

även på att mängden matavfall ökat kraftigt under samma tidsperiod.    

I Glesbygd generades år 2011 2, 89 kg matavfall per vecka och hushåll och i Sveg var 

mängden 3,8 kg.  Dessa siffror kan jämföras med att ett genomsnittligt villahushåll generar 

cirka 4 kg matavfall per vecka. För ett lägenhetshushåll är motsvarande mängd 3 kg. (Avfall 

Sverige, 2011a). I förhållande till genomsnittet var alltså inte mängden matavfall i Glesbygd 

och Sveg speciellt hög. I Vemdalsskalet var dock mängden bioavfall år 2011 tre gånger större 

än snittet för ett villahushåll. Mängden matavfall i kg per hushåll och vecka kan också vara 

något felaktig på grund av osäkerheten i framräknad avfallsmängd, som beskrevs tidigare i 

diskussionen. Den tydliga ökningen av matavfall är likväl en trend i negativ riktning.   

Förklaringen till varför matavfallet har ökat medans övriga avfallslag minskat är osäker. 

Möjligen kan det bero på hur avfallshämtningen skett i samband påskhelgen då det kan tänkas 

att man slänger mycket matavfall när helgen är slut. En annan anledning kan också vara att 

fler invånare valt att ha ett länge hämtningsintervall år 2011 för att de i hög grad källsorterar 

sitt avfall (eller gör sig av med avfallet på annat vis, t.ex. genom eldning). Kvar i avfallet blir 

då främst matavfall, och en viss mängd brännbart motsvarande en längre genereringstid än 

vad som räknats på i utvärderingen. Man kan då dock tycka att mängderna av dessa 

avfallsslag borde varit större. 

Ändrade konsumtionsvanor kan också vara en förklaring. Det man kan undersöka vid närmare 

vid tolkning av analysresultaten är hur demografin ser ut i respektive undersökningsområde 

då detta kan påverka både avfallets totala mängd och sammansättning. Till exempel kan det 

bo många barnfamiljer i ett undersökningsområde. Det ger förmodligen en större 

avfallsmängd per hushåll, och särskilt en större andel brännbart på grund av blöjor osv. Om 

det bor ett stort antal äldre i ett annat område, blir sannolikt mängden av de olika avfallslagen 

per hushåll och vecka istället lägre då forskning visat den äldre generationen är bättre på att 

källsortera och hushålla med resurserna (Lindén, 2002).  

 Insamling av hushållavfall, däribland matavfall, ligger direkt under kommunens ansvar. I 

dagsläget har inte Härjedalens kommun någon separat utsortering av matavfall. Detta beror på 

att miljövinsten man får genom biologisk återvinning av matavfallet ”äts upp” av de långväga 

transporterna till behandlingsanläggning. Miljönyttan är dock stor med biologisk behandling 

av matavfall då både näring och energi kan utvinnas (Avfall Sverige, 2012a). Kanske kan 

nyttan väga över genom att man samordnar transporterna på ett effektivt sätt och till exempel 

kör med flerfacksfordon. Hushåll utan separat insamling av matavfall genererar dessutom en 

större mängd säck- och kärlavfall per vecka än hushåll med separat insamling (Avfall Sverige, 
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2011a). Det bästa är förstås att genom olika åtgärder, däribland information, försöka minska 

uppkomsten av matavfall. Detta kan dock tänkas vara svårt, särskilt i turistområdena på 

Vemdalsskalet. Enligt egen teori slängs det förmodligen stora mängder mat, helt i onödan, när 

det är stugbyte och man rensar kylskåpen inför hemfärd.  

Andra trender man kan se i avfallets sammansättning är att mängden 

producentansvarsmaterial, liksom det brännbara i hushållsavfallet har minskat mellan år 2010 

och 2011 i samtliga områden.  De förpackningslag som minskat mest sett till alla områden, 

var mjukplast, hårdplast och tidningar. En anledning till att mängden förpackningsmaterial 

minskat i avfallet kan vara att invånarna källsorterat i större omfattning. År 2010 infördes 

gemensam insamling av mjuk och hårdplast vilket kan ha lett till att fler sorterade ut 

plastförpackningar år 2011.  

I Sveg och Glesbygd var hushållsavfallet fördelning ungefär lika år 2011. Förutom 

matavfallet som utgjorde drygt 50 %, bestod avfallet av ungefär lika stor andel (i procent) 

brännbart som förpackningsmaterial. Andelen förpackningsmaterial var cirka 17 % i 

Glesbygd och 22 % i Sveg. I förhållande till Avfalls Sveriges nationella kartläggning av 

plockanalyser (2011a) där andelen förpackningsmaterial i hushållsavfallet var i genomsnitt 30 

till 35 %, var andelen förhållandevis låg i dessa två områden (se bilaga 4 för den procentuella 

andelen förpackningsmaterial i avfallet).  

 I Vemdalsskalet var andelen förpackningsmaterial större den brännbara, och utgjorde en 

högre procentandel av det totala avfallet i jämförelse med både Sveg och Glesbygd. En 

anledning till att hushållsavfallet i Vemdalsskalet till större del består av 

förpackningsmaterial, än övriga områden kan bero på att källsorteringen är lägre här samt på 

andra konsumtionsvanor.   

6.1.3 Källsorteringsgrad 

Det finns nationella mål för förpackningsåtervinning som är förankrade i producentansvaret. 

För tidningar finns mål om minst 75 % återvinning, och för pappersförpackningar minst 65 %. 

För metallförpackningar, glas och plastförpackningar är målet att minst 70 % ska gå till 

återvinning (Miljömål, 2011). 

Glesbygd har en överlag mycket hög källsorteringsgrad för alla förpackningsslag, högst är 

sorteringsutbytet för tidningar och glas, och lägst för plastförpackningar. Vemdalsskalet 

uppvisar generellt sett en lägre källsorteringsgrad än Sveg och Glesbygd. Dock så ligger 

källsorteringsgraden för alla förpackningslag över återvinningsmålen, utom för 

plastförpackningar. Tidningar har här en mycket hög källsorteringsgrad, över 90 %, liksom 

metallförpackningar. Det här skulle helt enkelt också kunna bero på att turister inte förbrukar- 

och slänger så mycket av just dessa varor när de är på semester. 

Anledningen till att källsorteringsgraden generellt är lägre i Vemdalsskalet, kan bero på flera 

orsaker. Kanske är det helt enkelt för krångligt att källsortera, vissa stugor har en bit till 

återvinningsstationen och alla boende är förmodligen inte bilburna. Det blir då lättare att 

slänga allt i det brännbara som ligger närmare till hands. Detta enkla resonemang finner stöd i 

forskning som har visat att närhet och tillgänglighet är mycket viktiga faktorer som kan 
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avgöra om folk källsorterar eller inte (Sörbom, 2003). Det kan också tänkas att en del av de 

boende tillhör den yngre generationen, som i allmänhet har visat sig sämre på att källsortera 

(Lindén, 2002).   

Sveg har, i likhet med de andra områdena, högst sorteringsutbyte för tidningar och lägst för 

plastförpackningar. Också glas har en mycket hög källsorteringsgrad. Detta kan förklaras av 

att insamling av glas och tidningar har en längre tradition, och insamling samt återvinning av 

dessa materialslag är mycket hög i Sverige (Miljömål, 2011). Insamling av mjukplast 

infördes, som nämnts innan, mer nyligen och troligen därför utsorteras plast i lägre 

omfattning. Ser man till andra kommuners resultat från plockanalyser tycks läget vara det 

samma.  

6.1.4 Informationsåtgärder 

Åtgärder för att minska uppkomsten av matavfall känns särskilt viktigt då kommunen ej har 

separat insamling och omhändertagande av matavfall. En ny undersökning har visat att en 

tredjedel av allt matavfall i Sverige slängs helt i onödan (Naturvårdsverket, 2012). Som 

forskning visat är det viktigt att målgruppanpassa informationen, samt göra den konkret och 

tydlig. Med avseende till detta bör kanske information till ”turisthushållen” i Vemdalsskalet 

vara annorlunda utformad än den till hushåll i till exempel Sveg. Här skulle man kunna ge 

andra tips och råd för hur man kan minska sitt matsvinn när skidveckan är slut. Det är också 

viktigt att informationen faktiskt når ut till alla hushåll, vilket kan vara svårare i 

turistområdena dit nya boende kommer varje vecka. Undersökningar har visat att en 

kombination av olika informationskanaler är vikigt för att lyckas med informationsinsatsen 

(Naturvårdsverket, rapport 5059).  

I ett av informationsförslagen rekommenderades också att ge feedback.  Vanans makt är stor, 

och många återgår till sitt tidigare, sämre handlingsmönster när en tid har gått. Återkoppling 

har då visat sig vara särskilt viktigt för att påminna om, och bekräfta det nya beteendet 

(Naturvårdverket, rapport 5059). Detta kan vara bra att ha i åtanke då analysresultaten bland 

annat tydde på förbättring gällande mängd förpackningsmaterial i avfallet. 

6.2 Förslag till informationsåtgärder  
Följande förslag är framtagna utifrån litteraturstudien som redovisades i teorikapitlet samt 

plockanalysernas resultat.  

 Rikta informationsinsatser till hushållen främst med fokus på att minska matavfallet, 

och även till hushållen i Vemdalsskalet för att stimulera en ökad källsortering.  

 

 Utforma enkel och tydlig information som ”aktiverar” normer och värderingar. Till 

exempel kan informationen inledas med en rubrik som ”sortera du också -i likhet med 

..% av de som bodde i denna stuga innan er, eller som ” .. % av dina grannar”. 

Forskning har visat att denna typ av information som anspelar på sociala normer har 

bättre effekt. 
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 För att förebygga att så mycket matavfall slängs rikta information i samband med 

storhelger och andra händelser. Då får informationen en konkret koppling.  

 

 Anordna någon form av tävling/kampanj, där hushållen får vara delaktiga. Det kan till 

exempel vara bästa ”återanvända” tipset, här visar forskning att den äldre generationen 

har mycket att lära ut. Bidragen kan sedan publiceras i samma utskick som annan 

samhällsinformation. Forskning har visat sig att delaktighet är en vikig faktor för 

framgång vid informationskampanjer. En idé kan också vara att utlysa en ”leftovers” 

tävling där hushållen/boende i stugor kan skicka in sina bästa bidrag på vad man kan 

laga eller hitta på av den mat som blir över när veckan är slut.  

 

 Skicka ut information i form av en lathund, med tips och råd om förvaring och hur 

man bäst tar till vara på maten, t.ex. rätt kylskåpstemperatur, bäst före datum, osv. 

Lathunden kan också innehålla andra konkreta råd för hur man kan minska sitt 

matsvinn. Förslag på tips är till exempel att planera sina matinköp och göra matsedel, 

undvika impulsköp och storförpackningar.  

 

 Ge information i form av återkoppling, så kallad feedback till hushållen i de områden 

där förbättringar skett. Hushållen i Glesbygd slängde en mycket liten mängd 

producentansvarsmaterial i avfallet år 2011. Återkopplingen kan exempelvis också 

gälla hur stor avfallsmängd ett hushåll generar och om denna mängd minskat eller ökat 

under ett visst tidsintervall. Denna typ av information kan till exempel lämnas på 

renhållningsfakturorna.  

 

 Målgruppsanpassa informationen och försök nå alla åldersgrupper, särskilt de unga då 

de har visat sig vara sämre på att handla miljömedvetet.  

 

 Anordna en utställning eller temadag angående matsvinn som utrycks i något konkret 

som mått, bilder och jämföranden . Synliggörandet av mängden matsvinn har visat sig 

vara en viktig faktor.  

 

6.3 Metoddiskussion 
När man diskuterar en studies kvalitet kan man använda begreppen validitet och reliabilitet. 

Kortfattat anger reliabiliteten hur noggrant en undersökning är genomförd, alltså dess 

tillförlighet. Validiteten anger hur vida man verkligen mätt det som var ämnat att mätas. För 

att en undersökning ska vara reliabel krävs att den kan reproduceras med samma utfall. 

(Wolming, 1998).   

Enligt egen åsikt är rapportens metod och genomförande tillräckligt väl beskriven för att 

studien ska kunna upprepas. Om samma underlagsdata och beräkningar då skulle användas 

skulle sannolikt resultatet bli tämligen lika med utfallet i denna rapport. En osäkerhet har dock 

förelegat i avläsning och uppskattning av bakgrundsdata gällande antal hushåll från vilka 



26 

 

avfallsproverna hämtats ifrån. Om detta antal skulle beräknas annorlunda, skulle också 

analysresultaten falla olika ut. Även antagandet om att antalet hushåll har varit samma under 

alla fem år, kan utgöra en betydande felkälla. Den här osäkerheten sänker studiens reliabilitet, 

och en större precision i uppskattning av antal hushåll hade i sin tur gett undersökningen en 

högre tillförlitlighet. 

Validitet är ett uttryck för en studies giltighet, och är som variabel beroende av 

underökningens reliabilitet (Wolming, 1998). Studiens validitet begränsas således av 

reliabiliteten, men kan ändå anses relativt hög då det som har mätts varit det som var avsett att 

mätas.  

Analysresultaten är i första hand valida och tillämpbara för Härjedalens kommun och i ett 

kommunpolitiskt sammanhang. De bör även vara intressanta för renhållningsbolag och andra 

företag som samverkar med kommunen i hanteringen av avfall. Möjligen är de också 

användbara för andra kommuner med liknande turism. De åtgärdsförslag som presenteras i 

resultatet är baserade på rapportens teoridel och allstå förankrade i forskning på människors 

beteende kring källsortering. Denna forskning är styrkt från flera håll genom att olika 

vetenskapliga källor har använts. Dessa resultat är till stor del generellt användbara även för 

andra kommuner, samt möjligen också för andra organisationer eller företag. 

De källor som använts i rapporten kan anses tillförlitliga då de i huvudsak utgörs av material 

från myndigheter såsom Naturvårdsverket, branschorganisationer som Avfall Sverige och 

forskare inom ämnesområdet.    

6.4 Sammanfattande diskussion 
Genom denna studie, har en översiktlig bild av hushållsavfallets sammansättning, mängd samt 

förändring i tid kunnat presenteras för läsaren. De åtgärdsförlag som har föreslagits 

kompletterar sammanställningen av analysresultaten. Tillsammans uppfyller de rapportens 

målsättning som var att skapa ett underlag vilket Härjedalens kommun kan använda vid 

planering av framtida informationsinsatser och andra åtgärder. 

 Osäkerheten och misstanke om felkälla i hur många hushåll som bidragit till avfallsproverna, 

samt om detta antal varit samma för varje år, gör dock att analysresultaten bör beaktas med 

viss försiktighet. Resultaten kan likväl ses som en fingervisning då de i stora drag visar på 

trender och skillnader i avfallssammansättningen för de olika undersökningsområdena. De 

utgör även ett bra komplement till den tidigare resultatredovisningen som är utryckt i 

procentandelar. Rapporten ämnar också till att vara en hjälp för kommunen vid planering och 

utvärdering av framtida plockanalyser. En bättre undersökning och dokumentation av 

bakgrundsdata gällande antal och typ av hushåll, samt generingstid skulle ge mer tillförlitliga 

resultat vid nästa plockanalys. Mer kunskap om bland annat demografin i 

undersökningsområdena skulle också underlätta vid tolkningen av analysresultaten. 

Resultaten från plockanalyserna tyder på att förbättringar har skett, och att invånarna i 

Härjedalen generellt är tämligen duktiga på att källsortera sitt avfall. Ökningen av matavfallet 

är dock en trend åt fel håll, och det finns rum för förbättringar. Särskilt i turistområdena. 

Användning av genomtänkta informationsinsatser kan vara ett sätt att dels upprätthålla ett gott 
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beteende, liksom dels att minska matsvinnet och öka källsorteringen. För att stimulera en ökad 

källsortering visar forskning dock på att det ofta krävs även andra åtgärder. En infrastruktur 

som ger god tillgänglighet är det som många gånger tycks avgöra om folk källsorterar eller 

inte. Införande av fastighetsnära hämtning av förpackningsavfall är en åtgärd som har visat 

sig ge goda resultat, och som kanske på sikt kan implementeras i en större omfattning i 

Härjedalen, även i turistområdena.  

I framtiden kan också åtgärder kring källsortering bli ett än viktigare ämne för Härjedalens 

kommun, liksom för andra kommuner. Ansvaret för insamling av förpackningsmaterial 

föreslås nämligen bli flyttat från producenterna till kommunerna, och ett nytt lagförslag om 

detta ska lämnas till riksdagen nästa år (Avfall Sverige, 2012b).   

7. Slutsatser och fortsatt forskning 

7.1 Slutsatser 

 Osäkerhet i hur stort antal hushåll som bidragit till respektive moderprov gör att det är 

svårt att dra några säkra slutsatser utifrån jämförelser och trender mellan åren och 

undersökningsområdena. 

 

 Mängden avfall per hushåll och vecka i Sveg har ökat, men var år 2011 bara strax över 

halva den svenska genomsnittliga avfallsmängden. I Vemdalsskalet är mängden avfall 

mycket hög, antagligen beroende på att antalet personer i varje hushåll är fler här än i 

genomsnitt. I Glesbygd har avfallsmängden minskat för varje år från 2008 till 2011 

och var år 2011 låg i jämförelse med genomsnittet.  

 

 En tydlig trend är att mängden biologiskt avfall i hushållsavfallet har ökat i samtliga 

tre områden, och år 2011 utgjordes mer än hälften av hushållsavfallet av matavfall. 

 

 Mängden förpackningsmaterial, liksom det brännbara i hushållsavfallet har minskat i 

alla områden mellan år 2010 och 2011. I Glesbygd och Sveg var år 2011 mängden 

förpackningsavfall i kg per vecka och hushåll, liksom andelen i procent av den totala 

avfallsmängden låg i jämförelse med Avfalls Sveriges nyckeltal. 

 

 De största fraktionerna av det förpackningsmaterial som återfanns i hushållsavfallet år 

2011 utgjordes av hårdplast, mjukplast och pappersförpackningar. 

 

 Källsorteringsgraden var överlag hög och varierade mellan 70 % och 95 % med några 

undantag. Den var generellt något lägre i Vemdalsskalet. Lägst var sorteringsutbytet 

för plast i samtliga områden.  

 

 Mängden farligt avfall är varierande men överlag liten, ingen ökande eller minskande 

trend kan ses. 
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7.2 Rekommendationer för framtida plockanalyser 

 Om plockanalysens resultat ska presenteras i kg per vecka och hushåll är det vikigt att 

antalet hushåll som bidrar till varje moderprov är känt. Räkna och dokumentera därför 

antalet hushåll från vilka avfallet hämtas, alternativt avfallskärl. Om antalet kärl 

räknas måste man ha med i beräkningen att ett avfallskärl kan representera flera 

hushåll, som till exempel vid flerfamiljshus. Man måste då också skilja på kärl som 

tillhör verksamheter och hushåll. Det är också viktigt att dokumentera 

hämtningsfrekvensen i områdena, så man vet hur många dagar det insamlade avfallet 

har genererats under. 

 

 Som alternativ, om det ej går att få tillförlitliga uppgifter på antal hushåll, kan man 

istället räkna den totala avfallsmängden som går till förbränning inom kommunen.  

 

  Undersök hur hög beläggningen varit på SkiStars anläggning i Vemdalsskalet vid 

tidpunkten för provinsamling, och väg in hur detta kan komma att påverka 

analysresultaten. För att kunna räkna ut källsorteringsgraden med högre säkerhet 

behövs uppgifter om antal bokade bäddar/personer i hushållen. Så även för att rättvist 

kunna jämföra ett hushåll i till exempel Sveg med ett hushåll i Vemdalsskalet.  

 

 Planera plockanalyserna så det inte finns någon risk att påskhelgen eller andra 

storhelger inverkar på avfallsmängderna. Med hänsyn till detta bör kanske tidpunkten 

för plockanalyserna läggas om. 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning är att undersöka skidturistens beteende kring källsortering och 

andra miljömedvetna handlingar. Många tycks lämna miljötänk och källsorteringsvanor 

hemma när de åker till fjällen. Vilka är förutsättningarna för att människor ska fortsätta 

källsortera sitt avfall även på skidsemestern? Hur mycket tid är man beredd att offra på detta i 

jämförelse med hemma? Hur bör utformningen av källsorteringsanordningar se ut? Det vore 

även intressant att se vilken effekt information har på turistens beteende kring källsortering, 

beroende på hur den är utformad, eller inte finns alls.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

 

Bilaga 1 visar hur mycket säck- och kärlavfall (i kg) ett hushåll i Sveg, Vemdalsskalet samt 

Glesbygd genererade per vecka vid tidpunkten för respektive års plockanalys. Se bilaga 3 för 

precisa insamlingsdatum.  
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Bilaga 2. 

Producentansvar – Pappersförpackningar  

(Papper och pappkartong från alla former av pappersförpackningar) 

Producentansvar – Tidningar och returpapper 

(Tidningar och papper oavsett kvalitet ex. blanka broschyrer/kataloger, tidningspapper, 

pappersark) 

Producentansvar – Wellpapp 

(Wellpapp kännetecknas av att den alltid innehåller ett vågskikt, s.k. fluting) 

Producentansvar – Hårdplast  

(Hårda plastförpackningar; kan bockas eller knäckas. Ex. saftflaskor, burkar men även 

engångsglas och -bestick.) 

Producentansvar – Mjukplast 

(Mjuka plastförpackningar; kan enkelt kramas ihop. Ex. frigolit, skumplast, plastpåsar osv.) 

Producentansvar – Glas  

(Glasförpackningar; ofärgade och färgade, oavsett form.) 

Producentansvar – Metall  

(Metallförpackningar ex. aluminium- och metallburkar samt emballage så som folie.) 

Producentansvar – El och elektronik 

(Alla produkter med sladd eller batteri samt hela lampor) 

Farligt avfall - (Allt som är farligt för naturen och människa exv. Giftigt, explosivt, eld- och 

miljöfarligt avfall.) 

Brännbart avfall(Övriga fraktioner, dvs. inte förpackningar, som fortsätter brinna efter 

antändning) 

Bioavfall/Organiskt (Matrester och organiskt trädgårdsavfall) 

Övrigt oorganiskt/Restfraktion(Övriga fraktioner, dvs. inte förpackningar, som efter 

antändning inte brinner utan tändkälla eller bränsle) 
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Bilaga 3. 

Infallande PÅSK och insamlingsdatum för avfallsprover 

Påsk år 2007: 6-9 april, avfallsproverna insamlade 12-13 april.  

Påsk år 2008: 21-24 mars, avfallsproverna insamlade veckan efter (v. 13) Leverans till Sakab 

var 7:e april.  

Påsk år 2009: 10-13 april. Avfallsprovernas leveransdatum till Sakab var 20:e april.  

Påsk år 2010: 2-5 april, insamlat samma vecka. Leveransdatum till Sakab var 8:e april. 

Påsk år 2011: 22-25 april. Leveransdatum till Sakab var 6:e maj.  
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Bilaga 4.  

Producentansvarsmaterial i avfallet 

Total andel producentansvarsmaterial i avfallet i procent. Från år 2007 – 2011. Exklusive el- avfall.  

Område                          (År) 2007 

  % 

2008 

  % 

2009 

  % 

2010 

  % 

2011 

  % 

Sveg  37,5   32,5  32,68  36,47 22,14 

Vemdalsskalet  42,7   46,2  34,32  43,71 34,74 

Glesbygd (Älvros/Linsell)  32,2   40,4  34.32    30,7 17,57 

 

Vemdalsskalet har genomgående en högre andel producentansvarsmaterial i avfallet än de 

andra områdena. Skillnaden mellan områdena är störst år 2011 då Vemdalsskalet hade 12,6 % 

mer producentansvarsmaterial i avfallet än Sveg, och 17,17 % mer än Glesbygd.  

Man kan se en tydlig minskning för alla tre områden mellan 2010 och 2011, och störst är 

minskningen i Sveg och Glesbygd. 

 

 

 

 

 

 

 

 


