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Sammanfattning 

Det avfall som produceras ger upphov till miljöproblem i form av växthusgasutsläpp och 

utsläpp av giftiga föreningar. På grund av dessa miljöbelastningar är det viktigt att avfallet 

hanteras på ett effektivt vis så att de negativa konsekvenserna till stor del kan undvikas. Den 

här studien lägger fokus vid matavfall vilket innebär både det oundvikliga avfallet, exempelvis 

skal och kaffesump, samt det onödiga avfallet vilket utgörs av omotiverat svinn, exempelvis 

matrester och oöppnade matförpackningar.  

 

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål och i arbetet med att uppnå dessa mål har 

regeringen fastställt 24 stycken etappmål. Ett av dessa mål handlar om att öka 

resurshushållningen i livsmedelskedjan vilket innebär att minst 50 % av matavfallet från 

hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att 

växtnäring tas tillvara. Vidare säger målet att minst 40 % av matavfallet ska behandlas så att 

även energi tas tillvara. Sammantaget ska hela etappmålet vara uppfyllt senast år 2018. För att 

matavfallet ska kunna behandlas enligt avfallsdirektiven och användas i syftet att utvinna 

biogas och biogödsel krävs att det är utsorterat från restavfallet och därmed behandlas som en 

egen avfallsfraktion. 

 

År 2016 samlades ca 18 % av det uppkomna matavfallet in i Nacka kommun. Liksom många 

övriga kommuner i Stockholms län befinner sig Nacka kommun en bra bit ifrån att uppnå 

målet på 50 %. Syftet med den här studien var att undersöka hur Nacka kommun skulle kunna 

utveckla insamlingen av matavfall för att uppnå etappmålet. Studien har utförts genom 

intervjuer med kommuner i Sverige, både kommuner som uppnår målet och kommuner som 

inte gör det. Intervjufrågorna berörde etappmålet och hur respektive kommun arbetar för att 

uppnå målet samt hur de ser på målet. Förutom intervjuerna utfördes en enkätundersökning för 

boende i Nacka kommun. I undersökningen deltog 876 personer varav 48 % bor i lägenhet och 

27 % är i åldrarna 41–50 år. Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på hur boende i 

Nacka kommun upplever matavfallsinsamlingen.  

 

Resultatet från intervjuerna visar att flertalet kommuner ser det som en stor utmaning att 

uppmana till sortering av matavfall samtidigt som man uppmanar till minskad mängd onödigt 

matavfall. Det framkom att kommuner som haft matavfallsinsamling sedan år 2000 eller 

tidigare befinner sig närmre miljömålet än kommuner som haft matavfallsinsamling sedan år 

2008 eller senare, med undantag för Linköping. En fråga som diskuterades i samband med 

detta var om miljömålet skulle kunna anpassas efter hur länge kommunen haft insamling. Det 

fanns också en osäkerhet i den data som rapporterats in till Avfall Web. Hur kommunerna 

beräknar den insamlade mängden matavfall verkar skilja sig mellan olika kommuner. Det 

skulle därför behöva vara mer tydligt hur beräkningarna för andelen insamlat matavfall ska 

utföras. 
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Resultatet från enkätundersökningen visar att en majoritet av enkätdelatagarna anser att 

informationen från Nacka vatten och avfall är bristande. Det var 21 % av deltagarna som 

tidigare hade hört talas om miljömålet. Att de boende har kännedom om miljömålet ses som 

avgörande för att samhället ska ha en gemensam målbild i miljöarbetet. Resultatet visar också 

att det finns ett stort missnöje gällande insamlingssystemet och att ett mer användarvänligt 

insamlingssystem efterfrågas. I dagsläget är det vanligaste insamlingssystemet för matavfall 

papperspåsar som samlas in i ventilerade kärl. Papperspåsar med ventilerade kärl är det system 

som tillämpas i Nacka kommun. Två alternativ till papperspåsar och ventilerade kärl är optisk 

sortering och matavfallskvarnar. Bägge systemen ses som lättare att bruka än papperspåsen ur 

ett användarperspektiv. Problemet med systemen är plast i fallet med optisk sortering och att 

växtnäringen inte kan återföras till jordbruket i lika stor utsträckning i fallet med 

matavfallskvarnar.   

 

De faktorer som bidrar till att ett hushåll väljer att avstå sortering av matavfall är bristande 

information samt brister i insamlingssystemet. Utmaningarna med matavfallsinsamling enligt 

kommuner som deltog i intervjuer är information och återkoppling, beräkning av andelen 

insamlat matavfall samt miljömålet i sin helhet. Informationen till de boende behöver bli 

bättre. Det kan uppnås genom att skapa en avfalls-app för boende i Nacka, utföra 

dörrknackning vid framförallt flerbostäder, synas på twitter, instagram och facebook etc. 

Informera om varför det inte är hållbart ur ett miljöperspektiv att använda plast vid insamling 

av matavfall. Visa statistik för boende om exempelvis miljömålet för att eftersträva en 

gemensam målbild samt tydliggör definitionen av matavfall. Utvärdera insamlingssystemet 

utifrån ett användarperspektiv. Efterfråga tydligare direktiv från Avfall Sverige eller 

Naturvårdsverket för hur andelen insamlat matavfall ska beräknas i syftet att eftersträva 

enhetlig statistik. 
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Abstract 

Waste produced by society entails environmental problems as greenhouse gas emissions and 

other emissions of toxic compounds. Because of these environmental impacts the waste has to 

be handled efficiently so that the negative consequences can be avoided. This project puts 

focus on food waste, which includes both the unavoidable waste, such as egg shells and coffee 

grounds, as well as unnecessary waste, such as food residue and unopened food packages. 

In Sweden, there are 16 national goals regarding the environmental quality. In the effort to 

achieve these goals, the government established 24 stages. One of these stages is about 

increasing the resource management in the food chain, which means that at least 50 % of the 

food waste from households, catering kitchens, stores and restaurants should be sorted and 

treated biologically so that plant nutrition is taken advantage of. Furthermore, the resource 

management goal also states that at least 40 % of the food waste should be managed so that 

the energy is also taken care of. In total, the entire stage should be met by 2018. In order for 

the food waste to be processed according to the waste directives and used for the purpose of 

extracting biogas and biogas, it is required that it has been separated from the residual waste 

and treated as a separate waste fraction. 

In 2016, about 18 % of the food waste was collected in the municipality of Nacka. Like all 

other municipalities in Stockholm, Nacka is far away from achieving the goal of 50 %. The 

purpose of this project was to investigate how Nacka could develop the collection of food 

waste to achieve the resource management goal. The project has been conducted through 

interviews with municipalities in Sweden, both municipalities that has achieved the resource 

management goal but also municipalities that have not. The interviews focused on questions 

regarding the resource management goal and how the municipalities were working to achieve 

the goal and how they perceive the goal. In addition to the interviews, a survey was carried out 

for citizens in Nacka municipality. The survey included 876 people, of whom the majority 

lived in an apartment and were in the ages 41-50 years old. The purpose of the survey was to 

find out how the citizens in Nacka experienced the collection of food waste. 

The results from the interviews showed that most municipalities saw it as a major challenge to 

encourage the citizens to sort their food waste. It was found that municipalities that had food 

waste collection since the year 2000 or earlier were closer to the environmental goal than 

municipalities that had had food waste collection since 2008 or later, except for Linköping. 

One issue that was discussed in connection to this discovery was whether the environmental 

goal could be adapted to how long the municipality had collected food waste. There was also 

an uncertainty in the data reported to the waste web. How each municipality calculates the 

collected amount of food waste seems to differ between the municipalities. Because of there is 

a need to clarify how the calculations of the collected amount of food waste should be 

calculated. 
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The results of the survey showed that a majority of the survey participants felt that information 

from Nacka water and waste was inadequate. The survey showed that 21 % of the participants 

knew of the environmental goals before they answered the survey. The citizens knowledge 

regarding the environmental goals are considered crucial for the society to have a common 

goal in the effort of environmental work. The result also showed dissatisfaction with the 

collection system and a more user-friendly collection system was requested. Today the most 

common way to collect food waste is with a paper bag and a ventilated vessel. The options 

discovered in this study were optical sorting or food waste mills. Both systems are seen as 

easier to use than the paper bag from the perspective of a user. The problem with the systems 

is the plastic in the case of optical sorting and that the plant nutrition cannot be returned to 

agriculture in the case of food waste mills. 

The reason for households to not sort their food waste was the lack of information and the 

insufficient collecting methods. The challenges with food waste collection, according to the 

municipalities that participated in the study were to get information and feedback, and also to 

calculate the collected food waste and the overall environmental goal. The information to the 

residents needs to be better. This can be achieved by creating a foodwaste-app for the residents 

of Nacka, perform door knocking, be more active on social media. Inform why it is not 

sustainable, from an environmental perspective to use plastic when collecting food waste. 

Show statistics to the residents regarding for example the environmental goal to create a 

common target and to clarify the definition of food waste. Evaluate the collection methods 

from a user perspective. Inquire for more clear directives from Avfall Sverige or 

Naturvårdsverket on how to calculate the food waste to strive for more unitary statistics. 
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Förord 

Följande examensarbete har utförts av Dannielle Armandt som ett avslutande arbete för 

högskoleingenjörsexamen inom Kemiteknik vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. 

Arbetet har utförts på uppdrag av Nacka vatten och avfall, ett bolag inom Nacka kommun. 

Handledare vid Nacka vatten och avfall har varit Camilla Skoogh och handledare vid Kungliga 

tekniska högskolan har varit Sara Naumann.  

Examensarbetet utfördes med anledning av Sveriges nationella miljökvalitetsmål. I arbetet 

med att uppnå dessa mål har regeringen fastställt 24 stycken etappmål. Ett av dessa mål 

handlar om att öka resurshushållningen i livsmedelskedjan, vilket innebär att minst 50 % av 

matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas 

biologiskt så att växtnäring tas tillvara. Målet innebär också att minst 40 % av matavfallet ska 

behandlas så att även energi tas tillvara. Sammantaget ska hela etappmålet vara uppfyllt senast 

år 2018. 

Arbetet genomfördes under våren år 2017 och avslutades med en presentation den 15 juni vid 

Nacka stadshus. Under arbetets gång har intervjuer med utvalda kommuner i Sverige utförts 

samt en enkätundersökning för boende i Nacka kommun.  
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Ord- och begreppslista 

Definition av ord och begrepp som används i rapporten.   

Matavfall – Matavfall i form av matrester, skal, sump, kycklingben etc. som samlas in i de 

bruna ventilerade kärlen. Det matavfall som samlas in i Nacka kommun går till rötning och 

blir biogas och biogödsel. I andra kommuner kan kompostering av matavfallet förekomma [1].   

 

Onödigt matavfall – Mat som skulle kunna ätas förutsatt att det behandlas på rätt sätt och äts 

upp i tid. Exempel på onödigt matavfall är bröd, matrester, frukter och grönsaker. Det onödiga 

matavfallet är sådant som även benämns matsvinn [2] 

 

Oundvikligt matavfall – Mat som uppkommer i matlagningen eller tillverkningen och är 

svårt att minska. Exempel på oundvikligt matavfall är kaffesump, olika skal, slaktrester mm. 

[2] 

 

Restavfall – Det avfall som återstår när matavfall, förpackningar, farligt avfall, elavfall och 

grovavfall har sorterats ut. Restavfallet samlas in i ett separat kärl och går till förbränning för 

att användas till exempelvis fjärrvärme [3].  

 

Deponering – Avfall som inte kan återvinnas eller återanvändas slutförvaras i en så kallad 

deponi och det kallas för deponering. Exempel på avfall som deponeras är kakel, porslin 

keramik och fönsterglas. Det kan också vara aska från energiproduktion eller förorenade 

jordmassor [4].  

 

Samfällighet – En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett 

organisationsnummer. Den kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter, träffa avtal 

och ingå andra rättshandlingar [5]. 

 

Bostadsrättsförening – En bostadsrättsförening är form ekonomisk förening som har till 

ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter till medlemmarna med bostadsrätt utan 

tidsbegränsning [6]. 

 

Enbostadshus – Bostäder med enskild sophämtning, både en- och tvåbostadshus [7].  

 

Flerbostadshus och samfälligheter – Bostäder med fler än två lägenheter samt samfälligheter 

med gemensam sophämtning [7]. 

 

Verksamheter – Affärer, restauranger, skolor, förskolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar, 

båtklubbar etc. Verksamheter som inte utgörs av boende [7]. 
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FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen, insamling enligt producentansvaret. Det vill 

säga producenten bär miljöansvaret för att förpackningen eller tidningen tas omhand [8].    

 

FNI – Fastighetsnära insamling, insamling av förpackningar och tidningar vid bostaden enligt 

producentansvar [8].  

 

Biogas – Energirik gas innehållande ca 50–60 % metan, kan användas för att värma bostäder 

[9]. 

 

Fordonsgas – Energirik gas innehållande >96 % metan, används som drivmedel [9].  

 

Anslutningsgrad – Andelen hushåll som är anslutna till matavfallsinsamling. Betyder dock 

inte att samtliga hushåll i exempelvis en bostadsrättsförening sorterar enbart för att föreningen 

är ansluten [9].  

 

Utsorteringsgrad – Andelen utsorterat matavfall av det matavfall som förväntas uppkomma 

per hushåll baserat på ett framtaget schablonvärde från Avfall Sverige [10]. 

 

Kommunalförbund – En offentlig rättslig juridisk person vilken har egen rättskapacitet samt 

är fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Genom att ingå i ett kommunalförbund 

överlämnar kommunen eller landstinget ansvaret för de berörda kommunala angelägenheterna 

till kommunalförbundet. Ur ett organisatoriskt perspektiv är ett kommunalförbund uppbyggt 

på i princip samma vis som en kommun eller ett landsting [11].  

 

Rejekt – Andel av det insamlade matavfallet som avskiljs i samband med förbehandlingen. 

Innehållande plastpåsar (om optisk sortering) och viss mängd medföljande matavfall [12].  

 

Schablonvärde rejekt – Ett framtaget värde för andelen rejekt som uppstår vid 

förbehandlingen av matavfallet innan det går vidare till rötkammaren i biogasprocessen [10].  

 

SIFO – Ett svenskt företag som utför marknadsundersökningar, medie- och 

opinionsundersökningar. SIFO:s internetpanel består av ca 100 000 personer som är 15 år eller 

äldre i Sverige [13].  
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1. Inledning 

Det avfall som produceras i samhället ger upphov till miljöproblem i form av 

växthusgasutsläpp och utsläpp av giftiga föreningar. På grund av dessa problem behöver 

avfallet hanteras på ett effektivt vis så att de negativa konsekvenserna för miljön till stor del 

kan undvikas. En lösning är att se avfallet som en tillgång istället för ett problem. I EU:s 

avfallsdirektiv presenteras avfallshierarkin, avfallstrappan, som en prioritetsordning för 

lagstiftning och politik inom avfallsområdet. Högst prioriterat är att förebygga avfall, i andra 

hand ska det återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand ska annan 

återvinning tillämpas, exempelvis energiåtervinning och lägst prioriterat är deponering av 

avfallet. Prioritetsordningen gäller under villkoret att det är miljömässigt hållbart och 

ekonomiskt rimligt. [14] För att Sverige ska uppnå de nationella miljökvalitetsmålen har 

regeringen fastställt 24 stycken etappmål [15]. Ett av etappmålen innebär att öka 

resurshushållningen i livsmedelskedjan. 

 

Den här studien lägger fokus vid matavfall vilket innebär både det oundvikliga matavfallet, 

exempelvis skal och kaffesump, samt det onödiga matavfallet vilket utgörs av omotiverat 

svinn, exempelvis matrester och oöppnade matförpackningar [16]. För att matavfallet ska 

kunna behandlas enligt avfallstrappan och användas i syftet att utvinna biogas och biogödsel 

krävs att det är utsorterat från restavfallet och behandlas som en egen avfallsfraktion. 

Matavfallet samlas därför in i bruna papperspåsar i Nacka som slängs i ett separat ventilerat 

kärl. Efter insamling av matavfallet körs det till en biogasproduktionsanläggning där det 

genomgår en förbehandling och sedan en biologisk behandling. Huvudsteget i 

biogasframtagningen är rötningssteget. I rötningsprocessen sker en anaerob nedbrytning av det 

förbehandlade matavfallet, produktgasen efter rötningssteget är biogas. Den rötrest som bildas 

är en restprodukt av matavfallet och kan användas som biogödsel eller kompostjord [17]. 

Biogas kan användas till uppvärmning via fjärrvärmenätet eller drivmedel om gasen 

uppgraderas till en metanhalt >97 volym-% [18]. Den biogas som uppgraderas och används 

som drivmedel kallas för fordonsgas. Målet med att samla in matavfall är att ta tillvara på de 

näringsämnen som finns i matavfallet samt att utvinna energi. Genom att behandla matavfallet 

så att näringsämnen och energi utvinns uppnås ett slutet kretslopp. Näringsämnena återförs till 

den jord som används för att odla ny mat och energin som utvinns används för att värma 

bostäder samt som drivmedel i form av fordonsgas. 

1.1 Syfte och mål  

Syftet med projektet är att bidra till att Sveriges nationella miljökvalitetsmål uppfylls och 

därmed öka andelen matavfall som sorteras och samlas in till biologisk behandling.  

 

Målet med projektet var att undersöka hur matavfallsinsamlingen i Nacka kommun kan 

utvecklas för att öka mängden matavfall som sorteras och samlas in. I arbetet att uppfylla det 

övergripande målet var delmålen:  
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 att undersöka vilka faktorer som bidrar till att ett hushåll väljer att införa eller avstå 

sortering av matavfall för insamling, samt hur de boende i Nacka kommun upplever 

matavfallsinsamlingen.  

 att undersöka hur kommuner i Sverige arbetar för att uppnå regeringens etappmål att 

sortera ut och biologiskt behandla 50 % av allt matavfall år 2018, samt hur de förhåller 

sig till målet. 

 att undersöka vilka de stora utmaningarna med insamling av matavfall är. 

1.2 Metoder  

Projektet inleddes med en litteraturstudie om matavfallsinsamling i Sverige samt vilka direktiv 

och regler som finns att förhålla sig till i avfallsfrågan. Studiebesök hos SRV och 

Scandinavian biogas utfördes i syftet att få en bättre bild av biogasproduktionsprocessen.  

 

Studien utfördes genom intervjuer med kommuner i Sverige, både kommuner som uppnår 

målet och kommuner som inte gör det. Intervjufrågorna berörde etappmålet, i rapporten kallat 

miljömålet, samt hur respektive kommun arbetar för att uppnå målet och hur de ser på målet. 

Förutom intervjuerna utfördes en enkätundersökning för boende i Nacka kommun. Syftet med 

enkätundersökningen var att ta reda på hur boende i Nacka kommun upplever 

matavfallsinsamlingen. Insamlingen av enkätsvar skedde dels på facebook men till största del 

via utdelning och insamling av enkäter vid matbutiker och återvinningscentraler i Nacka.  

1.3 Avgränsningar 

Projektet avgränsades till att enbart undersöka matavfallsinsamlingen kopplat till etappmålet. 

Intervjuerna avgränsades till ett urval av kommuner i Sverige. De kommuner som intervjuades 

under projektet valdes i samråd med handledare Camilla Skoogh vid Nacka vatten och avfall. 

På grund av kommunikativa brister kunde inte samtliga förvalda kommuner intervjuas. 

Enkätundersökningen avgränsades till att besvara frågor kring hur de boende i Nacka kommun 

upplever matavfallsinsamlingen samt information kring insamlingen.  
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Figur 1 Avfallstrappan, bild med inspiration från Naturskyddsföreningen [22] 

2. Avfall och avfallshantering  

Dagligen ger mänsklig verksamhet upphov till avfall, det kan vara allt ifrån byggavfall till 

matavfall. I hushåll uppkommer olika mycket avfall beroende på antalet boende samt 

medvetenheten hos de boende. I den här rapporten kommer fokus att ligga vid mat- och 

restavfall. Matavfall utgörs av det ofrånkomliga avfallet, exempelvis skal och kaffesump, men 

också det omotiverade matsvinnet, exempelvis matrester och oöppnade matförpackningar [16]. 

Restavfall är det avfall som kvarstår från ett hushåll då farligt avfall, elavfall, grovavfall, 

förpackningar och tidningar har sorterats ut [3]. Exempel på vad som ska slängas i restavfallet 

är kuvert, stearinljus, blomjord, tuggummi, disk- och tandborstar [19]. Restavfallet går till 

förbränning och blir till värme, el samt varmvatten till bostäder [3]. Det nationella miljömålet 

säger att matavfallet ska utsorteras från restavfallet. Det vill säga, istället för att förbränna 

matavfallet tillsammans med restavfallet ska det tas tillvara på ett mer hållbart vis ur 

miljösynpunkt. Det innebär att matavfallet ska användas för att utvinna energi vilken kan 

nyttjas som drivmedel i form av fordonsgas samt att växtnäringen i matavfallet ska återföras 

till jordbruket [15]. Avfall finns överallt, ur ett miljöperspektiv är det viktiga hur det hanteras. 

De direktiv som finns säger att avfallet ska hanteras utifrån sina egenskaper. Det betyder att 

hanteringen av avfallet varierar utifrån vilken form av avfall som avses [20]. Hanteringen 

utformas efter geografiska förhållanden samt hur väl sorterat avfallet är [21]. I Sverige ska 

avfall hanteras enligt direktiv från EU. Det EU-direktiv som är antaget i den svenska 

miljöbalken [19] styr hur avfallet ska hanteras. Direktivet som finns är avfallstrappan också 

kallat avfallshierarkin [4]. Avfallstrappan, se figur 1, består av fem prioritetsnivåer som anger 

hur man ska förhålla sig till avfallet. Nivåerna med sjunkande prioritet är: minimera, 

återanvända, återvinna, utvinna energi, deponera [22], det vill säga i första hand ska avfallet 

minimeras och som en sista lösning ska avfallet deponeras. Nacka kommuns avfallsplan [9] är 

bland annat baserad på avfallstrappan och kommunen har antagit etappmålet att sortera ut och 

samla in 50 % av matavfallet senast år 2018.  
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2.1 Varför ska vi samla in matavfallet?   

I Sverige svarar hushållen för den största delen av det uppkomna matavfallet. Av det matavfall 

som uppkommer klassas en del som oundvikligt matavfall. Men det är också en stor del av 

matavfallet som anses vara onödigt, så kallat matsvinn, sådant som hade kunnat konsumeras. 

Enligt statistik från år 2011 uppkom det under ett år omkring en miljon ton matavfall sett till 

hela livsmedelskedjan där hushållen stod för ca 670 000 ton. Denna siffra motsvarade omkring 

72 kg matavfall per person och år, av den mängden matavfall uppskattades genom 

plockanalyser ca 25 kg per person vara onödigt matavfall [23]. Enligt statistik från år 2012 

uppkom det under ett år omkring 1,2 miljoner ton matavfall där hushållen stod för ca 770 000 

ton. Det motsvarade omkring 81 kg matavfall per person och år, av den mängden matavfall 

uppskattades genom plockanalyser ca 28 kg vara onödigt matavfall [2].  

Det matavfall som kommuner i Sverige ska samla in 50 % av år 2018 är det oundvikliga 

matavfallet vilket uppgår till omkring 25–30 kg/person och år [2] [23] [15]. Det onödiga 

matavfallet, det vill säga matsvinnet, ska enligt avfallstrappan minimeras. Att minska 

matsvinnet och samtidigt uppmana människor till att matavfallssortera skapar en viss 

problematik. Problematiken utgörs av svårigheten i att nå ut med information som tydliggör 

hur hushållen ska agera gällande matavfall. I och med att det är ett miljömål att samla in det 

oundvikliga matavfallet blir det problem när man samtidigt vill minska uppkomsten av det 

onödiga matavfallet. En ökad hushållning med resurser i livsmedelskedjan kan medföra 

positiva effekter för samhällsekonomin och miljön. Att hushålla med resurser innebär att ta 

tillvara samt återvinna den näring och energi som finns i det avfall som uppstår vid produktion 

och konsumtion av livsmedel [1]. I dagsläget beräknar Nacka kommun andelen insamlat 

matavfall utefter ett schablonvärde för den förväntade mängden oundvikligt matavfall per 

hushåll. 

Syftet med att sortera ut och samla in matavfallet till biologisk behandling är också att minska 

användningen av fossila bränslen. Tanken är fordonsgas ska vara ett alternativ till de fossila 

bränslena. I dagsläget är den största källan till utsläpp av växthusgaser de fossila bränslena. 

Utsläppen av växthusgaser bidrar till den globala uppvärmningen och därmed 

klimatförändringarna [24]. Fossila bränslen är kol, olja och naturgas, de utgörs av organiska 

kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund. De fossila bränslena kommer 

från mindre vattendjur och växter som dött och stannat på botten av hav och insjöar. De 

organiska resterna har täckts av sedimentlager med ökande tryck samt temperatur. Kol olja 

och naturgas har precis som alla föreningar ett eget kretslopp, vilket innebär att de fortfarande 

nybildas. Problemet är att deras kretslopp är mycket långt ur ett tidsperspektiv [25] [26].  
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Figur 2 Matavfallets kretslopp, bild lånad från Nacka kommuns hemsida med tillstånd av Camilla 
Skoogh [65] 

2.2 Matavfallets kretslopp – biogas och biogödsel utvinns från matavfallet 

Matavfallets kretslopp klassas som ett slutet kretslopp i och med att växtnäringen återförs till 

jorden via biogödseln. Syftet med att använda biogödsel är att återföra näring till jordbruket 

och på så vis sluta matavfallets kretslopp samt bidra till att kretsloppet blir mer resurseffektivt 

[27]. I figur 2 illustreras hur matavfallet hanteras från insamling till producerad fordonsgas 

och biogödsel.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Biogödsel och dess problematik 

Vid produktion av biogas och fordonsgas bildas en rötrest. Den röstrest som bildas brukar 

benämnas biogödsel och kan användas som ett alternativ till konstgödsel inom jordbruket. 

Konstgödsel också kallat handelsgödsel eller mineralgödsel är syntetiskt framställda 

gödselmedel [28]. Biogödsel är en restprodukt som uppstår vid biologisk behandling av 

matavfall och ses därmed som ett mer hållbart alternativ för miljön. Samtidens jordbruk är 

beroende av tillgången på fosfatmalm då det kräver gödsel innehållande fosfor för att erhålla 

en god skörd. Fosfatmalmen är en ändlig resurs och enligt en studie från 2009 [29] kan den ta 

slut om 50–100 år. Att använda en restprodukt från biogasprocessen som gödsel vid landets 

jordbruk stämmer väl överens med direktiven för avfallshantering från EU [4]. Biogödseln 

som produceras från rötrester och används i jordbruket motsvarar ca 360 ton fosfor per år. Den 

vanligaste fosforkällan i svenskt jordbruk är stallgödsel. Stallgödseln står för ca 25 000 ton 

fosfor per år som cirkulerar inom jordbruket. Vad gäller stallgödsel finns dock en relativt liten 
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utvecklingsmöjlighet till ökad återföring av fosfor då den redan återförs till övervägande del. 

Vad gäller biogödsel finns en potential för ökad återföring men den beror på hur regelverket 

utvecklas samt efterfrågan på biogas. Syftet med att använda biogödsel är återföringen av 

näring till jordbruket. Men att skapa ett kretslopp av biologiskt material medför också en ökad 

risk vad gäller smittspridning till människor och djur [27]. 

Ett problem med biogödsel är dess innehåll av höga halter metaller, exempelvis kadmium, 

kvicksilver, bly, nickel, silver och zink. Kunskapen om toxiska ämnen i biogödsel är 

begränsad men att metaller inte bryts ned är väl känt sedan länge. De metaller som finns i 

biogödseln sprids vid användning ut över jordbruken. Vad som återfinns i biogödseln beror 

naturligt vis på vad som rötas. Resultat från Naturvårdsverkets undersökning från år 2013 [27] 

visade att rötning av slakteriavfall leder till högre halter av zink och koppar jämfört med 

rötning av matavfall från hushåll. Målet som Naturvårdsverket definierade var att kretsloppen 

av växtnäringsämnen ska vara resurseffektiva och så långt som möjligt fria från oönskade 

ämnen [27]. En studie av Tekniska verken i Linköping [30] visade att gränsvärdet för 

kadmium per kilo fosfor i exempelvis potatis var högre än gränsvärdet för kadmium per kilo 

fosfor i biogödsel. Detta ansågs inte rimligt enligt Tekniska verken då de föreslagna 

gränsvärdena innebar att det var okej för en människa att inta en viss halt kadmium via födan 

men att samma halt kadmium inte fick återföras som näring till åkermark. Studien 

konstaterade även att gränsvärdet för kadmium i biogödsel föreslogs ligga 2,5 gånger lägre än 

för handelsgödsel, detta ansågs inte heller rimligt. Studien avslutades med en uppmaning till 

förslag på nya gränsvärden som möjliggör arbete för att nå de mål som finns från regeringen 

och EU [30].   

2.2.2 Certifierat biogödsel SPCR eller KRAV-märkt 

För att biogödsel ska vara attraktivt för Sveriges lantbrukare kan biogödseln certifieras genom 

SPCR-certifiering eller KRAV-märkning. Om biogödseln är SPCR-certifierat får den bära 

märkningen ”CERTIFIERAD ÅTERVINNING” [31]. En produkt som bär denna märkning 

ska alltid ha en innehållsdeklaration som anger:  

 Produktionsanläggning 

 Produktionsansvarig 

 Ingående råvaror, tillsatsmedel och processhjälpmedel i vikts- eller volymprocent 

 Råd och anvisningar för användning av biogödsel 

 Att ställda miljökrav på tungmetaller, smittskydd och synliga föroreningar uppfylls 

 Datum då redovisade parametrar senast reviderades 

[32] 
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Den biogödsel som produceras vid Tekniska verken i Linköping är sedan 2015 KRAV-märkt. 

På KRAV:s hemsida står det om de villkor som finns för att bli KRAV-märkt. Bland annat står 

det under KRAV för Miljö och klimat följande:  

”KRAV-ekologisk mat odlas på ett sätt som är bra för miljön, utan kemiska bekämpningsmedel 

eller konstgödsel. Istället använder sig bonden av naturlig gödsel och hittar miljövänliga sätt 

att få bukt med ogräs, skadeinsekter och sjukdomar. Det betyder till exempel att vattnet blir 

renare, att energiåtgången kan bli lägre och att fåglar, bin och fjärilar trivs runt odlingarna.” 

[33] 

En fråga som väcks i och med informationen från KRAV:s hemsida är huruvida det går att 

garantera att den mat som odlats med KRAV-märkt biogödsel har odlats ekologiskt. Det går 

aldrig att spåra exakt vad respektive hushåll slänger i den bruna påsen för matavfall. Det kan 

tänkas att det slängs en hel del icke ekologiska matrester i matavfallet samt att det slängs fisk, 

fågel och kött som inte kommer från Sverige. Innehållet av eventuella antibiotika eller andra 

ämnen som djuren har i sig skulle kunna föras vidare med rötresten och spridas vid 

jordbruken.  

2.3 Sveriges avfallsplan  

Sverige har kommit långt inom avfallshantering och införandet av hur olika former av avfall 

ska hanteras. I en SIFO-undersökning som utfördes år 2011 kunde det konstateras att den 

insamling som hushållen var minst nöjda med var matavfallsinsamlingen, se tabell 1.   

 
Tabell 1 Andel av deltagande hushåll vid SIFO-undersökningen som var nöjda eller mycket nöjda med 
insamlingen av respektive avfall 

Avfallsslag 2011 Tidningar Förpackningar Elavfall Farligt avfall Grovavfall Matavfall Batterier 

Andel nöjda eller 
mycket nöjda (%) 89 82–89*  78 76 79 65 84 

* plast lägst, glas högst 

 

Samtliga medlemsländer i EU ska enligt direktivet för avfall upprätta avfallsplaner. Varje land 

ska även ta fram särskilda program i förebyggandet av avfall. Det är Naturvårdsverket som 

ansvarar för att ta fram Sveriges nationella avfallsplan. I Sveriges avfallsplan fram till år 2017 

har ett antal områden prioriterats för särskilda insatser. Urvalet av områdena baserades på den 

enskilda miljöpåverkan från respektive avfallsström. För följande områden har det beslutats 

om mål samt åtgärder som kan vidtas i arbetet för att följa EU:s avfallshierarki: 

 Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn 

 Hushållens avfall 

 Resurshushållning i livsmedelskedjan  

 Avfallsbehandling  

 Illegal export av avfall  
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[1] 

Avfallsplanen ska fungera som ett komplement till miljöbalken och annan lagstiftning kring 

avfallshantering. Syftet med planen är också att bidra till att nå relevanta mål inom 

miljömålssystemet. De mål som finns i avfallsplanen utgår från lagstiftning inom EU samt 

syftar till att styra mot resurshushållning och bättre avfallshantering. Huvudsyftet med den 

nationella avfallsplanen är att den ska styra avfallshanteringen till att bli mer resurseffektiv. I 

nuläget är en ny avfallsplan under bearbetning eftersom den nuvarande planen, ”Från 

avfallshantering till resurshushållning”, endast gäller till år 2017. Nästa avfallsplan ska gälla 

mellan år 2018–2023 och ska dessutom innehålla nästa avfallsförebyggande program. Av de 

områden som har prioriterats i avfallsplanen omfattas matavfallshanteringen av 

resurshushållning i livsmedelskedjan [34]. 

2.4 Miljökvalitetsmål och etappmål   

Den 28 april år 1999 beslutade Sveriges riksdag att det skulle finnas femton nationella 

miljökvalitetsmål för landet. Det antogs ett sextonde miljökvalitetsmål om biologisk mångfald 

år 2005. Grunden för den nationella miljöpolitiken utgörs av arbetet med att nå 

miljökvalitetsmålen. Syftet med miljökvalitetsmålen är att de ska ge en långsiktig målbild för 

miljöarbetet samt fungera som vägledning för hela samhällets miljöarbete. 

Miljökvalitetsmålen kontrolleras varje år. I kontrollen bedöms om de aktuella styrmedlen samt 

åtgärder som görs före år 2020 anses vara tillräckliga för att målen ska uppnås [35]. 

 

För att Sverige ska uppnå de nationella miljökvalitetsmålen har regeringen fastställt 24 

stycken etappmål [15]. Ett av etappmålen innebär att öka resurshushållningen i 

livsmedelskedjan. Etappmålet är formulerat som följande: Insatser ska vidtas så att senast år 

2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger 

ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet 

behandlas så att även energi tas tillvara [36]. Målet omfattar matavfall som behandlas 

biologiskt så att växtnäringen tas tillvara. Att matavfallet genomgår biologisk behandling kan 

innebära både kompostering eller rötning. När matavfallet rötas bildas biogas och en rötrest, 

det vill säga biogödsel, vilket används inom jordbruket. Vid rötning tas både växtnäring och 

energi tillvara. I de fall då matavfallet komposteras tas växtnäringen tillvara medan energin 

avgår som värme. Etappmålet kan uppnås genom att minst 40 % av matavfallet rötas och 

minst 10 % komposteras. Till kompostering räknas både central kompost och hemkompost 

fodrat att komposten sedan används på ett sådant vis att näringen tas tillvara [1].    

 

I dagsläget är majoriteten av kommunerna i Stockholms län långt ifrån att uppnå etappmålet 

på 50 %. Var respektive kommun befinner sig i förhållande till etappmålet beräknas med hjälp 

av schablonvärden alternativt egna värden från plockanalyser för uppkomna mängder 

matavfall. Därefter görs beräkningen hur stor andel det insamlade matavfallet var av den totala 

mängden matavfall i bruna påsar och restavfall. Det går även att utifrån plockanalyser 

bestämma hur stor andel av matavfallet som är oundvikligt respektive onödigt. 
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2.5 Avfall Sverige 

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning. Avfall 

Sverige har 400 medlemmar bestående av mestadels kommuner, kommunalförbund samt 

kommunalbolag. Organisationen representerar kommunmedlemmarna genom politiker, 

beslutsfattare, myndigheter och EU. Avfall Sverige undersöker och granskar hela 

avfallskedjan, från insamling och transport till behandling i form av kompostering, rötning, 

förbränning och deponering. Huvudaktiviteterna vid Avfall Sverige är följande: omvärlds- och 

intressebevakning, erfarenhetsutbyte, utvecklings- och utredningsverksamhet, utbildning och 

kunskapsspridning samt information.  

 

Avfall Sverige arbetar för att avfall ska hanteras så att människors hälsa och miljön skyddas. 

Organisationen bevakar det som händer inom avfallsbranschen i Sverige, övriga Europa och 

världen. Kontakterna med beslutsfattare, myndigheter, departement och pågående utredningar 

som Avfall Sverige har blir allt mer omfattande. Via Avfall Sverige bedrivs även arbetet med 

att kunna påverka EU. Det är miljödepartementet och Naturskyddsverket som representerar 

Sverige och därför sker påverkansarbete mot EU framförallt genom dessa kanaler [10]. 

2.6 Avfall Web 

Avfall Web är Avfall Sveriges webbaserade system för statistik inom hantering av avfall. 

Avfall Web utgörs av två delar där den ena delen innehåller kommunspecifika uppgifter och 

den andra innehåller uppgifter om behandlingsanläggningar däribland återvinningscentraler. 

Systemet ska underlätta insamling och användning av avfallsstatistik. Det har under en lång tid 

efterfrågats enhetliga definitioner och Avfall Web är ett resultat av det. Med Avfall Web 

hoppas man kunna bidra till att uppfylla efterfrågan på enhetliga definitioner och statistik. För 

den här rapporten har statistik från kommunkunddelen av Avfall Web hämtats [37]. 

En osäkerhet har konstaterats i den data som finns att tillgå inom systemet. Detta då 

kommunerna själva ansvarar för att rapportera in siffror i Avfall Web. I och med detta blir det 

svårt att kvalitetssäkra inrapporterade värden, det skulle kräva omfattande resurser. Det 

framkom vid intervju att flera kommuner inte visste vilken andel rejekt som var aktuell för 

deras matavfall samt vilken andel matavfall som samlades in det senaste året. På Avfall Web 

finns statistik för väldigt mycket och det finns även definitioner och beskrivningar för vad 

respektive värde ska baseras på. Systemet är mycket omfattande vilket medför en ökad risk för 

fel vid inrapportering av värden. Ju fler värden att rapportera desto större risk för fel. 
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3. Intervjuer med kommuner Sverige 

Under arbetets gång har intervjuer med kommuner i Sverige utförts. Syftet med intervjuerna 

har varit att undersöka hur kommuner arbetar mot miljömålet samt vad de upplever vara de 

största utmaningarna med insamling av matavfall. Intervjuerna har också omfattat frågor 

angående miljömålet gällande matavfallsinsamling och hur kommunerna ser på det fastställda 

miljömålet samt var de befinner sig i förhållande till målet. Vid intervjuerna fanns en bas med 

frågor, se bilaga 3, vilken användes som underlag vid respektive intervju. Det har ibland varit 

svårt att nå fram till den person som är bäst lämpad att svara på frågorna. Detta har i sin tur 

medfört att intervjuerna fått en varierande svarskvalitet. 

3.1 Intervjusvar  

Värdena i tabell 2 är hämtade från Avfall Web’s värderingsrapport. Det är 

bedömningsintervall som är framtagna och fastställda för att kommunernas framsteg ska 

kunna mätas i förhållande till varandra samt de mål som är antagna av regeringen och EU [38]. 

Intervallerna i tabell 2 användes i tabell 3 för att tydliggöra vilka kommuner som uppnådde 

miljömålet år 2016. 

 
Tabell 2 Urklipp från värderingsrapport från Avfall Web [38] 

Lägesvärdering av målen 
Mycket god 
hållbarhet 

God 
hållbarhet 

Mindre god 
hållbarhet 

Dålig 
hållbarhet 

Andel matavfall som behandlas biologiskt 
så att växtnäring tas tillvara  
(kompostering och rötning) (%) >50 36–50  10–35 <10 

Andel matavfall som behandlas så att både 
växtnäring och energi tas tillvara  
(endast rötning) (%) >50 36–50 10–35 <10 

Mängd insamlat mat- och restavfall 
(kg/person) <170 170–219 220–265 >265 

Nöjdhet information (%) >90 81–90 70–80 <70 

 

I tabell 3 jämfördes kommunernas framsteg i arbetet mot miljömålet. Observera att kolumnen 

längst till höger innehåller intervjusvar, se bilaga 4. I kolumnen med intervjusvar användes en 

färgkod för huruvida svaret respektive kommun angett stämmer överens med den data som 

fanns inrapporterad till Avfall Web. Av de kommuner som deltog i intervju samt vars data 

fanns tillgänglig på Avfall Web var det 35 % som trodde att de uppnådde miljömålet men 

enligt Avfall Web inte gjorde det [39]. Resterande 65 % angav svar gällande miljömålet som 

överensstämde med inrapporterade uppgifter till Avfall Web [39].  

 

Det blev tydligt att en skillnad fanns mellan data som rapporterats in till Avfall Web och det 

som angivits vid intervju. Det som kunde konstateras utifrån det var möjligen att det fanns en 

osäkerhet i den data som rapporterats till Avfall Web, se avsnitt 2.6. Samtidigt behövs det ett 
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inrapporteringssystem där respektive kommun, kommunalförbund eller anlitad entreprenör 

själv kan ansvara för inrapportering. Ett alternativ för Avfall Sverige kan vara att se över 

användarvänligheten vid inrapporteringssystemet och på så vis minimera risken för felaktigt 

inrapporterade data. 

 

I tabell 3 framgår också nöjdhet hos de boende gällande information, det vill säga i vilken grad 

de boende upplever att de delges tillräckligt med information gällande hur de ska hantera sitt 

avfall [38]. Den enda kommunen som uppnår det riktvärde som finns på Avfall Web för 

kategorin ”mycket god hållbarhet” är Uddevalla med 93 %. Nackas värde, 69 %, kan se högt 

ut i förhållande till andra kommuners siffror men det kategoriseras som ”dålig hållbarhet” 

enligt bedömningsintervallen i tabell 2. Flera av kommunerna som uppnår miljömålet, 

exempelvis Hallstahammar, Heby och Skinnskatteberg har en lägre siffra än Nacka i 

informationskategorin. Att dessa kommuner ändå uppnår miljömålet skulle kunna kopplas till 

att de haft matavfallsinsamling sedan år 1997 och att kännedomen bland boende därmed redan 

finns utan att kommunen aktivt går ut med information. 

 
Tabell 3 Statistik från Avfall Web [39] [38] samt intervjusvar gällande miljömålet 

Kommun/ 
förbund År 

Andel matavfall 
som behandlas 
biologiskt så att 
växtnäring tas 
tillvara 
(kompostering och 
rötning) (%) 

Andel matavfall 
som behandlas så 
att både 
växtnäring och 
energi tas tillvara 
(endast rötning) 
(%) 

Mängd 
insamlat mat- 
och restavfall 
(kg/person) 
 

Nöjdhet 
information 
(%) 
 

Intervjusvar: uppnår ni 
miljömålet i dagsläget? 
Svaret stämmer med 
inrapp.data 
Svaret stämmer inte med 
inrapp.data 
 

Enköping 2016 37 27 208 - Tror att de uppnår 

Fagersta 2016 25 25 214 - Tror att de uppnår 

Gästrike 
Återvinnare 2016 46 0 219 85 Tror att de uppnår 

Hallstahammar 2016 53 42 222 54 Tror att de uppnår 

Heby 2016 57 27 202 50 Tror att de uppnår  

Linköping 2016 39 39 188 - Ja 

Nacka 2016 18,6 17,7 212 69 Nej 

Norberg 2016 35 35 205 47 Tror att de uppnår 

Sala 2016 43 39 208 56 Tror att de uppnår 

Skinnskatteberg 2016 71 34 226 58 Tror att de uppnår 

Solna 2016 20 20 254 - Nej 

Surahammar 2016 62 39 147 48 Tror att de uppnår 

Tyresö 2016 13,9 12,6 207 - Nej 

Täby 2016 15,6 14,9 221 70 Nej 

Uddevalla 2016 61 58 195 93 Ja 

Umeå 2016 18,3 0 189 75 Nej 

Västerås 2016 52 50 209 62 Tror att de uppnår 
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3.1.1 Tidsaspekt i förhållande till miljömålet 

En parameter som kan diskuteras är tidsaspekten i förhållande till miljömålet. Det går att se en 

koppling mellan kommuner som uppnår miljömålet och hur längde de haft 

matavfallsinsamling. I tabell 4 kan det konstateras att kommuner som uppnår miljömålet har 

haft matavfallsinsamling sedan år 2000 eller innan dess. Det går dock inte att säga att 

kommuner som börjat med insamling senare nödvändigtvis ligger långt ifrån målet. I det här 

arbetet fanns det två sådana exempel. Linköping samlade in 39 % av matavfallet år 2016, se 

tabell 3, och de började med matavfallsinsamling år 2012, se tabell 4. Det ska dock påpekas 

att Linköping tillämpar det optiska systemet samt att de har obligatorisk insamling. Gästrike 

återvinnare var också ett undantag. Där har insamling av matavfall via papperspåse tillämpats 

sedan år 2007 och det samlades in 46 % av matavfallet år 2016, se tabell 3.  

Det ska även nämnas att flertalet kommuner som haft matavfallsinsamling sedan 90-talet ändå 

inte uppnår miljömålet. Syftet med ett avsnitt om tidsaspekt var att belysa vikten av att ett 

insamlingssystem varit i drift en lägre tid. Av de kommuner som deltog i intervju och i 

dagsläget uppfyller miljömålet har samtliga haft insamling sedan år 2000 eller tidigare. Det 

visar på att det kan vara en fördel att ha haft insamling sedan en längre tid och att de 

kommunerna i och med detta har en fördel i sitt arbete mot miljömålet. Kommuner som har 

haft matavfallsinsamling sedan år 2000 eller tidigare var närmre miljömålet år 2016 än de 

kommuner som börjat med matavfallsinsamling efter år 2000 (med undantag för Linköping 

och Gästrike återvinnare). En fråga som diskuterades i samband med detta var om miljömålet 

skulle kunna anpassas efter hur länge kommunen haft matavfallsinsamling. Det fanns också en 

osäkerhet i den data som rapporterats in till Avfall Web. Hur kommunerna beräknar den 

insamlade mängden matavfall verkar skilja sig mellan olika kommuner. Det skulle därför 

behöva vara mer tydligt hur beräkningarna för andelen insamlat matavfall ska utföras. 
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Tabell 4 Tidsaspekt kopplat till matavfallsinsamlingen. Data inhämtad via intervjuer se bilaga 4. Sista kolumnen är 
data hämtad från Avfall Web [39]. 

Kommun/förbund Startår 
Obligatorisk 

/frivillig 
Material 

påse 
Uppnår 

miljömålet 

Enköping 1997 frivilligt papper Nej 

Fagersta  1997 frivilligt papper Nej 

Gästrike återvinnare 2007 frivilligt papper Nej 

Hallstahammar 1997 frivilligt papper Ja 

Heby 1997 frivilligt papper Ja 

Linköping 2012 obligatoriskt plast Nej 

Nacka 2011 frivilligt papper Nej 

Norberg 1997 frivilligt papper Nej 

Sala 1997 frivilligt papper Nej 

Skinnskatteberg 1997 frivilligt papper Ja 

Solna  2009 frivilligt papper Nej 

Surahammar 1997 frivilligt papper Ja 

Tyresö 2012 frivilligt papper Nej 

Täby 2015 frivilligt papper Nej 

Uddevalla  2000 obligatoriskt plast* Ja 

Umeå 2007 frivilligt papper Nej 

Västerås 1997 frivilligt papper Ja 

*Övergår till papperspåse år 2017 

3.2 Unika metoder i arbetet mot miljömålet 

En fråga som ställdes vid intervju med de olika kommunerna var om de har någon unik metod 

eller ett speciellt tillvägagångsätt för att uppnå miljömålet. Metoderna skulle vara sådana som 

användes i syftet att effektivisera insamlingen av matavfallet. En del kommuner angav egna 

metoder och tillvägagångssätt de arbetar efter för att uppnå miljömålet, se tabell 5. 
 
Tabell 5 Unika metoder i arbetet mot miljömålet 

Vafab miljö, 
kommuner i 
Västmanland 
(Arboga, Fagersta, 
Hallstahammar, Kungsör, 
Köping, Norberg, Sala, 
Skinnskatteberg, 
Surahammar, Västerås, 
Enköping, Heby)* 
 

Två anställda som enbart arbetar med kvalitetssäkring av 
matavfallssorteringen och ser till att de som felsorterar kontaktas/fångas 
upp och får mer information samt hjälp med hur de ska sortera. Påsarna 
ska ingå i den summan som de boende betalar i taxan. I andra kommuner 
där de betalar enskilt för påsarna utöver det som ingår i taxan upplevs det 
som negativt av de boende [40].  
 
 

Umeå 
 
 

Hjälper till att inspirera de kunder som vi redan har samt att informera i 
flerbostäder. Personligt möte [41].  
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Uddevalla 
 
 
 
 
 
 
 

Byggde om vagn till kök och visade i köpcentrum hur köket kunde fixas 
påsar och pås-ställ. Har en applikation (app) för smartphone där de 
boende kan knappa in sin adress och få reda på när de har nästa tömning. 
De kan även via app’en aktivera att de får en påminnelse i telefonen 
dagen innan tömning. I app’en finns dessutom sorteringsguide, kontrakt, 
öppettider ÅVC och kontaktuppgifter. Det utvecklas kontinuerligt vilka 
funktioner och tjänster som ska finnas i app’en. Vi har också använt oss av 
sms-utskick till de boende [42].  
 

Tyresö 
 
 
 

Digital kalender, tidigare var den tryckt men nu är den digital. Vi går ut 
med påminnelser till de boende att de ska sortera och hur de kan ansluta 
sig. Synas och göra mycket [43].  
 

Täby 
 
 
 
 
 
 

Återkopplat via mail med positiv feedback och information om hur mycket 
matavfall som har samlats in samt tips och idéer för hur de ska fortsätta 
att sortera bra. Det har varit väldigt uppskattat med mailen men svårt att 
administrera, vi har inte rätt mail till alla, studsar tillbaka och alla har inte 
angett en mail som de använder. Vi skriver även ut information på 
fakturan och med fakturan kommer ett nyhetsbrev [44].  
 

Linköping 
 

Vi finns och är väldigt aktiva på facebook och instagram [45].  
 

*Kommunerna skrivna med kursiv stil fanns inte att hitta i Avfall Web’s dataregister och ingår därmed inte vid 
nedanstående sammanställning.    
 

Av de kommuner som angett att de tillämpar unika metoder för att effektivisera 

matavfallsinsamlingen, 17 stycken med kommunerna i Vafab inräknat, var det 6 kommuner 

som uppnådde miljömålet år 2016, se tabell 4. Uddevalla var en av de kommuner som 

uppnådde miljömålet. De har haft matavfallssortering sedan år 2000 och angav exempelvis att 

de har skapat en applikation (app) i telefonen för de boende där de kan få information och följa 

sin avfallshantering [42]. År 2016 var andelen matavfall som behandlades biologiskt så att 

både växtnäring och energi togs tillvara (genom rötning) 58 % i Uddevalla [38]. Förutom att 

Uddevalla haft insamling av matavfall i närmare 17 år har de alltid haft obligatorisk insamling 

samt använt det optiska insamlingssystemet. År 2017 kommer de att övergå till systemet med 

papperspåsar och ventilerade kärl av både ekonomiska skäl och miljöskäl. Det ekonomiska 

motivet är att fukt dunstar från papperspåsen vilket medför att matavfallets vikt minskar med 

ca 20 %. Detta är något som Uddevalla energi kommer att spara pengar på. Miljömotivet är att 

inte använda plast. Uddevalla har ca 15 000 invånare som uppskattas ge upphov till ungefär tre 

påsar matavfall i veckan per person. Det resulterar i omkring 45 000 plastpåsar per vecka vilka 

bidrar till exempelvis mikroplaster. Miljömotivet är därmed att Uddevalla vill bidra till 

minskad användning av plast och ser då papperspåsarna som ett bra alternativ [42]. 

 

Vid kommunalförbundet Vafab Miljö var det 5 av 12 kommuner som uppnådde miljömålet år 

2016, se tabell 4 [38]. Vafab Miljö satsar på kvalitetssäkring samt att uppmärksamma de som 
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felsorterar och på så vis kunna ge dem bättre information. De ser det också som en stor del i 

arbetet att papperspåsarna ska ingå i avfallstaxan. Umeå nämner att de tror på det personliga 

mötet med kunden, Tyresö använder sig av en digital kalender och i Linköping satsas det 

mycket på att synas i sociala medier [41] [43] [45].  

3.3 Utmaningar med matavfallsinsamling enligt kommuner som deltog i intervjuerna  

Första prioritet i avfallstrappan innebär att inte ge upphov till avfall, det är en stor del i 

utmaningen med att öka matavfallsinsamlingen [4]. Det är därför viktigt att poängtera att det 

inte är en uppmuntran att öka uppkomsten av matavfallet som eftersträvas i arbetet med att öka 

insamlingen av matavfall. Syftet med att öka insamlingen är att ta tillvara på det matavfall som 

trots allt uppstår, vilket handlar om oundvikligt matavfall, exempelvis kaffesump och äggskal. 

Det vill säga sådant matavfall som gemene man inte äter. Utifrån enkätundersökningen kunde 

en kunskapsbrist hos de boende angående definitionen av matavfall påvisas. Vid samtal med 

de som deltog i enkäten påstod många att de inte har något matavfall eller att de äter upp all 

sin mat. Det visar en brist på kännedom om hur matavfall definieras. I och med detta kan 

problem uppstå med att uppmana boende till att sortera sitt matavfall för insamling då de 

själva inte anser att de har något matavfall. Det har flera kommuner upplevt som ett problem. 

En del av utvecklingsarbetet med matavfallsinsamling ligger därför vid att tydliggöra 

definitionen av matavfall. Ju fler som har kännedom om vad som kategoriseras som matavfall 

desto fler kan se syftet med insamlingen.  

  

Påsens material och insamlingssystemet är en annan stor del i utmaningen med insamling av 

matavfall, detta uppger flertalet kommuner i samband med intervju. Anna Boldt och Johan 

Gustafsson anger vid intervju att de gärna skulle testa en påse i annat material än plast eller 

papper om det fanns en sådan på marknaden. De menar på att de bioplastpåsar som finns på 

marknaden är av ett material vilket beter sig som plast i biogasprocessen [40] [45]. Anna Boldt 

vid Vafab Miljö säger att även om det är en majspåse har den ett skelett vilket beter sig som 

plast. Det finns i dagsläget inte några bioplastpåsar som fungerar i biogasanläggningen, de 

bryts inte ned på samma vis som papperspåsarna gör. Men om det kommer en nedbrytbar 

bioplastpåse som fungerar i biogasanläggningen är Vafab Miljö öppna för att testa den [40]. 

 

Linköping har ett optiskt insamlingssystem där de använder en grön plastpåse för matavfallet. 

Den gröna påsen är designad med fyra remsor i toppen istället för två bärhandtag och en 

volym på ca 6 liter vilket är betydligt mindre än en plastkasse från matbutiken vars volym är 

ca 25 liter. Den optiska metoden har visat sig mycket effektiv ur ett insamlings- och 

användarperspektiv. Från de boende i Linköping kommer så gott som inga klagomål. 

Insamlingssystemet är mycket uppskattat, har ett gott rykte och är lätt att använda. Systemet 

kräver inte heller två separata kärl, restavfall och matavfall slängs i plastpåsar med olika kulör 

men i samma kärl. Linköping anser att det optiska systemet är brukarvänligt och 

användarvänligt samt att en positiv aspekt är att påsarna inte läcker och går sönder. Nackdelen 

anses vara påsarna i plast, även då det är återvunnen plast, ses inte detta som ett hållbart 
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alternativ. Kommer det en påse på marknaden med bättre miljöprestanda är Linköping väldigt 

intresserade men de säger samtidigt att det är en kostnadsfråga [45]. 

4. Enkätundersökning för boende i Nacka kommun  

För att komma fram till hur insamlingen av matavfall skulle kunna utvecklas var en del i 

arbetet att undersöka hur användaren av insamlingssystemet upplever det. Därför utfördes en 

enkätundersökning där de boende i Nacka fick svara på tolv frågor. Enkätundersökningen 

utfördes i syftet att ta reda på hur de boende upplever arbetet med matavfallsinsamlingen i 

Nacka samt hur de anser att den skulle kunna utvecklas. Insamlingen av enkätsvar 

genomfördes dels online på bland annat facebook men till största del vid återvinningscentraler 

samt matbutiker i Nacka kommun, till exempel Stora Coop i Orminge centrum och ICA Maxi 

Nacka.  

  

De frågor enkäten innehöll formulerades utefter arbetets frågeställningar och i samråd med en 

interaktionsdesigner [46]. Vid utformandet av enkäten var det viktigt att tydliggöra vad som 

skulle uppnås. Frågorna 1–11 har formulerats så att de kunde mätas kvantitativt medan fråga 

tolv var en öppen fråga och därmed kvalitativ. I fråga tolv uppmanades enkätdeltagarna att 

reflektera kring utvecklingsmöjligheter för matavfallsinsamlingen. För att fråga nummer tolv 

skulle kunna sammanställas kvantitativt utformades ett affinitetsdiagram. Utifrån 

affinitetsdiagrammet kunde sedan kategorier för de inkomna tipsen och idéerna bestämmas 

och ett stapeldiagram kunde tas fram [47] [46].  I slutet av det här kapitlet finns en 

sammanställning av unika tips och idéer. De unika förslagen kunde inte kategoriseras utifrån 

affinitetsdiagrammet på grund av lägre svarsfrekvens, därför var dessa förslag inte mätbara.  

4.1 Enkätsvar 

Enkätens första fråga var att ange sin ålder, i figur 3 och tabell 6 har ålderskategorier tagits 

fram. Svarsfrekvensen var som högst i åldrarna 41–50 år och som lägst under 18 år. Men då 

personer under 18 år inte är myndiga räknas ålderskategorin >70 år som den relevanta med 

lägst svarsfrekvens. Omkring 27 % av deltagarna var i åldrarna 41–50 år och ungefär 6 % var 

>70 år.  

 
Tabell 6 Ålderskategorier i procent 

Ålderskategorier (år) <18 18–30 31–40 41–50 51–60 61–70 >70 

Andel (%) 0,5 22,7 16 27,3 17,2 9,9 6,4 
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Figur 3 Diagram ålder 

 

Enkätens andra fråga var hur personen valde att identifiera sig, om det var som kvinna, man 

eller annat. Figur 4 anger fördelningen mellan män, kvinnor och kategorin annat för de som 

deltog i enkätundersökningen. Totalt deltog 876 personer, varav 405 kvinnor och 471 män. 

Fördelningen mellan kvinnor (46 %) och män (54 %) i undersökningen ansågs vara relativt 

jämnt fördelad.  

 

 
Figur 4 Diagram kön 

I den tredje frågan var uppgiften att ange sin boendeform. Det var två av bostadsformerna som 

var mest förekommande i svarsfrekvensen, se figur 5. Den vanligaste boendeformen var 

lägenhet med 427 svar, motsvarande 49 %. Näst vanligast var villa, parhus, kedjehus, radhus 

(egna kärl för sophämtning) med 409 svar, motsvarande 47 %. 
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Figur 5 Diagram boendeform 

I fråga fyra undersöktes de boendes kännedom om matavfallsinsamling. Frågan som ställdes 

var följande: hur bekant är du med begreppet ”matavfall”? Resultatet visar att majoriteten 

hade en god kännedom om matavfall och att det var en minoritet som inte var bekant med 

begreppet, se figur 6.  

 

 
Figur 6  Diagram kännedom kring begreppet "matavfall" 

Vid fråga fem var det möjligt att välja flera svarsalternativ. Det medförde att det inte gick att 

mäta hur stor andel som hade valt ett specifikt alternativ. Många som svarade kryssade 

exempelvis i samtliga alternativ och flera hade valt kompost, biogas och biogödsel. Vad som 

kunde utläsas från diagrammet var dock att svarsalternativet med störst svarsfrekvens var 
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biogas vilket är ett korrekt angivet svar, se figur 7. Svaret är korrekt eftersom det matavfall 

som samlas in i Nacka kommun används för att utvinna biogas och biogödsel. Det kan tänkas 

att de som angett förbränning har valt det i kombination med övriga svarsalternativ. Ur ett 

perspektiv kan det ses som korrekt att välja samtliga alternativ i och med att allt matavfall inte 

sorteras ut. Det är i dagsläget en större andel av matavfallet som kommer med restavfallet 

vilket faktiskt förbränns. Det här är en omständighet som försvårar analysen av resultatet i och 

med att det finns en osäkerhet kring hur deltagarna har tolkat frågan. Det går inte att säga om 

de 298 svaren på förbränning valts i kombination med andra alternativ eller om det är 298 svar 

enbart på förbränning. Det framkom vid undersökningen att flera deltagare misstrodde 

insamlingssystemet. Ett flertal nämnde muntligt vid undersökningen ”men allt bränns ju ändå 

upp, så det är ingen mening med att vi ska lägga jobb på sortering”. Det var även en del som 

antydde en misstro till hur Nacka kommun hanterar matavfallet. Ett konkret exempel från 

svaren i fråga tolv, se bilaga 2, var ” Intyg från Nacka kommun att allt avfall i bruna behållare 

komposteras och inte bränns”. Visserligen tror den här enkätdeltagaren att matavfallet 

komposteras, men poängen är densamma. Personen litar inte på att matavfallet hanteras enligt 

angivna bestämmelser vilket skulle kunna vara en anledning till att denne tappar motivation 

eller intresse för att sortera sitt matavfall till insamling. Det här exemplet på svar i fråga tolv 

kategoriserades inom Mer information, se figur 16. Detta eftersom det tyder på att den här 

personen inte blivit informerad eller kontinuerligt uppdaterad i den utsträckning som skulle 

krävas för att personen skulle känna tillit till hur Nacka kommun eller Nacka vatten och avfall 

hanterar det insamlade matavfallet. Om den här personen hade delgetts information angående 

hur matavfallet hanteras på ett sådant vis att denne tagit informationen till sig skulle personen 

förmodligen inte känna samma misstro.  

 

 
Figur 7 Diagram kännedom kring vad insamlat matavfall används till 

Den sjätte frågan undersökte hur stor andel av enkätdeltagarna som i dagsläget sorterar sitt 

matavfall för insamling, se figur 8. Av de som svarade på enkäten angav 475 personer, 54 %, 
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att de inte sorterar sitt matavfall, 389 personer, 44 %, angav att de sorterar sitt matavfall. Det 

var 13 personer, 2 %, som angav att de inte visste om de sorterade sitt matavfall. 

 

 
Figur 8 Diagram sortering av matavfall 

Fråga sju utgjordes av en följdfråga till de personer som svarade att de inte sorterar sitt 

matavfall för insamling där de fick ange varför de valt att inte sortera, se figur 9. Den största 

anledningen, 54 %, var Fastighetsägaren/styrelsen där jag bor har inte infört sortering av 

matavfall. Näst vanligaste anledningen, 23 %, var alternativet Annat. Om en person valde att 

svara annat fanns det utrymme att definiera sin anledning i fri text. Majoriteten av de som 

valde att svara annat definierade sin anledning med ord och dessa finns sammanställda i figur 

10. 

 

 
Figur 9 Diagram anledning till att inte sortera 

I figur 10 sammanställdes angivna anledningar för svarsalternativet annat i fråga sju. Av de 

som angav en egen anledning var det en majoritet som valde att inte sortera sitt matavfall på 
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grund av bristande användarvänlighet. Kategorierna togs fram med hjälp av ett 

affinitetsdiagram [47]. Kategorin Användarvänlighet omfattades framförallt av logistik och 

hygien. Exempel på vad som angavs i fri text inom kategorin användarvänlighet var: ”det 

luktar illa”, ”det är inte fräscht”, ”det tar lång tid” eller ”det är krångligt”.  

 

 
Figur 10 Diagram svarsalternativet "annat" kategoriserat 

Fråga åtta tog reda på varifrån de boende hade fått information angående sortering av 

matavfall. Information var ett område som många nämnde både muntligt och i enkäten. 

Information som når ut till de boende utgör en stor del i hur matavfallsinsamlingen kan 

utvecklas. I figur 11 angav 349 enkätdeltagare, 32 %, att de fått information om 

matavfallssortering från Nacka kommun. Det var 234 deltagare, 21 %, som angav att de fått 

information via sociala medier och 153 deltagare, 14 %, angav att de inte fått någon 

information.  
 

 
Figur 11 Diagram information 
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Ett av svarsalternativen i fråga åtta angående information var Sorteramatresten-kampanjen. 

Sorteramatresten är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län för att öka mängden 

utsorterat matavfall. Kampanjen startade under hösten år 2016 på TV och i sociala medier i 

form av reklamfilm samt via affischering inom kollektivtrafik och på allmänna platser. 

Kampanjen är utformad för att väcka medborgarnas intresse kring matavfallssortering samt 

öka medvetenheten kring vad matavfallet används till. Begrepp som tagits fram till kampanjen 

är exempelvis bulgurbuss, tacotaxi och pastapendla. Syftet med begreppen är att tydliggöra 

varför medborgarna ska sortera matavfallet till insamling i sin kommun [48].  Enligt 

enkätundersökningen skulle Sorteramatresten-kampanjen inte anses vara en effektiv kampanj 

för de boende i Nacka kommun. Det var endast 29 enkätdeltagare som angav att de fått 

information om matavfallssortering via kampanjen, vilket motsvarar omkring 3 %. 

Sorteramatresten-kampanjen kommer att fortsätta köras under år 2017. Det kan vara intressant 

att utföra en enkätundersökning i slutet av år 2017 för att ta reda på om en större andel då fått 

information angående matavfallssortering via kampanjen. 

 

I fråga åtta om information kunde alternativet annat väljas och precis som i fråga sju kunde 

deltagarna ange en egen informationskälla i fri text. Kategorierna i figur 12 togs fram med 

hjälp av ett affinitetsdiagram [47]. I figur 12 kunde det utläsas att den största kategorin för var 

de boende fått information ifrån då de angett svarsalternativet annat var Utbildning, arbete, 

egen efterforskning med 45 svar. Den näst största kategorin var Vänner, familj och bekanta 

med 42 svar. 

 

 
Figur 12 Diagram svarsalternativ "annat" kategoriserat 

 

Fråga nio belyser hur viktigt de boende tror det är att samla in matavfallet och biologiskt 

behandla det, se figur 13. Det var 526 av enkätdeltagarna, 60 %, som trodde att det var mycket 

viktigt att samla in och behandla matavfallet biologiskt. Med andra ord var det en majoritet 

som trodde att det var mycket viktigt att göra detta för miljön. Det var 284 av deltagarna, 32 

%, som trodde att det var ganska viktigt. Ser man till resultatet i fråga nio visar det att av de 
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boende i Nacka kommun som deltog i undersökningen var en majoritet väl upplysta angående 

miljöfrågan. Det var en försumbar siffra, 0,6 %, som angav att de tror att det inte alls är viktigt 

att behandla matavfallet biologiskt. 

 

 
Figur 13 Diagram vikten av att sortera matavfall 

 

Fråga tio undersökte vilken kännedom de boende hade kring Nacka vatten och avfalls arbete 

med att öka insamlingen av matavfall, se figur 14. Det var 526 enkätdeltagare, 60 %, som 

angav att de inte visste hur Nacka vatten och avfall arbetar för att öka insamlingen av 

matavfall. Resultatet i fråga tio kunde tolkas som att informationen till de boende inte har varit 

tillräcklig. Det var 120 av deltagarna, 14 %, som angav att de visste hur Nacka vatten och 

avfall arbetar för att öka insamlingen av matavfall. 

 

  

 
Figur 14 Diagram kännedom om arbete för ökad matavfallsinsamling 
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Fråga elva, se figur 15, undersökte vilken kännedom de boende hade om det nationella 

miljömålet. Det var 696 av enkätdeltagarna, 79 %, som inte hade hört talas om det nationella 

miljömålet, endast 180 av deltagarna, 21 %, hade tidigare hört talas om målet. Den här 

informationen skulle kunna nyttjas vid framtida informationsutskick. Genom att informera om 

miljömålet och var Nacka kommun ligger i förhållande till det skulle de boende kunna 

motiveras till ökad insamling. I samband med enkätundersökningen har det från de boende 

efterfrågats en hel del statistik. Flera nämnde att de ville se framsteg kontinuerligt. En del 

ansåg att det vore bra med information i siffror som visar hur mycket matavfallssorteringen 

bidrar till att minska miljöbelastningen, exempelvis med reducerade koldioxidutsläpp. På 

Nacka kommuns hemsida finns det i dagsläget en hel del information om sådant [49]. 

Informationen skulle dock kunna riktas mer direkt till de boende. Det som finns på hemsidan 

är bra information men kräver att de boende går in på hemsidan och tar sig till den del av 

hemsidan som handlar om matavfall och där väljer att läsa specifikt om nyttan med 

matavfallsinsamling.  

 

 
Figur 15 Diagram kännedom om miljömålet 

 

Den sista frågan i enkäten, fråga tolv, var en öppen fråga där deltagarna uppmanades att 

reflektera fritt kring hur insamlingen av matavfall skulle kunna ökas i Nacka, se figur 16. 

Kategorierna togs fram med hjälp av ett affinitetsdiagram [47]. Sammanlagt inkom 469 tips 

och idéer som kunde kategoriseras. Den största kategorin utgjordes av tips och idéer angående 

mer information. Det var 228 av de inkomna tipsen och idéerna, 49 %, som berörde 

information. Exempel på vad som angavs inom kategorin Mer information var: ”direkt reklam 

i lokaltidningen och föreläsningar”, ”informera mer via fysiska möten, facebookgrupp etc. Få 

folk engagerade och inse att det är viktigt. Hitta folks dåliga samveten t ex deras barns 

framtid, djur och natur etc.”.  

 

Som näst största kategori kom användarupplevelse. Det inkom 123 förslag, 26 %, som 

uppmanade till ett insamlingssystem med bättre egenskaper ur ett användarperspektiv.  

Kategorin användarupplevelse utgjordes av tips och idéer angående förbättringsåtgärder 
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gällande insamlingssystemet. Det yttrades ofta missnöje över insamlingssystemet och i 

samband med det också en uppmuntran till att systemet bör utvecklas eller bytas ut. Exempel 

på vad som angavs inom kategorin användarupplevelse var: ”Förbättra insamlingssystemet, 

andra kommuner har gemensam tunna men plastpåsar med olika färger. I dagsläget har ni 

ojämna tömningsintervall och påsar som går sönder.”, ”Förenkla insamlingen av matavfall. 

Människan är lat och därför behöver insamlingen vara så enkel som möjligt”, ”Inför färgade 

plastpåsar”. 

 

Den tredje största kategorin var ekonomi. Det inkom 67 förslag vilket motsvarade 14 % som 

utgjordes av tips och idéer kopplade till ekonomi. Exempel på vad som angavs inom kategorin 

ekonomi var: ”Genom styrmedel eller där en avgift åläggs de som väljer att inte sortera”, 

”Skattesänkning som motiverar bra sortering eller billigare el!”, ”Bötfäll/lägg på avgift då 

folk inte sorterar”, ”Pantsystem som belönar folk som sorterar.”, ”Gör det lönsamt 

ekonomiskt”, 

”Höja priset på tömning av svart/gröna tunnan.”.  

 

 
Figur 16 Diagram tips och idéer för ökad matavfallsinsamling 

 

4.2 Unika tips och idéer  

Det inkom en del tips och idéer med lägre svarsfrekvens som avvek en del mot de förslag som 

kategoriserades med affinitetsdiagram. I tabell 7 finns en sammanställning av de tips och idéer 

som inte kunde kategoriseras. Bland de inkomna förslagen nämndes exempelvis att det bör 

satsas på information om varför plastpåsar inte ska användas. Det kan vara en lösning att 

informera de boende om anledningen till varför plastpåsar inte är aktuellt. De personer som 

förespråkar plastpåsar har förmodligen inte tagit del av information om varför plast inte är ett 

hållbart alternativ. Det är möjligt att de besökt en släkting eller bekant i Linköping och upplevt 
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insamlingssystemet som felfritt, men då har de inte hela bilden. Uddevalla kan ses som ett gott 

exempel som övergår från plast- till papperspåsar år 2017.    

 

Det framkom genom enkätundersökningen att fyrfackskärl var något som efterfrågades. Med 

fyrfackskärl möjliggörs fastighetsnära insamling, FNI, för de som bor i villa. Enligt en 

undersökning av Naturvårdsverket som presenterades i Sveriges Avfallsplan 2012–2017 var 

det villor med fastighetsnära insamling som källsorterade absolut bäst [1]. FNI är ett alternativ 

till FTI-stationerna och innebär att de boende inte behöver åka iväg med sina förpackningar 

och tidningar, istället kan de sortera direkt vid hushållet [50]. Vid en bostadsrättsförening kan 

FNI anordnas i föreningens soprum eller sophus och då används flera större kärl för avsedda 

förpackningar i olika material samt tidningar. Vid FNI ingår inte matavfall men flera som 

deltog i enkäten menade att om allt kunde sorteras direkt vid hemmet skulle fler göra det och 

då angav de fyrfackskärl som lösning [51]. Det ventilerade kärlet för matavfallsinsamling 

placeras i det fallet intill fyrfackskärlet. 

 
Tabell 7 Unika tips och idéer från boende 

Unika tips och idéer  

Eftersom många vill ha plastpåsar istället för papperspåsar kanske man ska satsa på att informera 
och sprida kunskap om varför vi inte ska ha plastpåsar.   
 

Flerfackskärl efterfrågas. Flera tror att om man använder flerfackskärl, så kallad fastighetsnära 
insamling för de som bor i villa eller radhus, så kommer hela samtlig sortering att öka, även 
matavfallet.  
 

Sprid siffror och statistik för att motivera människor till att sortera matavfall. Bygg en gemensam 
målbild med hjälp av statistik och miljömålet.  
 

En gemensam målbild är ju A och O i alla andra projekt man arbetar i, alltså bör det vara lika viktigt 
vad gäller matavfallsinsamlingen. Utan en gemensam målbild vet inte människor vart vi är på väg, 
så satsa på att definiera, tydliggöra och sprid målet med matavfallsinsamling.  
 

Uppför matavfallsinsamling på allmänna platser, exempelvis vid busshållplatser, i parker, 
köpcentrum etc.  
 

Använd tävlingar som motivation, exempelvis områdestävlingar. Vilket område eller vilken 
skola/förskola/verksamhet kan samla in mest? Men i första hand vill vi ju såklart inte ha något 
matavfall, även det är viktigt att poängtera.  
 

Börja med information i tidig ålder på förskolor och skolor. 
 

Inför vägning av matavfallet så att respektive hushåll betalar för exakt det avfall de gett upphov 
till.   
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Lägg energi och satsa på bostadsrättsföreningar och skolor.  
 

Visa kontinuerligt resultat, exempelvis hur mycket matavfall som ditt boende samlade senaste 
månaden eller året. Återkoppla till de boende med information och data för att inspirera till 
fortsatt sortering av matavfallet.    
 
 

4.3 Användarupplevelsen av insamlingssystemet 

En av de mest förekommande anledningarna till att de boende valt bort sortering av matavfall 

var att de upplever insamlingssystemet som krångligt, ohygieniskt, illaluktande och 

tidskrävande etc. Det var anledningar som kunde kopplas till användarupplevelsen av 

insamlingssystemet. En del av enkätdeltagarna ansåg systemet med papperspåse och ventilerat 

kärl som en logisk och optimal lösning ur ett användarperspektiv. Det var dock en större andel 

av enkätdeltagarna som angav att de upplevde stora brister i insamlingssystemet. Bristerna 

som nämndes kunde kopplas till användarvänligheten av insamlingssystemet. Detta kan nyttjas 

i arbetet med att undersöka hur matavfallsinsamlingen skulle kunna ökas. Det som kunde 

konstateras var att insamlingssystemet för matavfall behöver utvärderas ur ett 

användarperspektiv. En sådan utvärdering kan utföras av interaktions- eller servicedesigners. 

Syftet skulle vara att utveckla insamlingssystemet till mer användarvänligt för de boende i 

Nacka kommun [46]. 

4.4 Alternativa insamlingssystem  

Optiska system, optisk sortering av plastpåsar, har nämnts en hel del i samband med 

intervjuerna och enkätundersökningen. Även om insamlingssystemet med papperspåsar och 

ventilerade kärl är en ekonomisk och miljövänlig lösning för insamlingen behöver frågan ändå 

ställas om det är den mest optimala lösningen för insamling av matavfall. Sett ur samtliga 

perspektiv bli svaret blir såklart nej. Men att finna en lösning som är optimal ur samtliga 

perspektiv är inte möjligt, kompromisser kommer alltid att finnas. Det man kan tänka på är 

vad som kompromissas. Ska det kompromissas vid användarvänlighet när det är en avgörande 

faktor för om de boende kommer att nyttja systemet? Att nöja sig med systemet som det är och 

att konstatera att användaren använder systemet fel indikerar i allra största grad att det finns 

brister inom insamlingssystemet.  

Ser man till användarvänligheten av ett insamlingssystem ska det vara lättillgängligt och det 

ska i princip inte gå att göra fel [46]. Ett sätt att uppnå detta på är att reducera antalet steg och 

handlingar som ska utföras i användarledet. Ett insamlingssystem som gör det väldigt enkelt ur 

användarsynpunkt för de boende är matavfallskvarnar. En matavfallskvarn installeras under 

diskbänken och kan mala ner matavfallet. Kvarnen är i de flesta fall ansluten till det 

kommunala avloppssystemet. Det nermalda matavfallet spolas ut i avloppet och transporteras 

via ledningarna till avloppsreningsverket [12].  
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Precis som med alla insamlingssystem finns det för- och nackdelar med matavfallskvarnar. 

Fördelarna är framförallt bekvämligheten för användaren samt att antalet fordonstransporter 

kan minskas. I och med att matavfallet fraktas via ledningsnätet behöver det inte hämtas med 

fordon. Det krävs dessutom mindre energi inom transport till jordbruket om fosfor återförs till 

jordbruket via avloppsslammet då slammet alltid är avvattnat. Det kan jämföras med rötresten 

från matavfall som transporteras samt tillförs stora mängder vatten för varje kilo näringsämne 

som återförs till jordbruksmarken [52] [53]. Nackdelar med matavfallskvarnar är bland annat 

att en stor del av kvävet försvinner under reningsprocessen när matavfallet går via kvarn till 

reningsverket. Det blir därför störst andel fosfor kvar i det rötade avloppsslammet som går till 

jordbruksmark. Fördelen med att röta matavfallet i en biogasanläggning är att en större del av 

kväve och kalium i avfallet kan återvinnas och återföras till jordbruket. [52]. På samma vis 

som det finns en misstro från samhället gällande biogödsel och dess innehåll av metaller, plast 

samt övriga föroreningar finns det en misstro kring slammet. Slammet från reningsverken 

används som växtnäring. Precis som biogödsel har slammet problem med höga halter av 

metaller men det riskerar också att innehålla rester av läkemedel. Det finns ett 

certifieringssystem för slammet kallat Revaq. Ambitionen med certifieringen är att återföra så 

mycket växtnäring som möjligt till jordbruken på ett hållbart sätt och minska flödet av farliga 

ämnen till reningsverk. Revaq ägs av branschorganisationen Svenskt Vatten och har arbetats 

fram i samråd med bland annat Lantmännen, Lantbrukarnas riksförbund samt Svensk 

Dagligvaruhandel [54]. Andra nackdelar med matavfallskvarnar är risken för igensättning av 

ledningar när matavfallet transporteras samt eventuell bildning av svavelväte i ledningarna. I 

och med att mer material förs till reningsverket så kommer det också att ge upphov till ökad 

energi- och kemikalieförbrukning vid behandling av avloppsvattnet. En lösning för den 

ökningen kan vara att se över de nuvarande metoderna för svensk vattenrening och arbeta med 

nya tekniker som inte har lika stort krav på kemisk rening, exempelvis membranteknik [55] 

[56].  

För avfallskvarnar innebär att växtnäring i form av fosfor tas tillvara men kväve och kalium 

går förlorat genom reningsverket. Om systemet skulle utformas med två fraktioner, det vill 

säga en för avloppsvatten med matavfall och en för det övriga vattnet som går till rening, 

skulle det kunna se annorlunda ut. I ett scenario då vatten med matavfall exkluderas från de 

steg i reningsprocessen där växtnäring går förlorat kanske avfallskvarnar skulle vara ett mer 

attraktivt insamlingssystem. Detta ger utrymme för vidare undersökning kring framtida 

lösningar. Eftersom det ovanstående förslaget skulle kräva ombyggnation av avloppsnät och 

reningsverk skulle det kunna ses som ett alternativ vid nybyggnationer.   
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5. Nacka kommuns advisory board – synpunkter från ungdomarna 

Vid Nacka kommun finns en ungdomsgrupp, advisory board, som diskuterar och reflekterar 

kring aktuella frågor och ämnen. Det är ett tillvägagångssätt för att lyfta ungdomarnas tankar 

och åsikter. Vid ett möte den 18 april år 2017 fick ungdomsgruppen diskutera kring avfall och 

då bland annat matavfall, se vilka frågor som diskuterades i bilaga 5. Nedan följer 

sammanställningar för två frågor angående matavfall som diskuterades under mötet.  

5.1 Fråga 1. Har ni några idéer eller förslag på hur man kan få fler hushåll att sortera sitt matavfall i 

Nacka?  

Vid diskussion framkom bland annat att en obligatorisk matavfallsinsamling kan vara mer 

effektivt än en frivillig. Andra aspekter som kom upp var vikten av att öka kunskap hos 

kommunens invånare. Förslag från gruppen var att öka kunskapen genom att informera om 

konsekvenser av att inte ta ansvar för sitt eget avfall. Det nämns även att medborgare behöver 

ändra sin inställning och att de bör informeras om att pengar inte kommer att kunna köpa allt, 

exempelvis en ny planet. Samtliga medborgare behöver inse att ”miljöfrågorna visst angår 

dem och oss alla”, ”vi alla behöver göra detta tillsammans”. 

  

Gruppen anser att när Nacka ska växa bör de nybyggda hushållen anpassas för 

matavfallssortering. Det bör finnas matavfallsbehållare i samtliga soprum i bostadsområden i 

Nacka kommun. Det nämns även lättillgänglighet och kostnad för att sortera. Gruppen tror att 

det kommer resultera i att fler väljer att sortera sitt matavfall för insamling om det är ett 

ekonomiskt och lättillgängligt alternativ. Att fler sorterar skulle i sin tur öka kännedomen om 

vad matavfallsinsamling är och varför det är viktigt. Det kan inspirera och motivera andra till 

att börja sortera, speciellt äldre som inte är vana vid detta. Vidare var ett förslag att göra 

matavfallsinsamlingen mätbar för medborgarna, det vill säga att synliggöra utvecklingen. Det 

skulle kunna göras genom exempelvis tävlingar mellan olika områden eller skolor i Nacka. 

Det kan bli som en morot för vissa. På något vis skulle det även vara bra att premiera de 

områden som lyckas bäst i tävlingen och att göra detta synligt för allmänheten via Nacka 

Värmdö Posten eller via andra forum för medborgarna.  

Ett annat förslag var att göra en rolig reklam om matavfallsinsamling, det skulle exempelvis 

kunna vara en slogan ”Sortera mera”. Ungefär som Panta mera-reklamen som gått på TV. 

Reklamen kan bestå av en kort film som kommuniceras ut i olika medier som exempelvis TV, 

sociala medier och på hemsidan etc.  

Ett annat område som gruppen berörde var att människor vill få ut något för att de sorterar, det 

behöver finnas någon form av personlig vinning i att sortera.  Av den anledningen anger de 

som förslag att erbjuda en form av förmån för de som sorterar sitt matavfall. Detta för att 

premiera deras bidrag till insamlingen. Det kan förslagsvis vara att dela ut rabatter vid 

matbutiker under en vecka till de som matavfallssorterar. Ett annat förslag kan vara att 

ansvariga i kommunen står vid entrén utanför exempelvis Nacka forum och informerar om 
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matavfallsinsamling samt delar ut kaffe/godis/bullar till de medborgare som 

matavfallssorterar. Det kan också vara bra att få in fler unga eller miljöintresserade vid 

styrelser i bostadsrättsföreningar. På så vis kanske miljöfrågorna lyfts och tas på allvar.  

5.2 Författarens kommentarer till fråga 1  

Vid diskussion kring kostnad för matavfallsinsamling gäller i nuläget följande. Det är 

kostnadsfritt att sortera sitt matavfall för insamling i Nacka kommun och det ges en rabatt på 

kostnaden för ditt restavfall [7]. Gruppen nämnde att nybyggda hus bör anpassas för 

matavfallssortering redan från start. Det finns i dagsläget ett krav från Nacka kommun att 

nybyggnation av bostäder ska anpassas för matavfallssortering.   

 

Ett annat förslag som bör lyftas är införandet av tävlingar vid skolor och bostadsområden som 

en form av motivation. I skolor och förskolor kan detta säkerligen få stor publicitet, det skulle 

kunna vara ett tema under en termin i skolan.  

 

Förslaget med en Sortera mera-kampanj var intressant då detta också har nämnts muntligt av 

flera personer som fyllt i enkäten. För att nå ut till den yngre målgruppen skulle det kunna 

göras samarbeten med kända internetprofiler, exempelvis ”youtubers”, bloggare och 

”instagramprofiler”. Reklamen kan då ha inslag av humor eller andra nyanser. Humor är ett 

lättsamt sätt att nå ut till människor.  

5.3 Fråga 2. Vet ni varför många inte sorterar sitt matavfall i Nacka? Vilka utmaningar finns?  

Gruppen tror att det till en stor del beror på att folk inte är medvetna om att de har möjlighet 

att sortera sitt matavfall. Det i sin tur kan bero på att många inte bryr sig om dessa frågor och 

inte heller prioriterar dem vilket tyder på okunskap inom området eller ignorans. En annan 

orsak till att boende inte sorterar kan vara invanda beteendemönster ”man gör som man alltid 

har gjort”. Risken finns även att många resonerar som att ”de inte själv gynnas” eller ”vad 

hjälper det att jag gör detta egentligen?”. Det finns problem med att personer tror att det de 

gör på individnivå inte har stor inverkan på miljön. En del kan vara rädda för förändring eller 

så vill de kanske inte ändra sin livsstil. 

Inom en del områden finns det inte tillräckliga möjligheter för att sortera sitt matavfall, 

speciellt i lägenheter. Det kan också bero på att det inte finns tillräckligt med kunskap om 

miljöfrågor i allmänhet vid olika bostadsområden i Nacka kommun. Det kanske inte heller 

finns personer som bryr sig om miljön i respektive styrelse i bostadsrättsföreningar.  

Bristande information, en del kanske tror att det kostar för mycket pengar. Det kan också bero 

på att miljöfrågor i bostadsrättsföreningar inte prioriteras lika högt som frågor gällande 

exempelvis ekonomi. Att källsortera och matavfallssortera var inte vanligt förr i tiden. Dagens 

generation har en bredare vetskap kring sopsortering.  
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5.4 Författarens kommentarer till fråga 2 

Det första som nämns är bristen på motivet till att sortera hos de boende. Syftet och vinningen 

i att sortera behöver tydliggöras för att människor ska förstå vikten av att sortera. En del av de 

boende ifrågasätter dessutom hela idén med att utvinna biogas och anser att allt hushållsavfall 

ska förbrännas. Att undersöka miljöpåverkan av att förbränna allt hushållsavfall jämfört med 

att sortera ut matavfallet är ett eget projekt i sig. Miljömålet anger att matavfallet ska sorteras 

ut, och därav är det utgångpunkten för samtliga kommuner i Sverige. Fokus bör således läggas 

vid att informera medborgare om motivet till att miljömålet har antagits. Syftet med att sortera 

matavfall, behandla det biologisk och utvinna energi är att minska användningen av de fossila 

bränslena, se avsnitt 2.1. Fordonsgas från matavfall avger visserligen koldioxid vid 

användning precis som fossila bränslen, om än i mindre skala. Skillnaden är att fordonsgasen 

inte bildar någon ny koldioxid när den förbränns det vill säga den koldioxid som avges till 

atmosfären ingår redan i kretsloppet [57]. De fossila bränslena, exempelvis kol och olja, som 

extraheras ur marken ger upphov till utsläpp av koldioxid vilken inte skulle hamna i kolets 

kretslopp om det inte var för att människan utvann dessa materialsubstanser ur marken [25]. I 

ett scenario där matavfall och restavfall förbränns utvinns värme som kan nyttjas för 

uppvärmning av bostäder. I detta scenario löses dock inte problemet med drivmedel till 

samhällets fordon. Sett till samtiden och det samhälle som råder idag används privata fordon i 

väldigt stor utsträckning. Även om medborgarna uppmanas att resa med kollektivtrafik är detta 

ett faktum och behöver därmed tas hänsyn till. Om ett drivmedel kan utvinnas från ett avfall 

som samtliga medborgare ger upphov till är det en bit på vägen i att lösa frågan om förnybara 

drivmedel [12]. Arbetet för kommunerna i Sverige bör med detta i åtanke fokusera på att 

tydliggöra varför matavfallet ska sorteras ut.  

Den stående och återkommande punkten både i enkäten, intervjuerna och den här 

diskussionsgruppen är information. En stor del av problematiken ligger vid att medborgarna 

inte vet vad de har för möjligheter att sortera sina sopor. Det är en minoritet som vet vad FTI 

är, majoriteten tror att det är materialinsamling och de tror att kommunen ansvarar för FTI-

stationerna. De tror dessutom att de inte har möjlighet att sortera sitt matavfall för insamling 

om de bor i lägenhet. I själva verket handlar det om att de aktivt behöver ta upp frågan med 

styrelsen i bostadsrättsföreningen eller sin hyresvärd. Det här kan vara en av de stora 

anledningarna till att anslutningsgraden är så låg vid flerbostäder. Vid enkätundersökningen 

framkom att den vanligaste angivna anledningen till varför boende inte sorterar sitt matavfall 

var Fastighetsägaren/styrelsen där jag bor har inte infört sortering av matavfall. Här bör det 

tas i åtanke att det är de boendes uppfattning. Det kan också vara så att föreningen har 

matavfallssortering men att information inte gått ut till exempelvis nyinflyttade 

föreningsmedlemmar och dessa är då av den uppfattningen att det inte finns möjlighet att 

sortera. Om det tidigare hushållet inte hade börjat med matavfallssortering är det lätt att det 

nya hushållet inte heller gör det. Problemet med flerbostäder är också att de boende inte vet att 

de som medlemmar i sin bostadsrättsförening kan och har rätt att påverka hur exempelvis 

avfallshanteringen ser ut. I samband med enkätundersökningen framkom det från de boende 
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att det var dåligt att de som bor i lägenhet inte får sortera matavfall. Det visar att det finns en 

brist gällande information till de boende. En effektiv åtgärd skulle kunna vara att utföra en 

dörrknackning för att informera de boende i flerbostäder. För de bostadsrättsföreningar och 

samfälligheter som inte är anslutna kontaktas lämpligen styrelsen. Information till de boende i 

en bostadsrättförening vid införandet av matavfallssortering är avgörande för hur många av 

hushållen som kommer att börja sortera. En effektiv metod för att gå ut med information till de 

boende är dörrknackning. Personlig interaktion har visat sig vara effektiv i samband med 

informationsutdelning. Majoriteten av antalet deltagare i enkätundersökningen inkom tack 

vare det personliga mötet med den som deltog. Mer än dubbelt så många svar inhämtades ute 

på fält vid matbutiker och återvinningscentraler medan en minoritet av svaren inhämtades via 

sociala medier. Problemet som uppstår till följd av att lösa informationsfrågan med personlig 

kontakt blir vem som ska utföra exempelvis dörrknackning när en bostadsrättsförening inför 

matavfallssortering. Att sitta i styrelsen innebär mycket arbete och en lösning som resulterar 

ännu mer arbete i form av att besöka samtliga medlemmar i en förening kommer med stor 

sannolikhet inte att uppskattas.  
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6. Etiska aspekter 

En fråga som kan ställas är om det är etiskt att använda plast i en process vars syfte är att 

gynna miljön och bidra till att uppnå ett nationellt miljömål? Något som framgick tydligt både 

vid intervjuer och enkätsvar var den stora efterfrågan på ett enklare insamlingssystem än 

papperspåsar och ventilerade kärl, se figur 10 och 16. Det optiska systemet med plastpåse är 

ett insamlingssystem som uppfyller efterfrågan hos en stor del av de som deltog i 

enkätundersökningen. Det var många som angav att de ville ha gröna plastpåsar istället för 

papperspåsar. Figur 10 visar att av de som valt alternativet annat som anledning till varför de 

inte sorterar sitt matavfall var det 44 stycken av 114, motsvarande 39 %, som angav en orsak 

kopplat till användarvänlighet av insamlingssystemet.  

Det blev också tydligt att det fanns en efterfrågan på ett mer användarvänligt 

insamlingssystem när inkomna tips och idéer för ökad insamling granskades. Totalt inkom 469 

förslag kring hur matavfallsinsamlingen kunde ökas i Nacka. De inkomna tipsen och idéerna 

kategoriserades med hjälp av ett affinitetsdiagram [47] [46]. Som näst största kategori i figur 

16 kom användarupplevelse. En kategori som omfattades av synpunkter och 

förbättringspotential kring insamlingssystemet. Av de inkomna förslagen var det 26 % som 

tillhörde kategorin användarupplevelse och därmed berörde förbättringsåtgärder gällande 

insamlingssystemet. 

Det optiska insamlingssystemet har fördelen att vara användarvänligt vilket till stor del beror 

på insamlingspåsarna i plast. I en rapport från Naturskyddsföreningen [58] diskuteras plastens 

många fördelar, då ett modernt samhälle inte skulle se ut som det gör idag om det inte innehöll 

plast. Frågan kvarstår dock om det är etiskt rätt att fortsätta implementera tekniska lösningar 

som uppmuntrar till fortsatt användning av plast? Rapporten lyfter även plastens många 

nackdelar, ett exempel är dess långa nedbrytningstid. Det kan ta hundratals år för plast att helt 

brytas ned i naturen. Den långa nedbrytningstiden gör att samhället och naturen får problem 

med så kallade mikroplaster. Det är små plastfragment som sprids när plastbitar slits ut, vilket 

de kan göra i ett hushåll, inom en industri, i naturen eller på övriga platser i samhället där plast 

används [59]. Människan får i sig mikroplaster vid förtäring av exempelvis fisk men kan även 

få det i sig via föda eller dryck som konsumeras ur en plastförpackning [58]. I ett scenario där 

optisk sortering tillämpas går det inte att avlägsna all plast från matavfallet. På grund av detta 

kommer en del av plasten från påsarna att fortsätta till den biologiska behandlingen i 

rötkammaren. Eftersom plasten inte bryts ned i den biologiska processen kommer den att följa 

med rötresten ut från rötkammaren. Rötresten används som biogödsel vid Sveriges jordbruk. 

Om biogödsel innehållande plast sprids inom landets jordbruk sprids också mikroplaster som 

sedan hamnar i våra livsmedel [60]. Förutom problematiken med mikroplaster är plast en källa 

till att toxiska kemikalier sprids i havet och naturen. Plast kan innehålla hormonstörande och 

cancerogena ämnen och den kan dessutom fungera som en magnet för en del kemikalier. 

Mikroplasterna är som tidigare nämnt små plastfragment mindre än fem millimeter. De är 
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primärt ett problem för vattenlevande organismer sett både ur ett fysiskt och toxikologiskt 

perspektiv [58]. 

Det optiska insamlingssystemet med plastpåsar är ett system som bidrar till både ökad och 

fortsatt plastkonsumtion. Då plastpåsarna inte bryts ned biologiskt har det knappt någon 

betydelse om påsarna är tillverkade av återvunnen plast eftersom delar av dem ändå sprids 

vidare i naturen med biogödseln. Även om delar av plastpåsarna avlägsnas vid 

förbehandlingen och kanske till och med kan återvinnas så tillkommer det nya påsar i 

systemet. Därmed kvarstår problemet med den långa nedbrytningstiden för plast. De försök 

som genomförts med bioplast har inte gett den önskade nerbrytningstid som efterfrågats [40]. 

Enligt en rapport från Avfall Sverige [61] visar undersökningar att utsorteringsgraden av 

matavfall i hushållen blir lägre vid bruk av plastpåsar jämfört med papperspåsar. Insamling av 

matavfall via plastpåse medför dessutom en större mängd rejekt vid förbehandlingen av 

matavfallet. Den lägre utsorteringsgraden i kombination med den större andelen rejekt gör att 

mängden matavfall som går till biologisk behandling minskar vid användning av plastpåsar 

[61]. 

 

Slutsatsen blir därför att insamlingspåsar i plast för att ta tillvara matavfallet inte är en hållbar 

lösning ur ett etiskt perspektiv och miljöperspektiv. För att medborgarna ska komma till 

samma insikt angående plast och konsumtionen av den behöver de delges information. Det 

behöver vara effektiv information som når medborgarna i stor utsträckning. Lösningen till 

problemet kan vara att hitta en påse i ett miljövänligt material som fungerar för optisk 

sortering. Att göra en informationssatsning gällande nuvarande system med papperspåse och 

ventilerat kärl kan också ses som en lösning. Det pågår just nu en kampanj, Sorteramatresten, 

där kommuner i Stockholms län gått samman i en gemensam satsning för att uppnå miljömålet 

[48]. Ett annat mer etiskt alternativ än att använda plastpåsar vid insamling kan vara att 

använda ett helt annat insamlingssystem, exempelvis matavfallskvarnar eller att finna en helt 

ny insamlingsmetod [12] [62].  
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7. Resultat  

Det framkom vid både intervjuer och enkätundersökning att information ansågs vara det 

område där det fanns mest utvecklingspotential i arbetet mot ökad matavfallsinsamling. 

Enkätundersökningen visade också att det fanns ett stort missnöje kring hur 

insamlingssystemet var utformat. 

7.1 Resultat intervjuer 

Resultatet från intervjuerna visade att flertalet kommuner såg det som en stor utmaning att 

uppmana till sortering av matavfall men samtidigt till minskat onödigt matavfall. Det framkom 

att kommuner som haft matavfallsinsamling sedan år 2000 eller tidigare befann sig närmre 

miljömålet än kommuner som haft matavfallsinsamling sedan år 2008 eller senare, med 

undantag för Linköping. En fråga som diskuterades i samband med detta var om miljömålet 

skulle kunna anpassas efter hur länge kommunen haft matavfallsinsamling. Det fanns också en 

osäkerhet i den data som rapporterats in till Avfall Web. Hur kommunerna beräknar den 

insamlade mängden matavfall verkar skilja sig mellan olika kommuner. Det skulle därför 

behöva vara mer tydligt hur beräkningarna för andelen insamlat matavfall ska utföras. 

 

I Tabell 8 redovisas svar från intervjuer berörande respektive kommun. Startår innebär det år 

som det först fanns möjlighet för ett område i en kommun att sortera matavfall för insamling. 

Observera att det alltså kan innebära att det vid startåret endast var en mindre del av 

kommunen som kunde sortera. Siffran för rejekt är den procenthalt av det insamlade 

matavfallet som inte kommer med i rötningsprocessen. Det finns ett framtaget schablonvärde 

för andelen rejekt av matavfallet vid förbehandlingen innan rötningsprocessen. 

Schablonvärdet, 26 %, ska användas om det saknas uppgifter från biogasanläggningen för hur 

stor andelen rejekt det blir. Om kommunen däremot har fått en angiven siffra för rejektet från 

den anläggning där matavfallet behandlas kan värdet för rejekt korrigeras i inställningar på 

Avfall Web [63].   
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Tabell 8 Intervjusvar från kommuner 

Kommun Startår 
Påse 
material  Obligatoriskt/frivilligt Rejekt (%) Miljömålet 2016 

Gävle 2007 Papper Frivilligt 12 Tror att de uppnår målet  

Sandviken  2007 Papper Frivilligt 12 Tror att de uppnår målet  

Hofors 2007 Papper Frivilligt 12 Tror att de uppnår målet  

Ockelbo 2007 Papper Frivilligt 12 Tror att de uppnår målet  

Älvkarleby 2007 Papper Frivilligt 12 Tror att de uppnår målet  

Linköping 2012 Plast Obligatoriskt 12 
Uppnår målet, ligger på 50–55 
% idag  

Solna 2009 Papper Frivilligt 8 Uppnår inte målet 

Täby 2015 Papper Frivilligt Vet inte 

Uppnår inte målet, har satt 
ett eget delmål tillsammans 
med SÖRAB-kommunerna på 
35 % till 2020  

Tyresö 2012 Papper Frivilligt Vet inte 

Uppnår inte, totala siffran 
idag är 33 %, men kollar man 
enskilt på enbostäder ligger vi 
över målet 

Uddevalla 2000 

Över går 
till 

papper 
2017 Obligatoriskt Vet inte 

Uppnår målet, ligger på 73 % 
idag 

Umeå 2007 Papper Frivilligt 10 Uppnår inte målet 

Arboga  1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Fagersta  1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Hallstahammar 1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Kungsör 1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Köping 1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Norberg  1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Sala  1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Skinnskatteberg 1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Surahammar 1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Västerås 1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Enköping 1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Heby 1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Nacka 2011 Papper Frivilligt 9 Uppnår inte, 17 %  
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I tabell 9 presenteras de metoder och tillvägagångssätt som angavs av en del kommuner vid 

intervju.  

Tabell 9 Angivna metoder och tillvägagångssätt i arbetet mot miljömålet 

Vafab miljö, 
kommuner i 
Västmanland 
(Arboga, Fagersta, 
Hallstahammar, Kungsör, 
Köping, Norberg, Sala, 
Skinnskatteberg, 
Surahammar, Västerås, 
Enköping, Heby)* 
 

Två anställda som enbart arbetar med kvalitetssäkring av 
matavfallssorteringen och ser till att de som felsorterar kontaktas/fångas 
upp och får mer information samt hjälp med hur de ska sortera. Påsarna 
ska ingå i den summan som de boende betalar i taxan. I andra kommuner 
där de betalar enskilt för påsarna utöver det som ingår i taxan upplevs det 
som knäppt av de boende [40].  
 
 

Umeå 
 
 

Hjälper till att inspirera de kunder som vi redan har samt att informera i 
flerbostäder. Personligt möte [41].  
 

Uddevalla 
 
 
 
 
 
 
 

Byggde om vagn till kök och visade i köpcentrum hur köket kunde fixas 
påsar och pås-ställ. Har en applikation (app) för smartphone där de 
boende kan knappa in sin adress och få reda på när de har nästa tömning. 
De kan även via app’en aktivera att de får en påminnelse i telefonen 
dagen innan tömning. I app’en finns dessutom sorteringsguide, kontrakt, 
öppettider ÅVC och kontaktuppgifter. Det utvecklas kontinuerligt vilka 
funktioner och tjänster som ska finnas i app’en. Vi har också använt oss av 
sms-utskick till de boende [42].  
 

Tyresö 
 
 
 

Digital kalender, tidigare var den tryckt men nu är den digital. Vi går ut 
med påminnelser till de boende att de ska sortera och hur de kan ansluta 
sig. Synas och göra mycket [43].  
 

Täby 
 
 
 
 
 
 

Återkopplat via mail med positiv feedback och information om hur mycket 
matavfall som har samlats in samt tips och idéer för hur de ska fortsätta 
att sortera bra. Det har varit väldigt uppskattat med mailen men svårt att 
administrera, vi har inte rätt mail till alla, studsar tillbaka och alla har inte 
angett en mail som de använder. Vi skriver även ut information på 
fakturan och med fakturan kommer att nyhetsbrev [44].  
 

Linköping 
 

Vi finns och är väldigt aktiva på facebook och instagram [45].  
 

*Kommunerna skrivna med kursiv stil fanns inte att hitta i Avfall Web’s dataregister och ingår därmed inte vid 
nedanstående sammanställning 
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7.2 Resultat enkätundersökning 

Resultatet från enkätundersökningen visade att en majoritet av enkätdelatagarna ansåg att 

informationen från Nacka vatten och avfall var bristande. Det var 21 % av deltagarna som 

tidigare hade hört talas om miljömålet. Att de boende har kännedom om miljömålet ses som 

avgörande för att samhället ska ha en gemensam målbild i miljöarbetet. Resultatet visade 

också att det fanns ett stort missnöje gällande insamlingssystemet och att ett mer 

användarvänligt insamlingssystem efterfrågades.  Alternativ till papperspåsar och ventilerade 

kärl var optisk sortering eller matavfallskvarnar. Bägge systemen ses som lättare att bruka än 

papperspåsen ur ett användarperspektiv. Problemet med systemen är plast i fallet med optisk 

sortering och att växtnäringen inte kan återföras till jordbruket i lika stor utsträckning i fallet 

med matavfallskvarnar. I tabell 10 presenteras en sammanställning av resultatet från 

enkätundersökningen. 

 
Tabell 10 Resultat enkätundersökning 

Resultat från enkätundersökning 
    

        1.Ålder <18 18–30 31–40 41–50 51–60 61–70 >70 

(%) 0,5 22,8 16 27,3 17,2 9,9 6,4 

        2.Kön Kvinna Man Annat 
    (%) 46 54 0 
    

        

3.Boendeform 

Villa, parhus, 
kedjehus, radhus 
(egna kärl för 
sophämtning) 

Parhus, 
kedjehus, radhus 
(gemensam 
sophämtning) Lägenhet Studentbostad 

Annan boende-
form 

  (%) 47 3 48 1 1 
  

        4.Hur bekant 
är du med 
begreppet 
”matavfall”? Mycket bekant Ganska bekant 

Inte särskilt 
bekant Inte alls bekant 

   (%) 59 34 6 1 
   

        5.Vad tror du 
matavfallet 
som samlas in 
används till? Kompostering Förbränning 

Biogasproduk-
tion Biogödsel 

   Antal svar 319 298 669 237 
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6.Sorterar du 
ditt matavfall 
för insamling? Ja Nej Vet ej 

    (%) 44 54 2 
    

        7. Om; Nej på 
fråga 6. Varför 
väljer du att 
inte sortera 
ditt matavfall 
för insamling? Annat 

Jag är inte 
tillräckligt 
intresserad 

Jag är osäker 
på vad 
sortering av 
matavfall är 

Fastighetsägaren 
/styrelsen där 
jag bor har inte 
infört sortering 
av matavfall 

Jag 
komposterar 
mitt matavfall 

  (%) 23 13 3 54 7 
  

        

Alternativet:  
Annat, i fråga 
7 

"Vi har inget 
matavfall" 

"Vi har 
avfallskvarn" 

Brist på 
information 

Ej angivit 
anledning 

Brist på 
intresse, lathet 

Användar- 
vänlighet 
(logistik, 
hygien, lukt) 

 (%) 10 4 7 12 28 39 
 

        

8. Var ifrån 
har du fått 
information 
om sortering 
av matavfall? 

Jag har inte fått 
någon 
information om 
sortering av 
matavfall Annat 

Nacka vatten 
och avfall Nacka kommun 

Via fastighets- 
ägare/styrelse 

Sortera- 
matresten- 
kampanjen 

Reklam 
(Sociala 
medier, 
kommunal- 
trafik, TV 
etc.) 

(%) 14 13 8 32 9 3 21 

        Alternativet: 
Annat, i fråga 
8 

Ej angivit 
anledning 

Dörrknackning 
och massmedia 

Familj, vänner 
och bekanta Tidigare boende 

Utbildning, 
arbete, egen 
efterforskning 

  (%) 20 6 30 13 32 
  

        9. Hur viktigt 
tror du att 
/…/ minska 
utsläppen av 
växthusgaser? Mycket viktigt Ganska viktigt 

Inte särskilt 
viktigt Inte alls viktigt Vet ej 

  (%) 60 32 5 1 2 
  

        10.Vet du hur 
Nackavatten& 
avfall arbetar 
för att öka 
insamlingen 
av matavfall? Ja Jag är osäker Nej 

    

 
14 26 60 
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        11. Hade du 
tidigare hört 
talas om det 
nationella 
miljömål /…/ 
år 2018? Ja Nej 

     (%) 21 79 
     

         

12. På vilket 
sätt skulle vi 
kunna öka 
insamlingen 
av matavfall i 
Nacka? 

Börja med 
matavfallskvarnar 

Inför obligatorisk 
matavfalls- 
insamling 

Användar- 
upplevelse 
(förenkla 
/utveckla 
systemet, 
alternativa 
insamlings- 
metoder) Mer information 

Ekonomi (böter, 
ersättning, 
skattereduktion, 
förmån) 

  (%) 4 7 26 49 14 
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8. Diskussion  

Kapitlet diskussion omfattas av reflektion och kommentarer kring projektets resultat. I syfte att 

göra kapitlet överskådligt är det indelat i tre avsnitt.  Det första avsnittet berör resultatet från 

intervjuerna med kommuner i Sverige. Det andra avsnittet diskuterar resultatet från 

enkätundersökningen och det tredje avsnittet utgörs av en övergripande diskussion.  

8.1 Intervjuer 

Det fanns en osäkerhet i den data som rapporterats in till Avfall Web. Hur kommunerna 

beräknade den insamlade mängden matavfall verkade variera. Med tanke på att kommunerna 

själva har ansvarar för att rapportera in siffror i Avfall Web är det svårt att kvalitetssäkra dessa 

siffror. Vid intervju med kommuner i Sverige hade en del inte kännedom om andelen rejekt 

som uppstår i samband med förbehandlingen av matavfallet, vilket är en siffra som kan 

rapporteras in i Avfall Web. En del kommuner angav dessutom anslutningsgraden som värdet 

för andelen insamlat matavfall. Det skulle därför behöva vara mer tydligt hur beräkningarna 

för andelen insamlat matavfall ska utföras. I nuläget finns det en osäkerhet kring hur 

miljömålet ska mätas. Avfall Web arbetar kontinuerligt för att statistiken ska bli enhetlig samt 

lätt att sammanställa och ta del av. Frågor som har uppstått i samband med den här studien är: 

mäts miljömålet på ett rättvist sätt eller bör miljömålet anpassas efter hur länge en kommun 

haft matavfallsinsamling? Fungerar mätningen i praktiken och hur ska riskerna för 

felrapportering minimeras? 

8.2 Enkätundersökning  

Det var flera av de som bodde i lägenhet som angav att de inte sorterar sitt matavfall för att 

bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren inte infört det. Men det var även en stor andel av 

deltagarna som angav att de tycker att det är dåligt att de som bor i lägenhet inte får sortera sitt 

matavfall. Det kan vara en av de stora anledningarna till att anslutningsgraden är så låg vid 

flerbostäder. Det handlar om information, eftersom boende i lägenhet i Nacka har möjlighet att 

sortera, men de behöver få styrelsen alternativt fastighetsägaren att införa sortering. 

Information var den punkt som var mest frekvent vid enkätundersökningen. Den största 

kategorin gällande tips och idéer för utveckling av matavfallsinsamlingen handlade om att 

informationen till de boende behövde bli bättre. Ser man till Avfall Web’s statistik kunde det 

även där konstateras att nöjdhet gällande information bland boende var 69 %, vilket klassades 

som en icke hållbar siffra. En del av de boende ifrågasatte dessutom hela idén med att med att 

bygga biogasavläggningar då de ansåg att det inte var motiverat ur miljösynpunkt. Även då 

koldioxid släpps ut vid användning av fordonsgas så är det koldioxid som redan är en del i 

kretsloppet. Till skillnad från den koldioxid som frigörs när fossila bränslen brukas, det är 

koldioxid som inte hade behövt komma in i kretsloppet om vi låtit det förbli i sedimentet. Vid 

användning av biogas eller fordonsgas är koldioxiden redan en del i det nuvarande kretsloppet.  

 

Aspekten kring huruvida det var hygieniskt att ha matavfallsinsamling utgjorde också en stor 

del i undersökningen. Synpunkter kring uppkomst av larver och skadedjur i kärlen angav 
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många som en anledning till att de inte ville ha matavfallsinsamling vid sin bostad. Denna 

anledning kan ses som att människan är bekväm och gör minsta möjliga. Med tanke på hur 

vardagen ser ut för hushåll i det moderna samhället kanske de boende inte lockas av att ha 

ansvar för att göra rent ytterligare ett sopkärl. Kärlet för matavfall kommer dessutom att 

behöva rengöras mer ofta i och med det biologiska materialet. En lösning för den här 

problematiken skulle kunna vara att Nacka vatten och avfall anlitar en entreprenör för 

renhållning av sopkärlen. Det skulle i sin tur kräva stora resurser på personal, fler transporter, 

logistik kring utförande samt ekonomiska investeringar. Alternativt kan Nacka vatten och 

avfall gå ut med information kring hur kärlet rengörs på ett enkelt och effektivt vis, då ligger 

fortfarande ansvaret på det enskilda hushållet.  

 

De som uppgav att insamlingen inte var hygienisk hade ofta synpunkter på det nuvarande 

insamlingssystemet och ansåg att det behöver förenklas. Ett vanligt resonemang hos 

enkätdeltagarna var att det inte ska vara så bökigt som det är med papperspåsen. Då 

papperspåsen är det mest skonsamma alternativet för miljön, såvida insamlingen ska ske via 

kärl, kan det vara bra att lägga vikt vid information kring varför plastpåsen och biopåsen inte 

bör användas. I kombination med den information skulle man kunna se över 

insamlingssystemet med papperspåsen och utvärdera hur systemet skulle kunna göras mer 

användarvänligt. I det fallet krävs utomstående designers, exempelvis interaktions- och 

servicedesigners, marknadskommunikatörer etc. som kan se insamlingssystemet utifrån andra 

perspektiv samt vars profession är att utveckla användarvänliga system. Det är lätt att bli 

hemmablind när man arbetar med ett system dagligen och har kunskap kring all fakta om 

varför systemet är det mest lämpade. 

 

Det framkom dessutom vid undersökningen att många ville ha någon form av ersättning för att 

de sorterar sitt matavfall, exempelvis rabattkuponger i matbutiken eller reducering på vanliga 

taxan för sophämtning. Det här visar på brister vid information då det i dagsläget redan är en 

miljöstyrande taxa i Nacka kommun. Matavfallet hämtas för noll kronor samtidigt som 

tömningsavgiften för restavfall reduceras om du har matavfallssortering för insamling vid din 

bostad [64]. Sammanfattningsvis; hur motiverar man någon att utföra en handling dagligen 

utan att personen får se eller uppleva resultatet av sin handling? Det görs genom att visa 

skillnaden med kontinuerlig information om framsteg i miljöarbetet.  

8.3 Övergripande diskussion 

Den stående och återkommande punkten både i enkäten, intervjuerna och diskussionsgruppen 

var information. En stor del av problematiken ligger vid att medborgarna inte vet vad de har 

för möjlighet att sortera sina sopor. Det är en minoritet som vet vad FTI (förpacknings- och 

tidningsinsamlingen) är. Majoriteten tror att FTI är materialinsamling och att kommunen 

ansvarar för FTI-stationerna. Det framkom vid enkätundersökningen att den vanligaste 

angivna anledningen, 54 %, till varför boende inte sorterar sitt matavfall var 

Fastighetsägaren/styrelsen där jag bor har inte infört sortering av matavfall. Här måste det 
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tas i åtanke att det är de boendes uppfattning. Ett scenario kan vara att föreningen har 

matavfallssortering men att information inte gått ut till exempelvis nyinflyttade 

föreningsmedlemmar och dessa är då av den uppfattningen att det inte finns möjlighet att 

sortera. Om det tidigare hushållet inte hade börjat med matavfallssortering är det lätt att det 

nya hushållet inte heller gör det. Problemet med flerbostäder är också att de boende inte vet att 

de som medlemmar i en bostadsrättsförening har rätt att påverka hur exempelvis 

avfallshanteringen i föreningen ser ut. I samband med enkätundersökningen framkom att det 

var dåligt att de som bor i lägenhet inte får sortera matavfall. Det visar att det finns en brist 

gällande information till de boende. En effektiv åtgärd skulle kunna vara att utföra en 

dörrknackning i flerbostäder som är anslutna till matavfallssortering för att informera de 

boende. En lösning kan vara att ta hjälp av ungdomar, exempelvis ett gymnastik- eller 

fotbollslag.  
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9. Slutsats 

De faktorer som bidrar till att ett hushåll väljer att avstå sortering av matavfall är bristande 

information samt brister i insamlingssystemet. Utmaningarna med matavfallsinsamling enligt 

kommuner som deltog i intervjuer är information och återkoppling, beräkning av andelen 

insamlat matavfall samt miljömålet i sin helhet. Informationen till de boende behöver bli 

bättre. Det kan uppnås genom att skapa en avfalls-app för boende i Nacka, utföra 

dörrknackning vid framförallt flerbostäder, synas på twitter, instagram och facebook etc. 

Informera om varför det inte är hållbart ur ett miljöperspektiv att använda plast vid insamling 

av matavfall. Visa statistik för boende om exempelvis miljömålet för att eftersträva en 

gemensam målbild samt tydliggör definitionen av matavfall. Utvärdera insamlingssystemet 

utifrån ett användarperspektiv. Efterfråga tydligare direktiv från Avfall Sverige eller 

Naturvårdsverket för hur andelen insamlat matavfall ska beräknas i syftet att eftersträva 

enhetlig statistik.   

Över lag behöver det informeras om hur avfall från hushåll ska hanteras i Sverige. Det är inte 

bara problem med matavfall. Vidare kan det undersökas hur medborgare ska få bättre 

kännedom om vad FTI är, att det inte är en materialinsamling. De boende behöver få 

kännedom och kunskap om vikten av att hantera det avfall man själv ger upphov till enligt de 

förhållningssätt som finns. Så länge människor är engagerade och har åsikter om hur avfallet 

bör hanteras måste de åsikterna bli hörda och tas på allvar. Istället för att lägga energi vid att 

inte förstå varför människor inte sorterar sina sopor bör det tas reda på vad som kan göras för 

att fler ska börja sortera. Det finns alltid en anledning bakom beslutet att inte sortera och det är 

den anledningen som är intressant. Oavsett om den handlar om lathet, okunskap eller bristande 

intresse måste den tas på lika stort allvar. Det går att påverka i en positiv riktning och 

uppmuntra till matavfallssortering. Det går att påverka till utveckling genom att informera och 

motivera medmänniskor.  

 

Slutsatsen kring att insamlingssystemet behöver utvärderas utifrån ett användarperspektiv 

bygger på resultatet från enkätundersökningen. Resultatet visade att det fanns ett stort 

missnöje gällande insamlingssystemet och att ett mer användarvänligt insamlingssystem 

efterfrågades. Två alternativ till papperspåsar och ventilerade kärl var optisk sortering och 

matavfallskvarnar. Bägge system sågs som lättare att bruka ur ett användarperspektiv än 

papperspåsen. Problemet med systemen var plast i fallet med optisk sortering och att 

växtnäringen inte kunde återföras till jordbruket i lika stor utsträckning i fallet med 

matavfallskvarnar.   

 

Framöver skulle det kunna undersökas vilka möjligheter som finns för matavfallskvarnar i 

avloppsledningar med separat ledning för matavfall. I samband med det behöver det 

undersökas hur kväve kan tas tillvara när det utvinns från matavfall som transporterats via 

avfallskvarn och avloppsnätet. Andra frågor som uppstod i samband med intervjuerna var hur 
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miljömålet mäts; är det rättvist eller bör det anpassas efter hur länge en kommun haft 

matavfallsinsamling? Fungerar mätningen i praktiken och hur ska riskerna för felrapportering 

minimeras? Kring dessa frågor skulle vidare studier kunna utföras.  
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11. Bilagor 

I kapitlet finns en sammanställning av material som legat till grund för arbetet.  

11.1 Bilaga 1 – Enkät  

HJÄLP TILL ATT UNDERSÖKA HUR VI KAN SAMLA IN MER 
MATAVFALL I NACKA KOMMUN 

Nacka vatten och avfall arbetar mot ett av Sveriges nationella miljömål. Miljömålet innebär att 50 % av 

matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast år 2018. I dagsläget är majoriteten av 

kommunerna i Stockholms län långt ifrån att uppnå miljömålet. I Nacka kommun sorterades endast 17 % av 

matavfallet ut år 2016.  

Den här enkäten utgör en del i arbetet med att utveckla insamlingen av matavfall i Nacka kommun. Enkäten 

är endast för boende i Nacka kommun och dina svar är anonyma.  

Inför din medverkan:  

Med matavfallsinsamling avses insamling av matavfall i de bruna papperspåsar som tillhandahålls av Nacka 

vatten och avfall.  

 

1. Ange din ålder:  

 

 

2. Kön  

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

 

3. Boendeform 

 Villa, parhus, kedjehus, radhus (egna kärl för sophämtning)  

 Parhus, kedjehus, radhus (gemensam sophämtning)  

 Lägenhet  

 Studentbostad  

 Annan boendeform  

 

4. Hur bekant är du med begreppet ”matavfall”?  

 Mycket bekant  

 Ganska bekant  

 Inte särskilt bekant  

 Inte alls bekant 
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5. Vad tror du att matavfallet som samlas in används till? (Flera val möjliga)  

 Kompostering  

 Förbränning  

 Biogasproduktion 

 Biogödsel  

 

6. Sorterar du ditt matavfall för insamling?  

 Ja 

 Nej  

 Vet ej  

 

7. Om du svarade Nej på fråga 6.  

Varför väljer du att inte sortera ditt matavfall för insamling? (Flera val möjliga)  

 Jag komposterar mitt matavfall  

 Fastighetsägaren/styrelsen där jag bor har inte infört sortering av 
matavfall  

 Jag är osäker på vad sortering av matavfall är 

 Jag är inte tillräckligt intresserad 

 Annat:  

 

Kommentera gärna ditt val: 

 

8. Var ifrån har du fått information om sortering av matavfall?  

 Reklam (Sociala medier, kommunaltrafik, reklamblad, TV, tidning, etc.)  

 Sorteramatresten-kampanjen 

 Via fastighetsägare/styrelse 

 Nacka kommun 

 Nacka vatten och avfall 

 Annat:  

 Jag har inte fått någon information om sortering av matavfall 

 

9. Hur viktigt tror du att det är att sortera matavfallet och biologiskt behandla det för att 

minska användningen av fossila bränslen och därmed minska utsläppet av växthusgaser? 
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 Mycket viktigt  

 Ganska viktigt 

 Inte särskilt viktigt 

 Inte alls viktigt 

 Vet ej 

 

10. Vet du hur Nacka vatten och avfall arbetar för att öka insamlingen av matavfall? 

 Ja 

 Jag är osäker  

 Nej  

 

11. Hade du tidigare hört talas om det nationella miljömål som innebär att 50 % av 

matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast år 2018?  

 Ja 

 Nej  

 

12. År 2016 sorterades 17 % av matavfallet ut i Nacka kommun. Målet är att sortera 50 % av 

matavfallet senast år 2018. Vi vill att fler sorterar ut matavfallet för insamling. På vilket 

sätt skulle vi kunna öka insamlingen av matavfall i Nacka? Kom gärna med tips och idéer 
nedan:  
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11.2 Bilaga 2 – Enkätsvar i diagramform  

1. Ange din ålder 

Antal  Ålder 

1 16 

3 17 

25 18 

13 19 

8 20 

8 21 

5 22 

9 23 

14 24 

22 25 

25 26 

13 27 

22 28 

14 29 

21 30 

8 31 

10 32 

15 33 

15 34 

26 35 

14 36 

9 37 

9 38 

16 39 

18 40 

21 41 

30 42 

28 43 

26 44 

17 45 

24 46 

30 47 

12 48 

18 49 
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33 50 

17 51 

16 52 

21 53 

8 54 

18 55 

14 56 

17 57 

11 58 

7 59 

22 60 

9 61 

11 62 

7 63 

6 64 

9 65 

11 66 

3 67 

6 68 

14 69 

11 70 

11 71 

8 72 

4 73 

13 74 

3 75 

2 76 

2 77 

3 78 

3 79 

1 80 

1 81 

1 82 

1 83 

2 84 

0 85 

1 86 
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5. Vad tror du att matavfallet som samlas in används till? 
Flera val möjliga. 
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6. Sorterar du ditt matavfall för insamling?  
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7. Om du svarade Nej på fråga 6. Varför väljer du att inte 
sortera ditt matavfall för insamling? 
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Fråga 7. Kommentera gärna: 

Antal Värde 
1 Insamlingen för lägenheter måste utvecklas så att fler vill vara med. Idag 

känns systemet anpassat för enfamiljsbostäder. 

1 Gör det lätt för brf att börja. 

1 Bor i eget hus å vi äter upp allt Typ. Ser det nye som nödvändigt 

1 Vi bör på Ekudden (Ekoxen) o här finna ingen sortering förutom 

tidningspapper. Vi får ta allt vi sorterat till Sickla. Ingen möjlighet att göra 

sortera matavfall. Kan kommunen hjälpa till? Stödja? Underlätta? Ställa 

krav? Tyvärr finns ingen vilja i styrelsen/föreningen. 

1 Om det fanns möjlighet hade jag tveklöst gjort det. 

1 I ett ensamhushåll står avfallet och luktar för mycket innan det är tillräckligt 

stor mängd för att slänga 

1 En del matavfall lägger vi i den bruna påsen men allt avfall från grönsaker 

konserverar vi, blandar med löv och använder som jordförbättring. 

https://www.bokashi.se/sv/info/gor-jord-av-ditt-matavfall.html 

1 Jag tror inte på att dom tar hand om det som dom säger 

1 Är positiv till det, men har inte blivit av. 

1 Jag har tagit kontakt med styrelsen i min bostadsrätt gällande detta men har 

inte fått någon återkoppling på detta från dem. Jag har informerat om den 

bruna behållaren och om kostnaden men har inte fått svar på detta. 

1 Avfallskvarn 

1 Saknas information 

1 Vi bodde tidigare i Djugrårdsstaden med avfallskvarn det fungerade mycket 

bättre än pappapåsarna, som luktar och ger flugor, vi hade knappt några 

vanliga sopor alls då? Varför inför Nacka inte det? 

1 Orkar inte, har inte plats för flera kärl. 

1 önskar att sortera men styrelsen vill inte införa 

1 Vill gärna men har idag inte möjlighet. 

1 ont om plats 

1 Det är jobbigt, luktar illa, mögel 

1 Vi försökte göra det men slutade efter ett tag 

1 Jag är inte så intresserad ändå 

1 Jag har påpekat det, vill gärna sortera 

1 Det finns tyvärr inte möjlighet till kompostering där jag bor, skulle gärna 

vilja ha det. 

1 Lathet och platsbrist. 

1 Finns ingen möjlighet att göra det enligt styrelsen 

1 Det finns ingen utarbetad lösning för hur vi skulle kunna ha ett kärl till och 

därmed sortera matavfallet 

1 mina föräldrar sorterar, det är super! 

1 Jag vet inte =( 

1 finns inte tillräckligt med plats för alla olika "hinkar" 

1 skulle gärna sortera matavfall! 
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1 de bruna påsarna blir blöta osv. 

1 inte så informerad 

1 matkvarn --> biogas 

1 krångligt med olika påsar i köket, har inte utrymme. 

1 kastar det lilla jag har i soporna 

1 varit uppe på årsmötet. Folk sköter inte ens den vanliga sophanteringen. 

1 Inte så informerad 

1 Saknar att kunna sortera matavfall och brännbart 

1 Lathet 

1 tidsbrist 

1 Har inte plats för gröna påsar 

1 Två soptunnor får inte plats i mitt sophus. Skulle sortera om de var mindre. 

1 önskar att det hade underlättat gällande sortering nära bostaden 

1 Viktigt att införa i brf 

1 motion till årsstämman tillstyrkes av styrelsen 

1 finns ingen bra möjlighet där jag bor nu 

1 Har provat men det var äckligt och kladdigt med papperspåsarna. 

1 vet ej hur jag ska göra 

1 kommunen tvekar på om det är genomförbart i mitt boende 

1 för liten lägenhet för att kunna ha sortering 

1 Jag ska ta upp frågan på vårt årsmöte 20/5 

1 finns inget alls 

1 det är på väg att komma till vår brf 

1 och jag ensamhushåll 

1 vi är på väg att köpa avfallskvarn till nya köket 

1 osäker på hur man gör 

1 fanns det möjlighet hade jag sorterat 

1 Föreningen har tidigare haft kompost, men nu har vi "bara" råttor. 

1 tror inte heller att de behandlas olika på slutstationen. 

1 Vi hade på förra boendet 

1 men jag vill gärna börja 

1 sorterar annat men inte matavfall än! 

1 Har inte utrymme för det i köksskåpet 

1 skulle gärna sortera matavfall som möjligheten fanns 

1 det tillverkas inte tillräckligt mycket fordonsgas så jag har ledsnat på 

politiken. Den mesta av gasen används till värme, vilket är fel enligt min 

mening. Vi skulle kunna vara självförsörjande om gasen användes som 

fordonsgas. 
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Källa Värde 

Reklam (Sociala medier, kommunaltrafik, reklamblad, TV, 

tidning, etc.) 234 

Sorteramatresten-kampanjen 29 

Via fastighetsägare/styrelse 103 

Nacka kommun 349 

Nacka vatten och avfall 85 

Annat  142 

Jag har inte fått någon information om sortering av matavfall 153 

Alternativet annat i fri text:  

Har sorterat i många år. Haft kunskapen länge. 1 

Vän har 1 

De knackade på dörren x flera! 1 

har inte anmält oss för det 1 

Googlar 1 

Det kom några tjejer och knackade dörr och delade ut 

information 1 

Föräldrar 1 

Har jobbat som avfallsinformatör på Eskilstuna Energi & miljö 

AB 1 

Skola/Allmänbildning 1 

Blandat 1 

jag är miljöjournalist, massmedia, press, egen research, fakta 1 

- 28 

Vänner och bekanta 1 

234 

29 

103 

349 

85 

142 

153 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Reklam (Sociala medier, kommunaltrafik,
reklamblad, TV, tidning, etc.)

Sorteramatresten-kampanjen

Via fastighetsägare/styrelse

Nacka kommun

Nacka vatten och avfall

Annat

Jag har inte fått någon information om sortering av
matavfall

8. Var ifrån har du fått information om sortering av matavfall?  
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Utbildning 1 

Mamma har lärt mig haha :) 1 

Jag pluggar till miljövetare 1 

BRF 1 

Tidigare boende 1 

Ingen aning, gissar 1 

jobbet 5 

vänner och bekanta 1 

websidor 1 

återvinningsapp 1 

app 1 

faktura 1 

vänner och grannar 1 

familj 6 

tidigare boende i andra städer 1 

tidigare boende 6 

tidigare boende, Gävle 1 

tidigare kommuner jag bott i Umeå/Linköping 1 

bekanta och vänner 2 

förra kommunen där jag bodde 1 

studier 3 

föräldrar 3 

energibranschen 1 

skolan 2 

massmedia 4 

mamma... 1 

själv -> lät mig via internet 1 

utbildning, bekanta 1 

media 1 

bekanta 2 

fått info från miljövetare 1 

kurs jag läst 1 

familj och vänner 1 

arbetar inom området 1 

egen eftersökning 1 

skola 1 

mitt arbete 1 

tidigare boende, Trollhättan 1 
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utbildar om det 1 

släkt och vänner 1 

bekant och mässor 1 

flera olika kanaler 1 

Det står i soprummen 1 

egen efterforskning 1 

allmänt vetande, släkt 1 

släktingar som sorterar 1 

Mamma 1 

studier, vänner 1 

intresserad och letade info själv 1 

tidigare boende i annan kommun 1 

bodde i Skåne förut, där var det en självklarhet 1 

min syster är matavfallsfrälst 1 

brf medlem 1 

min mamma =) 1 

pappa 1 

min mamma skolade mig från barnsben 1 

allmänt intresse 1 

min dotter 1 

Skola 1 

vet ej, antagligen vänner-bekanta 1 

bekanta-släkt 1 

kompis 1 

gymnasiet 1 

min fru 1 

jobbar inom livsmedel 1 

eget uppsökande 1 

annan kommun 1 

svensken får ingen info 1 

har komposterat i tidigare bostad 1 

dagspress ,DN 1 

-- 1 

utbildad inom ämnet 1 

eget 1 

vänner 1 

kommer inte ihåg 1 

soprummet 1 
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tagit reda på själv 1 

boende i andra städer 1 
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11. Hade du tidigare hört talas om det nationella miljömål 
som innebär att 50 % av matavfallet ska sorteras ut och 

behandlas biologiskt senast år 2018?  
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12. År 2016 sorterades 17 % av matavfallet ut i Nacka kommun. Målet är att sortera 50 

% av matavfallet senast år 2018. Vi vill att fler sorterar ut matavfallet för insamling. På 

vilket sätt skulle vi kunna öka insamlingen av matavfall i Nacka? Kom gärna med tips 

och idéer nedan: 

A
nt
al 

Värde 

1 Hur hanteras matavfallet i kommunens förskolor och skolor? Jag tror att det ursprungliga 

erbjudandet gällande det bruna sopkärlet kan erbjudas hushållen igen. Flera av våra grannar 

har inte brunt sopkärl och har inte koll på vad som gäller. 

1 Info i lokaltidningen 

1 Information. Tyvärr tror jag också ett visst tvång krävs. Pengar styr också. Höj avgift för 

sophämtning om man inte sorterar matavfall. Sänk avgiften om man sorterar. 

1 Utveckla systemet så att det bättre passar även lägenheter. Kanske ge möjlighet åt enskilda 

boende att återvinna utan styrelsens tillstånd med kärl tillgängliga på annat sätt? Idag 

bromsar styrelser på olika sätt när enskilda vill återvinna för de tycker det verkar krångligt 

etc. är min uppfattning. Jag engagerade mig själv i styrelsen och vår BRF var bland de första 

i Nacka som började återvinna. Det var dock inte utan motstånd... 

1 Hjälp brf att komma igång med insamlingen. Gör det lönsamt ekonomiskt 

1 Gratis tunna till oss på gatan som vi kan dela på! Vi fyller inte mer än 2 bruna påsar i 

veckan 

1 Höja priset på tömning av svart/gröna tunnan. 

1 Billigare matavfallstunnor och tömning när den ska ske. Vi provade ett tag men det kunde 

gå 6 veckor mellan tömningarna med stank söm följd. 

1 Information till brf om att det är vettigt att införa det medan det finns subventioner och inte 

bara pålagor. Frivillighet är bättre än tvång. 

1 Ha centrala matavfallsinsamlingar som t ex tidningsinsamling. Nuförtiden är det väl 

viktigare att samla in plast än tidningar och då kan man kombinera med matavfallskärl. 

1 Försök att driva igenom ett obligatoriskt krav på sortering! Alt. kör ut bruna tunnor till alla 

de som inte sorterar, så får de prova 3 mån. Om missnöjda så kan de tacka nej efter 3 mån. 

1 De bruna påsarna måste vara lätt tillgängliga att hämta på ex. affärer, bensinmackar. 

Information på flera språk. 

1 Ställ krav o underlätta för stora fastighetsägare både bostadsrättsföreningar o privata. Börja 

med de stora för att snabbt få resultat o ta små föreningar o villor som steg 2. 

1 Satsa på flerbostadshusen. Jag tror att de flesta villor redan gör det (i alla fall i mitt område) 

eftersom det är ekonomiskt fördelaktigt. Går det att göra det mer ekonomiskt fördelaktigt för 

flerbostadshusen på något sätt? Jag tror ekonomiska incitament funkar bäst, samt att det ska 

vara enkelt och nära att lämna ifrån sig. 

1 Genom att informera att om du sorterar så gör du en viktig miljöinsats samt att kostnaden 

för din totala sophantering blir billigare. (Om man inte bistår med detta kommer kostnaden 

dubbleras, minst) alla behöver hjälpa till och de som hjälper till ska belönas inte bestraffas.) 

En del av mina grannar slänger allt i sina sopkärl och det anser jag att man definitivt ska 

betala för! 

1 Genom lättillgänglig, kortfattad och lättläst information om vilken inverkan det har på 
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miljön i praktiken. 

1 göra kampanjer och försöka nå individer. vad gäller flerfamiljshus se över affärsmodellen så 

att det blir ekonomiskt lönsamt för bostadsrättsförening/motsv. att göra investeringen (max 

5 år för att hämta hem investeringen) 

1 Fler kärl för återvinning 

1 Att möjligheten finns lika nära som man slänger sopor är en förutsättning. 

1 Vet ej 

1 Informera mera! Gå ut och prata med folk i Forum, Sickla, Orminge. Marknadsför 

matavfallsinsamling på sociala medier. Utlys tävling/utmaning. 

1 Mer och oftare information till invånarna. Kostnadsavdrag på vanliga sopavgiften. 

1 Kampanjer med ytterligare sänkt avgift på avfallshantering om man har matavfallshantering, 

informationskampanj, erbjuda avfallskvarnar, knäcka dörr med information, 

värvningskampanj där man erbjuds en symbolisk gåva om man värvar någon annan att 

skaffa matavfallstunna 

1 Obligatorisk tunna (så är det på Gotland där vi har sommarställe) där enda alternativet är 

egen kompostering 

1 Göra det smidigt och påminna om varför det är viktigt. 

1 Använda sig utav sociala medier och få uppmärksamhet därifrån så folk ser vad det 

egentligen innebär. 

1 Tömning av kärl varje vecka i stället för varannan. Använda den typ av plastpåsar som 

används i många andra kommuner i stället för papperspåsar som lätt går sönder. 

1 Underlätta för flerbostadshus att sortera ut. Vi i villa skulle önska flerfackskärls såsom tex 

Huddinge har, jobbigt att behöva åka bil för att lämna återvinning. Ofta töms inte 

matavfallet samtidigt som vanliga sopor, skapar osäkerhet vad vi ska göra med den 

behållaren då? Låta stå kvar vid vägen? Ta in? 

1 Meddela mer om hur viktigt det är. Gå ut med målen tydligare. 

1 Det bör vara billigare att ha ett separat kärl för matavfall än att ha endast ett ensamt kärl för 

hushållets totala avfall. 

1 Jag tror att matavfallet samlas in i samma sopbil som mina övriga sopor. Stämmer det? Det 

har i alla fall påverkat intresset för att sortera matavfallet. 

1 Subventionera mat sorteringar hemma. De gör det mer naturligt att kunna välja att sortera. 

1 En bonus malus baserad avfallstaxa skulle kunna bidra 

http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige/2013/20130923/Inkomna_motione

r_interpellationer_enkel_fraga/Motion_Gr%C3%B6n_skattev%C3%A4xling_inom_avfallst

axan_MP.pdf Man skulle också kunna ha en stor dekal på den minsta soptunnan för att visa 

för grannar och folk som går förbi på gatan att i det här hushållet har valt en mindre 

soptunna för att de arbetar aktivt med återvinning. 

1 Reklam för avfallskvarn 

1 Obligatoriskt system. Eller att ställa högre krav på fastighetsägarna (både BRF:er 

fastighetsägare och villaägare) genom miljöstyrd taxa som faktiskt blir märkbar. Det är 

kommunens ansvar att nå upp till målen, då får man ta till de medel som krävs. 

1 Först måste man informera hyresgäster om att sortera "vanligt" avfall. T.ex. i Fisksätra är 

det stora problem, kunskapen är låg när det gäller sophantering. Sen måste Nacka Kommun 

se till sina egna verksamheter, där finns det stora brister på många håll. Idag finns det ingen 

möjlighet att samla in matavfall. Kämpa på!!! 
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1 Många villaägare komposterar nog själva sitt matavfall och kommer kanske inte med i 

statistiken. Se till att kommunen varje år går ut med ny information. 

1 Att kommunen tar ett större ansvar, de boende klarar inte alltid kräva det av 

bostadsrättsstyrelser och hyresvärdar som inte gör det. 

1 Spread the word! Gör fler människor medvetna. 

1 Jag skulle behöva veta varför det behövs. Även om det kommunicerats så har jag inte sett 

det. Sedan underlätta för att beställa kärlet. 

1 Tipsa andra. Det känns mycket meningsfullt att sortera matavfall. Vellinge kommun började 

med det långt före Nacka. Jag har sommarhus i Skanör och sorterat i många år. Har 

efterfrågat länge när Nacka skulle börja med det. Bor i Sickla Alle Mvh Gun Lingbert 

1 Stöd till fastighetsägare/bostadsrättsföreningar och matbutiker/restauranger/caféer. Inte bara 

information utan praktiskt och kanske ekonomiskt stöd. 

1 Det kan vara bra att kontakta fastighetsägare och styrelser på olika bostadsrättsföreningar i 

Nacka kommun och informera dem om matavfallsinsamlingen i Nacka kommun, om 

kostnaden om hur det går till etc. Det är bra om man kan stödja fastighetsägare/styrelser i 

bostadsrätter med detta genom att noggrant informera om fördelarna med detta. Det kan 

vara bra att kontakta koloniföreningar för att informera och kolla om de är intresserade av 

detta. Det kan vara bra att kontakta restauranger, förskolor och skolor gällande detta. 

1 Jag skulle gärna se att det skulle finnas möjlighet att sortera ALLT avfall i flerfackskärl vid 

varje fastighet. Exempelvis i Klippans kommun i Skåne sorteras allt. Metall, glas, matavfall, 

tidningar, kartong, plast och hushållssopor har separata fack i sopkärlen vid fastigheten 

(villa). Då slipper varje enskilt hushåll ta bilen (miljöovänligt) till en sopstation (som 

missbrukas av många) och jag tror att man skulle bli än mer medveten och bra på att sortera 

sina sopor. 

1 Matavfallskärl med lock (typ brevlåda) på allmänna platser så att folk som äter picknick 

sorterar bort sitt skräp/matfall i rätt kärl...Jag tycker det är synd att vår skola inte 

sorterar....matfall...mycket rester varje dag! 

1 Göra det till en naturlig del när man slänger sitt skärp, oberoende på vart man befinner sig i 

Nacka 

1 Mycket bättre kommunikation och försöka jobba på det successivt så att man inte hamnar i 

en knipa som denna med 17% ett år innan slutmålet på 50% ska bara nåd. 

1 1. Gör det obligatoriskt för medborgarna så att det till slut blir en vana. 2. Försök att nå ut 

med informationen om som kan/kommer att ske om vi inte gör det (miljöpåverkan- överdriv 

gärna). 3. Nå ut till fler unga, då de är en del av framtiden. 4. Det är lättare, i dagsläget, för 

folk som bor i villor att göra det, hitta ett sätt att göra det lättare för de som bor i lägenheter. 

5. Gör större reklam för grejen, var inte rädda att använda sociala medier, eller ställa er 

nånstans i Nacka kommun (som Nacka forum) och ge ut information. 

1 Genom att kommunicera om fördelarna, få människor att vilja bidra genom att egentligen 

bara sortera avfallen. Om människor vet varför och känner sig motiverade till att sortera 

avfallet tror jag Nacka kommun kan nå sitt mål. Jag tror att det är viktigt att göra det enkelt 

för alla (ekonomiskt och praktiskt sätt) så att människor inte har en ursäkt att inte göra det. 

Man skulle kunna ha en insamlingstävling mellan olika delar av Nacka exempelvis! 

Kommunikation är a och o, och det får inte kosta för mycket. Om det är enkelt slipper 

människor reflektera för mycket över det. 

1 Informera ännu mer. Låt även mataffärerna göra sin del - informera i affärerna. Inför 

fastighetsnära insamling även av plast, glas o aluminium. 
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1 Låt oss installera avfallskvarn jag betalar med glädje så himla bra 

1 Besöka föreningsmöten hos villaägarföreningar/bostadsrättsföreningar och prata om positiva 

aspekter av sorteringen och nå ut till dem som ännu inte sorterar. Direktutskick till dem som 

inte har sortering. En del "suckar" över ännu en tunna på tomten - går det att slippa egen 

tunna och dela utrymmet med vanliga avfallet? Ytterligare rabatterat pris för tömning av det 

vanliga kärlet - med motkrav att den bruna tunnan töms minst ett antal ggr per år. Det finns 

viss förvirring kring tömningsfrekvens varma resp. kalla årstiden som gör att folk kan tycka 

det är lite meckigt med mattunnan, ännu tydligare kommunikation kring varje resp. 

varannan vecka? :-) 

1 Få förståelse för vår planet.  Ät psykedeliska preparat! 

1 1. Gå ut med koncentrerad info till bostadsrättsföreningarnas styrelse 2. Hemställan om 

föreningens syn Kort och saklig infofilm som finns tillgänglig på nätet. 

1 Höj avgiften för sopor för de som inte sorterar ut matavfallet Ha en långsiktighet i 

miljöpolitik 

1 Kontakta föreningar angående detta. 

1 Vet ej. 

1 Inför matavfallsinsamling vid återvinningen t ex. Saltängen 

1 Konkret berätta om vinsten av matavfallsinsamling (t ex. som pantamerakampanjen) 

Annonser, stortavlor t ex vid motorväg, bussar, T-bana Inför fyrfackskärl då tror jag att alla 

kommer sortera 

1 Minska taxan ännu mer för de som sorterar ut sitt matavfall. Utför större kampanjer. 

1 Broschyr till villaägare Reklamkampanjer i media 

1 Kanske minska kostnader för sophämtning om man sorterar bättre eller böter om man inte 

gör det. ;) 

1 Mer reklam om det. 

1 Fler insamlingsmöjligheter. 

1 Tydligare och bättre information. 

1 Mer info samt att alla hushåll ska sortera matavfall, tvång. 

1 Informera om fördelarna med matavfallsinsamling 

1 Synas med, sociala medier, tidningar. Använd skolor och elever. 

1 Mer info hem till brevlådan om ALLA fördelar =) 

1 Bättre sortering. 

1 Stora plakat (med kampanjer) 

1 Lappar i brevlådan. 

1 Enhetliga riktlinjer för hur man samlar in matavfallet, ex hur kök designas. De bör designas 

så att man har rum med påsen för matavfall. Gå till kärnan med problemet. 

1 Ska börja sortera. Jag lovar! 

1 Mer information om det.  Sprida "awarness" 

1 Pantsystem som belönar folk som sorterar. 

1 Större/bredare spridning av budskapet.  Informera i tidig ålder. 

1 Belöningssystem. 

1 Göra det enklare, gör sorteringen vid avlämnandet inte vid konsument. 

1 Information i media 

1 Minska pris på vanliga hushållssopor, t ex. införa vägning så man känner att man slänger 

mindre "vanligt". Tömning oftare även vintertid! 
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1 Fungerar inte med påsar och container. 

1 Gå ut till fastigheten och berätta kort om det! 

1 Funkar bra. 

1 Matavfallskvarn 

1 Bra information på ett kreativt sätt så att det blir något kul och inte något jobbigt. 

1 Via media. 

3 ? 

1 Dörrknackning kanske. Många äldre sorterar inte sopor. Ett besök hemma och samtal kan 

öka antalet sorterande hushåll. 

1 Enkelhet, enkelhet, enkelhet!!! (Lätt att få det hämtat, inget/begränsat extraarbete, 

lättillgänglig info) Lycka till!!! 

1 Bättre insamling, mindre fluglarver osv. 

1 Information. 

1 Större krav på att medborgarna sorterar och blir medvetna.  Medvetenhet kan förändra =) 

1 Rabattkupong i matbutik 

1 Det behöver vara ännu enklare att förvara det åtskiljt hemma. Minska kladdigheten, påsar 

som läcker. 

1 Större påsar Tätare tömning - luktar på våren varma dagar Möjlighet att tömma "centralt" 

mellan tömningarna 

1 Mer info om hela kedjan. 

1 Se till att även Brf:er samlar in! 

1 Ytterligare ekonomiska incitament som reducerar sophämtningsavgift, mer frekventa 

insamlingar vid fastigheten, etc. 

1 Erbjuda subventionerat pris på sophämtning om man gör det. 

1 Gör det dyrare för de som inte sorterar matavfall. 

1 Subventionera upphämtning av matavfall.  Info till BRF. 

1 Förenkla sorteringen och göra den möjlig. 

1 Bygga om sopbilarna!! Sopbilarna har fått sämre arbetsmiljö och måste tillbaka till tyngre 

manuell lastning i och med de bruna kärlen. 

1 Hämta varje vecka. 

1 Bättre information och göra det lätt att sortera. 

1 Hitta ett bättre sätt att sortera. 

1 Större informationskampanj Lättare att sortera allt hemma som i Ängelholms kommun 

1 Mer information om hur enkelt det är: att man får det bruna kärlet levererat, påsar, att 

hämtning fungerar lika lätt som vanlig sophämtning osv. 

1 Mer info till villaägare och ställ ut bruna kärl till alla. Bättre insamling. 

1 Bättre avfallspåsar kan hjälpa 

1 Tvinga folk att sopsortera. 

1 Avfallskvarnar?! 

1 Avfallskvarn under vasken.  Bra med "bruna" kärl. 

1 Tätare hämtning (i synnerhet under varma månader) och möjligtvis bättre soppåsar (papper 

blir väldigt blött) 

1 Kostnadsfri hämtning 

1 Informationsutskick till hushållen. 
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1 Göra det enklare för hushållen. Kärl på gatan t ex. 

1 Mer information till boende. 

1 Rikta in sig på företag, skolor, förskolor, restauranger. 

1 Identifiera "stora" förbrukare som t ex. skolor, servicehem, restauranger och tydliggör för 

dem och deras besökare vilka effekterna av ditt enskilda bidrag blir.  Jag komposterar också 

en del av mitt matavfall. 

1 Samarbete med fastighetsägare. 

1 Avfallskvarnar i köket. Lägre avlopp/soptaxa för de som sorterar 

1 Inför lag på det 

1 Avfallskvarnar i köket 

1 Vet ej =) 

1 Se till att det blir obligatoriskt. 

1 Motivation i form av lägre avgift på övrigt avfall om man sorterar matavfall. 

1 Bötfäll/lägg på avgift då folk inte sorterar 

1 Mer information (Facebook) 

1 Ekonomiska incitament! 

1 Instruktioner, kanske youtubevideos som handlar om matsortering osv. 

1 att det finns sortering i fastigheterna information och events i mataffärer bjud på korven vid 

städdagarna hos bostadsrättsföreningarna 

1 Skattesänkning som motiverar bra sortering eller billigare el! 

1 möjliggöra insamling i lägenhetsområden, dvs. det ska vara nära till insamlingskärl. 

1 Ekonomiska morötter/piskor för fastighetsägare 

1 Sopstationer vid lägenheterna Överlag rätt dåliga förutsättningar för sopsortering i Nacka 

känns det som. 

1 förenkla insamling utan kladd Ex. Motala = perfekt. Blå påse i samma soptunna som övriga 

sopor. 

1 se till att även de som bor i lgh också har möjlighet till detta. Se till att det blir tillgängligt 

för alla. Informera människor hur viktigt det är för miljön. 

1 Genom tydlig information och att göra det enkelt. Att dela ut gratis papperspåsar på maxi = 

bra & enkelt. 

1 Förenkla 

1 Gör insamlingen enklare. Vi är lätta och gör helst det lättaste möjliga. 

1 Tydliggöra vinster och effekter av att sortera, gärna med siffror.  Men också informera om 

hur även matsvinn kan minskas. 

1 Att ha det nära till hands, dvs. att slippa samla så mycket i hemmet och sedan behöva gå 

långt för att lämna det. Mer bekvämt helt enkelt! 

1 Ökat intresse hos bostadsrättsföreningar, ekonomiskt och praktiskt! Info om hur det går till 

etc. 

1 Informera mer 

1 Förenkla på alla sätt och vis 

1 Tillåt och uppmuntra till anv. av avloppskvarnar. Det är den mest miljövänliga transporten, 

pipeline! 

1 Lösning för logistik för att få in kärl i samfälldighet/brf. Inför tvång för sortering av 

matavfall. Problem i och med att folk är rädd för ohyra. Informera också om hur man 

handlar för att inte handla för mycket och på så vis minska matsvinn. Ha utbildningar. 
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1 Kanske bra med kvarn i avloppssystemet som tar hand om avfallet är en bra lösning. 

1 Bättre info 

1 Visa effekt av projektet 

1 Genom styrmedel eller där en avgift åläggs de som väljer att inte sortera 

1 Gör det lätt för kunderna! 

1 Information 

1 Tydligare mer inspiration och information och tillhandahållande av kärl mm. 

1 Öka kunskap och göra det väldigt enkelt för invånare 

1 upplysning 

1 Mer info om nyttan. 

1 Kontakta hyresvärdar och styrelser med info och priser samt fördelarna med dessa. Använd 

er av sociala medier och tidningar för att sprida kunskap. 

1 Gör det obligatoriskt 

1 Ha platser på tex. avfalltrales där människor kan slänga sitt matavfall. Mer marknadsföring 

på sociala medier 

1 Inga tips. 

1 Göra det mer "intressant" samt använda utbildning i skolor 

1 Besök Linköping. Sortering med olika färgpåsar. 

1 Vet inte. Folk är lata så det är svårt =( 

1 Mindre soptunnor - jag vet att pensionärer i vårt område tycker att de är stora.  Tömning 

varje vecka - räkor luktar även i mars. 

1 Jag är nöjd med hanteringen. Har ett brunt kärl som hämtas varannan vecka. Enkelt att 

hämta påsar vid vissa affärer. 

1 Info, många vet ej varför man sorterar. 

1 Har hur de gör i Finland sedan flera år med särskilda bioavfallspåsar. Fastigheter har sådana 

kärl på gården. Har alltid undrat varför man inte gör så i Sverige!! 

1 Att det ska erbjudas i alla fastigheter 

1 Byta ut de bruna papperspåsarna mot något smidigare. 

1 Bättre kärl i ventilerade utrymmen i bostäder.  Separat sopnedkast/sug vid det för 

hushållssopor så det går lätt. 

1 Öka tillgängligheten till att kunna göra denna typ av insamling. Ge mer/tydligare 

information för att öka kunskapen kring ämnet. 

1 Flera fastighetsägare borde införa sortering av matavfall. 

3 Mer info 

1 Underlätta för de boende med matavfallssortering i närområdet (om det inte finns) 

Informationskampanjer och fortsatt reklam  Uppmuntra i nyhetsbrev från styrelser och 

kommunen  Utlysa tävlingar med priser? :) 

1 använd plastpåse istället 

1 Installera matkvarnar. Fungerar toppen! 

1 enklare insamling 

1 Information!! 

1 ska va enkelt 

1 Skatteavdrag exempelvis. 

1 Angående fråga 9 - Sveriges påverkan av världens miljö är försumbar.  Någon form av 

ersättning till de som sorterar sitt matavfall. 
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1 Använd gröna plastpåsar 

1 Inför färgade plastpåsar 

1 information i brevlådan, kortfattad!!  Insamlingskärl i närområdet. 

1 systemet måste förenklas, som det är nu är besvärligt. 

1 gör så att det inte luktar 

1 Öka avgiften för fastigheter som ej sorterar. 

1 tycker att det fungerar bra med själva insamlingen i de bruna kärlen.  Återstår att informera 

så bra som möjligt. 

1 information i skolorna  Mer info till invånarna - hur mycket energi som sparas 

1 Informera fler om ämnet och väck intresse. 

1 sätt ut matavfallssortering på fler ställen 

1 Enkelhet är A och O.  Får ej vara omständigt för den enskilde individen. 

1 Informera alla brf och villaägare i Nacka. 

1 Risk för råttor... 

1 HJÄLP BRF ATT KOMMA IGÅNG 

1 Kampanjer, få folk att bli intresserade och lära sig mer 

1 Ingen aning, förlåt jag är verkligen insatt :( 

1 Investera i smidiga avfallssaker 

1 Marknadsför i lokaltidning 

1 informera mera!! 

1 Inför tvång för matavfallssortering 

1 Få varje individ att ta ansvar för sitt avfall 

1 Bättre/tydligare info om varför man ska sortera matavfallet 

1 Fräschare hantering, mindre sopkärl som töms mer ofta. 

1 Skicka hem info via brevlådan för att uppmärksamma människor. 

1 Skolorna kan bli bättre, tydligt visa elever vad som slängs. Fler blir medvetna. 

1 Upplysa nackabor genom bla. veckotidning 

1 Reklam på sociala medier 

1 Mer info om målet i t ex. Nacka/värmdöposten där nuvarande resultat finns med och även 

målet framgår grafiskt. 

1 Öka tillgängligheten för matavfallsinsamling vid tex. busshållplatser mer offentliga stationer 

osv. 

1 Ge ut info Många jag känner vet inte vad matavfall är. 

1 Göra det enklare för folk som bor i lgh utan bil att sortera sitt avfall 

1 ska vara enkelt och tillgängligt 

1 Mer info från Nacka kommun 

1 Att det märks på räkningen, att det är bra kärl. Det ska sorteras bort så det inte blir lukt 

speciellt på sommaren. Bra info innan. 

1 Mer information om vilken nytta det är, blir av det samt hur man gör 

1 Öka medvetenheten bland som bor i kommunen- framförallt unga. Riktad marknadsföring 

kanske? Bra att få veta vad det innebär och vad man ska sortera 

1 Se till att det finns goda möjligheter för sortering av matavfall i t ex lägenhetshus. 

1 Införa obligatorisk sopsortering(kompostpåsar) i alla bostadsrättsföreningar. 

1 Bättre sorteringsmöjligheter. Bättre information från kommunen. 
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1 någon form av belöning vid sortering, samarbete med matbutik-rabatt matköp 

1 Att fler brf-föreningar och villaföreningar gör det möjligt att sortera sitt matavfall och att 

man informerar och uppmuntrar till att göra det. 

1 Byt till plastpåsar! 

1 Sänka priset för bostadsrätter att kunna ha tjänsten för sortering av matavfall 

1 lättare sortering i hemmet 

1 Information och beskrivning om hur viktigt det är att samla in matavfall 

1 Automatisk sortering av allt avfall 

1 Måste va enkelt 

1 Gör som man gör vid Höga kusten. Där betalar man för sin mängd sopor- och därför sorterar 

man gärna mer så man slipper betala för allt man sortrar. - win win för alla! 

1 Skatteavdrag (tex avgiftsfritt första år) 

1 Information - vilken nytta det gör 

1 Skicka hem gröna påsar 

1 information, börja med lätt info för barn så kan de lära oss vuxna. 

1 Att ställa krav på bostadsrättsföreningar och ge dem bidrag och utbildning för att lära mer 

om sortering av matavfall. ps då jag bodde i villa komposterade och sorterade vi nästan allt. 

1 se fråga 7 om storleken på sopkärlen. 

1 PÅ arbetsplatser, att det blir en rutin, att alla kommunala verksamheter behöver sortera. 

Enklare att sortera och slänga närmare bostaden och andra ställen så det blir mer 

lättillgängligt. 

1 Möjliggöra sådan sortering i BRF:ernas soprum 

1 Det är säkert bra som det är md de bruna behållarna. Ett problem är, sommartid, då ruttnar 

avfallet snabbt och stinker. Skulle vara bra med tätare tömning eller satsa på egen 

kompostering. 

1 Mer information. ökade möjligheter för insamling. Alla nya lägenheter med direkt 

anslutning i lägenhet eller trapphus för att slänga matavfall. 

1 Ja men det skall göras mycket enklare. Folk har mycket att göra 

1 Ändå mer info 

1 Mer info till hushållen 

1 Gör det praktiskt möjligt och enkelt för de boende! 

1 Information som gör människor inspirerade 

1 Gå ut med info i lokaltidning, info från Nacka Mer info om att det är bra med förändring för 

kommunen och att vi ska sortera matavfallet 

1 Artiklar i lokaltidningar. 

1 Minska kostnaden för sophämtning av matavfall så hyresvärdar/brf är på sina boende att 

sortera :) 

1 mer info 

1 Gör trädgårdsavfall kostnadsfritt 

1 Genom att ha en tydlig och inspirerande info om vad det leder till + att på alla sätt underlätta 

för flerfamiljshus att ha sortering av matavfall 

1 använda bruna kärl för brf'er bättre att ha sophus 

1 hämtning oftare på sommaren för att undvika lukt 

1 Med hjälp av annonser 

1 Obligatorisk insamling vore bra ett krav på att alla ska sortera 
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1 Mer info! Bättre möjligheter i hus med gemensam sortering. 

1 Mer info + Bättre ersättning 

1 Informera bostadsrättsföreningar. 

1 alla borde ha en matavfallssoptunna och inte bara en vanlig soptunna 

1 En möjlighet att göra det där man bor skulle ge mig chansen. Är det enkelt blir det bra. 

1 Kvarn i vasken som skulle kunna samlas upp och användas 

1 Använda det som är ätbart.  Införa förbud att slänga ätbar mat! 

1 FLER KAMPANJER 

1 inför krav på att man sorterar sitt matavfall 

1 Bättre påsar och insamlingskärl! 

1 Att minska avgifter för att sortera matavfallet 

1 mer reklam om hur man går tillväga. bra soprum 

1 Berätta hur jag ska göra - och det bör vara ganska enkelt. 

1 Mer reklam överallt! 

1 Designa e snygg lösning som folk gillar och gärna ställer på diskbänken bredvid kranen. Att 

ge påsar känns som en halvdan lösning. 

1 Kärl bör ställas ut med info om hur man gör. Hoppas att det kommer igång! 

1 Göra det enklare 

1 Göra det lättare för skolor/restauranger som är stora "sopproducenter" av matavfall. 

1 gör så att alla hyresrätter också sorterar 

1 info i brevlådor med gröna påsar. lättläst, kanske roligt. Något som får en att tänka till. 

1 Jobba mera med livsmedelsbutikerna och restaurangerna för att öka deras insamling av 

svinnet.  Inför förbud mot att kompostera matavfallet i villor/radhus i Nacka men också i 

skolor. 

1 Gör det enklare. 

1 Att införa ett lättare sätt för matavfallssortering. T ex. plastpåsar (gröna för matavfall) och 

röda för annat avfall. Det är så omständigt med papperspåsarna som ska "bottnas" med 

tidningspapper men läcker ändå ibland! 

1 Samla alla sopor i olika kassar med olika färg, en för mat, papper, plast etc släng allt i 

samma insamling och kommunen sorterar sedan efter färg. 

1 Information Bostadsrättföreningar Företag Skolor Kampanjer, annonser i lokalpress och 

tidningar Från idé till handling 

1 Billigare taxa för matavfall 

1 Se till att hyresfastigheter och BRF ger de boende möjlighet att sortera! 

1 Att det är hårdare regler och bättre sorteringsuppsamlingar 

1 om det blir luktfritt blir det trevligare att hantera 

1 öka avgifter för fastigheter som inte sorterar 

1 bättre sorteringsmöjligheter 

1 mer reklam, synas mer 

1 informera mer via fysiska möten, facbookgrupp etc Få folk engagerade och inse att det är 

viktigt. Hitta folks dåliga samveten t ex deras barns framtid, djur och natur etc 

1 Äntligen/ man gör det i Tyskland. Vi skulle behöva mer aktivt. för vi slänger 15% av 

matkassen vi köper. 

1 Höja priserna på avfall. 

1 Jag tror att det finns brist på kunskap hos både vuxna och barn om hur man sorterar 
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matavfall och varför det är viktigt att vi börjar sortera vårt matavfall 

1 Enklare hantering av sorteringen för villor. 

1 Enkelhet är a och o. Får ej vara omständigt för den enskilda individen. 

1 göra det enklare 

1 mer tillgängligt för personer i lägenhet 

1 förenkla insamlingen. Fler avlämningsställen. bättre och större påsar att samla i. 

1 mer och bättre info. krav på Brf 

1 mer info om vad det innebär att samla in matavfall. Vad det används till osv jag är osäker på 

vad det används till 

1 mer riktad INFO till hushållen. Tydlig info om vad man gör med det. ännu mer via sociala 

medier. 

1 avfallskvarnar. främst i flerbostadshus där det inte är lika enkelt att hantera matavfallspåsar. 

1 info direkt till hushållen kampanj på skolor=barnen påverkar hemma ekonomiska skillnader 

för de som sorterar matavfall så att det märks. 

1 öka kostnaden för avfallshantering för de som ej sorterar matavfall 

1 Tror inte på detta. Kämpa vidare! 

1 Fastighetsägare måste införa sortering 

1 Böter om man inte sorterar 

1 Vända sig till restauranger och skolor 

1 Vända sig till restauranger 

1 utskick till brf:er knacka dörr 

1 mera info, tydligare och konkretare Börja i skolan, åk1--- 

1 premiera veckans matavfallshjälte 

1 Mer info ställe där man kan lägga avfall på, speciell plats, som papper, plast 

1 informera mera 

1 Låt Brf också sortera i bruna kärl. I Saltsjöbaden finns inga bruna kärl i Brf 

1 obligatoriskt 

1 anv. två påsar, tokigt.- Designa påsen som en papp-påse på affären 

1 På god väg med kompostkvarnar i hyreshusen, fortsätt med detta. Gör det så enkelt som 

möjligt för sorteraren. 

1 Gör sophanteringen billigare för den som sorterar 

1 Jag äter all min mat så jag har ingen aning 

1 Optisk sortering 

1 öka kostnaden för vanligt avfall. Betala per kg för vanlig sophämtning. Vi har knappt något 

vanligt sopavfall längre 

1 Intyg från Nacka kommun att allt avfall i bruna behållare komposteras och inte bränns 

1 Bättre påsar, läcker ofta. Mer info om hur avfallet används. Mer reklam 

1 Information  Tillgänglighet/möjlighet  Kostnadsredutikon/incitament 

1 informera att det är gratis 

1 Berätta och informera för fler människor om hur viktigt det är. 

1 ställa tunnor i varje soprum och inför krav 

1 öka kostnad för andra sopor 

1 att fler brf inför sortering av avfall 

1 inför ett lagkrav 
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1 information! 

1 att fler brf och hyresvärdar inför sortering av matavfall i sina hus. 

1 att man kan göra vissa avfall redan i affären - blask eller liknande skal.  Ha någon premie 

för insamling. 

1 direkt reklam i lokala tidningen föreläsningar 

1 mer info om hur, var och varför? 

1 Gör det möjligt för lägenheter att sortera matavfall 

1 Ha avfallskvarnar i alla hushåll 

1 Enkelhet, gratis påsar som är nedbrytbara, tillgänglighet.  Slagkraftig info 

1 Reklam i lokaltidning 

1 lätthet, info när man köper mat. 

1 lokaltidning, affischer på offentliga ställen, saltsjöbanan 

1 avfallskvarnar är det enklaste för hushållet. Förmodligen blir det annat avfall som påsar etc., 

dålig lukt om man samlar in avfallet vid en central enhet. 

1 Grovsoprummet behöver en plats för kompost 

1 Tidigare finansierades hämtningen/kostnaden av kommunen. Det borde fortsätta på det viset 

och informeras om hur viktigt det är för miljön. En viktig miljösatsning. 

1 inte handla för mycket mat, återvinna. 

1 Mer info! 

1 Informera om vilken nytta sortering av matavfallet ger. 

1 samla in ätbara matrester till behövande på ställen för uteliggare 

1 med att lämna skaffa riktig sorteringsplats där det inte finns 

1 Information och underlättande av sortering. 

1 använd avfallskvarnar i hushållen och visa att biogasen används, kör hämtningarna med 

biogasbilar 

1 Ha en bättre info till allmänheten Och någon form av skattereduktion för de som gör 

det/uppnår målet 

1 Förbättra insamlingssystemet, andra kommuner har gemensam tunna men plastpåsar med 

olika färger. I dagsläget har ni ojämna tömningsintervall och påsar som går sönder. 

1 Gör det mer lättillgängligt Hos oss har vi inte så nära till soprum (källsortering och 

hushållsavfall) så sopor kan bli stående ett par dagar. Om det var lättare hantering av 

sorteringen skulle det motivera flera tror jag. 

1 Mer info och info på anslagstavlor t ex. 

1 Fortsatt information till hushållen, samt sänkt avgift eller ingen avgift för tömning av det 

bruna kärlet. 

1 Kampanjer! 

1 Förenkla genom att ställa ut kärl 

1 illustrera på plakat hur man ska gå tillväga för att sortera tex på matbutiker som ex coop 

1 Upplys medborgarna 

1 en kampanj som är enkel visa att små handlingar kan göra mycket 

1 inför matavfallssortering i alla fastigheter Ha mer reklam och info om sortering runt om i 

Nacka 

1 informera mer: ex info i coop eller ica maxi vid utgången app mer nyckeltal : hur mycket 

sparar man  Med 50 % xx ton CO2  xx ton bränsle.. 

1 fastighetsägare ska åläggas att ta ansvar för att ha separat matavfallsinsamling. Det ska vara 
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krav på att införa matavfallssortering. 

1 genom att erbjuda sopkärl som gör det enkelt att sopsortera matavfall och andra sopor. 

1 hitta en lösning som inte resulterar i flugor och larver på sommaren. Det är inte trevligt. 

1 En god nationell inriktning kopplas till fordonsgas. Jämför pumplagen som innebär att man 

måste ha etanol som en produkt. Det borde ha varit fordonsgas istället. 

1 avfallskvarnar i köken. Lägre taxa för de som sorterar. 

1 - 

1 se till att det blir obligatoriskt 

1 Motivera folk med lägre avgift på övrigt avfall om man sorterar matavfall 

1 Bötfäll/lägg på avgift då folk inte sorterar 

1 Mer info på t ex facebook 

1 ekonomiska incitament 

1 Att det finns sortering i fastigheterna Information och ha evenemang i tex matbutiker 

1 skattesänkning för de som har bra sopsortering. 

1 Möjliggöra insamling för de som bor i lägenhetsområde. Man ska alltså ha nära till 

insamlingskärlen. 

1 ekonomiska belöningar för fastighetsägare 

1 sopstationer vid lägenheterna 

1 Förenkla uppsamling utan kladd. I andra städer har de t ex plastpåsar som man slänger i 

samma kärl som de vanliga soporna. Blir inte lika kladdigt och bra att lägga allt i samma 

kärl. 

1 Se till att också de som bor i lägenhet har möjlighet att sortera matavfall. Se till att det blir 

tillgängligt för alla. Information! 

1 Tydlig information och att göra det enkelt för de som ska sortera. Dela ut gratis 

papperspåsar till boende, bra och enkelt. 

1 Förenkla insamlingen av matavfall. Människan är lat och därför behöver insamlingen vara 

så enkel som möjligt. 

1 Visa vinster och effekter, gärna med siffror, av att sortera matavfall. 

1 Gör insamlingen mer bekväm, ha den nära till hands. 

1 Öka intresset hos bostadsrättsföreningarna sam gör det ekonomiskt fördelaktigt. 

Insamlingen måste vara praktisk, information om hur det går till etc. 

1 Mer information. 

1 Förenkla matavfallsinsamlingen på alla sätt och vis som går. 

1 Tillåt och uppmuntra till att införa avfallskvarnar i köken. Det har vi hemma, fungerar 

riktigt bra och är det mest miljövänligt om du frågar mig eftersom man slipper transport av 

matavfallet med lastbil. 

1 Informera och inför obligatorisk insamling av matavfall. 

1 Ha kompostkvarn som tar hand om avfallet via avloppssystemet 

1 Bättre information. 

1 Visa effekterna efter ett projekt eller en kampanj 

1 använd styrmedel för att få människor att sortera, t ex inför en avgift för de som inte 

sorterar. 

1 Gör det lätt för de som sorterar 

1 Mer och bättre information 

1 Tydligare och mer inspirerande information och lättillgängliga kärl för att slänga matavfallet 
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1 Öka kunskap och göra det väldigt enkelt för de boende att sortera matavfallet 

1 Gör människor upplysta 

1 Mer information om nyttan av att samla in matavfallet 

1 Information på sociala medier och i tidningar för att sprida kunskap. 

1 Gör det obligatoriskt att sortera matavfallet 

1 Ha platser på t ex. avfallscentraler där människor kan slänga sitt matavfall. Mer 

marknadsföring på sociala medier på facebook och instagram. 

 

  



     

     

 

 

 

 91 (94) 
 

11.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor  

Frågor och underlag för intervjuer med utvalda kommuner.  

1. Vilket år började kommunen med matavfallsinsamling? 

2. Är det frivillig eller obligatorisk matavfallssortering? 

3. Vilka för- och nackdelar ser ni med obligatorisk kontra frivillig sortering av matavfall, 

vice versa? 

4. Sker insamlingen av matavfall i papperspåsar, plastpåsar eller påse i ett alternativt 

material? Om alternativt material, vilket? 

5. Vilka för- och nackdelar ser ni med optisk sortering kontra separata kärl, vice versa? 

6. Om kommunen har frivillig sortering och papperskasse: När ni startade med kärl; fick 

respektive hushåll beställa kärl eller kördes det ut kärl till samtliga hushåll? 

7. Har ni några exempel på vanligt förkommande klagomål från de boende?  

8. Hur används matavfallet; kompostering, biogasproduktion? 

9. Vilka rutiner finns gällande information till de boende? (t ex. information via 

dörrknackning, telefon, mail, informationsblad, föreläsning) 

10. Utförs det specifika informationsinsatser till boende och verksamheter inom kommunen? 

(har ni nyligen genomfört eller planerar ni att genomföra t ex. dörrknackning inom ett 

område med låg anslutningsgrad alternativt en kampanj) 

11. Hur arbetar ni för att hålla mängderna insamlat matavfall (tonagen) i stabil nivå efter att 

hushåll har anslutit sig till sortering av matavfall? 

12. Har ni någon egen metod eller tillvägagångssätt som ni använder för att optimera 

matavfallsinsamlingen? 

13. Hur arbetar ni för att nå upp till miljömålet att sortera och biologiskt behandla 50 % av 

allt matavfall år 2018? 

14. Kommer ni att nå målet eller inte? 

15. Om inte: hur tänker ni kring detta? Vilka åtgärder tillämpas för att komma så nära målet 

som möjligt?   

16. Vilken procent har ni för rejekt när ni rapporterar in mängden sorterat matavfall till Avfall 

Web? 
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11.4 Bilaga 4 – Intervjusvar i tabellform  

I bilaga 4 redovisas svar från intervjuer berörande respektive kommun. Startår innebär det år 

som det först fanns möjlighet för ett område i en kommun att sortera matavfall till insamling. 

Observera att det alltså kan innebära att det vid startåret endast var en mindre del av 

kommunen som kunde sortera. Siffran för rejekt är den procenthalt av det insamlade 

matavfallet som inte kommer med i rötningsprocessen. Det finns ett framtaget schablonvärde 

för andelen rejekt av matavfallet vid förbehandlingen innan rötningsprocessen. 

Schablonvärdet, 26 %, ska användas om det saknas uppgifter från biogasanläggningen för hur 

stor andelen rejektet blir. Om kommunen däremot har fått en angiven siffra för rejekt från den 

anläggning där matavfallet behandlas kan värdet för rejekt korrigeras i inställningar på Avfall 

Web [63].   

 

Kommun Startår 
Påse 
material  Obligatoriskt/frivilligt Rejekt (%) Miljömålet år 2016 

Gävle 2007 Papper Frivilligt 12 Tror att de uppnår målet  

Sandviken  2007 Papper Frivilligt 12 Tror att de uppnår målet  

Hofors 2007 Papper Frivilligt 12 Tror att de uppnår målet  

Ockelbo 2007 Papper Frivilligt 12 Tror att de uppnår målet  

Älvkarleby 2007 Papper Frivilligt 12 Tror att de uppnår målet  

Linköping 2012 Plast Obligatoriskt 12 
Uppnår målet, ligger på 50–55 
% idag  

Solna 2009 Papper Frivilligt 8 Uppnår inte målet 

Täby 2015 Papper Frivilligt Vet inte 

Uppnår inte målet, har satt 
ett eget delmål tillsammans 
med SÖRAB-kommunerna på 
35 % till 2020  

Tyresö 2012 Papper Frivilligt Vet inte 

Uppnår inte, totala siffran 
idag är 33 %, men kollar man 
enskilt på enbostäder ligger vi 
över målet 

Uddevalla 2000 

Över går 
till 

papper 
2017 Obligatoriskt Vet inte 

Uppnår målet, ligger på 73 % 
idag 

Umeå 2007 Papper Frivilligt 10 Uppnår inte målet 

Arboga  1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Fagersta  1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Hallstahammar 1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Kungsör 1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Köping 1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Norberg  1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Sala  1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 
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Skinnskatteberg 1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Surahammar 1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Västerås 1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Enköping 1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Heby 1997 Papper Frivilligt Vet inte Tror att de uppnår målet 

Nacka 2011 Papper Frivilligt 9 Uppnår inte, 17 %  

 

11.5 Bilaga 5 – Advisory board diskussionsmaterial  

Dokument med anteckningar från gruppens möte den 18 april år 2017.  

2017-04-18 

B) Varför tror ni att Nacka använder papperspåsar till matavfallsinsamling? 

Samtliga i gruppen nämnde att de tror att Nacka använder sig av papperspåsar för att påsen 

är nedbrytningsbar och förmultnar lätt. Det gör att man därmed inte behöver sortera ut 

påsens innehåll innan återvinning. 

 

Har ni några idéer eller förslag på hur man kan få fler hushåll att sortera sitt matavfall i 

Nacka?  

 Frivillighet i all ära men när det gäller dessa frågor kan det vara mer effektfullt att 

göra matavfallsinsamling obligatoriskt för alla hushåll. 

 Satsa på att öka kunskapen i dessa frågor hos invånarna och informera om vad 

konsekvenserna blir om man inte tar miljöfrågorna på allvar. Det är viktigt att få 

medborgare att inse att ”miljöfrågorna visst angår dem och oss alla”.  

Det är viktigt att informera om att pengar inte kommer kunna köpa allt. 

 Det är viktigt att kommunicera om vikten av att alla behöver ta ansvar för 

miljöfrågorna och att ”vi alla behöver göra detta tillsammans”. Det finns bara en 

planet. 

 Nu när Nacka bygger stad, så kan man dra nytta av det och bygga in behållare för 

matavfallsinsamling och sätta in matavfallsbehållare i alla soprum i alla 

bostadsområden i Nacka. 

 Om kostanden för att matavfallssortera är låg och man gör det enkelt och 

lättillgängligt att matavfallssortera så kommer fler hushåll att göra detta. 

 Om fler börjar matavfallssortera i olika områden så kan det få effekten av att fler 

hushåll (speciellt äldre som inte är vana vid detta) inspireras till att börja 

matavfallssortera de också.  

 Ett förslag kan vara att göra matavfallsinsamling mätbart och att anordna olika 

tävlingar mellan olika områden i Nacka. Det kan bli en morot för vissa. Det kan 

också vara bra att premiera de bostadsområden som lyckats bäst och att synliggöra 

det arbetet på t.ex. NVP eller via andra forum för medborgarna. 

 Ett förslag kan vara att göra en rolig reklam om matavfallsinsamling för att öka 

medvetenheten i frågan. Det kan vara t.ex. en ”sortera mera ” –reklam. Ungefär 
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som panta mera- reklamen som gick på tv. Det kan vara en kort film som 

kommuniceras ut i olika medier, i t.ex., tv, sociala medier, på hemsidan mm.  

 Människor vill få ut något av detta arbete själva därför kan ett bra förslag vara att 

erbjuda någon typ av förmån för de som sorterar sitt matavfall för att premiera det 

arbetet. Det kan förslagsvis vara att dela ut rabatter på någon matbutik i en vecka 

till de som sorterar. Ett annat förslag kan vara att ansvariga i kommunen står vid 

entrén utanför t.ex. Nacka forum och informerar om matavfallsinsamling och att de 

delar ut kaffe/godis/bullar till de medborgare som matavfallssorterar, för att 

premiera det arbetet.  

 Det kan vara bra att försöka få in fler unga eller fler miljöintresserade i styrelser i 

bostadsrättsföreningar för flerbostadshus, så att miljöfrågorna kommer in och tas 

på allvar. 

 

Vet ni varför många inte sorterar sitt matavfall i Nacka? Vilka utmaningar finns? 

 En grupp resonerade att det kan bero på att många är omedvetna om att man kan 

sortera sitt matavfall. Det kan bero på att många inte bryr sig om dessa frågor och 

inte heller prioriterar dem. Det kan i sin tur bero på okunskap inom området eller 

ignorans.  

 Det kan också handla om invanda beteendemönster. ”Man gör som man alltid har 

gjort.”  

 Många resonerar kanske att man inte ”själv gynnas” eller att man tänker ”vad 

hjälper det att jag gör detta egentligen”. Många tror att det man gör på individnivå 

kanske inte har stor inverkan på miljön i stort. 

 En del kan vara rädda för förändring. En del kanske inte heller vill ändra sin 

livsstil. 

 Inom vissa områden finns det inte tillräckliga möjligheter för att sortera sitt 

matavfall, speciellt i lägenheter. 

 Det kan också bero på att det inte finns tillräckligt med kunskap om miljöfrågor 

inom olika bostadsområden i Nacka. Det kanske inte heller finns tillräckligt med 

personer som bryr sig om miljön som sitter i respektive styrelse i 

bostadsrättsföreningar/flerbostadshus. 

 En del kanske tror att det kostar för mycket pengar. Det kan också bero på att 

många bostadsrättsföreningar/flerbostadshus prioriterar andra frågor i sin förening 

framför miljöfrågor, t.ex. som ekonomifrågor etc.  

 Att källsortera och matavfallssortera var inte vanligt för de äldre förr. Dagens 

generation har en högre medvetenhet av detta.  

 

  


