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Sammanfattning 
 

Avfallsplanen i Danderyds kommun innefattar ett delmål år 2012 att materialåtervinning ska 

öka med 40 % från 2009 års nivå. I materialåtervinning inkluderas biologisk behandling av 

matavfall. En möjlig åtgärd för att uppfylla detta mål är att införa insamling av matavfall för 

rötning. För att ett införande av matavfallsinsamling ska bli så framgångsrikt som möjligt är 

det viktigt att studera kommuninvånarnas inställning till detta.  

En litteraturstudie genomfördes för att undersöka om rötning är en lämplig behandlingsmetod 

för matavfall för Danderyds kommun. Ytterligare studerades olika insamlingssystem för 

matavfall, miljöstyrande taxa, erfarenheter från kommuner med matavfallsinsamling och 

faktorer som styr människors beteende för källsortering. 

Inga entydiga resultat finns för att rötning är den mest lämpliga behandlingsmetoden för 

matavfall men det finns många fördelar såsom, produktion av biogas som är en bristvara i 

Stockholmsområdet, kretsloppet sluts och näringsämnen och mullbildande ämnen återförs till 

jorden, utsortering av matavfall kan också ge ett ökat intresse för övrig källsortering och att 

biogas är ett förnyelsebart bränsle.  

 

En enkät formulerades och skickades ut till 1000 hushåll, 600 i småhus och 400 i 

flerfamiljshus för att undersöka de boendes attityd i Danderyds kommun. Svarsfrekvensen för 

utskicket uppgick till 60 % men endast 39 % var rätt ifyllda för vidare analys av resultatet för 

småhus och 30 % för flerfamiljshus. Intresset för matavfallsinsamling var stort; nästan 70 % 

av hushållen i småhus och ungefär 60 % i flerfamiljshus var positivt inställda eller mycket 

positivt inställda till utsortering av matavfall. 90 % var villiga att göra en stor eller en viss 

ansträngning vid ett eventuellt införande av matavfallsinsamling. 

Resultatet från enkäten gav också att 60 % av kommuninvånarna är beredda att förändra sin 

livsstil till förmån för miljön. När det gällde källsortering angav de svarande att det största 

problemet var tillgängligheten till återvinningsstationer och att fastighetsnära insamling 

definierades som den största motivationsåtgärden från Danderyds kommun. 

 

Utifrån de förutsättningar som finns i Danderyds kommun och den organisation som finns för 

avfallshantering och för att uppnå de miljömål som är definierade i avfallsplanen till 2012 

föreslås insamling av matavfall för rötning. För att få hög kvalitet på matavfallet bör det 

samlas in i papperspåse och det utsorterade matavfallet placeras i separat, ventilerat kärl för 

hushåll i småhus. Vidare föreslås att anslutning till matavfallsinsamling ska vara frivillig. För 

att motivera kommuninvånarna till att sortera ut sitt matavfall föreslås också att avfallstaxan 

ska vara miljöstyrd, d.v.s. anslutning till matavfallsinsamling ska ge en lägre avfallstaxa än 

om ingen utsortering sker och att kommunen ska förse hushållet med lämplig utrustning för 

matavfallsinsamling. Flerfamiljshus har olika förutsättningar beroende av hur fastighetens 

avfallsutrymme är dimensionerat och avfallshanteringen bör lösas från fall till fall, en öppen 

kommunikation mellan avfallsplaneraren och fastighetsförvaltaren bör etableras för att 

anslutning till matavfallsinsamling ska bli framgångsrik för de boende i fastigheten, 

kommunen och renhållningsarbetarna. 
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Summary 
 

The municipality of Danderyd is one of the smallest municipalities in Sweden in terms of area 

it covers. There are about 30 000 inhabitants distributed on 12 710 households. Each 

inhabitant in Danderyd generates about 220 kg of household waste per year. An analysis of 

the content of the waste bags was performed in 2009. The conclusion was that the household 

waste contains about 50 % of food waste and almost 25 % of packaging waste that are 

included in the recycle scheme for packaging in Sweden; hence there is plenty of material that 

potentially could be recycled in each waste bag in Danderyd. 

The waste management plan of the municipality of Danderyd contains different goals that 

should be fulfilled by the year 2020, there are also some sub targets that should be met by the 

years 2012 and 2016.  

One of the sub targets is that the recycling of recyclable material should increase by 40 % 

compared to the level 2009, including biological treatment of organic waste. One possible 

measure to reach this sub target is to implement collection of food waste from the households. 

In order to introduce a possible collection of organic waste, it is important to investigate the 

attitude towards such a scheme of the inhabitants in Danderyd. Therefore, this study has been 

performed as a master thesis on the request of the city municipal of the municipality of 

Danderyd. A questionnaire was distributed to 1000 households in Danderyd, 600 to single 

family house and 400 to households in multiple dwellings.  

A literature review was also performed in order to find out if anaerobic digestion is a suitable 

method to treat the collected organic waste in Danderyd in an economical and environmental 

perspective. Furthermore, different collection systems for organic waste, differentiated 

environmental waste collection fees, experience from municipalities that already have a 

collection of organic waste and factors for successful recycling of recyclable materials were 

also studied in the literature review. 

 

There was no unequivocal result that fermentation of organic waste is the most suitable 

treatment method of food waste. There are advantages such as; the closure of the material 

loop, nutrients are recycled back to soil, production of biogas that is a renewable fuel and 

could replace fossil fuel, biogas is also a scare commodity in the area of Stockholm and the 

separation and recycling of organic waste could increase the interest of environmental issues 

and also increase the recycling of other recyclable packaging materials. 

 

The questionnaire was returned by 60 % of the households but only 39 % of the questionnaire 

from single family households and 30 % of the households in multiple dwellings were 

completed correctly. Furthermore, the result showed that there was a large interest for an 

introduction of collection of organic waste, almost 70 % of the household in villas and about 

60 % of households in multiple dwellings said that they were very interested or interested in 

participating in a collection scheme of organic waste. Of the household 90 % answered that 

they were prepared to make a large effort or some effort to separate their food waste if an 

introduction of a recycling scheme of food waste was made. 

There was also a large interest in environmental issues and 60 % of the households answered 

that they thought their life style affected the environment and that they were prepared to 

change their life style to the benefit of the environment.  

Regarding the recycling of other recyclable materials, the respondents answered that the 

largest problem was the availability of recycling stations and that collection of packaging 

waste at the property was requested as the largest motivation measure that the municipality 

could offer in order to increase recycling. 
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Based on the condition in Danderyd, the existing organization of waste management and in 

order to reach the environmental sub targets that are defined in the waste management plan, is 

an introduction of a collection scheme of food waste for anaerobic digestion suggested. The 

organic waste should be gathered in paper bags and placed in a separate ventilated garbage 

bin for single family households. The conditions of the refuse chamber differ for multiple 

dwellings; therefore the possibility to separate organic waste should be organized for each 

property. The municipality should establish an open communication with each estate manager 

in order to facilitate the affiliation to the food waste collection scheme. 

Furthermore, the affiliation to the food waste collection scheme should be optional in order to 

achieve good quality of the food waste. To motivate the inhabitants to join the collection 

scheme, a differentiated environmental waste fee is suggested. The municipality should also 

provide suitable equipment for the collection of food waste. 
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1. Introduktion 
 

Detta kapitel beskriver bakgrunden till examensarbetet, Danderyds kommuns demografi, 

avfallsmängder, mål i regeringens proposition, Danderyds kommuns avfallsplan, syfte och 

mål för examensarbetet, avgränsningar och metod. 

1.1 Bakgrund 

 

Danderyd är en av landets till ytan minsta kommuner, arealen är cirka 28 km². Det bor drygt 

30 000 invånare i kommunen fördelade på 12 710 hushåll, 6 863 en- och tvåbostadshus och 5 

847 hushåll i flerbostadshus (SÖRAB, 2009). 

 

Varje kommuninvånare genererar cirka 220 kg hushållsavfall per år, se Tabell 1 nedan för 

avfallsmängder och för andra fraktioner. Enligt plockanalyser som utförts under hösten 2009 

består hushållsavfallet i Danderyds kommun av cirka 50 % matavfall(Furumo & Irebrand, 

2009). Därmed har Danderyd den största delen matavfall av kommunerna i SÖRAB, som 

jämförelse kan nämnas Sundbybergs kommun som har 22 % matavfall (lägst) och 

genomsnittet i SÖRAB regionen är 39,5%. Hushållsavfallet innehåller 23,7 % avfall 

(förpackningar) som omfattas av producentsvar (Furumo & Irebrand, 2009). Det finns således 

en stor del av återvinningsbara material i soppåsen. 

 

Varje kommuninvånare genererar ungefär 110 kg matavfall per år och totalt ger det att 

Danderyds kommuninvånare totalt alstrar 3 400 ton matavfall. Om matavfall samlas in och 

behandlas i en rötningsanläggning kan detta ge värdefulla produkter såsom biogas, som kan 

användas till bl.a. fordonsbränsle, och rötrest som kan användas som gödningsmedel vid 

livsmedelsodling. 

 
Tabell 1. Årsstatistik – avfallshantering 2008, (Danderyds kommun, 2010a). 

Avfall Totalt ton Kg per invånare 

Hushållsavfall 6847 222 

Farligt avfall 157 5,1 

El-avfall 422 13,7 

Grova avfall 4713 152,8 

Förpackning och 

tidningsavfall 

  

Metall 24 0,79 

Glas 520 16,85 

Returpapper 2305 74,7 

Hård och mjukplast 51 1,66 

Totalt: 15 039 486,81 

 

Miljömål, Regeringen och SÖRAB 

Regeringen har antagit en proposition, ”Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp”, 

där riktlinjer för hanteringen av avfall beskrivs. Delmål som definierats är bl.a. att minst 35 % 

av allt matavfall från restauranger, hushåll och storkök skall återvinnas med biologisk 

behandling senast år 2010. Den biologiska behandlingen innefattar såväl behandling i 

hemkompost som central behandling. Vidare beskrivs att matavfallet ska vara av sådan 

kvalitet att detta är möjligt att återföra till växtodling efter behandling 

(Kretsloppspropositionen 2002). 
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Danderyds kommun äger tillsammans med nio andra kommuner norr om Stockholm: Järfälla, 

Solna, Lidingö, Täby, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands Väsby, Vallentuna och Stockholm 

(passiv ägare), avfallsbolaget SÖRAB. SÖRAB har utarbetat en plan för hur kommunerna ska 

arbeta med avfallshanteringen fram till år 2020 med första delmål år 2012 och andra år 2016.  

Det övergripande målet som beskrivs i denna avfallsplan är: ” År 2020 ska avfallshanteringen 

i SÖRAB-kommunerna vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. 

Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga 

miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem.” 

(SÖRAB, 2009) 

 

I avfallsplanen beskrivs ett antal delmål som bör uppfyllas till år 2012. Ett delmål innebär att 

materialåtervinningen av återvinningsbart material i hushållssoporna ska öka med minst 40 % 

från 2009 års nivå, inklusive biologisk behandling av matavfall, d.v.s. kompostering och 

rötning. Ett annat delmål är att minst 10 % av hushållens matavfall ska utsorteras för 

biologisk behandling inklusive egen kompostering i skadedjurssäker kompost på den egna 

fastigheten (SÖRAB, 2009). I Danderyds kommun finns det i nuläget 226 registrerade 

hemkomposter, d.v.s. knappt 2 % av hushållen i Danderyds kommun har en egen kompost 

vilket ger uppskattningsvis att ungefär 75 000 kg matavfall behandlas biologiskt (Avdagic, N., 

2010a). 

 

För att Danderyds kommun ska ha möjlighet att uppfylla det mål som är uppsatt av SÖRAB, 

att materialåtervinningen ska öka till 40 %, är ett införande av insamling av matavfall för 

behandling med rötning en möjlig åtgärd. För att ett eventuellt införande av 

matavfallsinsamling ska bli framgångsrikt är det viktigt att studera kommuninvånarnas 

inställning till detta. Undersökningen ingår i ett examensarbete på mastersprogrammet 

”Teknik och hållbar utveckling” vid avdelningen för Industriell ekologi vid Kungliga 

Tekniska Högskolan, och utförs under den sista terminen på uppdrag av tekniska kontoret i 

Danderyds kommun.   

 

1.2 Syfte och mål 

 

Avfallsplanen i Danderyds kommun innefattar ett delmål år 2012 att materialåtervinningen 

ska öka med 40 % från 2009 års nivå. I materialåtervinning inkluderas biologisk behandling 

av matavfall. En möjlig åtgärd för att uppfylla detta mål är att införa insamling av matavfall 

för rötning. För att ett införande av matavfallsinsamling ska bli så framgångsrikt som möjligt 

är det viktigt att studera kommuninvånarnas inställning till detta.  

Målet med detta examensarbete är att: 

 Studera och utvärdera om rötning av insamlat matavfall är motiverat ur ett 

miljömässigt och ekonomiskt perspektiv för Danderyd. 

 Undersöka invånarna i Danderyds kommun attityder till insamling av matavfall.  

 Föreslå lämpligt insamlingssystem utifrån den organisation och de förutsättningar 

som finns i Danderyds kommun. 

 Studera bakgrundsfaktorer för framgångsrik källsortering 
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Frågeställningar: 

Följande frågor och ämnen bör behandlas för att få erforderlig bakgrund för att studien ska 

kunna utföras med tillförlitligt resultat: 

 Studera Danderyds demografi, befintlig organisation för avfallshantering och 

avfallsstatistik 

 Vilken metod är lämplig för attitydundersökningen? 

 Studera om rötning av matavfall är lämpligt ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv 

genom litteraturstudie. 

 Hur styr socioekonomiska parametrar, attityder och värderingar människors 

sorteringsbeteende?  

 Hur styr faktorer såsom inkomst, utbildning, ålder, infrastruktur utsortering av 

matavfall? 

 Gäller samma villkor för småhus och flerfamiljshus? 

 Hur påverkar avfallstaxa och andra styrmedel människors sorteringsbeteende? 

 Ska insamling av matavfall vara obligatoriskt eller frivilligt? Hur påverkar detta 

kvaliteten på matavfallet? 

 Vilka insamlingssystem finns för matavfall? 

 Vilka erfarenheter finns från andra kommuners införande av matavfallsinsamling? 

 

1.3 Avgränsningar 

 Studien kommer endast att behandla kommuninvånare i Danderyds attityd under 

perioden januari till juni.  

 Delen i examensarbetet, som behandlar om rötning av matavfall är lämpligt i ett 

ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, baseras endast på en litteratursökning, ingen 

egen undersökning.  

 Avfallskvarnar behandlas inte i denna studie eftersom det inte råder fri anslutning av 

dessa till VA-nätet i Danderyds kommun.  

 

1.4 Metod 

 

Examensarbetet inleddes med att definiera mål och syfte, samt utifrån dessa antagande 

bestämma ett antal frågeställningar att studera vidare. En litteraturstudie utfördes för att 

undersöka: 

 Olika behandlingsmetoder för matavfall och dessa metoders miljöpåverkan och 

ekonomiska aspekter. 

 Olika insamlingssystem för matavfall. 

 Hur en viktbaserad avfallstaxa påverkar hushållens sorterings- och avfallsmängder? 

 Vilka faktorer som styr hushållens källsortering? 

 Olika metoder för attitydundersökningar. 

 

Efter genomförd litteraturstudie utfördes en attitydundersökning baserad på ett utskick av 

frågeformulär till sammanlagt 1000 hushåll i kommunen, 600 hushåll i småhus och 400 

hushåll i flerfamiljshus. En analys gjordes av de inkomna svaren i Excel och resultatet 

presenterades för kommunen. Metoden för attitydundersökningen presenteras i kapitel 3. 
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2. Litteraturstudie  
 

Detta kapitel beskriver rötning som behandlingsmetod för matavfall, insamlingssystem för 

matavfall, miljöstyrande avfallstaxa, erfarenheter från kommuner med utsortering av 

matavfall samt vilka faktorer som styr källsortering. 

2.1 Biologiska behandlingsmetoder för matavfall 

 

Hushållens soppåsar innehåller en blandning av olika avfallsfraktioner; återvinningsbara 

material såsom förpackningar i papper, glas, metall och plast, matavfall samt farligt avfall, 

smått el-avfall och restavfall. I detta avsnitt behandlas behandlingsmetoder för matavfall. 

Matavfall kan hanteras med biologisk behandling, förbränning och deponi. För närvarande 

deponeras en liten mängd hushållsavfall varje år p.g.a. kapacitetsbrist eller reparation av 

förbränningsstationer. Skatt på avfall som deponeras infördes år 2000 och sedan 1 januari 

2005 råder ett generellt förbud mot deponi av organiskt avfall (Kretsloppspropositionen 

2002).  

 

Biologisk behandling: 

Om matavfallet sorteras ut kan det behandlas med biologisk behandling, organiskt material 

som bryts ner med naturens egna metoder. Det finns två olika biologiska metoder, 

nedbrytning i syrerik, aerob, miljö genom kompostering eller i syrefattig, anaerob, miljö 

genom rötning (Williams, 2006). 

 

Kompostering av matavfall kan ske i hushållets egen slutna varmkompost eller om det 

samlas in av kommunen i strängkomposter eller slutna anläggningar med avancerad 

ventilationsutrustning. De främsta fördelarna med hemkompostering är att inga transporter 

behövs vilket resulterar i inga transportkostnader samt inga avgasutsläpp. Noggrannare 

kontroll av matavfallet fås också eftersom den färdiga komposten ska spridas på den egna 

fastigheten. Dessutom ökar miljömedvetenheten hos dem som komposterar då det krävs en 

del kunskap för lyckad hemkompostering (Williams P.T., 2006; Europeiska gemenskapernas 

kommission, 2008). 

 

När matavfallet komposteras i aerobisk miljö fås en stabil produkt som kan användas som 

gödning eller förbättra jordkvaliteten. Om sorteringen inte har varit helt korrekt varierar den 

slutgiltiga produkten i kvalitet. Vid storskalig kompostering används slutprodukten till olika 

ändamål beroende av kvaliteten; vid hög kvalitet till matproduktion, vid sämre kvalitet är det 

endast lämpligt att använda jorden vid täckning av gamla deponier, slänter vid vägkanter etc. 

Kompostering i öppna anläggningar i strängar tar normalt 4-6 veckor. Det organiska avfallet 

vänds med hjälp av en schaktmaskin för att tillräcklig syretillförsel till processen ska erhållas. 

Vid kompostering fås en viss temperaturhöjning som hygieniserar produkten till viss del 

(Williams P.T., 2006). Den främsta fördelen med kompostering är att den är en mycket enkel 

metod till en låg kostnad, den ger en användbar produkt men tyvärr till ett ganska lågt 

ekonomiskt värde. 

 

Rötning, nedbrytning i syrefattig miljö, innebär att bakterier bryter ner organiskt material i 

syrefri, fuktig miljö. Vid processen fås en stabil rötrest som kan användas till gödning av 

åkermark och biogas som är rik på metan och koldioxid. Den biologiska behandlingen av 

matavfallet medför att värdefulla näringsämnen kan återföras till jorden genom användandet 

av rötrest som gödningsmedel. Rötresten innehåller dessutom humusbildande ämnen varför 
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jordkvaliteten ökar. Rötningsprocessen deodoriserar och hygieniserar materialet (Williams 

P.T., 2006; Naturvårdsverket, 2010). 

 

Flera olika mikroorganismer deltar i biogasprocessen som innebär att fetter, proteiner och 

kolhydrater bryts ned och koldioxid och metan bildas. 

De biologiska processerna vid biogasproduktion består av tre huvudsteg: 

1. Hydrolysen; mikroorganismer tillsammans med enzymer bryter sönder komplexa 

föreningar till enklare föreningar som aminosyror och socker. 

2. Fermentation; ett antal mellanprodukter, t.ex. fettsyror, alkoholer och vätgas, bildas 

under jäsningen. 

3. Metanbildning; metanbildare, en unik grupp av mikroorganismer bildar metangasen. 

Dessa mikroorganismer har speciella krav på sin omgivning, de är känsliga för 

temperaturförändringar, surhetsgrad, m.m. 

Själva biogasprocessen är en känslig process och tekniken måste därför anpassas noga efter 

den. Inflödet av nya material måste ske successivt innan full belastning uppnås. Detta tar 

ibland flera månader beroende på vilket organiskt material som rötas. Temperaturen i 

rötkammaren är också en viktig faktor beroende på vilken rötningsprocess som används, 37º 

används vid mesofil rötning och 55º vid termofil. Vid anaerob nedbrytning behöver värme 

tillföras till skillnad från vid kompostering, aerob nedbrytning. Rötningskammaren behöver 

också vara ordentligt isolerad så att jämn temperatur uppnås. Omrörning av rötmassan 

underlättar också en jämn temperatur samt att materialet inte skiktas (Gasföreningen, 2008). 

 

Organiskt hushållsavfall transporteras till biogasanläggningen där det placeras i en 

mottagningsficka. Matavfallet rivs sönder i en kvarn och det kontrolleras och främmande 

föremål tas bort. Rötningsprocessen blir mer effektiv om det organiska hushållsavfallet 

blandas med andra organiska material. I rötningsanläggningen i Västerås blandas det 

organiska hushållsavfallet med flytande organiskt avfall och vallgröda. Därefter mixas det i 

turbomixer innan allt placeras i rötningskammaren. Rötningen resulterar i en fast och en 

flytande rötrest. En del av den flytande rötresten återförs till rötkammaren för att blandas igen 

med nytt material som ska rötas. Den fasta rötresten används av jordbrukare i Västerås 

omgivning för livsmedelsproduktion. Den är certifierad och godkänd för kravmärkt odling. 

Biogasen leds till en uppgraderingsanläggning för att uppgraderas till biogas och för att kunna 

användas som fordonsbränsle. Se också Figur 1 för flödesschema i Västerås biogasanläggning 

(Gasföreningen, 2008). 
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Figur 1, flödesschema, biogasanläggningen i rötningsanläggningen i Västerås (Pettersson, C. 2010).  

2.1.1 Rötning ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv 

 

Förbränning, kompostering och rötning, ska inte ses som konkurrerande behandlingsmetoder 

utan dessa ska komplettera varandra så att en effektiv avfallshantering uppnås.  

 

Naturvårdsverket har utfört systemanalyser av de olika behandlingsmetoderna för matavfall 

och fastställer att det är svårt att finna något entydigt resultat om biologisk behandling eller 

förbränning är att föredra ur ett miljö och ekonomiskt perspektiv. Emellertid anser 

Naturvårdsverket att de fördelar som biologisk behandling innebär såsom undvikandet av 

deponering av matavfall samt ett återförande av närningsämnen till livsmedelsproduktionen 

innebär en långsiktig hållbar lösning (Kretsloppspropositionen, 2002). 

 

När man betraktar hela systemet för avfallshanteringen för en kommun visar rötning mycket 

små skillnader gentemot förbränning (Sundqvist J-O et al., 2002).  IVL, Svenska 

miljöinstitutet, har utfört en systemanalys över olika behandlingar av hushållsavfall i miljö- 

och ekonomiskt perspektiv.  I denna studie har bl.a. en livscykelanalys utförts, LCA, Life 

Cycle Assessment med hjälp av datormodellen ORWARE. En LCA-studie beskriver en 

produkts miljöpåverkan från vaggan till graven. Vid LCA-analys av avfallshantering börjar 

studien då produkten/livsmedlet blir till avfall i hushållet, själva produktionen av 

produkten/livsmedlet ingår inte, eftersom den inte påverkar hur det behandlas som avfall. När 

olika behandlingsmetoder för avfallshantering analyseras där energi utvinns, t.ex. från 

avfallsförbränning eller då biogas utvinns vid rötning av organiskt avfall, måste man ta i 

beaktande hur denna energi skulle ha producerats eller använts i annat fall. Resultatet från en 

LCA-analys beror således på vilken bränsletyp som ersatts, om kol ersatts ger detta att större 

positiva miljöeffekter fås från avfallsbehandlingen än om samma energimängd hade 

producerats med vattenkraft. På motsvarande vis påverkas resultatet från LCA-analysen av 



 7 

hur den utvunna energin från den analyserade processen används, t.ex. om biogasen från 

rötningsanläggningen används som fordonsbränsle eller i ett värmekraftverk (Baumann et al., 

2004; Sundqvist J-O et al., 2002; Börjesson & Berglund, 2007). 

 

I studien framgår det att rötning av matavfall ger en högre kostnad för samhället än 

förbränning och att det finns både för och nackdelar för rötning gentemot förbränning när man 

studerar miljöperspektivet (Sundqvist J-O et al., 2002). En studie som utförts av Börjesson 

och Berglund (2007) visar att rötning av organiskt material är en effektiv strategi att bekämpa 

miljöproblem, inte bara klimatpåverkande problem som utsläpp av växthusgaser utan också 

övergödning, försurning och luftföroreningar. Ett införande av en rötningsanläggning har 

direkta fördelar såsom undvikande av luftföroreningar p.g.a. minskad användning av fossila 

bränslen och fördelar som fås med de jordförbättrande egenskaperna som rötresten ger och 

undvikandet av handelsgödsel. Studien visar att rötning kan ge ett större bidrag av 

växthusgaser än förbränning av organiskt avfall, men å andra sidan ger rötning mindre utsläpp 

av partiklar i ett livscykelperspektiv. Börjesson och Berglund (2007) menar att rötning är en 

mycket fördelaktig behandlingsmetod för t.ex. gödsel, industriellt djuravfall och vallgrödor. 

Därför är det av yttersta vikt att en noggrann analys och studie görs vid införandet av 

biogasanläggningar så att optimal produktionsmodell väljs.  

 

Rötningsprocessen har totalt sett en högre energiförbrukning än förbränningsprocessen. 

Storskalig kompostering (strängkompostering) har i stort sett inga fördelar mot förbränning 

och rötning ur ett miljömässigt perspektiv. Kompostering är också samhällsekonomiskt dyrare 

än både förbränning och rötning eftersom slutprodukten inte har så stort ekonomiskt värde. 

Vid jämförelser av rötning med förbränning och kompostering antas att rötresten används som 

gödningsmedel istället för handelsgödsel, men den humusbildande fördelen är inte tagen i 

beaktning. Kompostering ger emissioner till luften mest i form av ammoniak, lustgas och 

metan, men även olika organiska ämnen samt dålig lukt.(Sundqvist J-O et al. 2002; Svenska 

renhållningsverksföreningen, 2005) 

 

Transporten av avfallet påverkar inte resultatet när det gäller miljöpåverkan, däremot så är det 

fördelaktigare ur ett ekonomiskt perspektiv att röta matavfall i en anläggning som ligger 

närmare än att förbränna avfallet i en anläggning längre bort. Brytpunkten går ungefär när 

förbränningsanläggningen ligger längre bort än 500 km (Sundqvist J-O et al. 2002). Figur 2 

visar ranking av behandlingsmetoderna ur ett miljömässigt perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 
 
högst miljöpåverkan   lägst miljöpåverkan 
högst energiförbrukning   lägst energiförbrukning 
 
Figur 2. Ranking av behandlingsmetoderna ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. 

 

Om hushållens arbete räknas in i kostnaderna för källsortering blir den samhällsekonomiska 

kostnaden högre. Utsortering av matavfall för kommunal behandling av matavfallet (ej i egen 

kompost) är dock inte så tidsödande för hushållet och detta arbete kan försummas i 

beräkningarna för utsortering av matavfall. Rötning är en relativt dyr behandlingsmetod både 

Förbränning 

Rötning 

Kompostering 
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samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt jämfört med förbränning och kompostering. Det 

är därför viktigt att se till att rötningsprocessen blir så kostnadseffektiv som möjligt, d.v.s. ta 

emot mer avfall och se till att anläggningens storlek är optimal för rötningsprocessen. En 

optimal anläggningsstorlek är mellan 1 och 4 MW. För anläggningar som är mindre än 1 MW 

kan kostnaden för framställningen bli dubbel så hög som för större anläggningar (Sundqvist J-

O et al., 2002). Rötning som behandlingsmetod stimuleras därför av regeringen i Sverige med 

olika stimulansåtgärder såsom slopad energiskatt på biogas för att öka konkurrenskraften mot 

fossila bränslen samt investeringsbidrag till olika biogasprojekt (Börjesson & Berglund 2007). 

 

Rötresten som fås vid rötningsprocessen kan användas av jordbrukare för att ersätta 

handelsgödsel. Denna rest kräver dock en speciell utrustning för att den ska vara möjlig att 

sprida på åkern. I vissa fall har det funnits kvalitetsproblem med rötresten. Rötrest måste 

således vara mycket billig för att attrahera lantbrukaren (Sundqvist J-O et al. 2002). I Västerås 

däremot har rötresten mycket hög kvalitet och är certifierad för ekologisk 

livsmedelsproduktion. Rötningsanläggningen i Västerås använder framförallt matavfall, 

vallgrödor och fettavskiljarslam som substrat i rötningsprocessen (Gasföreningen, 2008). 

 

Sundqvist et al. (2002) säger i sin slutsats att behandling av matavfall i 

förbränningsanläggning är att föredra om en sådan finns tillgänglig än att röta det. Då det i 

vissa fall kan finnas kapacitetsbrist i förbränningsanläggningar, bl.a. med ökade 

avfallsmängder, är det därför motiverat att röta matavfall då det frigör kapacitet i 

förbränningsanläggningen och en eventuell deponering av avfallet kan undvikas.  

 

Slutligen summeras några för- och nackdelar med att behandla matavfall med rötning. 

Fördelar: 

 Att den ger biogas, som är en stor bristvara i Stockholmsområdet.  

 Biogas är ett förnyelsebart bränsle som har bättre energibalans än etanol. 

 När biogas används för fordonsdrift minskar användningen av fossila bränslen, vilket 

resulterar i ett minskat nettoutsläpp av växthusgaser. 

 Användning av biogas för fordonsdrift minskar också andra luftföroreningar såsom 

kväveoxid, flyktiga organiska ämnen och partiklar. Detta kan vara av stor betydelse i 

stadskärnor. 

 Rötrest som används på produktiv åkermark innebär att kretsloppet mellan land och 

stad sluts. Näringsinnehållet i avfallet brukas, t.ex. fosfor som är en ändlig resurs och 

det sker en minskning av användandet av handelsgödsel. Åkermarken förbättras 

långsiktigt eftersom rötresten innehåller mullbildande ämnen. 

 Många rötrester från rötningsanläggningar är godkända för ekologisk 

livsmedelsodling. I dagsläget råder det brist på sådant gödselmedel. 

 När matavfall utsorteras frigörs kapacitet i förbränningsanläggningar. 

 Utsortering av matavfall ökar intresset för källsortering av andra återvinningsbara 

material samt för övriga miljöfrågor. 

 

De främsta nackdelarna är: 

 Utsortering av matavfall kan ge vissa olägenheter för renhållningsarbetare då det kan 

innebära exponering för dålig lukt och mögelsporer och hantering av tunga behållare. 

 Vissa avfallsutrymmen i flerfamiljshus kan vara svåra att bygga om så att det går att 

hantera matavfall. 

 Det råder en viss osäkerhet om hur intresserade lantbrukarna är att använda rötrest 

som gödningsmedel, p.g.a. kvalitetsproblem i vissa fall. 
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 Det finns inte så många lantbruk i Stockholmsområdet, det kan därför vara svårt att 

finna avsättning för rötrest.  

(Grontmij AB, 2007; Sundqvist J-O et al. 1999; Ahne K., 2007) 

 

Förbränningsanläggningar och rötningsanläggningar kan i vissa fall komma att konkurrera om 

matavfall som resurs. Om kommunen äger en egen anläggning för att behandla avfallet blir 

avfallet en resurs för kommunen i form av utvunnen energi, om avfallet skickas i väg till en 

annan kommun för behandling blir det en kostnad (Sundqvist J-O et al. 1999).  

 

2.1.2 Rötning som behandlingsmetod för matavfall  

 

Det finns inget entydigt resultat för vilken behandlingsmetod som är mest lämplig ur ett 

miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, utan förbränning, rötning och kompostering bör ses 

som kompletterande behandlingsmetoder. Studier har visat att deponering av matavfall är det 

sämsta alternativet för att behandla matavfallet, både miljömässigt och ekonomiskt (Sundqvist 

J-O et al. 2002; Börjesson & Berglund 2007). Dessutom finns det förbud mot deponi av 

matavfall sedan 2005.  

För närvarande bränns allt hushållsavfall från hushållen i Danderyd och de enda tänkbara 

behandlingsalternativen för matavfall är förbränning, rötning eller kompostering (Avdagic, 

N., 2010a).  

 

Miljöpåverkan: 

Förbränningen är den mest fördelaktiga behandlingsmetoden ur ett miljöperspektiv om man 

jämför de tre behandlingsmetoderna i en livscykelanalys. Det är dock svårt att värdera vissa 

positiva effekter som rötning av matavfall innebär i en LCA-analys såsom: 

 Den mullbildande egenskapen som rötresten har. 

 Möjligheten att få en ökad tillgång till biogas som är en stor bristvara i 

Stockholmsområdet. 

 Återförandet av näringsämnen till jorden, att kretsloppet sluts. Fosfor är en ändlig 

resurs. 

 Den ökade tillgången på ekologiskt gödningsmedel, förutsatt att rötresten blir 

kravcertifierad. 

 Biogas är ett förnyelsebart bränsle. 

 Utsortering av matavfall ger i många fall ett ökat intresse och miljömedvetande för 

det deltagande hushållet, vilket kan leda till ökad källsortering (Ahne, 2007). 

 

Storskalig kompostering har inga fördelar gentemot förbränning och rötning. Däremot är en 

välskött kompost på den egna fastigheten ett utmärkt alternativ för den intresserade 

småhusägaren för att få tillgång till näringsrik kompostjord.  

 

Ekonomiskt perspektiv: 

Kompostering har inga ekonomiska fördelar i förhållande till rötning och förbränning. 

Rötning är också en samhällsekonomiskt dyrare behandlingsmetod än förbränning och 

subventioneras av staten för att bli konkurrenskraftig.  

Förbränningsanläggningar och rötningsanläggningar kan i vissa fall komma att konkurrera om 

matavfall som resurs. Danderyds kommun och SÖRAB äger varken en 

förbränningsanläggning eller rötningsanläggning utan matavfallet skickas till anläggning i 

annan kommun och en viss behandlingsavgift måste erläggas. Behandlingen av avfallet måste 

upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Det ekonomiska utfallet för 
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behandling av matavfall beror på denna avgift. Regeringen kan med beskattning och 

subventioner i viss mån styra kommunerna hur de ska behandla sitt avfall. 

 

2.2 Insamlingssystem för matavfall 

 

Det ligger i kommunens intresse att få in en stor mängd matavfall av hög kvalitet, för att få en 

slutprodukt av hög klass och för att behandlingsprocessen ska gå friktionsfritt. 

Kommunen kan besluta att ha frivillig eller obligatorisk anslutning till matavfallsinsamlingen, 

obligatorisk anslutning ger större mängd avfall men oftast med sämre kvalitet (Hamberg & 

Lindström, 2005; Lanto Forsgren, 2010). Det är viktigt med kontinuerlig information om hur 

sorteringen ska gå till för att få hög renhet på matavfallet. Undersökningar som Avfall Sverige 

har gjort (2009a) visar att papperspåse ger den högsta insamlade mängden matavfall. Vidare 

har det visat sig att användandet av flerfackskärl ger större mängd matavfall än andra kärl.   

 

2.2.1 Insamlingspåsar för matavfall 

 

I hushållets kök placeras en separat behållare för påse där matavfallet samlas. Det finns tre 

olika sorters påsar för insamling av matavfall, papperspåse, bioplast eller plastpåse. Påsarna 

har olika för- och nackdelar. Papperspåsar kan användas för både kompostering och rötning, 

det krävs att påsen luftas ordentligt i behållaren annars finns det risk att den går sönder då 

fuktigt matavfall läggs i den, se Figur 3 (Käppalaförbundet och SÖRAB, 2009). 

 

 
Figur 3. Papperspåse i hållare (San Sac, 2010). 

 

 

Påsar i bioplast tål fukt bättre och går inte sönder lika lätt då fuktigt matavfall placeras i dem. 

Bioplastpåsar måste ha tillgång till syre för att brytas ned och passar därför bäst då matavfallet 

ska komposteras, se Figur 4 (Käppalaförbundet och SÖRAB, 2009). 
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Figur 4. Majsstärkelsepåse i hållare (San Sac, 2010). 

 

I vissa kommuner används optisk sortering, d.v.s. matavfallet placeras i en plastpåse av en 

viss färg, oftast grön. Plastpåsen med matavfallet rivs sönder och sorteras bort när den 

kommer till anläggningen för behandling av matavfallet (Avfall Sverige, 2009a). 

De olika materialen i påsarna sänder ut olika signaler, om påsen är av plast kan det ge en 

felsignal till användaren att det är möjligt att även slänga plast i påsen. Plasten följer med i 

hela behandlingsprocessen och sprids till slut på åkrarna, detta ger ett estetiskt problem för 

lantbrukarna. Kvaliteten på matavfallet blir därför sämre i plastpåsar, papperspåsar ger den 

bästa kvaliteten på matavfallet (Käppalaförbundet och SÖRAB, 2009). 

 

Vilken påstyp som ska väljas bestäms ofta av förbehandlingsprocessen på 

rötningsanläggningen. De flesta rötningsanläggningar föredrar papperspåse och i andra hand 

plastpåse. Det är endast ett fåtal rötningsanläggningar som tar emot matavfall i bioplastpåse 

(Käppalaförbundet och SÖRAB, 2009). Det kan ge driftsproblem i den förberedande 

behandlingen innan avfallet når rötningskammaren. Rester från påsarna kan ”sätta igen” den 

kvarn som river sönder påsarna med matavfall (Törnquist J, 2010). Papperspåsen har den 

fördelen att man inte låser sig fast vid en viss behandlingsanläggning (Käppalaförbundet och 

SÖRAB, 2009). 

 

2.2.2 Insamlingssystem småhus 

 

Det utsorterade matavfallet läggs i ett kärl vid tomtgräns där det hämtas av ett 

renhållningsfordon. De olika insamlingssystemen för matavfall är: 

 Hushållet har två separata kärl där restavfall läggs i det ena och matavfall i det andra. 

Kärlet för matavfall är ventilerat och tätt för skadedjur, se Figur 5. Detta är det 

vanligaste förekommande insamlingssystemet. 

 Optisk sortering, vissa kommuner i Sverige har implementerat optisk sortering vilket 

innebär att olika typer av avfallsfraktioner, t.ex. brännbart, matavfall och restavfall, 

läggs i olikfärgade plastpåsar. Alla påsar läggs i samma kärl och sorteras sedan i en 

optisk sorteringsanläggning för respektive vidare behandling. Detta är det näst 

vanligaste insamlingssystemet. 

 Vissa kommuner framförallt i södra Sverige har infört hämtning av avfall i 

flerfackskärl. Detta innebär att varje villahushåll har två stycken stora separata kärl 

inredda med vardera fyra fack. I facken placeras därefter olika avfallsfraktioner; 

restavfall, matavfall och de olika förpackningsmaterialen, se Figur 6. Avfallet hämtas 

med renhållningsfordon för vidare behandling av de olika materialfraktionerna. Detta 

är ett mycket praktiskt system för villahushållet som slipper transportera 
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återvinningsbara förpackningar till återvinningsstationerna men ställer krav på 

speciellt anpassade renhållningsfordon. 

(Avfall Sverige, 2010) 

 

 

 
 
Figur 5. Olika storekar på ventilerat kärl för insamling av matavfall (San Sac, 2010). 

 

 

 
Figur 6. Flerfackskärl för insamling av matavfall, restavfall samt övriga förpackningsmaterial (Lomma, 

2010).  

 

Flerfackskärl är en mycket bekväm lösning för hushållet eftersom inga transporter behövs till 

återvinningsstationen med förpackningar. Det medför dock en konflikt om ansvar eftersom 

FTI, förpackning och tidningsinsamlingen, ansvarar för insamling av förpackningar. Om 

kommunen då erbjuder hämtning av förpackningar, bör det reflekteras över om ansvaret för 

förpackningarna då tillfälligtvis ska övergå till kommunen (Avdagic, N., 2010b). 

2.2.3 Insamlingssystem flerfamiljshus 

 

För flerfamiljshus kan insamlingen av matavfall ske i separat soprum där behållare för 

matavfall finns placerade, dessa kan både finnas i huset eller i ett separat hus där 

hushållsavfall samlas. 
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I vissa hus där sopnedkast är installerade kan dessa kompletteras med en möjlighet att sortera 

ut matavfall till ett speciellt kärl och övrigt avfall till kärlet för restavfall. En strumpa 

monteras in i sopnedkastet och då matavfall ska slängas trycker man på en knapp utanför 

sopnedkastet och strumpan kopplas in och styr matavfallet till rätt kärl, se Figur 7 (Avfall 

Sverige, 2010). 

 

 
Figur 7. Sopnedkast med möjlighet för utsortering av matavfall till speciellt kärl (Smedlund Miljösystem 

AB, 2010).  

 

Om det är trångt om utrymme för avfallshantering i flerfamiljshus kan en markbehållare 

installeras. Denna behållare syns delvis över jord men den största delen av behållaren är 

placerad under jord. Figur 8 nedan, visar två markbehållare; en för matavfall och en för 

restavfall. Behållare som är avsedda för matavfall är oftast mindre och har ett annat 

inkastssystem, ibland låsbart, än de behållare som är avsedda för restavfall. Detta för att 

undvika felsortering (Avfall Sverige, 2010). 

 

 
Figur 8. Markbehållare för matavfall och restavfall (San Sac, 2010).  

 

Sopsug är ett annat system som kan finnas i flerfamiljshus, det kan vara stationärt eller mobilt. 

Om systemet är mobilt sugs avfallet till en behållare som töms av ett speciellt 

renhållningsfordon. Det kan finnas möjlighet att slänga olika typer av fraktioner som t.ex. i 

Hammarby Sjöstad. De olika fraktionerna transporteras separat och blandas därför inte.  

(Avfall Sverige, 2010). 

I bostadsområdet Mörbylund i Danderyds kommun är ett stationärt sopsugssystem installerat. 

Detta system hanterar endast en fraktion, blandat hushållsavfall. Se Figur 9 för illustration av 

sopsugssystem. 
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Figur 9. Stationärt och mobilt sopsugssystem (Envac, 2010).  

 

 

2.3 Miljöstyrande avfallstaxa 

 

Svensk miljöpolitik innehåller ekonomiska incitament, infrastrukturella åtgärder och 

informativa styrmedel för att initiera förändringar i hushållens miljöaktiviteter. Det finns 

push-åtgärder som innebär att miljöovänliga aktiviteter blir kännbart negativa för hushållet för 

att på detta sätt minska deras förekomst och pull-åtgärder som innebär att hushållets 

miljövänliga aktiviteter blir kännbart positiva för att uppmuntra till miljövänligt beteende. 

Erfarenheter har visat att det är pull-åtgärderna som är de mest effektiva. Det är viktigt att 

hushållet känner att åtgärden är frivillig och att det ekonomiska incitamentet ska kännas som 

en knuff i rätt riktning. Bestraffningar i form av böter blir sällan framgångsrika. Vidare har 

studier visat att infrastrukturen är viktig för hushållens källsortering, fastighetsnära insamling 

är en effektiv åtgärd för att öka den (Naturvårdsverket, 2008). 

 

Miljöstyrande avfallstaxa används för att styra hushållen till en mer hållbar hantering av 

hushållets avfall. Den kan vara utformad på olika sätt: 

 Volymbaserad, hushållet beställer ett kärl med en viss storlek där hushållets avfall ska 

rymmas. Taxan bestäms av storleken på kärlet. 

 Viktbaserad, hushållets avfall vägs vid hämtning och hushållet betalar för det avfall 

som slängts. Taxan är utformad så att den innehåller en fast del, abonnemangsdel, och 

en rörlig del, kostnad per kg avfall som slängs. Den rörliga delen varierar mellan 1,10-

3,26 kr/kg 

 Olika hämtningsintervall, hushållet kan välja hur ofta hushållsavfallet ska hämtas. Om 

hushållet väljer att kompostera sitt matavfall fås en mindre avfallsmängd och då finns 

möjlighet att begära hämtning av kärlet mer sällan.  

(Avfall Sverige 2009b) 
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Hage, O. et al. (2008) refererar till studier att volymbaserad taxa inte är särskilt effektiv för att 

få hushållen att källsortera mera. Flexibiliteten på storleken av kärl är inte så stor; för att 

hushållet ska ha möjlighet att byta kärl måste kommunen kontaktas i förväg. Hushållet väljer 

oftast ett kärl som rymmer en större mängd avfall än som kanske vanligtvis genereras i 

hushållet för att inte riskera att kärlet blir överfullt. Därför är det möjligt att hushållet inte 

anstränger sig att minimera avfallet eftersom ett halvfyllt kärl inte innebär en lägre taxa än ett 

fyllt kärl.  

 

Den viktbaserade taxan styr i första hand småhushållen även om det finns möjlighet för 

flerfamiljshus att få en reducerad avfallstaxa vid minskad avfallsmängd. Det är emellertid 

svårt för det enskilda hushållet i ett flerfamiljshus att påverka den totala avfallsmängden. Det 

finns för- och nackdelar med viktbaserad taxa.  

De främsta fördelarna är: 

 Minskade avfallsmängder. 

 Taxan uppfattas som ”rättvis” av hushållen. 

 Belöning i form av mindre avfallstaxa är inbyggd i systemet. Hemkompostering, ökad 

källsortering och avfallsminimering ger avfallsminskning och lägre avfallstaxa. 

 Hög kvalitet vid administration och kundservice eftersom alla kärl är identifierade. 

Eventuella kärl som töms utan debitering upptäcks också. 

 Ett ökat miljöintresse för avfallsfrågor kan väckas då hushållen funderar i 

avfallsminimerande åtgärder. 

 Det finns en möjlighet att förbättra arbetsmiljön för renhållningsarbetarna. 

 

De främsta nackdelarna är: 

 Ett nytt debiteringssystem innebär ökade administrativa och tekniska kostnader. 

 Det finns risk att hushållsavfall dumpas på arbetsplatser, återvinningsstationer eller 

återvinningscentraler.  

 Det finns viss risk för en ökning av material som sorteras fel. 

 Avgiftsbaserad taxa innebär ingen garanti för att hemkompostering och källsortering 

ökar. 

 Renhållningsfordonen kan få tekniska problem vid vägning och registrering. 

 Kommunen måste hantera klagomål från fastighetsägare som anser att de blivit 

debiterade felaktig vikt. 

(Avfall Sverige 2009b) 

 

Undersökningar som Avfall Sverige har utfört (2009b) visar att hushållsavfallet i genomsnitt 

har minskat med 20 % för kommuner med viktbaserad taxa. Det finns inga entydiga 

förklaringar till hur detta har uppnåtts. Det var inga större skillnader i insamlade mängder 

tidningar och förpackningar mellan kommunerna som hade viktbaserad taxa och de som inte 

hade det. En förklaring skulle kunna vara att hushållen i kommuner med viktbaserad taxa i 

högre grad har ett annat konsumtionsmönster som genererar mindre avfall eller att de har gjort 

sig av med avfallet på annat sätt än det vanliga insamlingssystemet. De kan t.ex. ha en egen 

kompost för matavfall eller egen otillåten avfallsförbränning alternativt illegal dumpning. En 

annan förklaring kan vara att kommunerna har olika system för att klassificera och mäta 

avfall. Vidare så redovisar inte FTI, Förpackning och Tidningsinsamlingen, återvinning av 

återvinningsbara material kommunspecifikt (Avdagic 2010b). 
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Plockanalyser har gjorts av grovavfall i kommuner med och utan viktbaserad taxa. Dessa 

undersökningar har visat att hushållsavfall som slängs felaktigt bland det grova avfallet inte 

förklarar den lägre mängden hushållsavfall i kommuner med viktbaserad taxa. Det 

förekommer även i kommuner utan viktbaserad taxa att hushållsavfall hamnar bland 

grovavfallet (Avfall Sverige, 2009b). 

 

Det är därför viktigt att utforma den viktbaserade taxan så att felaktig avfallshantering 

motverkas. I Umeå kommun är den viktbaserade taxan utformad så att större kärl innebär 

högre avgift men lägre rörlig avgift, detta för att undvika överfulla kärl och hoppressat avfall. 

Hushållet kan göra ett avgiftsfritt kärlbyte per år (Avfall Sverige, 2009b). 

 

2.4 Erfarenheter från kommuner med matavfallsinsamling 

 

Det finns i dag matavfallsinsamling av något slag i 133 av Sveriges 290 kommuner. I 22 av 

dessa kommuner sker endast insamling av matavfall från storkök och restauranger. Många 

kommuner planerar dock att införa matavfallsinsamling inom en snar framtid (Avfall Sverige, 

2010). 

 

Avfall Sverige har genomfört flera undersökningar om insamlingsmängder och kvalitet. 

Framgångsfaktorer för att få en stor mängd matavfall är: 

 Det är viktigt med välutformad och tydlig information, pedagogik och motivation vid 

införande av matavfallsinsamling. 

 Ett frivilligt system med miljöstyrande taxa. 

 Obligatoriskt system 

 Ett smidigt och enkelt insamlingssystem för hushållet. 

Det visar sig också att ju längre tid matavfallsinsamlingen har pågått ju större mängder 

insamlat matavfall uppnås. Detta förutsatt att kommunen kontinuerligt informerar samt att det 

finns en taxa som stimulerar utsortering av matavfall (Avfall Sverige, 2009a). 

 

Avfall Sverige (2009a) har också samlat erfarenheter från kommuner med 

matavfallsinsamling, nedan listas några framgångsfaktorer för att införandet ska accepteras av 

hushållen och för att få hög kvalitet på matavfallet: 

 Att införandestrategin är genomtänkt och väl utformad. 

 Det är viktigt med fortlöpande och regelbunden information både per post och på 

kommunens hemsida. Informationen ska vara lätt att ladda ner och skriva ut, gärna i 

pdf-format. 

 Regelbunden återkoppling till hushållen om vad som händer med det insamlade 

matavfallet är också viktig. 

 Det är viktigt att hushållen känner engagemang och motivation för utsorteringen så att 

de sorterar rätt. 

 Ett systemtänkande inom kommunen så att renhållningsfordonen går på biogas som 

produceras av matavfallet. 

 Tömningsintervallet på kärlet för restavfallet måste utformas så att kärlet inte rymmer 

både brännbart- och matavfall. 

 Frivillig anslutning med miljöstyrande taxa som uppmuntrar hushållen till att skaffa 

abonnemang för utsortering av matavfall. 

 Personligt bemötande hos kommunens avfallsplanerare och renhållningspersonal. 
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 Fastighetsnära insamling av alla återvinningsbara material, även förpackningar som 

innefattas av producentansvar. 

 Enkelt, smidigt och lättillgängligt insamlingssystem. 

 Det är viktigt att kommunens tjänstemän och politiker är införstådda och vill satsa på 

matavfallsinsamlingssystem. 

Några negativa erfarenheter är: 

 Många hushåll i kommunen har hemkompost, därför är det få som har anslutet sig till 

den centrala insamlingen av matavfall. 

 Luktproblem vid den centrala komposteringsanläggningen. 

 Inte tillräckligt med information till hushållen. 

 

Det är viktigt med en hög kvalitet på matavfallet för att få en friktionsfri behandlingsprocess 

och en attraktiv slutprodukt. Skellefteå kommun, som har frivillig anslutning till 

matavfallsinsamling, har mycket hög kvalitet på matavfallet (Lanto Forsgren A., 2010). I 

Hamberg och Lindströms studie (2005) beskrivs att obligatorisk insamling av matavfall kan 

ge dålig kvalitet som medför ökad kostnad för förbehandling av det organiska avfallet. 

Invånare som inte vill eller som inte är intresserad av att sortera ut sitt matavfall tvingas till 

det. Vissa kommuner, som har många fritidshus, t.ex. Rättvik, har dålig kvalitet på matavfallet 

eftersom det är många fritidshusgäster som inte är vana vid matavfallsinsamling. 

 

2.4.1 Enköpings kommun 

 

Enköpings kommun har samlat in matavfall sedan 1997. För att få erfarenheter från införandet 

av matavfallsinsamling i Enköpings kommun skickades ett e-postmeddelande till 

renhållningschefen, se bilaga 1.  

Insamlingen började bland småhus i tätorten och nu sker de sista etapperna på landsbygden. 

Trots att det är frivillig anslutning till matavfallsinsamling är det färre än 5 % av hushållen 

som inte är anslutna. Kvaliteten på matavfallet är mycket bra och rötresten från 

biogasanläggningen, dit matavfallet skickas för behandling, är certifierad för ekologisk 

odling. Papperspåse används för insamling av matavfall, det är det enda alternativet då 

rötningsanläggningen i Västerås endast tar emot matavfall i dessa. De får ibland klagomål om 

att påsarna fryser fast på vintern, detta problem löses bäst med att se till att papperspåsen 

luftas ordentligt i den speciella hållaren. På sommaren förekommer det en del klagomål med 

luktproblem, de rekommenderar då att kärlet för matavfall tvättas. Erfarenheten i kommunen 

visar att kunderna glömmer dessa problem fort (Lindblom, 2010; Uusitalo, 2010).  

 

De har inga uppgifter på att källsortering av förpackningar skulle ha ökat p.g.a. 

matavfallsinsamlingen. Problem, som de hade vid införandet av matavfallsinsamling, var att 

många kunder var oroliga att det inte skulle räcka att soporna hämtades varannan vecka; när 

det väl var infört var det inga problem. Enköpings kommun använder två-facksbil där både 

restavfall och matavfall kan hämtas på en gång. Avfallsplanerarna och kunderna är mycket 

nöjda med detta eftersom det medför en mycket effektiv avfallshämtning(Lindblom, 2010; 

Uusitalo, 2010).  

 

Vid införandet av matavfallsinsamlingen ordandes en massiv informationskampanj som bl.a. 

innebar att hushållen fick information genom att personer gick runt i området och knackade 

dörr. Nu ger de ut ett informationsblad en gång om året där insamlingsmängder och 

miljövinster presenteras. Några tips, som avfallsplanerarna ville dela med sig av, var att 

trycka sorteringsinformation och miljövinster på papperspåsen, t.ex. det går att köra 2,5 km på 
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biogasen som erhålls då matavfallet i denna fyllda påse rötas och att se till att det finns ett 

effektivt distributionsnät för papperspåsar, t.ex. i mataffärer så att hushållet inte blir utan den 

speciella papperspåsen. Det är också viktigt att se till att information om sortering nås till 

nyinflyttade i kommunen (Lindblom, 2010; Uusitalo, 2010). 

 

Avfallsplaneraren, Petteri Uusitalo, sa att det var viktigt att upprätta goda relationer till 

fastighetsförvaltare av flerfamiljshus. Enköpings kommun tillät t.ex. inte längre att fastigheten 

hade sopnedkast för att få den lägre avfallstaxan. Uusitalo nämnde också att det är mycket 

viktigt att förankra beslutet politiskt. Sophämtare, som upptäcker felsortering av matavfall, 

kontaktar kommunen som skickar rapport till abonnenten. Vid tre felsorteringar dras 

möjligheten till utsortering av matavfall in i sex månader (Lindblom, 2010; Uusitalo, 2010). 

 

2.4.2 Skellefteå kommun 

 

För att få erfarenheter från Skellefteå kommun kontaktades avfallsplaneraren, se bilaga 1 för 

frågor. Matavfallsinsamling påbörjades 2005 för cirka 1000 hushåll i villor och flerfamiljshus. 

Utbyggnaden har skett etappvis med cirka 3-6000 hushåll per etapp. Vid årsskiftet 2006/2007 

var Skellefteå kommun klara med hushållen, därefter fick verksamheter möjlighet att ansluta 

sig till matavfallsinsamling. Ungefär 80 % av hushållen i flerfamiljshus och småhus är nu 

anslutna till matavfallsinsamling. Plockanalyser som kommunen har utfört visar på en 

renhetsgrad på 98 % (Lanto Forsgren A., 2010).  

 

Skellefteå kommun valde att samla in matavfall i bioplastpåsar som de anser är smidigare att 

använda och såg till att rötningsanläggningen i Skellefteå kunde hantera dessa påsar. Efter 

vissa inkörningsproblem fungerar nu systemet bra. Kvaliteten på bioplastpåsarna har ibland 

varit dålig och påsarna har gått sönder, dessa kvalitetsproblem har kommunicerats till 

leverantören (Lanto Forsgren A., 2010). 

 

Det har varit relativt få klagomål och de flesta har berört problem med dålig lukt. 

Avfallsplanerarna på Skellefteå kommun har då rekommenderat tvätt av kärl. Vid införandet i 

flerfamiljshus har det ibland varit problem med litet avfallsutrymme. De har då hänvisat till 

att kärl för matavfall kan stå ute men de har också försökt att diskutera med 

fastighetsförvaltarna för att hitta andra smidiga lösningar(Lanto Forsgren A., 2010). 

 

Skellefteå kommun har märkt att intresset för sortering av andra återvinningsbara material har 

ökat. Tyvärr finns det få återvinningsstationer i kommunen, detta har påtalats för FTI, 

förpacknings och tidningsinsamlingen. Det svåraste problemet att lösa vid införandet av 

matavfallsinsamling har varit att utforma en rättvis och balanserad miljöstyrande taxa för att 

inte hushållen skulle ansluta sig till utsortering och sedan sortera dåligt eller inte alls, s.k. free 

rider effekt. Avslutningsvis är hushållen mycket positivt inställda till matavfallsinsamling, de 

har även efterfrågat möjligheten till utsortering på sina fritidshus, vilket har lett till att detta 

infördes under sommaren 2009 (Lanto Forsgren A., 2010). 

  

2.5 Vad styr människors beteende för källsortering 

 

Det är intressant att studera vilka sociala och kulturella faktorer som styr människors beteende 

för källsortering. Många studier har gjorts inom detta område, nedan listas några resultat. 
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Utbildning: 

Låg utbildning innebär oftast att hushållet alstrar mer avfall samt att hushållet är villigt att 

betala mer för avfallshantering (Sterner et al., 1998). Hage O. et al. (2008) refererar till studier 

som är utförda på befolkningen i USA och som visar att högre utbildning medför en högre 

grad av källsortering. Vidare hänvisar Hage O. et al. (2008) till studie i Sverige som visat att 

det finns negativ korrelation mellan utbildning och källsortering av plastförpackningar. En 

förklaring till detta är att källsortering tar tid och högutbildade människor i Sverige arbetar 

oftast mer och följaktligen tjänar mer pengar och är därmed inte känsliga för hög avfallstaxa. 

De har också mindre tid till källsortering (Hage O. et al., 2008). 

 

Ålder: 

Yngre människor genererar mer skräp och de accepterar att betala en högre avfallstaxa istället 

för att källsortera avfallet, de tycker att källsortering är för tidsödande. Däremot sorterar yngre 

människor ut farligt avfall i högre grad. Vidare fann studien att äldre människor källsorterar 

återvinningsbart material och förpackningar med pant i högre grad. Detta kan förklaras av att 

äldre oftast har sämre ekonomi och mer tid (Sterner et al., 1998; Hage O. et al., 2008). 

 

Inkomst: 

Den ansträngning, som en individ använder för att källsortera, är ofta i relation till alternativ 

kostnad för andra aktiviteter. Människor som arbetar mer tjänar oftast mer. I Sverige finns för 

det mesta en korrelation mellan låg inkomst och arbetslösa, deltidsarbetare eller personer som 

är pensionärer. Individer i dessa kategorier har lättare att allokera mer tid för källsortering 

(Hage O. et al., 2008). 

 

Miljöengagemang:  

Möjligheten till källsortering har funnits länge i Sverige, det finns därför en lång tradition och 

ett engagemang hos människor för att återvinna. Allemansrätten och möjligheten att tillbringa 

fritid i naturen gör att det finns en stor medvetenhet att bevara miljön och det finns stor 

acceptans och vilja att utveckla avfallshanteringen bland människor (Åberg  H. et al., 1996; 

Sterner T. et al., 1998). 

 

Erfarenhet av utsortering av matavfall: 

En studie som SÖRAB har utfört visar att boende i Sollentuna har svarat att de även 

källsorterar övrigt återvinningsbart material i högre utsträckning än övriga kommuner i 

SÖRAB området. Sollentuna kommun erbjuder sina invånare matavfallsinsamling och 

anslutningsgraden är cirka 90 % av hushållen i småhus och 70 % av hushållen i 

flerfamiljshus.  

Slutsats från studien gäller även hushåll i de övriga kommunerna i SÖRAB området som inte 

erbjuder kommunal insamling av matavfall men där hushållen själva uppger att de sorterar ut 

sitt matavfall i egen kompost (Ahne K., 2007). 

 

Tillgänglighet: 

Hage O. et al. (2008) refererar till en studie som beskriver att det verkliga beteendet (B-

Behaviour) för källsorteringen beror på relationen externa förutsättningar (C-condition) och 

moraliska attityder (A-attitude), ABC- hypotesen. Den säger att källsorteringen inte påverkas 

märkbart om den ena av faktorerna, moraliska attityder och externa förutsättningar, är starka 

eller svaga. Om det finns en väldigt hög tillgänglighet för källsortering så kommer de flesta 

att källsortera oavsett den moraliska attityden till källsortering. Å andra sidan om det är dåliga 

förhållanden och låg tillgänglighet för källsortering så kommer inte många att källsortera även 

om de har en stark moralisk övertygelse till det.  
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3 Metod för attitydundersökningen 
 

Det finns flera metoder att använda vid undersökning av attityd och inställning till olika 

frågeställningar, t.ex. personliga djupintervjuer av ett mindre antal individer, ett utskick per 

post av en enkät till ett specificerat urval, telefonintervjuer, diskussion i fokusgrupper etc.  

Den största fördelen med djupintervjuer är att en mer exakt uppfattning av en individs åsikt 

går att säkerställa eftersom det är möjligt att kontrollera att den svarande förstår frågorna samt 

att det är möjligt att även tyda kroppsspråk och ansiktsuttryck vid en personlig intervju. 

Nackdelen är att det är tidskrävande, att man endast når ett begränsat antal individer och att 

det kan vara svårt att få människor att ställa upp på en djupintervju (Gillham B., 2000). 

 

Ett postutskick av enkäter har fördelar såsom att: 

 Det är relativt billigt och kräver inte så stora resurser. 

 Det är lätt att få information från många personer. 

 Den svarande kan fylla i formuläret när han/hon har tid. 

 Anonymitet 

 Intervjuaren kan inte påverka den svarande med sin närvaro. 

 Frågorna kan standardiseras. 

 Analys av ”stängda” frågor, d.v.s. frågor med ett begränsat antal svarsalternativ är 

enkla att analysera i analysprogram såsom Excel. 

 

 Å andra sidan har utskick av enkäter flera nackdelar såsom att: 

 Det kan vara svårt att få bra kvalitet på data. 

 Det kan vara svårt att få en bra svarsfrekvens. 

 Det kan vara svårt att motivera människor att svara. 

 Svårt att formulera frågor enkelt så att alla förstår och så att det samtidigt ska vara 

möjligt att få den information som behövs för studien. 

 Missuppfattningar går inte att korrigera. 

 Det är inte möjligt att kontrollera att den svarande besvarar enkäten seriöst och 

sanningsenligt. 

 Människor talar gärna mer än de skriver. 

 Eventuella läs- och skrivsvårigheter kan finnas hos den svarande som inte går att 

kontrollera. 

Det kan vara svårt med kvaliteten på data om det blir för låg svarsfrekvens. Opersonliga 

frågor och dåligt utformat frågeformulär kan leda till att endast 30 % av de tillfrågade svarar. 

Svarsfrekvens på över 50 % anses som en bra respons och ger ett tillfredsställande resultat för 

undersökningen (Gillham B., 2000). 

 

3.1 Bestämmandet av enkätundersökning som 
undersökningsmetod 

 

Efter samråd med handledaren på Danderyds kommun, Nina Avdagic, beslutades det att ett 

frågeformulär skulle skickas ut till ett antal hushåll i kommunen. De avgörande faktorerna för 

att en enkätundersökning utfördes var att: 

 Ett förhållandevis stort antal hushåll kunde nås med en enkät och då erhålla ett resultat 

som motsvarar en stor del av hushållen i Danderyds kommun, se kap. 3.3.1 för 
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bestämning av urvalsstorlek. Det var viktigt för kommunen att ett stort antal hushåll 

skulle få möjligheten att visa sin inställning i denna fråga. 

 Frågan om inställning till matavfallsinsamling är relativt enkel att formulera och borde 

därför inte missuppfattas i ett massutskick. 

 Resurserna var begränsade till en person i 20 veckor varvid en enkätundersökning 

skulle vara möjlig att utföra. 

 

3.2 Beskrivning av utformning av enkät 

 

Ett stort antal frågor formulerades utgående från mina frågeställningar för examensarbetet och 

litteraturstudien. Bland annat studerades olika enkäter, som utförts med liknande syften, men 

även andra typer av enkäter för att studera olika möjligheter att formulera frågor (Nilsson L., 

2008; Sundqvist J-O et al., 2002; Ahne K., 2007). Råd och synpunkter från Jan Trosts 

”Enkätbok” togs i beaktning när frågorna formulerades. Trost menar att det är viktigt att inte 

enkäten blir för lång, inte har för många rangordningsfrågor, inte innehåller värdeladdade ord, 

men innehåller konsekvent information och frågeställning och att en fråga inte får innehålla 

fler frågeställningar än en (Trost, 2007). 

Ett stort antal frågor av olika karaktär formulerades inom olika områden som behandlade: 

 Bakgrund för den svarande såsom ålder, utbildning, hushållets storlek, inkomst, och 

för flerfamiljshushåll bostadstyp som hyresrätt och bostadsrätt. 

 Källsorteringsvanor, problem som fanns med källsortering och vilka faktorer som 

motiverade den svarande för källsortering. 

 Upplevelse av miljöproblem som klimatpåverkan och miljögifter i naturen samt hur 

den svarande uppfattade att hushållets livsstil påverkade miljön. 

 Inställning till matavfallsinsamling. I denna kategori formulerades frågor om hur stor 

ansträngning den svarande kunde tänkas göra om kommunen införde 

matavfallsinsamling, vilket problem som den svarande trodde skulle vara det största 

om matavfallsinsamling introducerades samt vad som kunde motivera den svarande 

att börja sortera ut sitt matavfall. 

 Avfallstaxans inverkan på hur hushållet källsorterade och om den var en faktor för att 

börja sortera ut matavfall. 

 

Frågorna diskuterades först med handledaren Nina Avdagic. Vi utgick från att frågorna skulle 

hjälpa oss att få information om invånarnas kunskap, vilja och motivation när det gäller 

källsortering och miljöproblem. När ett första utkast av frågeformuläret var färdigt, fyllde en 

kollega på tekniska kontoret, som bor i kommunen, i formuläret för att ge kommentarer på 

oklarheter. Testpersonen fyllde i flera frågor felaktigt varför frågeformuleringen ändrades på 

dessa frågor. Ett andra utkast testades på flera kolleger, samt några bekanta boende i 

kommunen. Monika Olsson, handledare på KTH, granskade också frågorna och ytterligare 

värdefulla kommentarer hjälpte till att revidera frågeformuläret. Ett kalkylblad i Excel 

färdigställdes för användandet av registreringen av svaren av de returnerade enkäterna. En del 

frågor omformulerades så att det var möjligt att registrera och presentera svaren på dessa 

frågor i kalkylbladet. Enkäten skickades till slut till informationschefen på Danderyds 

kommun som tittade igenom och kommenterade formuläret. Frågeformuleringen fastställdes 

för småhus och flerfamiljshus, se bilaga 2 och bilaga 3. 

 

Ett missivbrev, bilaga 4, utformades och följde med enkäten när den skickades ut till 

hushållen. Följebrevet granskades och kommenterades av handledaren Nina Avdagic, 

avfallschefen David Johannesson och informationschefen, Ann-Marie Bratt på Danderyds 
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kommun. Innehållet i följebrevet var framförallt formulerat med en kort 

bakgrundsinformation om varför undersökningen görs och för att väcka intresse för 

mottagaren att delta i undersökningen och besvara enkäten. Trost (2007) menar att det är 

viktigt att följebrevet är kort, väcker intresse och att det framgår klart och tydligt vad som är 

syftet med undersökningen. Mina kontaktuppgifter fanns med för eventuella frågor som den 

svarande kunde ha. Följebrevet var undertecknat av mig och avfallschefen.  

 

3.3 Bestämmandet av urval 

 

För att hitta ett lämpligt urval för utskick av enkäten bestämdes först storleken på urvalet. 

Därefter bestämdes det till vilka hushåll i småhus och flerfamiljshus som enkäten skulle 

skickas till. Beskrivning av hur urvalet bestämdes följer i de följande tre delkapitlen. 

3.3.1 Bestämmande av storleken på urvalet 

Bestämmandet av storleken på urvalet är beroende av flera faktorer: 

 Kostnad, vilken budget finns för projektet. 

 Resurs, hur stor resurs finns det som kan hantera utskicket. 

 Noggrannhet, tillräckligt stort urval för att resultaten skall bli tillförlitliga. 

 Centrala gränsvärdessatsen, det behövs ett tillräckligt stort urval för att 

konfidensintervall skall kunna bildas med hjälp av normalfördelningen. 

(Wretman, 2001) 

 

Kostnad:  

Själva kostnaden per utskick bestäms av portokostnaden för utskicket. Ett sådant till ett 

hushåll kostar SEK 9,60 att skicka ut och SEK 9,60 i porto för att få svaret tillbaka.  

Resurs:  
Resursen för att hantera utskick och inkommande svar är begränsad till en person. För att 

arbetsmängden inte skulle bli ohållbar så bestämdes det att högst 1000 formulär skickas ut till 

hushållen. Småhusägare har större inflytande över att bestämma om de ska ansluta sig till 

insamling av matavfall än hushåll boende i flerfamiljshus som är beroende av 

fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens beslut om införande av matavfall. Baserat på 

detta, beslutades det att de 1000 enkäterna skulle fördelas till 600 hushåll i småhus och 400 

hushåll i flerfamiljshus. 

Noggrannhet och Centrala gränsvärdessatsen:   

När ursprungspopulationen är tillräckligt stor så behövs det cirka 1100 individer vid OSU, 

Obundet slumpmässigt urval (Wretman, 2001). Detta gäller vid konfidensgrad 95 % och att 

den procentuella avvikelsen inte ska vara större än 3 %. Storleken på urvalet behöver alltså 

inte vara större för att populationen där urvalet ska slumpas fram ur är större. Antal enkäter 

som kan hanteras är begränsade till 1000 p.g.a. begränsade resurser. Vidare bör det även tas i 

beaktning ett visst bortfall, d.v.s. hushåll som väljer att inte svara på enkäten. En 

svarsfrekvens över 50 % är att betrakta som ett bra utfall enligt Gillham (2000). Detta ger att 

det bör vara möjligt att få tillbaka runt 500 svar, 300 från hushåll i småhus och 200 från 

flerfamiljshushåll eventuellt med en påminnelse till dem som inte svarat. Enligt Wretman 

(2001) ger det att resultat med konfidensgrad 90 % och procentuell avvikelse från svaret cirka 

5 %.  

Slutsats: 

Med hänsyn tagen till aspekterna ovan så skulle det vara önskvärt med ett större urval, men då 

resurserna är begränsade är detta inte möjligt. Detta kommer att tas i beaktning då analysen av 

enkäterna genomförs.  
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3.3.2 Bestämning av slumpmässigt urval av hushåll i småhus 

För att välja ut ett slumpmässigt antal fastighetsägare till småhus användes kommunens 

register över fastighetsägare FAS. Databasprogrammet Microsoft Access användes för att 

sortera och filtrera. Informationen exporterades till Excel och Word för att hantera listorna så 

att etiketter kunde skrivas ut. Det fanns 12626 registrerade fastighetsägare i kommunen. 

Endast de fastighetsägare som bodde i kommunen valdes, d.v.s. som hade ett postnummer 

som började på 182. Vidare valdes fastighetsägare som hade ett löpnummer tilldelat i 

databasen som slutade på 2. Många fastigheter hade flera personer som ägare, listan gicks 

igenom och redigerades så att endast en ägare per fastighet fanns i listan. Kvinnan i hushållet 

valdes som adressat då fastigheten var registrerad på två ägare, detta utav egen erfarenhet att 

det oftast är kvinnan som hanterar posten i hushållet. I följebrevet stod det att den som var 

ansvarig för hushållets avfallshantering och källsortering skulle svara på enkäten. 

När allt detta var utfört fanns det 618 namn i listan. Därefter togs 18 namn på listan 

slumpmässigt bort varvid 600 hushåll kvarstod.  

 

3.3.3 Bestämning av slumpmässigt urval av hushåll i flerfamiljshus 

Det finns endast ett begränsat antal hyresrätter i Danderyds kommun, de två största 

fastighetsägarna är Stena fastigheter samt Heimstaden. Adresser till dessa fastigheter som 

inrymmer hyresrätter fanns att tillgå på kommunen. Det finns 129 bostadsrättsföreningar i 

kommunens register. Eftersom det endast är fastighetsägarena som är registrerade i 

kommunens register över fastigheter var det svårare att få fram listor med adresser till hushåll 

boendes i flerfamiljshus. Många av bostadsrättsföreningarna innefattar endast ett fåtal hushåll 

och kan nästan likställas med ett boende i småhus. För att få fram hushåll i fastigheter som har 

fler än 10 hushåll användes hemsidan www.eniro.se kartfunktion och samtliga adresser med 

flerfamiljshus söktes. Det går där att se hur många privatpersoner som bor på adressen, och ett 

antagande om att det i genomsnitt bor två personer i varje hushåll gjordes. Alla adresser med 

färre boende än 20 personer togs bort från listan. Därefter valdes 400 namn slumpmässigt ut 

på adresserna med 20 eller flera personer boende och lades in i ett kalkylblad i Excel. 

 

3.4 Beskrivning av genomförandet 

 

Nedan följer beskrivning av genomförandet av enkätundersökningen, från utskick till 

registrering och behandling av inkommande svar. 

 

3.4.1 Arbetet med utskick av frågeformuläret 

För att ha möjlighet att hålla reda på vilka hushåll som svarat och för att kunna registrera i 

vilken kommundel den svarande bor (Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund) fick 

varje hushåll ett löpnummer som trycktes på adressetikett samt frisvarsetikett. För småhus 

valdes ett löpnummer mellan 1 och 600 och för flerfamiljshus mellan 1001 och 1400. 

Adressetiketter till hushållen och för frisvar av de returnerade svaren genererades med hjälp 

av Word och skrevs ut på etikettark. Försändelserna frankerades sedan av vaktmästaren på 

tekniska kontoret och skickades med post därifrån måndagen den 8:e mars 2010.  

3.4.2 Arbetet med de inkommande svaren 

Redan onsdagen den 10:e mars 2010 kom det första svaret in till tekniska kontoret, därefter 

kom det 25 svar på torsdagen, 110 svar på fredagen och 130 svar påföljande måndag. 20 
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enkäter till hushåll i flerfamiljshus returnerades av posten då adressaten hade flyttat eller var 

okänd, detta ger att 380 enkäter nådde fram till flerfamiljshushåll.  

Sammanlagt hade det kommit in 555 svar t.o.m. den 12 april, 359 svar från hushåll i småhus 

och 196 svar från hushåll i flerfamiljshus. Detta ger en svarsfrekvens på 60 % för småhus och 

52 % för flerfamiljshus. Gillham (2003) menar att en svarsfrekvens på mer än 50 % är att 

betrakta som en bra respons. Tillsammans med min handledare Nina Avdagic bestämdes det 

att ett nytt utskick med påminnelse om att skicka in svaren inte skulle utföras då det är en 

mycket tidsödande process som inte väntas ge så mycket mer information.  

 

3.4.3 Registrering av hushållens svar 

Alla utskickade enkäter har ett löpnummer på frisvarsetiketten som möjliggör identifiering av 

avsändaren. Två Excel arbetsböcker upprättades för hantering av de inkommande svaren. Den 

ena håller reda på vem som har skickat in svaret och ger information i vilken kommundel som 

invånaren är bosatt, den andra används för att registrera alla svaren. Det tog ungefär två hela 

veckor att hantera och registrera alla inkommande svar, en dag hjälpte en pryo-elev till med 

registrering av svaren. Trots alla kontroller av frågeformuläret som utfördes av olika 

medarbetare och vänner, visade det sig att många läst slarvigt och fyllt i formuläret felaktigt. 

De flesta hade dock fyllt i svaret rätt på frågorna: ”Hur positivt inställd till att sortera ut ditt 

matavfall är du?” och ”I vilken mån är du villig att göra en ansträngning om kommunen 

skulle vilja utveckla ett system för utsortering av matavfall?”. Dessa två frågor är den 

huvudsakliga frågeställningen för examensarbetet och det är viktigt att få ett så stort underlag 

som möjligt för att erhålla ett tillförlitligt resultat. Det bestämdes att svaren på dessa frågor 

från alla de inkomna enkäterna skulle räknas och analyseras för att jämföras med de enkäter 

som var rätt ifyllda. För den vidare analysen av övriga resultat bestämdes det att hantera 

endast de enkäter som var helt rätt ifyllda. 

 

3.5 Databehandling 

 

För de två huvudfrågorna: ”Hur positivt inställd till att sortera ut ditt matavfall är du?” och ”I 

vilken mån är du villig att göra en ansträngning om kommunen skulle vilja utveckla ett 

system för utsortering av matavfall?” visas svaren både från samtliga svarande och från de 

som fyllt i alla frågeformulären rätt. Resultat för alla frågor presenterades i tabeller för hushåll 

i småhus och i flerfamiljshus för alla formulär som var rätt ifyllda. Därefter sorterades svaren 

med avseende på ålder, inkomst, utbildning, erfarenhet av utsortering av matavfall och 

miljöengagemang och olika resultat presenterades. All databehandling skedde i Microsofts 

kalkylprogram Excel, detta är ett utmärkt program för registrering samt enklare 

räkneoperationer men djupare statistisk analys (konfidensgrad etc.) av utfallet är svårare att 

utföra. 
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4 Resultat från enkätundersökningen 
 

Bilaga 5 presenterar en sammanställning av samtliga resultatet för svarande i småhus, bilaga 6 

för svarande i flerfamiljshus och bilaga 7 presenterar jämförelse mellan svaranden i hushåll i 

småhus och flerfamiljshus.  

 

4.1 Svarsfrekvens och bakgrundsinformation 

 

Frågeformuläret skickades ut till 1000 hushåll, 600 i småhus och 400 i flerfamiljshus. Det var 

359 hushåll i småhus som svarade vilket ger en svarsfrekvens på 60 %. Trots alla kontroller 

som utfördes vid formuleringen av frågorna till enkäten hade många fyllt i svaren på 

frågeformuläret felaktigt. Utav de 359 enkäterna som kom tillbaka var 234 enkäter rätt ifyllda 

vilket ger en ”rätt” svarsfrekvens på 39 %. Se Tabell 2 för resultat. 

 
Tabell 2. Utskick och svarsfrekvens småhus. 

Kommundel: Utskick: Svarat: Svarat och rätt ifylld: 

Danderyd 158 103 (65 %) 66 (41 %) 

Enebyberg 138 85 (61 %) 57 (41 %) 

Djursholm 188 106 (56 %) 72 (38 %) 

Stocksund 116 62 (53 %) 39 (33 %) 

Anonyma  3 0 

Totalt: 600 359 (60 %) 234 (39 %) 

 

För flerfamiljshus gällde att enkäten skickades ut till 400 hushåll, 20 enkäter kom i retur då 

adressaten flyttat eller var okänd. En gammal dam (92 år) lämnade in enkäten till information 

Danderyd då hon inte orkade fylla i den, således nådde 379 enkäter fram. Se Tabell 3 för 

resultat om utskick och svarsfrekvens. 

 
Tabell 3. Utskick och svarsfrekvens flerfamiljshus. 

Kommundel: Utskick (nådde 

mottagaren): 

Svarat: Svarat och rätt ifylld: 

Danderyd 303 (287) 147 (51 %) 86 (30 %) 

Enebyberg 5 (5) 4 (80 %) 3 (60 %) 

Djursholm 47 (45) 23 (51 %) 12 (27 %) 

Stocksund 45 (42) 22 (52 %) 12 (29 %) 

Totalt: 400 (379) 196 (52 %) 114 (30 %) 

 

Tabell 4 nedan presenterar bakgrundsinformation om de svarande. Det bör observeras att 

ungefär 75 % av de svarande var kvinnor, för småhus kan det förklaras med att kvinnan 

valdes som adressat då både mannen och kvinnan stod som ägare till fastigheten. Inget 

liknande medvetet urval gjordes för flerfamiljshus, trots detta så fås ett liknande resultat. 

Vidare noteras att det finns fler hushåll med en person för flerfamiljshus, 39 % mot 12 %. Det 

är också större andel hushåll utan barn i flerfamiljshus, 79 % mot 48 % i småhus. 

Ålderssammansättningen skiljer sig inte så mycket åt. Däremot är det fler högutbildade i 

småhus, 81 % mot 68 % för flerfamiljshus.  

Även inkomstfördelningen är olika, det är endast en liten grupp, 5 %, låginkomsttagare 

(årsinkomst mindre än SEK 300 000) i småhus, i flerfamiljshus är denna siffra 35 %. I 
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flerfamiljshus är det är en liten grupp, 11 %, höginkomsttagare (årsinkomst högre än SEK 

700 000), för hushåll i småhus är denna siffra 50 %.  

 
Tabell 4. Bakgrundsinformation för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

Totalt  Småhus 

Antal (%) 

Flerfamiljshus 

Antal (%) 

Bor i Småhus 234 (100 %)  

 Bostadsrätt  68 (60 %) 

 Hyresrätt  46 (40 %) 

Kön, svarande Kvinna 179 (76 %) 86 (75 %) 

 Man 55 (24 %) 28 (25 %) 

Hushållsstorlek 1 person 28 (12 %) 45 (39 %) 

 2 personer 90 (38 %) 49 (43 %) 

 3 eller fler 116 (50 %) 20 (18 %) 

Hushållssammansättning Har barn i hushållet 122 (52 %) 24 (21 %) 

 Har ej barn i 

hushållet 

112 (48 %) 90 (79 %) 

Ålderssammansättning -24 år 0  2 (2 %) 

 25-44 år 61 (26 %) 27 (24 %) 

 45-64 år 101 (43 %) 45 (39 %) 

 65 år - 72 (31 %) 40 (35 %) 

Högskoleutbildad Ja 189 (81 %) 78 (68 %) 

 Nej 45 (19 %) 34 (30 %) 

 Studerar nu 0 2 (2 %) 

Inkomst 0-300 000 12 (5 %) 40 (35 %) 

 300 – 700 000 74 (31 %) 49 (43 %) 

 700 000 - 118 (50 %) 13 (11 %) 

 Vill ej svara 30 (13 %) 12 (12 %) 

 

4.2 Sammanställning av svar 

 

I de följande kapitlen presenteras de svar som erhållits från enkätundersökningen. Kapitlen 

följer den ordning som frågorna presenterades i frågeformuläret. 

 

4.2.1 Resultat av källsorteringsvanor 

 

Hushållen svarade i frågeformuläret i vilken utsträckning hushållet källsorterade olika 

fraktioner. Alla resultat om källsorteringsvanor för hushåll i småhus och flerfamiljshus 

presenteras i tabeller i bilaga 5 och 6, i avdelningarna nedan noteras endast för studien 

intressanta resultat. Vid analys av olika faktorers påverkan till källsortering, studeras 

källsortering av pappers-, plast- och metallförpackningar. Dessa fraktioner har valts därför att 

det erbjuds fastighetsnära insamling av tidningar i Danderyds kommun, att insamling av 

glasförpackningar och returglas har en lång tradition i Sverige samt att farligt avfall och smått 

el-avfall kan innebära en miljöfara. Generellt kan det sägas att hushåll i småhus källsorterar i 

högre utsträckning än hushåll i flerfamiljshus, detta gäller för alla fraktioner förutom glas. 
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Glas: 

55 % av hushållen i småhus uppgav att de källsorterade allt glas, 67 % hushåll i flerfamiljshus 

däremot svarade att de källsorterade allt glas vilket kan anses som en signifikant skillnad. Se 

Tabell 94 bilaga 7 för mer detaljerad sammanställning över källsorteringsvanor för 

glasförpackningar. 

 

Tidningar:  

Ingen större skillnad i källsorteringsvanor för tidningar erhölls för hushåll i småhus och 

flerfamiljshus. Se Tabell 95 bilaga 7 för mer detaljerad sammanställning över 

källsorteringsvanor för tidningar. 

 

Metall: 

Se Figur 10 för källsorteringsvanor för metall i småhus och flerfamiljshus. Det är fler hushåll i 

småhus som sorterar ut metallförpackningar än i flerfamiljshus. 

 

  
Figur 10. Källsorteringsvanor för metallförpackningar i hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

 

 

Plast: 

Hushåll i småhus källsorterar plastförpackningar i större utsträckning än hushåll i 

flerfamiljshus, 18 % svarade att de sorterade ut ”allt” och 34 % ”det mesta” för hushåll i 

småhus. I flerfamiljshus svarade 17 % ”allt” och 22 % ”det mesta”. 29 % av hushållen i 

småhus och 39 % av hushållen i flerfamiljshus svarade att de inte sorterade ut 

plastförpackningar. Se Tabell 97 i bilaga 7 för mer detaljerad sammanställning över resultatet. 

 

Papper: 

Hushåll i småhus svarar att de källsorterar pappersförpackningar i större utsträckning än 

hushåll i flerfamiljshus, 31 % svarade att de sorterade ut allt och 37 % det mesta för hushåll i 

småhus, för flerfamiljshus svarade 21 % allt och 28 % det mesta. Se även figur nedan och 

Tabell 98 i bilaga 7 för en mer detaljerad sammanställning över resultatet. 

Källsorteringsvanor småhus, metallförpackningar  
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Källsortering av pappersförpackningar för hushåll i småhus
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Figur 11. Källsorteringsvanor för pappersförpackningar i hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

 

Smått el-avfall: 

Ingen större skillnad i källsorteringsvanor för smått el-avfall erhölls för hushåll i småhus och 

flerfamiljshus. Se Tabell 99 bilaga 7 för mer detaljerad sammanställning över 

källsorteringsvanor för smått el-avfall. 

 

Farligt avfall: 

Hushåll i småhus svarar att de källsorterar farligt avfall i större utsträckning än hushåll i 

flerfamiljshus, hushåll i småhus svarade 71 % att de sorterade ut allt, för flerfamiljshus 

svarade 62 % allt. Se Tabell 100 i bilaga 7 för mer detaljerad sammanställning över resultatet. 

 

4.2.2 Skäl för källsortering 

 

Det viktigaste skälet till källsortering är att värna om miljön, detta gäller både för hushåll i 

småhus och i flerfamiljshus. För hushåll i småhus svarar 26 % att de instämmer helt i att de 

källsorterar för att minska sopkostnaderna, 25 % svarar att det inte stämmer alls. Tabell 18 i 

bilaga 5 presenterar hur hushåll i småhus har värderat skälen varför de källsorterar, Tabell 65 

bilaga 6 visar hushåll i flerfamiljshus och Tabell 101 bilaga 7 visar en jämförelse mellan 

hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

  

4.2.3 Oro för miljögifter 

 

För att undersöka hushållens inställning till miljögifter ställdes frågan: ” Är du orolig för att 

samhällets utsläpp av miljögifter som t.ex. kvicksilver och bly påverkar naturens ekosystem 

negativt?”  27 % av hushållen i småhus svarar att de är mycket oroliga för miljögifter, 56 % 

att de är oroliga och 15 % att de inte är särskilt oroliga för miljögifter. För hushåll i 

flerfamiljshus gäller att 20 % är mycket oroliga, 57 % oroliga och 18 % inte särskilt oroliga.  

Tabell 102 i bilaga 7 visar en sammanställning av resultaten. 

En vidare analys utfördes på dem som svarat att de är mycket oroliga för miljögifter, hur 

dessa svarade att de källsorterade sitt farliga avfall och smått el-avfall. Inga skillnader i 

källsorteringsvanor kunde påvisas mellan dessa och hela gruppen, se även Tabell 50 i bilaga 5 

och Tabell 92 i bilaga 6. 
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4.2.4 Livsstil 

 

För att studera hur de svarande trodde att deras livsstil påverkade miljön ställdes frågan: ”Tror 

du att din livsstil påverkar miljön och klimatet?”.  

65 % av hushållen i småhus svarade att de tror att deras livsstil påverkar miljön och att de är 

beredda att ändra sin livsstil till förmån för miljön, för hushåll i flerfamiljshus är motsvarande 

siffra 52 %. Se Tabell 103 bilaga 7 för en sammanställning av resultatet på denna fråga. 

 

4.2.5 Klimatförändring 

 

De svarandes inställning till klimatförändringen studerades ur resultatet på frågan: ”Tror du 

att det sker en klimatförändring p.g.a. ökade utsläpp av växthusgaser?”. Tabell 104 i bilaga 7 

presenterar en sammanställning av resultatet. 43 % av de boende i småhus svarade att de 

definitivt tror att det sker en klimatförändring, 45 % har svarat kanske och 9 % nej och 3 % 

vet inte. För hushåll i flerfamiljshus gäller 31 % ja, definitivt, 53 % kanske, 12 % nej och 4 % 

vet inte. Det är alltså en viss skillnad mellan hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

 

4.2.6 Problem vid källsortering 

 

Det är i stort sett samma problem vid källsortering för boende i småhus och flerfamiljshus, 

rangordningen varierar dock en aning mellan de olika alternativen. Det är framförallt 

tillgängligheten till återvinningsstationer och ont om utrymmen som upplevs som de svåraste 

problemen. Detta uttrycks i ”för långt till återvinningsstationen”, ”behållarna ofta fulla” och 

”besvärligt att transportera”. Påståendet att källsorteringen inte påverkar miljön positivt har 

rangordnats sist för både småhus och flerfamiljshus. Se Tabell 105 i bilaga 7 för en 

sammanställning av resultatet. 

 

4.2.7 Motivation till källsortering 

 

De största motivationsåtgärderna för att öka källsortering är att tillgängligheten ökar, d.v.s. att 

antingen den fastighetsnära insamlingen av återvinningsbart material byggs ut eller att antalet 

återvinningsstationer ökar. Detta gäller för både hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

Se Tabell 106 bilaga 7 för en sammanställning av resultatet. 

 

4.2.8 Viktbaserad taxa 

 

Småhusägare besvarade även en fråga om den viktbaserade avfallstaxan motiverade dem till 

att öka sin källsortering. 22 % svarade att den gjorde det, 41 % ”till en viss del”, 27 % ”nej 

inte särskilt” och 10 % ”nej inte alls”.  

 

4.2.9 Inställning till utsortering av matavfall 

 

En av examensarbetets huvudfrågor är att undersöka intresset för en eventuell utsortering av 

matavfall. Detta studerades med att de svarande fick besvara frågan ” Hur positivt inställd till 
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att sortera ut ditt matavfall är du?”. Figur 12 nedan visar hur svarande i hushåll i småhus och 

flerfamiljshus har besvarat frågan. Diagrammet visar hur samtliga som har skickat in 

svarsformuläret, men besvarat någon av de andra frågorna felaktigt, har besvarat denna fråga 

och resultatet för dem som har fyllt i alla frågorna rätt. 
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Figur 12. Inställning till utsortering av matavfall för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

 

Nästan 70 % av svarande i småhus och 60 % av hushållen i flerfamiljshus är mycket positivt 

eller positivt inställda till matavfallsinsamling. Se även Tabell 25 i bilaga 5 för hushåll i 

småhus och Tabell 71 bilaga 6 för hushåll i flerfamiljshus. 

 

4.2.10 Tveksamhet till utsortering av matavfall 

 

Det är fler hushåll i småhus, 42 % jämfört med 32 % i flerfamiljshus som är positiva till 

insamling av matavfall. Hushåll i flerfamiljshus är framförallt tveksamma till 

matavfallsinsamling då de tror att det kommer att medföra luktproblem samt att det är 

besvärligt att hantera kasserad mat. Hushåll i småhus är däremot mer oroliga för att matavfall 

ska dra till sig skadedjur. Se Figur 13 för en jämförelse mellan hushåll i småhus och 

flerfamiljshus, se även Tabell 26 bilaga 5 och Tabell 72 bilaga 6 för en komplett 

sammanställning av resultaten. 
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Figur 13. Tveksamhet till utsortering av matavfall för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

 

4.2.11 Matavfall som en resurs 

 

Denna fråga formulerades för att studera om inställningen till matavfallsinsamling förändras 

när den svarande får information om att matavfall kan användas till biogasframställning. Det 

visades sig att de som redan var positivt inställda till utsortering av matavfall hade svårt att 

svara på denna fråga därför behandlades endast svaren från dem som var mindre positivt 

inställda, inte alls positivt inställda till matavfallsinsamling och de som svarat ”vet inte”. 

63 % av de svarande i hushåll i småhus och 57 % i flerfamiljshus svarade att deras inställning 

ändrades och de blev mer positivt inställda till utsortering av matavfall. Se även Tabell 109 i 

bilaga 7. 

 

4.2.12 Erfarenhet av matavfallsinsamling 

 

En fråga formulerades för att undersöka hur många kommuninvånare som hade erfarenhet av 

matavfallsinsamling. Detta var av intresse för att studera hur dessa var inställda till utsortering 

av matavfall och även hur dessa hushåll källsorterade övriga återvinningsbara material. 53 % 

av de svarande i småhus och 36 % i flerfamiljshus har erfarenhet av insamling av matavfall, 

se även Tabell 110 i bilaga 7. 
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4.2.13 Matavfallsinsamling ger bättre klimat 

 

30 % av hushållen både  i småhus och flerfamiljshus svarade ”ja” på frågan om insamling av 

matavfall ger bättre klimat, 45 % i båda typer av hushåll svarade ”ja, till viss del”, således 

svarar merparten att de tror att matavfallsinsamling ger reducerat utsläpp av växthusgaser och 

därför bättre klimat. Se även Tabell 111, bilaga 7. 

 

4.2.14 Hur stor ansträngning vid en eventuell matavfallsinsamling 

Det är fler hushåll i flerfamiljshus, 44 %, som är villiga att göra en ”stor ansträngning” för att 

samla in matavfall än hushåll i småhus, 36 %. Å andra sidan är det fler hushåll i småhus, 54 

%, som är villiga att göra en ”viss ansträngning” än hushåll i flerfamiljshus, 49 %. 

Tillsammans är det 90 % hushåll i småhus som är villiga att göra en stor eller viss 

ansträngning motsvarande siffra för flerfamiljshus är 93 %. Det är ungefär samma resultat för 

alla svarande och för dem som har fyllt i formuläret rätt. Figur 14 nedan visar hushållens 

inställning i frågan. Diagrammet innehåller hur samtliga som har skickat in svarsformuläret 

men besvarat någon av de andra frågorna felaktigt har besvarat denna fråga och resultatet för 

dem som har fyllt i alla frågorna rätt 
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Figur 14. Ansträngning som hushåll i småhus och flerfamiljshus är villiga att göra vid en eventuell 

matavfallsinsamling. 

 

 

 



 33 

4.2.15 Motivation för utsortering av matavfall 

 

Den viktigaste åtgärden som kommunen kan införa för att motivera hushållen till en 

anslutning av matavfallsinsamling är att tillhandahålla utrustning. Detta gäller för både 

småhus och flerfamiljshus. Den näst viktigaste för hushåll i småhus är att 

sophämtningsavgiften sänks. Den minst viktigaste är att kontinuerligt informera om positiva 

miljöeffekter, se även Tabell 31 bilaga 5 och Tabell 77 i bilaga 6. 

 

4.2.16 Obligatorisk eller frivillig anslutning till matavfallsinsamling 

 

Hushåll i småhus tyckte att det är viktigare att anslutning till matavfallsinsamling ska vara 

frivillig, 62 %, än hushåll i flerfamiljshus. Resultatet för frivillig anslutning i hushåll i 

flerfamiljshus är 52 %, se även Tabell 114 i bilaga 7. 

 

4.2.17 Högre avgift för matavfallsinsamling 

 

Flertalet, 62 %, av de svarande i småhus tyckte inte att en höjning av sophämtningsavgiften 

var acceptabel för att få hämtning av sitt matavfall, 21 % svarade vet ej. Denna fråga gav 

många missnöjda kommentarer om att denna inte var önskvärd eftersom matavfall är en resurs 

för kommunen. 

 

4.3 Presentation av olika faktorers påverkan på resultatet 

 

I de följande kapitlen presenteras resultat för olika faktorers inverkan på resultatet, såsom 

ålder, inkomst, erfarenhet av matavfallsinsamling, etc. 

4.3.1 Påverkan på resultatet av erfarenhet av matavfallsinsamling  

 

Figur 15 nedan visar hur erfarenhet av matavfallsinsamling påverkar resultatet. Diagrammet 

visar att de som har erfarenhet av insamling av matavfall är mer positivt inställda till en 

eventuell insamling av matavfall i kommunens regi. De som hade erfarenhet av utsortering av 

matavfall var också villiga att göra en större ansträngning vid en eventuell 

matavfallsinsamling, se även Tabell 115, bilaga 7. 
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Inställning till matavfallsinsamling
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Figur 15. Jämförelse av inställning till matavfallsinsamling för boende i småhus och i flerfamiljshus med 

och utan erfarenhet av matavfallsinsamling. 

 

När det gäller källsorteringsvanor går det att se en viss ökad utsortering av plast och 

pappersförpackningar för dem som har svarat att de har erfarenhet av utsortering av matavfall, 

se även Figur 16 nedan. Samma tendens gäller även för pappersförpackningar, se Tabell 14 i 

bilaga 5 och Tabell 61 i bilaga 6 för sammanställning av resultat. 
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Figur 16. Källsortering av plastförpackningar för hushåll i småhus och flerfamiljshus med och utan 

erfarenhet av matavfallsinsamling. 
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4.3.1 Inkomstens påverkan på resultatet 

 

Figur 17 nedan visar hur den viktbaserade taxan påverkar hushållet att källsortera beroende på 

inkomsten. Gruppen låginkomsttagare är liten, 12 stycken, varför resultatet är tämligen 

osäkert, se även Tabell 37 i bilaga 5. 
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Figur 17. Inkomstens påverkan till hur den viktbaserade taxan leder till en ökad källsortering för hushåll 

i småhus. 

 

Figur 18 nedan visar hur inställningen till utsortering av matavfall beror av hushållets 

inkomst. Låginkomsttagare är mer positivt inställda till utsortering av matavfall än övriga, 

gruppen höginkomsttagare i flerfamiljshus är mycket liten, 13 stycken, det är därför mycket 

svårt att dra några slutsatser från denna grupp, se Tabell 81 i bilaga 6. För hushåll i småhus 

går det inte att dra några generella slutsatser utav resultatet, gruppen låginkomsttagare i 

småhus är mycket liten, 12 stycken, varför det är tveksamt att tolka den stora andelen, 58 %, 

av positivt inställda till matavfallsinsamling, se även Tabell 38 i bilaga 5. 
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Inställning till matavfallsinsamling, beroende på inkomst för 

boende i flerfamiljshus.
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Figur 18. Inställning till matavfallsinsamling beroende av inkomst för hushåll i flerfamiljshus. 

 

4.3.3 Utbildningsnivåns påverkan på resultatet 

 

Tabell 40, Tabell 41 och Tabell 42 i bilaga 5 visar ingen större skillnad i resultatet för 

högskoleutbildade i hushåll i småhus jämfört med hela gruppen. För hushåll i flerfamiljshus 

gäller att inga generella slutsatser går att dra om utbildning påverkar utsortering av 

förpackningar. En tendens är att lågutbildade sorterar ut mer än högutbildade men för papper 

är det endast 12 % som sorterar ut allt mot 24 % av högutbildade, däremot är det 44 % 

lågutbildade som sorterar ut de mesta utav pappersförpackningarna jämfört med 22 % 

högutbildade. Antal lågutbildade, 34 stycken, är ett litet antal varför resultatet kan vara 

missvisande. Se även Tabell 83, Tabell 84 och Tabell 85 i bilaga 6. 

4.3.4 Ålderns påverkan av resultatet 

 

Inga större skillnader påvisas för hur åldern påverkar källsortering. För svarande i hushåll i 

småhus gäller att yngre källsorterar metallförpackningar i mindre utsträckning än äldre, se 

även Figur 19 nedan. 
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Ålderns påverkan på resultatet av källsortering av 

metallförpackningar för hushåll i småhus
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Figur 19. Ålderns påverkan på resultatet av metallförpackningar för hushåll i småhus. 

 

För pappersförpackningar gäller att äldre sorterar i mindre utsträckning än gruppen 25-44 år 

och gruppen 45-64 år, se även Figur 20 nedan. 
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Figur 20. Ålderns påverkan på resultatet av pappersförpackningar för hushåll i småhus. 
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Tabell 46 presenterar resultatet för hur åldern påverkar insamling av farligt avfall, det går att 

se en viss tendens att yngre sorterar ut ”allt” farligt avfall i större utsträckning än övriga 

åldersgrupper. 

4.3.5 Miljöengagemang 

 

För att studera hur ett ökat miljöengagemang påverkade resultatet av undersökningen 

studerades enkäter där de svarande antingen hade svarat, ”jag är mycket orolig för 

miljögifter”, ”ja, det sker definitivt en klimatförändring p.g.a. ökat utsläpp av växthusgaser” 

eller ”jag tror att min livsstil påverkar miljön och jag är villig att ändra på den till förmån för 

miljön”.  Figur 21 nedan visar resultatet för hur dessa har svarat på frågan ”Hur positivt 

inställd är du till matavfallsinsamling?”. Tabell 48 i bilaga 5 och Tabell 90 i bilaga 6 visar 

resultatet för frågan ”Hur stor ansträngning är du villig att göra vid en eventuell 

matavfallsinsamling?”. Generellt kan sägas att miljöengagemang ger en mer positiv 

inställning, dessutom visar analysen att småhusägare är mer positivt inställda till 

matavfallsinsamling än hushåll i flerfamiljshus, utom för dem däri som svarat att de är mycket 

oroliga för miljögifter. 
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Figur 21. Resultat för hur miljöengagemang påverkar inställning till en eventuell matavfallsinsamling för 

hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

 

Vidare visar Tabell 49 i bilaga 5 och Tabell 91i bilaga 6 att de som känner engagemang och 

oro för miljön källsorterar metallförpackningar i högre utsträckning än övriga. Detta resultat 

är tydligast för hushåll i småhus. 
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4.3.6 Erfarenhet av insamling av matavfall 

 

Figur 22 nedan visar hur hushåll i småhus med erfarenhet av matavfallsinsamling anger att de 

sorterar sina förpackningar i metall, plast och papper jämfört med alla som fyllt i formuläret 

rätt. För samtliga förpackningsmaterial gäller att erfarenhet av matavfallsinsamling ger en 

ökad källsortering. 
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Figur 22. Jämförelse av källsorteringsvanor för hushåll i småhus med erfarenhet av matavfallsinsamling 

med dem som angett att de inte har erfarenhet. 

4.3.7 Oro för miljögifter och källsortering av farligt avfall och smått el-
avfall 

 

Slutligen analyserades om oro för miljögifter påverkar att hushållet ökar sin källsortering av 

farligt avfall och smått el-avfall. Tabell 50 bilaga 5 och Tabell 92 i bilaga 6 visar 

sammanställning av resultatet, det visade sig att denna grupp inte sorterade ut sitt farliga 

avfall eller smått el-avfall i högre utsträckning än övriga. Detta gäller för både hushåll i 

småhus och flerfamiljshus. 

4.4 Felkällor 

 

Trots att formuleringen av frågorna till enkäten kontrollerades och granskades av flera 

medarbetare på tekniska kontoret i Danderyds kommun och av flera bekanta så visade det sig 

att flera svarande hade svårt att fylla i formuläret korrekt, detta gav att istället för 60 % 

(småhus) och 52 % (flerfamiljshus) svarsfrekvens erhölls cirka 39 % (småhus) och 30 % 

(flerfamiljshus) svarsfrekvens för formulär som var helt rätt ifyllda. Detta gav i sin tur att 

vissa grupper blev mycket små när vidare analys utfördes. T.ex. vid analys av inkomstens 
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påverkan är grupperna för små för att kunna säkerställa resultatet. Det var endast 13 personer, 

11 %, som svarade att de var höginkomsttagare i flerfamiljshus, för hushåll i småhus svarade 

12 stycken, 5 %, att de var låginkomsttagare. 

En del av de svarande, som verkade vara mycket negativt inställda till en utsortering av 

matavfall, fyllde i formuläret mycket slarvigt och det var då svårt att kunna använda dessa 

enkäter för analyser. Tabell 25, bilaga 5 visar hur inställningen till matavfallsinsamlingen är 

för dem som har fyllt i formuläret felaktigt för hushåll i småhus. Endast 22 % var mycket 

positivt inställda till matavfallsinsamling vilket kan jämföras med 35 % för de formulär som 

var rätt ifyllda. 

 

4.5 Kommentarer 

 

Den svarande hade möjlighet att lämna kommentarer på slutet av enkäten. Ungefär en 

tredjedel av enkäterna som kom in innehöll kommentarer. Många uttryckte sitt gillande över 

utskicket och välkomnade en möjlighet till utsortering av matavfall. Ganska många önskade 

tillstånd att få installera en avfallskvarn och på detta sätt få möjlighet att hantera sitt 

matavfall. En del var oroliga för att utsortering av matavfall skulle leda till fler skadedjur. 

Många äldre människor var positivt inställda till utsortering av matavfall men nämnde att de 

hade en ytterst liten mängd matavfall varför de inte tyckte att det var nödvändigt för dem att 

ansluta sig. Några fåtal var mycket avogt inställda till utsortering av matavfall, kommentarer 

som ”hysteriskt vänsterreaktiv” och ”jag ha-a-a-tar att källsortera” förekom. 

 

5 Diskussion  
 

För att uppfylla det delmål som finns i Danderyds kommuns avfallsplan är insamling av 

matavfall för rötning en möjlig åtgärd. I detta kapitel följer en diskussion och förslag på hur 

insamling av utsorterat matavfall skulle kunna upprättas för hushåll i Danderyd utifrån de 

förutsättningar som finns och de åsikter som framfördes vid enkätundersökningen. 

 

5.1 Rötning som behandlingsmetod för matavfall 

 

Trots att det är visat att rötning av matavfall inte entydigt är den bästa behandlingsmetoden ur 

ett miljöperspektiv så finns det många fördelar med att införa en insamling av matavfall i 

Danderyds kommun. Det finns ett stort intresse bland invånarna, 2 av 3 hushåll i Danderyds 

kommun är mycket positiva eller positivt inställda till ett införande. Utsortering av matavfall 

ger ett ökat miljöengagemang bland invånarna till ökad källsortering även av andra 

materialfraktioner. Vidare innebär insamling av matavfall för rötning att kretsloppet av 

näringsämnen sluts, den akuta efterfrågan på biogas i Stockholmsområdet (Baltscheffsky, S., 

2010) kan tillgodoses bättre och gödning för livsmedelsodling erhållas. Inte minst är det 

viktigt att understryka att biogas är ett förnyelsebart bränsle och genom att använda det som 

drivmedel undviks nyttjandet av fossila bränslen. Visserligen finns inga rötningsanläggningar 

som kan ta emot matavfall i stockholmsområdet för tillfället men flera möjliga lösningar för 

att hantera matavfall i rötningsanläggningar är under projektering (Stockholm Vatten, 2010). 

Den ekonomiska aspekten av rötning som behandlingsmetod av matavfall är vanskligare att 

värdera. I dagsläget är rötning en dyrare behandlingsmetod än förbränning och får 

subventioner från regeringen för att kunna bära sina kostnader. Det är framförallt 
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implementeringsfasen av en rötningsanläggning som innefattas av stora 

investeringskostnader. I dagsläget tar också rötningsanläggningarna betalt för att ta emot 

matavfall, på sikt är det möjligt att kommunen istället kan få betalt för att lämna matavfall till 

rötningsanläggningen. Taxan för att lämna till en rötningsanläggning är dock billigare än att 

lämna avfallet till en förbränningsanläggning (Lindblom S., 2010). 

Danderyds kommun, som gemensamt tillsammans med nio andra kommuner äger 

avfallsbolaget SÖRAB, har i dagsläge ingen egen förbränningsanläggning eller 

rötningsanläggning, varför kostnad för att lämna avfall till dessa måste tas med i budgeten. 

 

Slutligen är det viktigt att ha i åtanke att det är essentiellt att tänka på avfallsminimering d.v.s. 

undvika uppkomsten av matavfall. Ungefär 15-20 % av Sveriges totala energibehov går åt till 

odling och produktion av mat (Wallén A. et al., 2004).  Detta innebär att varje hushåll bör 

försöka att i största möjliga mån konsumera sin mat och inte slänga den; inte köpa onödiga 

storförpackningar, inte kassera mat vars bäst-före-datum har överskridits utan att smaka på 

den för att se om den fortfarande är lämplig och se till att äta upp rester.  Detta kan vara en 

större utmaning än att öka källsortering. 

 

5.2 Val av insamlingssystem för Danderyds kommun 

 

Baserat på förutsättningar och hur avfallshanteringen är organiserad i Danderyds kommun, på 

litteratursökningen och resultatet från enkätundersökningen, presenteras i detta kapitel ett 

möjligt insamlingssystem för matavfall.  

 

Typ av påse: 

För Danderyds kommun är det endast möjligt att använda papperspåsar för insamling av 

matavfall eftersom avfallshanteringen i Danderyds kommun ingår i det gemensamma 

samarbetet som omfattas av SÖRAB. De rötningsanläggningar, som är aktuella för 

behandling av insamlat matavfall i Danderyds kommun, är anläggningen i Uppsala, 

Jönköping eller Västerås. Dessa anläggningar tar bara emot matavfall som är insamlat i 

papperspåsar (i Uppsala även plastpåsar) eftersom bioplastpåsar orsakar störning i 

produktionen. Rötningsanläggningen i Käppala saknar i dagsläget förbehandlingsutrustning 

men kan bli aktuell behandlingsstation om anläggningen kompletteras med detta (Tjärnehell, 

B. 2010). Det kan dock ifrågasättas om det är rimligt att transportera matavfall till Jönköping 

för rötning, avståndet till Jönköping från Stockholm är cirka 320 km. Flera projekteringar av 

biogasanläggningar pågår i Stockholmsområdet, t.ex. ny anläggning i Skarpnäck och 

byggnation av en mottagningsanläggning för matavfall vid rötningsanläggningen i 

Henriksdal, eftersom det råder stor brist på biogas (Stockholm Vatten, 2010). Det går alltid att 

använda papperspåsar för rötning av matavfall varvid en flexibel lösning för insamling av 

matavfall fås, plastpåsar och bioplastpåsar kräver att mottagningsanläggningen vid rötning 

särskilt måste anpassas för att ta emot dessa påstyper (Käppalaförbundet och SÖRAB, 2009). 

Papperspåse ger också en bättre kvalitet på matavfallet eftersom den sänder signaler till 

avfallslämnaren att endast organiskt avfall är möjligt att slänga i den. Om påsen är tillverkad 

av plast kan personen tro att det är möjligt att slänga annat plastavfall i den också.  

 

Typ av kärl: 

För hushåll i småhus är det mest lämpligt att använda ett separat ventilerat kärl för insamling 

av matavfall. De främsta fördelarna är att det är enkel lösning att införa, kärlen behöver endast 

delas ut till de hushåll som vill ansluta sig till matavfallsinsamlingen. För tillfället finns en 

upphandling för sophämtning med SITA som gäller fram till 2013. Denna innebär att avfallet 
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hämtas i en enfacksbil som endast kan ta en fraktion i taget, d.v.s. matavfall hämtas ena 

veckan och restavfall den andra veckan (Laurell, B. 2010). Denna lösning är inte optimal men 

tillåter ett möjligt införande av matavfallsinsamling inom en snar framtid. På sikt är det dock 

bättre att använda en tvåfacksbil som kan ta båda fraktionerna samtidigt, detta för att 

underlätta för hushållen som då inte behöver hålla reda på vilken vecka det är för att rätt 

avfallsfraktion ställs ut för hämtning. Det dubblar dessutom effektiviteten på transporten 

eftersom det endast behövs en tur för sophämtningsfordonet för att hämta båda fraktionerna.  

 

Resultatet från enkäten gav att en av de största motivationsåtgärderna Danderyds kommun 

kunde erbjuda hushållen för att öka källsorteringen av förpackningar var fastighetsnära 

insamling. Detta skulle kunna uppnås om avfallshämtning med flerfackskärl erbjuds. Som 

nämnts tidigare i kapitel 2.2.2 innebär detta en konflikt om ansvaret för förpackningarna som 

omfattas av producentansvar, en utredning om detta pågår och resultatet från denna bör 

studeras (Avdagic, N., 2010b). Om det visar sig att det är möjligt att erbjuda fastighetsnära 

insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar, bör detta tas i beaktning vid val 

av kärl. 

 

Flerfamiljshus: 

Anpassning av avfallsutrymmet i flerfamiljshus bör anpassas efter de förutsättningar som 

finns för varje enskilt hus. Det är viktigt att etablera en kommunikation med varje 

fastighetsägare för att en så smidig lösning som möjligt ska kunna uppnås. Dessutom är det 

viktigt att kommunicera att en lyckad matavfallsinsamling både gynnar kommunen, 

fastighetsägaren och de boende. Eftersom en miljöstyrande taxa är önskvärd att införa 

tillsammans med införandet av matavfallsinsamling, kommer detta att innebära en reducerad 

sophämtningsavgift i första hand för fastighetsägaren men på sikt även för de boende, om de 

boende i fastigheten sorterar ut sitt matavfall. 

 

Miljöstyrande taxa: 

Danderyds kommun har redan i dagsläget en viktbaserad avfallstaxa som uppmuntrar 

hushållet i småhus till en ökad källsortering för att få en lägre sophämtningsavgift. Resultat 

från enkätundersökningen visar att det för småhusägarna är viktigt med en reducerad avgift 

för sophämtning om de ansluter sig till utsortering av matavfall. Endast tillhandahållande av 

utrustning var en viktigare motivationsåtgärd. Detta trots att utfallet på frågan, som gällde om 

hushållet tog hänsyn till den viktbaserade taxan, inte gav ett entydigt svar på detta. Endast 22 

% svarade att de minskade sin avfallsmängd och ökade källsorteringen för att sänka sin 

sophämtningsavgift, 41 % svarade att de ”till en viss del” tog den viktbaserade taxan i 

beaktning när det gällde avfallsmängden i sopkärlet. Ett ekonomiskt incitament till att starta 

utsortering av matavfall är dock önskvärt, det leder till ett intresse att ansluta sig, trots att 

många svarade att det var av miljöskäl som hushållet källsorterade.  

 

Frivillig anslutning: 

För att få en hög kvalitet på matavfallet i rötningsprocessen bör en anslutning till utsortering 

av matavfall vara frivillig. Visserligen fås en mindre mängd matavfall än vid obligatorisk 

anslutning, men eftersom rötning är en känslig process är det viktigt att avfallet håller en hög 

kvalitet och det är mer troligt att detta uppnås vid en frivillig anslutning.  

 
Kompletterande faktorer för ett framgångsrikt införande av matavfallsinsamling: 

För att ett införande av matavfallsinsamling ska bli framgångsrikt är det några ytterligare 

faktorer som kan vara bra att tänka på. 
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 Beslutet om matavfallsinsamling måste vara väl förankrat hos hushållen såväl som hos 

politikerna i kommunen. 

 En gedigen och genomtänkt informationskampanj till hushållen måste utformas, både 

för att informera om hur själva sorteringen ska utföras och för de miljövinster som 

uppnås. 

 Inför matavfallsinsamling etappvis, först i villaområden och därefter i flerfamiljshus. 

 Det är viktigt med fortlöpande och regelbunden information både per post och på 

kommunens hemsida. Informationen ska vara lätt att ladda ner och skriva ut, gärna i 

pdf-format. 

 Se till att det är lätt för hushållen att få tag på nya påsar för matavfallet, t.ex. att alla 

mataffärer har ett lager att dela ut till hushållen eller att de delas ut av entreprenören. 

 Regelbunden återkoppling till hushållen om vad som händer med det insamlade 

matavfallet är också viktig så att de känner sig delaktiga i miljöarbetet och 

miljövinster. 

 Om möjligt använda renhållningsfordon med biogas som drivmedel för sophämtning. 

Detta ger en pedagogisk signal till hushållen att resursen från deras sopor används och 

att kretsloppet sluts. 

 

5.3 Diskussion kring resultat från attitydundersökningen 

Mycket information från enkätundersökningen erhölls. Nedan följer en diskussion om 

resultaten uppdelad på källsortering och inställning till matavfallsinsamling.  

5.3.1 Källsortering 

 

Tillgänglighet: 

Resultat från enkäten gav att hushållen källsorterar framförallt tidningar, glas, farligt avfall 

och smått el-avfall. För glas framgick det att flerfamiljshus källsorterar glas i större 

utsträckning än hushåll i småhus. Detta skulle kunna förklaras med att det i många 

flerfamiljshus finns möjlighet att lämna glas i återvinningskärl i soprummet, varför det inte 

behöver transporteras till återvinningsstation. Småhushåll anger att de källsorterar metall, 

plast, papper och farligt avfall i högre utsträckning än hushåll i flerfamiljshus. En förklaring 

till detta skulle kunna vara att dessa fraktioner inte är möjliga att lämna i soprummen i 

flerfamiljshus och att det därför är nödvändigt för en boende i flerfamiljshus att transportera 

dessa fraktioner till en återvinningsstation. Då det är fler som är boende i flerfamiljshus, som 

inte har tillgång till bil än boende i småhus (Stockholms läns landsting, 2002), kan det därför 

vara krångligt att återvinna dessa fraktioner. Fastighetsnära insamling av förpackningar är den 

viktigaste motivationsåtgärden för att öka källsortering både för boende i flerfamiljshus och 

småhus. I dagsläget är det inte möjligt att erbjuda fastighetsnära insamling av förpackningar 

till småhus eftersom det inte är kommunens ansvar utan FTI, förpacknings och 

tidningsinsamlingens. Det pågår insamlingar i flerfackskärl i södra Sverige och resultatet från 

studier av dessa insamlingar bör studeras noga (Avdagic, 2010b). 

Det var framförallt tillgängligheten till återvinningsstationer som var det största problemet för 

hushållen vid källsortering, både vad det gäller antalet återvinningsstationer och att dessa 

ibland var så fulla att det inte gick att lämna sina förpackningar. Detta skulle kunna lösas med 

hjälp av fler återvinningsstationer och att se till att de töms oftare eller att bygga ut 

fastighetsnära insamling av förpackningar. Hage O. et al., (2008) beskriver en studie som 

visar att tillgängligheten och de externa förutsättningarna för källsortering är mycket viktiga 
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och avgörande för att många ska källsortera oavsett om de har en moralisk övertygelse och 

stort miljöengagemang för att källsortera. 

 

Inkomst: 

Inkomstens påverkande av utfallet är svår att värdera i analysen av enkätsvaren bl.a. då 

grupperna för låginkomsttagare är liten, 12 stycken, i småhus och höginkomsttagare i 

flerfamiljshus, 13 stycken. Tendensen är dock att låginkomsttagare i större utsträckning 

källsorterar för att avfallstaxan är viktbaserad och att de är mer positivt inställd till utsortering 

av matavfall. Hage, O. et al. (2008) menar att låginkomsttagare oftare är förknippade med 

deltidsarbete, arbetslöshet och pensionering vilket innebär att dessa grupper har mer tid för 

källsortering.  

 

Utbildning: 

Analyser utfördes på hur utbildning påverkar källsortering, Hage, O. et al. (2008) säger att det 

finns studier i Sverige som visar att högutbildade källsorterar i lägre utsträckning. Resultatet 

från enkäten visade att inga skillnader i sortering mellan högskoleutbildade och gruppen med 

ingen högskoleutbildning fanns för hushåll i småhus. För hushåll i flerfamiljshus gick det inte 

att dra några generella slutsatser om utbildning påverkar utsortering av förpackningar. En 

tendens är att lågutbildade sorterar ut mer än högutbildade men för papper är det endast 12 % 

av lågutbildade som sorterar ut allt mot 24 % av högutbildade. Däremot är det 44 % 

lågutbildade som sorterar ut de mesta utav pappersförpackningarna jämfört med 22 % 

högutbildade. Antal lågutbildade, 34 stycken, är ett litet antal här varför resultatet kan vara 

missvisande. 

 

Ålder:  

Analys utfördes av hur ålder påverkade resultat av källsortering. För hushåll i småhus finns en 

tendens att: 

 Yngre människor källsorterar i något mindre utsträckning. Detta skulle kunna 

förklaras med att småbarnsföräldrar har lite tid över för källsortering.  

 Äldre källsorterar papper i mindre utsträckning, detta skulle kunna förklaras med att 

papper är skrymmande och att många äldre saknar bil, därför blir det svårt att 

källsortera just pappersförpackningar. 

 Det går att se en tendens att yngre människor sorterar ut allt farligt avfall i större 

utsträckning än äldre gör. Detta stöds av Sterner et al., (1998). 

För hushåll i flerfamiljshus är det svårt att dra några slutsatser utav analysen eftersom 

källsorteringen inte skiljer sig särskilt mycket mellan åldersgrupperna. En del kommentarer 

från äldre svarande handlade om att de hade svårt att källsortera då de hade problem att ta sig 

till en återvinningsstation. Detta berodde dels på att det inte fanns så många tillgängliga 

återvinningsstationer och dels på att de inte hade tillgång till bil och att det var långt till 

återvinningsstationer. Detta kan också styrkas med utfallet av fråga 13, ”Hur kan kommunen 

motivera dig att öka din källsortering?”, där de två alternativen ”att fastighetsnära hämtning 

byggs ut” och ”att antalet ÅS ökar” förekommer. 

 

Erfarenhet av matavfallsinsamling: 

De som har erfarenhet av matavfallsinsamling källsorterar även metall, plast och 

pappersförpackningar i högre utsträckning än de som inte har erfarenhet. Detta visade också 

Ahne K. (2007) i sin undersökning av hushållens inställning till avfallshanteringsfrågor i 

framtiden i SÖRAB-regionen. 
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Miljöengagemang: 

Analysen om miljöengagemang gav att de hushåll som svarat att de var mycket oroliga för 

inte sorterade ut sitt farliga avfall och smått el-avfall i någon större utsträckning än övriga. 

Detta gäller för hushåll i småhus såväl som i flerfamiljshus. Det är viktigt att utforma 

informationsmaterial till hushållen så att de förstår bättre att farligt avfall och smått el-avfall 

som skickas tillsammans med restavfallet utgör en källa till utsläpp av miljögifter. 

Vidare går det att utläsa av resultatet från enkätundersökningen att denna grupp också 

källsorterar metallförpackningar i högre utsträckning än övriga. Resultatet var tydligast för 

hushåll i småhus. Det kan återigen påpekas att boende i flerfamiljshus i högre utsträckning 

saknar bil och kan därför ha svårt att transportera förpackningar till återvinningsstationen. 

 

5.3.2 Utsortering av matavfall 

 

Det huvudsakliga syftet med attitydundersökningen var att undersöka invånarna i Danderyds 

kommuns inställning till utsortering av matavfall. Resultat från enkäten gav att det fanns ett 

stort intresse till utsortering av matavfall, nästan 70 % av svarande i småhus och 60 % av 

hushållen i flerfamiljshus är mycket positiva eller positivt inställda till matavfallsinsamling. 

Det finns dessutom ett intresse att göra en stor eller viss ansträngning vid ett eventuellt 

införande av matavfallssortering, tillsammans är det 90 % hushåll i småhus, motsvarande 

siffra för flerfamiljshus är 93 %. 

Vidare finns det ett stort miljöengagemang i hushållen i Danderyds kommun, två tredjedelar 

av de svarande i småhus och drygt hälften i flerfamiljshus svarade att de var villiga att ändra 

sin livsstil till förmån för miljön. Att siffran är lägre för boende i flerfamiljshus kan i viss mån 

förklaras med att det finns många äldre människor i flerfamiljshus utan bil och låg 

konsumtion av varor och resor. Dessa påverkar inte miljön i så stor utsträckning och kan 

heller inte förändra sin livsstil till förmån för miljön. 

Den vidare analysen av hur miljöengagemang påverkar inställningen till matavfallsinsamling 

gav att denna grupp, som antingen svarat att de var mycket oroliga för miljögifter, att de 

definitivt trodde att växthusgaser orsakade klimatförändringen eller att de trodde att deras 

livsstil påverkade miljön och var beredda att förändra sin livsstil till förmån för miljön, var 

mer positivt inställd. De som hade svarat att de hade erfarenhet från matavfallsinsamling var 

mer positivt inställda till en eventuell insamling av matavfall i kommunens regi. De som hade 

erfarenhet av utsortering av matavfall var också villiga att göra en större ansträngning vid en 

eventuell matavfallsinsamling.  

Analysen av inkomstens inverkan på inställning för en utsortering av matavfall gav att 

låginkomsttagare i flerfamiljshus var mer positivt inställda till matavfallsinsamling än övriga. 

För hushåll i småhus gick det inte att dra några slutsatser, detta p.g.a. att gruppen 

låginkomsttagare var mycket liten. Den viktbaserade taxan ger störst effekt för hushåll i 

småhus varför det hade varit intressant att finna ett resultat för denna grupp. 

Frågan, som behandlade om inställningen till matavfallsinsamling förändras då det insamlade 

matavfallet ska användas till utvinning av biogas, gav att de som svarat att de var ”mindre 

positivt inställda”, ”inte alls positivt inställda” till matavfallsinsamling eller ”vet inte” nu blev 

mer positivt inställda. Ungefär 60 % av de boende i småhus och flerfamiljshus svarade att 

deras inställning förändras, detta kan förklara att så många var villiga att göra en stor eller en 

viss ansträngning vid ett eventuellt införande av utsortering av matavfall (ungefär 90 %).  
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5.4 Vidare studier 

 

Resultatet av examensarbetet har baserats på idag förekommande förutsättningar och 

organisation som finns i Danderyds kommun. Enkäten och litteratursökningen gav dock 

resultatet att tillgängligheten är viktigt för en ökad källsortering. Därför vore det intressant att 

vidare studera hur en fastighetsnära hämtning av förpackningar med producentansvar skulle 

kunna utformas i Danderyds kommun.  

Ett annat område att studera är införandet av avfallskvarnar, detta skulle underlätta utsortering 

av matavfall väsentligt. Många av dem som svarat på enkäten var mycket intresserade av 

detta. VA-avdelningen på Danderyds kommun är emellertid mycket tveksamt inställd till 

installationer av avfallskvarnar i avloppsnätet men det kan finnas lösningar där det nermalda 

organiska avfallet samlas in i tank innan det kommer ut i avloppsnätet för transport till 

rötningsanläggning. SÖRAB och Käppala-verken har utfört en studie om avfallskvarnar som 

resulterat i BOA-rapporten (Käppalaförbundet och SÖRAB, 2009). Denna visar att insamling 

av matavfall i separat kärl är att föredra, men den främsta nackdelen för avfallskvarn var det 

relativt höga priset för en installation av en sådan. 
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6 Slutsatser 
 

Utsortering av matavfall för rötning är likvärdigt med förbränning ur ett miljöperspektiv. Det 

finns dock ett flertal positiva fördelar som inte går att värdera såsom att: 

 Näringsämnen och mullbildande egenskaper i rötresten återförs till jorden och 

livsmedelsproduktionen.  

 Biogas är ett förnyelsebart bränsle och att användandet av det leder till minskat 

beroende av fossila bränslen, dessutom är biogas för närvarande en bristvara i 

Stockholmsområdet. 

 Minskat växthusgasutsläpp. 

 En ökad källsortering av övriga återvinningsbara fraktioner vid utsortering av 

matavfall. 

 

Resultatet från enkäten gav bl.a. att det finns ett stort miljöengagemang i Danderyds kommun. 

 Två av tre Danderydsbor är mycket positivt eller positivt inställda till 

matavfallsinsamling. 

 90 % av invånarna är beredda att göra en stor eller viss ansträngning vid ett införande 

av matavfallsinsamling. 

 60 % av invånarna tror att deras livsstil påverkar miljön och är villiga att förändra sin 

livsstil till förmån för miljön. 

 Tillgängligheten till återvinningsstationer är det största problemet för källsortering. 

 

Om det beslutas att utsortering av matavfall ska införas bland hushållen i kommunen, föreslås 

följande insamlingssystem: 

 Matavfallet ska samlas in i papperspåse. 

 Separat ventilerat kärl för matavfall för hushåll i småhus. 

 Frivillig anslutning. 

 Miljöstyrande taxa. 

 Kommunen ska förse hushållen med utrustning. 

 

Det är viktigt att beslutet är väl förankrat hos politiker och bland hushåll vid en eventuell 

matavfallsinsamling. En väl utformad informationskampanj är därför en annan betydande 

framgångsfaktor för att utsortering av matavfall ska bli lyckosamt. 

 

Alltså, utifrån de krav och förutsättningar och den organisation som finns i Danderyds 

kommun föreslår jag att en insamling av matavfall för rötning införs. 
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Bilaga 1 Frågor till kommunerna  
 

 

 

 Hur många invånare bor det i kommunen? 

 

 Hur stor del har möjlighet att sortera ut matavfall? 

 

 Har ni frivilligt eller obligatorisk utsortering av matavfall? 

 

 Vilket insamlingssystem använder ni för villa? 

 

 Vilket insamlingssystem använder ni för flerfamiljshus? 

 

 Renhetsgrad på avfallet? 

 

 Vilken slags taxa använder ni för sophämtning? 

 

 Hur behandlas matavfallet, rötning/kompostering? Var? 

 

 Framgångsfaktorer? 

 

 Problem? 
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Bilaga 2 Frågeformulär till hushåll i småhus 

 

Din inställning till utsortering av matavfall 
 

 

Med denna enkät vill vi få reda på vad invånarna i Danderyd tycker och vilken inställning 

hushållen har till en framtida utsortering av matavfall. Vi vill också få information om ditt 

resonemang kring miljöproblem. 

 

Har du frågor kontakta Ruth Meyer på telefon 08-568 912 26 eller ruthm@kth.se. 

 

Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten och posta den i det frankerade svarskuvertet 

senast den 25:e mars 2010. 

 

 

Bakgrundsinformation: 

 

1. Är du: 

 

 Kvinna 

 Man 

 

2. Ålder: 

 

 – 24 år  

 25-44 år  

 45-64 år  

 65 –  

 

3. Har du studerat vid universitet eller högskola? 

 

 Ja 

 Nej 

 Studerar nu 

 

4. Hushållets sammanlagda inkomst per år: 

 

 0-300 000 

 300 000- 700 000 

 mer än 700 000 

 vill ej svara 

 

5. Antal personer i hushållet:_______ 

 

varav antal barn: 

under 5 år ________ 

mellan 5 och 18år _______ 
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barn över 18 år __________ 

Har ej barn boende i hushållet  

 

 

Några allmänna frågor om miljö och källsortering: 
 

6. I hur stor utsträckning sorterar du ditt hushållsavfall? 

 

Markera i vilken omfattning följande avfallsfraktioner sorteras i ditt hushåll: 

Glas: 

 

Allt:  Det mesta:     Hälften:  En del:  Inget:  Vet inte:  

 

Tidningar:   

  

Allt:  Det mesta:     Hälften:  En del:  Inget:  Vet inte:  

 

Metallförpackningar: 

 

Allt:  Det mesta:     Hälften:  En del:  Inget:  Vet inte:  

 

Plastförpackningar: 

 

Allt:  Det mesta:     Hälften:  En del:  Inget:  Vet inte:  

 

Pappersförpackningar:  

 

Allt:  Det mesta:     Hälften:  En del:  Inget:  Vet inte:  

 

Smått el-avfall:*   

 

Allt:  Det mesta:     Hälften:  En del:  Inget:  Vet inte:  

 

Farligt avfall:**  

 

Allt:  Det mesta:     Hälften:  En del:  Inget:  Vet inte:  

 

*   t.ex. mobiltelefoner, mp3 spelare, hårtork, apparater med sladd eller inbyggda batterier 

** t.ex. Aceton, nagellack, batterier, lågenergilampor, glödlampor, målarfärg  
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Om du inte källsorterar ditt hushållsavfall gå vidare till fråga 8. 

 

7. Jag sorterar ut återvinningsbart material ur mitt hushållsavfall … 

Ringa in hur väl du tycker att påståendet stämmer överens med din åsikt. 

 

 … av miljöskäl 

 

Instämmer inte alls      1 2              3         4 5     Instämmer helt 

 

 … för att det leder till minskade sopkostnader 

 

Instämmer inte alls      1 2              3         4 5     Instämmer helt 

 

 … för att jag känner en moralisk skyldighet. 

 

Instämmer inte alls      1 2              3         4 5     Instämmer helt 

 

 … för att ”samhället” förväntar sig att jag ska göra det. 

 

Instämmer inte alls      1 2              3         4 5     Instämmer helt 

 

 … för att jag ska få plats mer plats i min soptunna. 

 

Instämmer inte alls      1 2              3         4 5     Instämmer helt 

 

 

Kommentar:_______________________________________________________ 

 

 

 

8. Är du orolig för att samhällets utsläpp av miljögifter som t.ex. kvicksilver och bly 

påverkar naturens ekosystem negativt? Kryssa i ett alternativ som mest stämmer in 

på hur du resonerar. 

 

 Ja, jag är mycket orolig.  

 

 Ja, jag är orolig. 

 

 Jag är inte särskilt orolig. 

 

 Nej, jag är inte orolig alls. 

 

 Vet inte. 
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9. Tror du att din livsstil påverkar miljön och klimatet? (Med livsstil menas val av 

färdmedel till och från arbetet samt semester, konsumtion av varor, val av 

uppvärmning av bostad etc.) Kryssa i ett alternativ som mest stämmer in på hur du 

resonerar. 

 

 Ja, jag tror att den påverkar och jag är beredd att ändra min livsstil till förmån för 

miljön. 

 

 Ja, jag tror att den påverkar men jag är inte beredd att ändra min livsstil. 

 

 Nej, jag tror inte att den påverkar. 

 

 Har aldrig funderat på det.  

 

 Vet inte. 

 

 

 

10. Tror du att det sker en klimatförändring p.g.a. ökade utsläpp av växthusgaser? 

Kryssa i ett alternativ som mest stämmer in på hur du resonerar. 

 

 Ja, definitivt. 

 

 Kanske, allt pekar ju på det. 

 

 Nej, det är överdrivet. 

 

 Vet inte. 
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11. Vad upplever du är de största problemen med källsortering av hushållsavfall?  

Välj ut tre alternativ och rangordna dem 1-3 där 1 är den viktigaste anledningen och 

3 den minst viktiga anledningen. 
  

___ Ont om utrymme för förvaring av avfallet i min bostad. 

  

___ Har inte tid.  

 

___ För långt till återvinningsstationen. 

 

___ Vet inte var återvinningsstationen ligger. 

 

___ Har inte fått information om vad och hur jag ska sortera. 

 

___ Skräpigt på återvinningsstationen. 

 

___ Behållarna på återvinningsstationen är ofta fulla.  

 

___ Besvärligt att transportera det källsorterade materialet till återvinningsstationen. 

 

___ Besvärligt att rengöra kladdiga förpackningar. 

 

___ Det blir inte så mycket billigare sopkostnader så jag tycker att det lönar sig. 

 

___ Jag tror inte att källsortering har en positiv påverkan på miljön.  

 
 

12. Vad kan motivera dig till att börja källsortera eller för att få dig att sortera 

mera? Välj ut tre alternativ och rangordna dem 1-3 där 1 är den viktigaste 

anledningen och 3 den minst viktiga anledningen. 

 

___ Att antalet återvinningsstationer ökar, d.v.s. blir mer tillgängliga . 

 

___ Att återvinningsstationerna är rena och snygga. 

 

___ Mer information om miljövinster som ökad källsortering av återvinnbara 

material ger. 

 

___ Att kommunen kontinuerligt informerar hushållen om hur de ska sortera för att 

öka kunskapen, så att man gör rätt. 

 

___ Att mina kostnader för avfallshantering blir lägre så att det lönar sig att 

källsortera. 

 

___ Att fastighetsnära hämtning byggs ut, d.v.s. hämtning av t.ex. tidningar, glas, 

kartong o.s.v. vid tomtgräns. 

 

___ Att andra familjemedlemmar gör det. 
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13. Den nuvarande avgiften för sophämtning beror på hur mycket du slänger. 

Motiverar den rörliga taxan dig att källsortera ditt avfall? Kryssa i ett alternativ 

som mest stämmer in på hur du resonerar. 

 

 Ja. 

 

 Ja, till en viss del. 

 

 Nej, inte särskilt. 

 

 Nej, inte alls. 

 

 

Här följer några frågor om insamling av matavfall. 
 

 

14. Hur positivt inställd till att sortera ut ditt matavfall är du? Kryssa i ett alternativ 

som mest stämmer in på hur du resonerar. 

 

 Mycket positiv. 

 

 Positiv. 

 

 Mindre positiv. 

 

 Inte alls positiv. 

 

 Vet inte. 

 

 

15. Om du är tveksam, vilken faktor gör dig mest fundersam till utsortering av 

matavfall? Kryssa i ett alternativ som mest stämmer in på hur du resonerar. 

 

 Jag är inte tveksam. 

 

 Det är besvärligt att hantera kasserad mat. 

 

 Jag tror att det kommer att medföra luktproblem. 

 

 Jag tror att det kommer att dra till sig skadedjur. 

 

 Jag tror att det kommer att bli krångligt med ett förändrat insamlingssystem. 

 

 Jag har inte plats för en extra soptunna. 

 

 Annat________________________________ 
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16. Om du visste att dina matrester är en resurs, att det är ett alternativt bränsle till 

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

utsortering av matavfall?  Kryssa i ett alternativ. 

 

 Ja 

 

 Nej 

 

 

17. Har du erfarenhet av att sortera ut matavfall? Kryssa i ett alternativ. 

 

 

 Ja 

 

 Nej 

 

 

18. Tror du att utsortering av matavfall kommer att bidra till bättre miljö och 

klimat? Kryssa i ett alternativ som mest stämmer in på hur du resonerar. 

 

 

 Ja. 

 

 Ja, till en viss del. 

 

 Nej, inte särskilt. 

 

 Nej, inte alls. 

 

 Vet inte. 

 

 

19. I vilken mån är du villig att göra en ansträngning om kommunen skulle vilja 

utveckla ett system för utsortering av matavfall? Kryssa i ett alternativ som mest 

stämmer in på hur du resonerar. 

 

 Jag är villig att göra en stor ansträngning. 

 

 Jag är villig att göra en viss ansträngning. 

 

 Jag är inte villig att göra någon ansträngning. 

 

 Vet inte. 
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20. Om kommunen bestämmer att införa insamling av matavfall, på vilket sätt kan 

kommunen motivera dig att sortera ut ditt matavfall? Rangordna 1-4 där 1 är den 

viktigaste anledningen och 4 den minst viktiga anledningen.  

 

___ Kontinuerlig information om positiva miljöeffekter som utsortering av matavfall 

leder till. 

 

___ Kontinuerlig information om hur jag praktiskt ska sortera ut matavfall. 

 

___ Tillhandahålla utrustning för att hantera hushållets matavfall som t.ex. 

papperspåsar, påshållare, soptunna för matavfall samt skötselråd. 

 

___ Billigare sophämtningsavgift om jag sorterar ut hushållets matavfall. 

 

 

21. Om kommunen bestämmer att införa insamling av matavfall, tycker du att 

insamling av matavfall ska vara frivilligt eller obligatoriskt för hushållet? Kryssa 

i ett alternativ. 

 

 Frivilligt. 

 

 Obligatoriskt. 

 

 Vet inte. 

 

 

22. Om kommunen inför insamling av matavfall, är du beredd att betala en 20 % 

högre avfallstaxa för denna service? Kryssa i ett alternativ. 

 

 Ja 

 

 Nej 

 

 Vet inte 

 

 

Här har du möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer: 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 Frågeformulär till hushåll i flerfamiljshus 

 

Din inställning till utsortering av matavfall 
 

 

Med denna enkät vill vi få reda på vad invånarna i Danderyd tycker och vilken inställning 

hushållen har till en framtida utsortering av matavfall. Vi vill också få information om ditt 

resonemang kring miljöproblem. 

 

Har du frågor kontakta Ruth Meyer på telefon 08-568 912 26 eller ruthm@kth.se. 

 

Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten och posta den i det frankerade svarskuvertet 

senast den 25:e mars 2010. 

 

 

 Bakgrundsinformation: 

 

23. Är du: 

 

 Kvinna 

 Man 

 

24. Ålder: 

 

 – 24 år  

 25-44 år  

 45-64 år  

 65 –  

 

25. Har du studerat vid universitet eller högskola? 

 

 Ja 

 Nej 

 Studerar nu 

 

26. Hushållets sammanlagda inkomst per år: 

 

 0-300 000 

 300 000- 700 000 

 mer än 700 000 

 vill ej svara 

 

27. Antal personer i hushållet:_____________________ 

 

varav antal barn: 

under 5 år _____________ 

mellan 5 och 18år ___________ 



 62 

barn över 18 år ______________ 

Har ej barn boende i hushållet ❏ 

 

 

28. Bor du i: 

 

 Bostadsrätt 

 Hyresrätt 

 

 

Några allmänna frågor om miljö och källsortering: 
 

29. I hur stor utsträckning sorterar du ditt hushållsavfall? 

 

Markera i vilken omfattning följande avfallsfraktioner sorteras i ditt hushåll: 
 

Glas: 

 

Allt:  Det mesta:     Hälften:  En del:  Inget:  Vet inte:  

 

Tidningar:   

  

Allt:  Det mesta:     Hälften:  En del:  Inget:  Vet inte:  

 

Metallförpackningar: 

 

Allt:  Det mesta:     Hälften:  En del:  Inget:  Vet inte:  

 

Plastförpackningar: 

 

Allt:  Det mesta:     Hälften:  En del:  Inget:  Vet inte:  

 

Pappersförpackningar:  

 

Allt:  Det mesta:     Hälften:  En del:  Inget:  Vet inte:  

 

Smått el-avfall *:   

 

Allt:  Det mesta:     Hälften:  En del:  Inget:  Vet inte:  

 

Farligt avfall:**  

 

Allt:  Det mesta:     Hälften:  En del:  Inget:  Vet inte:  

 

*   t.ex. mobiltelefoner, mp3 spelare, hårtork, apparater med sladd eller inbyggda batterier 

** t.ex. Aceton, nagellack, batterier, lågenergilampor, glödlampor, målarfärg 
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Om du inte källsorterar ditt hushållsavfall gå vidare till fråga 9. 
 

30. Jag sorterar ut återvinningsbart material ur mitt hushållsavfall … 

Ringa in hur väl du tycker att påståendet stämmer överens med din åsikt. 

 

 … av miljöskäl 

 

Instämmer inte alls      1 2              3         4 5     Instämmer helt 

 

 … för att jag känner en moralisk skyldighet. 

 

Instämmer inte alls      1 2              3         4 5     Instämmer helt 

 

 … för att ”samhället” förväntar sig att jag ska göra det. 

 

Instämmer inte alls      1 2              3         4 5     Instämmer helt 

 

 

Kommentar______________________________________________ 

 

 

31. Är du orolig för att samhällets utsläpp av miljögifter som t.ex. kvicksilver och bly 

påverkar naturens ekosystem negativt? Kryssa i ett alternativ som mest stämmer in 

på hur du resonerar. 

 

 Ja, jag är mycket orolig.  

 

 Ja, jag är orolig. 

 

 Jag är inte särskilt orolig. 

 

 Nej, jag är inte orolig alls. 

 

 Vet inte. 

 

 

32. Tror du att din livsstil påverkar miljön och klimatet? (Med livsstil menas val av 

färdmedel till och från arbetet samt semester, konsumtion av varor, val av 

uppvärmning av bostad etc.) Kryssa i ett alternativ som mest stämmer in på hur du 

resonerar. 

 

 Ja, jag tror att den påverkar och jag är beredd att ändra min livsstil till förmån för 

miljön. 

 

 Ja, jag tror att den påverkar men jag är inte beredd att ändra min livsstil. 

 

 Nej, jag tror inte att den påverkar. 

 

 Vet inte 
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33. Tror du att det sker en klimatförändring p.g.a. ökat utsläpp av växthusgaser? 

Kryssa i ett alternativ. 

 

 Ja, definitivt 

 

 Kanske, allt pekar ju på det. 

 

 Nej det är överdrivet 

 

 Vet inte. 

 

 

 

34. Vad tycker du är de största problemen med källsortering av hushållsavfall? 

Välj ut tre alternativ och rangordna dem 1-3 där 1 är den viktigaste anledningen och 

3 den minst viktiga anledningen. 
  

___ Ont om utrymme för förvaring av avfallet i min bostad. 

  

___ Har inte tid.  

 

___ För långt till återvinningsstationen. 

 

___ Vet inte var återvinningsstationen ligger. 

 

___ Har inte fått information om vad och hur jag ska sortera. 

 

___ Skräpigt på återvinningsstationen. 

 

___ Behållarna på återvinningsstationen är ofta fulla.  

 

___ Besvärligt att transportera det källsorterade materialet till återvinningsstationen. 

 

___ Besvärligt att rengöra kladdiga förpackningar. 

 

___ Jag tror inte att källsortering har en positiv påverkan på miljön. 

 



 65 

 

35. Vad kan motivera dig till att börja källsortera eller för att få dig att sortera 

mera? Rangordna 1-3  där 1 är den viktigaste anledningen och 3 den minst viktiga 

anledningen. 

 

___ Att antalet återvinningsstationer ökar, d.v.s. blir mer tillgängliga . 

 

___ Att återvinningsstationerna är rena och snygga. 

 

___ Mer information om miljövinster som ökad källsortering av återvinnbara 

material ger. 

 

___ Att kommunen kontinuerligt informerar hushållen om hur de ska sortera för att 

öka kunskapen, så att man gör rätt. 

 

___ Att fastighetsnära hämtning byggs ut, d.v.s. hämtning av t.ex. tidningar, glas, 

kartong o.s.v. i soprummet. 

 

___ Att andra familjemedlemmar gör det. 

 

 

Här följer några frågor om insamling av matavfall. 
 

36. Hur positivt inställd till att sortera ut ditt matavfall är du? Kryssa i ett alternativ. 

 

 Mycket positiv 

 

 Positiv 

 

 Mindre positiv 

 

 Inte alls positiv 

 

 Vet inte 

 

37. Om du är tveksam, vilken faktor gör dig mest fundersam till utsortering av 

matavfall? Kryssa i ett alternativ som mest stämmer in på hur du resonerar. 

 

 Jag är inte tveksam. 

 

 Det är besvärligt att hantera kasserad mat. 

 

 Jag tror att det kommer att medföra luktproblem. 

 

 Jag tror att det kommer att dra till sig skadedjur. 

 

 Jag tror att det kommer att bli krångligt med ett förändrat insamlingssystem. 

 

 Annat________________________________ 
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38. Om du visste att dina matrester är en resurs, att det är ett alternativt bränsle till 

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

utsortering av matavfall? Kryssa i ett alternativ. 

 

 Ja 

 

 Nej 

 

39. Har du erfarenhet av att sortera ut matavfall? Kryssa i ett alternativ. 

 

 

 Ja 

 

 Nej 

 

 

40. Tror du att sortering av matavfall kommer att bidra till bättre miljö och klimat? 

Kryssa i ett alternativ som mest stämmer in på hur du resonerar. 

 

 Ja 

 

 Ja, till en viss del 

 

 Nej inte särskilt 

 

 Nej inte alls 

 

 Vet inte 

 

 

41. I vilken mån är du villig att göra en ansträngning om kommunen skulle vilja 

utveckla ett system för utsortering av matavfall och om din 

fastighetsägare/bostadsrättsförening bestämmer sig för att införa det i din 

fastighet. Kryssa i ett alternativ. 

 

 Jag är villig att göra en stor ansträngning 

 

 Jag är villig att göra en viss ansträngning 

 

 Jag är inte villig att göra någon ansträngning 

 

 Vet inte 
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42.  Om kommunen bestämmer sig för att påbörja insamling av matavfall, på vilket 

sätt kan kommunen motivera dig att sortera ut ditt matavfall? Rangordna 1-3 där 

1 är den viktigaste anledningen och 3 den minst viktiga anledningen. 

 

___ Kontinuerlig information om positiva miljöeffekter som utsortering av matavfall 

leder till. 

 

___ Kontinuerlig information om hur jag praktiskt ska sortera ut matavfall. 

 

___ Tillhandahålla utrustning för att hantera hushållets matavfall som t.ex. 

papperspåsar, påshållare samt skötselråd. 

 

 

43. Om kommunen bestämmer att införa insamling av matavfall, tycker du att 

insamling av matavfall ska vara frivilligt eller obligatoriskt för hushållet? Kryssa 

i ett alternativ. 

 

 Frivilligt. 

 

 Obligatoriskt. 

 

 Vet inte. 

 

 

Här har du möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer: 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 Följebrev till enkäten 
       

 

 

 

Din inställning till att sortera ut matavfall 
 

Som ett led i arbetet med kommunens och regionens avfallsplan vill tekniska kontoret i 

Danderyds kommun undersöka hur hushållen i kommunen resonerar kring utsortering av 

matavfall för biologisk behandling.  

 

Varje kommuninvånare genererar i snitt 200 kg hushållsavfall per år varav hälften är 

matavfall. Om matavfallet samlas in och bryts ned kan det bli en ökad resurs för hela 

samhället.  

 

Till detta brev har vi bifogat en enkät om hushållens inställning till miljöfrågor, källsortering 

och utsortering av matavfall. Den som är ansvarig för hantering och källsortering av 

hushållets avfall bör svara på enkäten. 

Enkäten skickas ut till ca 1 000 hushåll i kommunen. För att få ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt är Din åsikt mycket värdefull.  

 

Enkäten är utformad av Ruth Meyer som en del av ett examensarbete vid mastersprogrammet 

”Teknik och hållbar utveckling” vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm på uppdrag av 

Tekniska kontoret i Danderyds kommun. Enkäten tar några minuter att fylla i och ditt svar 

kommer att behandlas anonymt.  

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Ruth Meyer på telefon 08-568 912 26 eller 

ruthm@kth.se. 

 

Ditt svar önskar vi senast 25:e mars 2010. Skicka den ifyllda enkäten i det frankerade 

svarskuvertet som bifogats detta brev.  

  

Tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar, 

 

 

 

Ruth Meyer   David Johannesson 

Studerande KTH, ansvarig för enkäten VA/Avfallschef 
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Bilaga 5 Sammanställning av svar av hushåll i småhus 
 

I denna bilaga presenteras och kommenteras resultaten till enkätundersökningen för hushåll i 

småhus. Tabell 5. Utskick per kommundel. 

 
Tabell 5. Utskick per kommundel. 

Kommundel: Utskick: Svarat (andel i 

kommundel som 

svarat): 

Svarat och rätt ifylld: 

Danderyd 158 103 (65 %) 66 (41 %) 

Enebyberg 138 85 (61 %) 57 (41 %) 

Djursholm 188 106 (56 %) 72 (38 %) 

Stocksund 116 62 (53 %) 39 (33 %) 

Anonyma  3 0 

Totalt: 600 359 (60 %) 234 (39 %) 

 

Antal svarande: 359 => svarsfrekvens: 60 % 

 

Bakgrundsinformation om den svarande, fråga 1-5. 

 

Kön: 

Tabell 6. Könsfördelning för svarande i hushåll i småhus. 

 
Tabell 6. Könsfördelning för svarande i hushåll i småhus. 

Kön: Antal (234): 

Kvinna 179 (76 %) 

Man: 55 (24 %) 

 

 

Åldersfördelning: 

Fel! Hittar inte referenskälla. 
 
Tabell 7. Åldersfördelning för svarande i hushåll i småhus. 

Ålder Antal (234): 

-24 0 (0 %) 

25-44 61 (26 %) 

45-64 101 (43 %) 

65- 72 (31 %) 

 

Utbildning: 

Tabell 8. Utbildningsnivå för svarande i hushåll i småhus. 

Har du studerat vid universitet eller högskola? 

 
Tabell 8. Utbildningsnivå för svarande i hushåll i småhus. 

Högskoleutbildad: Antal (234): 

Ja 189 (80 %) 

Nej 45 (20 %) 

Studerar nu 0 
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Inkomst: 

Tabell 9. Inkomst för svarande i hushåll i småhus. Se även Figur 23. 

Hushållets sammanlagda inkomst per år: 

 
Tabell 9. Inkomst för svarande i hushåll i småhus. 

Inkomst: Antal (234): 

0-300 000 12 (5 %) 

300 000-700 000 74 (32 %) 

700 000- 118 (50 %) 

Vill ej svara 30 (13 %) 

 

 

 
Figur 23. Inkomstfördelning för hushåll i småhus. 

 

Antal hushåll med barn: 

Tabell 10. Antal hushåll med barn för svarande i småhus. 

 
Tabell 10. Antal hushåll med barn för svarande i småhus. 

Hushåll med barn: Antal: 

Under 5 år 34 (15 %) 

Barn mellan 5-18 år 93 (40 %) 

Barn över 18 år 26 (11 %) 

Har ej barn boende i hushållet 112 (48 %) 

 

Fråga 6, källsortering: 

 

I hur stor utsträckning sorterar du ditt hushållsavfall? 

Nedan presenteras de svarande källsorteringsvanor: 

 

Glas: 

Tabell 11. Källsorteringsvanor för glas för hushåll i småhus. 

Inkomstfördelning av svarande i småhus 

0-300 000 
5% 

300 - 700 000 
32% 

700 000 - 
50% 

Vill ej svara 
13% 

0-300 000 
300 - 700 000 
700 000 - 
Vill ej svara 
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Tabell 11. Källsorteringsvanor för glas för hushåll i småhus. 

Källsortering av glas: Antal (234): 

Allt 128 (55 %) 

Det mesta 67 (29 %) 

Hälften 4 (2 %) 

En del 31(13 %) 

Inget 3 (1 %) 

Vet inte 1 (0 %) 

 

 

Tidningar: 

Tabell 12. Källsorteringsvanor för tidningar för hushåll i småhus. 

 
Tabell 12. Källsorteringsvanor för tidningar för hushåll i småhus. 

Källsortering av tidningar: Antal (234): 

Allt 208 (89 %) 

Det mesta 25 (11 %) 

Hälften 0 (0 %) 

En del 0 (0 %) 

Inget 1 (0 %) 

Vet inte 0 (0 %) 

 

 

Metall: 

Tabell 13. Källsorteringsvanor för metall för hushåll i småhus, i andra kolumnen finns 

resultatet för dem som svarat att de har erfarenhet av utsortering av matavfall. 

 
Tabell 13. Källsorteringsvanor för metall för hushåll i småhus, i andra kolumnen finns resultatet för dem 

som svarat att de har erfarenhet av utsortering av matavfall. 

Källsortering av metall: Antal (234): Antal som har 

erfarenhet av 

utsortering av 

matavfall (123) 

Allt 81 (35 %) 46 (37 %) 

Det mesta 50 (22 %) 28 (23 %) 

Hälften 10 (4 %) 8 (6 %) 

En del 31 (13 %) 12 (10 %) 

Inget 61 (26 %) 29 (24 %) 

Vet inte 1 (0 %) 0 

 

Kommentar: I sista kolumnen finns resultatet för alla som svarat på enkäten. 

 

Plast: 

Tabell 14. Källsorteringsvanor för plast för hushåll i småhus, i andra kolumnen finns resultatet 

för dem som svarat att de har erfarenhet av utsortering av matavfall. 
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Tabell 14. Källsorteringsvanor för plast för hushåll i småhus, i andra kolumnen finns resultatet för dem 

som svarat att de har erfarenhet av utsortering av matavfall. 

Källsortering av 

plast: 

Antal, rätt ifyllda 

formulär (234): 

Antal som har 

erfarenhet av 

utsortering av 

matavfall (123) 

Allt 42 (18 %) 22 18 % 

Det mesta 79 (34 %) 50 40 % 

Hälften 10 (4 %) 10  8 % 

En del 34 (15 %) 12  10 % 

Inget 69 (29 %) 10  8 % 

Vet inte 0     0 (0 %) 

 

Kommentar: I andra kolumnen visas resultatet för dem som svarat att de har erfarenhet av 

utsortering av matavfall. 58 % har svarat att de sorterar ut allt eller det mesta av fraktionen 

metall mot 52 % för svarande som fyllt i formuläret rätt. 

 

Papper: 

Tabell 15. Källsorteringsvanor för papper för hushåll i småhus, i andra kolumnen finns 

resultatet för dem som svarat att de har erfarenhet av utsortering av matavfall. 

 
Tabell 15. Källsorteringsvanor för papper för hushåll i småhus, i andra kolumnen finns resultatet för dem 

som svarat att de har erfarenhet av utsortering av matavfall. 

Källsortering av 

papper: 

Antal, rätt ifyllda 

formulär (234): 

Antal som har 

erfarenhet av utsortering 

av matavfall (123) 

Allt 72 (31 %) 41 (33 %) 

Det mesta 87 (37 %) 50 (40 %) 

Hälften 17 (7 %) 10 (8 %) 

En del 33 (14 %) 12 (10 %) 

Inget 25 (11 %) 10 (8 %) 

Vet inte 0 0       

 

Kommentar: I andra kolumnen visas resultatet för dem som svarat att de har erfarenhet av 

utsortering av matavfall. 73 % har svarat att de sorterar ut all eller det mesta av fraktionen 

metall mot 68 % för svarande som fyllt i formuläret rätt. 

 

Smått el-avfall: 

Tabell 16. Källsorteringsvanor för smått el-avfall för hushåll i småhus. 

 
Tabell 16. Källsorteringsvanor för smått el-avfall för hushåll i småhus. 

Källsortering av smått el-

avfall: 

Antal, rätt ifyllda formulär 

(234): 

Allt 180 (77 %) 

Det mesta 33 (14 %) 

Hälften 6 (3 %) 

En del 10 (4 %) 

Inget 5 (2 %) 

Vet inte 0 
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Farligt avfall: 

Tabell 17. Källsorteringsvanor för farligt avfall för hushåll i småhus. 

 
Tabell 17. Källsorteringsvanor för farligt avfall för hushåll i småhus. 

Källsortering av farligt 

avfall: 

Antal, rätt ifyllda formulär 

(234): 

Allt 166 (71 %) 

Det mesta 49 (21 %) 

Hälften 8 (3 %) 

En del 7 (3 %) 

Inget 4 (2 %) 

Vet inte 0 

 

 

 

Fråga 7, sorteringsskäl 

 

Jag sorterar ut återvinningsbart material ur mitt hushållsavfall … 

 

I Tabell 18, visas resultatet för vilka motiv hushållen har för källsortering. Om den svarande 

inte källsorterade skulle den gå vidare till nästa fråga. 209 valde att svara på frågan. Den 

svarande skulle värdera varje påstående från 1-5, 1 om påståendet inte stämde in alls och 5 då 

påståendet stämde in helt. 

 
Tabell 18. Olika skäl för källsortering för hushåll i småhus. 

Sorteringsskäl: Instämmer 

inte alls 1 

2 3 4 Instämmer 

helt 5 

Miljöskäl 0 (0 %) 1 (0 %) 11 (5 %) 38 (18 %) 159 (76 %) 

Sopkostnader 53 (25 %) 32 (15 %) 42 (20 %) 28 (13 %) 54 (26 %) 

Moralisk 

skyldighet 

9 (4 %) 12 (6 %) 39 (19 %) 54 (26 %) 95 (45 %) 

Samhället 

förväntar 

51 (25 %) 28 (13 %) 67 (32 %) 32 (15 %) 31 (15 %) 

Mer plats i 

soptunnan 

100 (48 %) 36 (17 %) 34 (16 %) 21 (10 %) 18 (9 %) 

 

 

 

Fråga 8, miljögifter  

 

Är du orolig för att samhällets utsläpp av miljögifter som t.ex. kvicksilver och bly 

påverkar naturens ekosystem negativt? 

Tabell 19. Resultat för oro för samhällets utsläpp av miljögifter för hushåll i småhus. 
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Tabell 19. Resultat för oro för samhällets utsläpp av miljögifter för hushåll i småhus. 

Miljögifter Antal, rätt ifyllda formulär 

(234): 

Ja, jag är mycket orolig                         64 (27 %) 

Ja, jag är orolig                                     131 (56 %) 

Jag är inte särskilt orolig                        34 (15 %) 

Nej, jag är inte orolig alls                       4 (2 %) 

Vet inte                                                1 (0 %) 

 

Fråga 9, livsstil 

 

Tror du att din livsstil påverkar miljön och klimatet? 

Tabell 20.  Resultat för hur den svarande uppfattar att livsstilen påverkar miljön och om denne 

är beredd att ändra livsstilen för hushåll i småhus. 

 
Tabell 20.  Resultat för hur den svarande uppfattar att livsstilen påverkar miljön och om denne är beredd 

att ändra livsstilen för hushåll i småhus. 

Livsstil  Antal, rätt ifyllda formulär 

(234): 

Ja, jag tror att den påverkar 

och vill ändra        

153 (65 %) 

Ja den påverkar inte ändra                      53 (23 %) 

Nej, jag tror inte att den 

påverkar             

19 (8 %) 

Har aldrig funderat på det                      2 (1 %) 

Vet inte                                               7 (3 %) 

 

 

Fråga 10, klimatförändring 

 

Tror du att det sker en klimatförändring p.g.a. ökade utsläpp av växthusgaser? 

Tabell 21. Resultat för om den svarande tror att det sker en klimatförändring för hushåll i 

småhus. 

 
Tabell 21. Resultat för om den svarande tror att det sker en klimatförändring för hushåll i småhus. 

Klimatförändring Antal, rätt ifyllda formulär 

(234): 

Ja 100 (43 %) 

Kanske 105 (45 %) 

Nej 21 (9 %) 

Vet inte 8 (3 %) 

 

Fråga 11, problem vid källsortering 

 

Vad upplever du är de största problemen med källsortering av hushållsavfall? 

Den svarande har valt ut tre alternativ och rangordnat dessa 1-3, där 1 anger det största 

problemet. Vid inmatning av svaren i Excel-bladet har det största problemet fått värdet 3, det 

näst största problemet vädret 2 och det sista alternativet värdet 1. Samtliga värden har 

summerats och delats med antal svaranden. Tabell 22 nedan visar rangordning av problemen. 
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Tabell 22. Resultat och rangordning av problem svaranden i småhus har vid källsortering. 

Ordning Orsak Värde 

1 Behållarna är ofta fulla 1,08 

2 Ont om utrymme                              1,06 

3 Besvärligt att transportera                 1,03 

4 För långt till återvinningsstationen     0,94 

5 Besvärligt att rengöra förpackningar   0,71 

6 Vet inte var återvinningsstationen      0,60 

7 Skräpigt på återvinningsstationen      0,41 

8 Har inte tid                                      0,30 

9 Inte fått information om hur sortera    0,28 

10 Inte billigare sopkostnader                0,12 

11 Källsortering påverkar inte miljön       0,02 

 

Fråga 12, motivation för källsortering 

 

Vad kan motivera dig till att börja källsortera eller för att få dig att sortera mera? 

Den svarande har valt ut tre alternativ och rangordnat dessa 1-3, där 1 anger den största 

motivationsåtgärden. Vid inmatning av svaren i Excel-bladet har den största 

motivationsåtgärden fått värdet 3, den näst största motivationsåtgärden vädret 2 och det sista 

alternativet värdet 1. Samtliga värden har summerats och delats med antal svaranden. Tabell 

23 nedan visar rangordning av problemen. 

 
Tabell 23. Resultat för vad som kan motivera svarande i småhus till ökad källsortering. 

Ordning Motivationsåtgärd Värde 

1 Att fastighetsnära hämtning byggs ut   1,62 

2 Att antalet återvinningsstationer ökar   1,58 

3 Lägre avfallskostnader så att det lönar sig 0,88 

4 återvinningsstationerna rena snygga    0,74 

5 Kommunen kontinuerligt informerar      0,66 

6 Mer information om miljövinster           0,41 

7 Att andra familjemedlemmar gör det    0,10 

 

Fråga 13, viktbaserad sophämtningsavgift 

 

Den nuvarande avgiften för sophämtning beror på hur mycket du slänger. Motiverar 

den rörliga taxan dig att källsortera ditt avfall?  

Tabell 24 nedan visar resultatet för hur den viktbaserade taxan motiverar hushållet hur stor 

mängd avfall som slängs. 
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Tabell 24. Resultat för hur den viktbaserade taxan motiverar hur stor mängd avfall som slängs i kärl. 

Motiverar den viktbaserade 

avfallstaxan? 

Antal, rätt ifyllda formulär 

(234): 

Ja 52 (22 %) 

Ja, till en viss del 95 (41 %) 

Nej inte särskilt 64 (27 %) 

Nej inte alls 23 (10 %) 

 

Fråga 14, inställning till utsortering av matavfall 

 

Hur positivt inställd till att sortera ut ditt matavfall är du? 

En del enkäter var fel ifyllda med de flesta, 351 stycken (bara 8 hade inte svarat på fråga 14), 

hade lyckats fylla i enkäten rätt på frågan 14, ” Hur positivt inställd till att sortera ut ditt 

matavfall är du?” Denna frågeställning är ett utav huvudämnena i examensarbetet varför det 

var intressant att studera hur alla som hade skickat in enkäten hade svarat och jämföra detta 

resultat med formulär som var rätt ifyllda. Eftersom resultatet varierade en aning visas även 

resultatet för de svarande som fyllt i övriga frågor fel. Tendensen är dock att samma 63 % av 

alla svarande och 70 % av dem som fyllt i formuläret rätt är mycket positiva eller positivt 

inställda till matavfallsinsamling. Se även Tabell 25 nedan för resultatet för alla svarande, rätt 

ifyllda och de som fyllt i formuläret fel. 

 
Tabell 25. Resultat för fråga 14 för alla svarande (351 st.), de rätt ifyllda formulären (234) och de som fyllt 

i enkäterna fel (117). 

Hur positivt inställd till att sortera 

ut ditt matavfall är du? 

Alla svarande 

(351) 

Rätt ifyllda 

(234) 

Fel ifyllda (117) 

Mycket positiv 109 (31 %) 81 (35 %) 26 (22 %) 

Positiv 112 (32 %) 81 (35 %) 31 (26 %) 

Mindre positiv 69 (19 %) 38 (16 %) 31 (26 %) 

Inte alls positiv 48 (14 %) 25 (11 %) 23 (20 %) 

Vet inte 15 (4 %) 9 (4 %) 6 (5 %) 

 

Fråga 15, tveksamhet till utsortering av matavfall 

 

Om du är tveksam, vilken faktor gör dig mest fundersam till utsortering av matavfall? 

Tabell 26 nedan visar resultatet. 

 
Tabell 26. Resultat för eventuella tveksamheter som den svarande boende i småhus har till 

matavfallsinsamling. 

Svarsalternativ: Antal, rätt ifyllda 

formulär (234): 

Jag är inte tveksam                            99 (42 %) 

Besvärligt att hantera kasserad mat     43 (18 %) 

Medföra luktproblem 21 (9 %) 

Dra till sig skadedjur                          38 (16 %) 

krångligt förändrat insamlingssystem   16 (7 %) 

Jag har inte plats för en extra soptunna 7 (3 %) 

Annat 10 (4 %) 

 

Det bör noteras att många som svarat ”annat” angav att de hade väldigt lite matavfall som 

anledning. 
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Fråga 16, Om matavfall är en resurs. 

 

Om du visste att dina matrester är en resurs, att det är ett alternativt bränsle till bilar 

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

matavfall?   

Denna fråga var svår att svara på för dem som redan var positivt inställda till utsortering av 

matavfall. Därför har endast de svarande som är mindre positiva, inte alls positivt inställda 

samt de som svarat ”vet inte” enkätsvar tagits i beaktande i denna fråga. Tabell 27Tabell 26 

nedan visar resultatet. 

 
Tabell 27. Resultatet för dem som svarat att de är mindre positiva, inte alls positiva och vet inte på fråga 

14 om deras inställning till insamling av mat ändras då de får information att matavfall är en resurs. 

Om matavfall är resurs, 

ändrar det din inställning? 

Antal svarande (72) 

Ja 45 (63 %) 

Nej 27 (37 %) 

 

 

Fråga 17, erfarenhet av matavfallsinsamling 

 

Har du erfarenhet av att sortera ut matavfall? 

Tabell 28. Resultatet för hur många boende i småhus som har erfarenhet av utsortering av 

matavfall. 

 
Tabell 28. Resultatet för hur många boende i småhus som har erfarenhet av utsortering av matavfall. 

Har du erfarenhet av att 

sortera ut matavfall? 

Antal, rätt ifyllda formulär 

(234): 

Ja 123 (53 %) 

Nej 111 (47 %) 

 

 

Fråga 18, insamling av matavfall ger bättre klimat 

 

Tror du att utsortering av matavfall kommer att bidra till bättre miljö och klimat? 
Tabell 29. Resultatet för om de svarande boende i småhus tror att insamling av matavfall ger 

bättre klimat. 

 
Tabell 29. Resultatet för om de svarande boende i småhus tror att insamling av matavfall ger bättre 

klimat. 

Insamling av matavfall ger 

bättre klimat 

Antal, rätt ifyllda formulär 

(234): 

Ja 71 (30 %) 

Ja, till viss del 106 (45 %) 

Nej inte särskilt 37 (16 %) 

Nej inte alls 7 (3 %) 

Vet ej 13 (6 %) 
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Fråga 19, ansträngning om matavfallsinsamling införs 

 

I vilken mån är du villig att göra en ansträngning om kommunen skulle vilja utveckla 

ett system för utsortering av matavfall? 

 

En del enkäter var fel ifyllda med de flesta, 351 stycken (bara 8 hade inte svarat på fråga 19), 

hade lyckats fylla i enkäten rätt på frågan 19, ”I vilken mån är du villig att göra en 

ansträngning om kommunen skulle vilja utveckla ett system för utsortering av matavfall” 

Denna frågeställning är ett utav huvudämnena i examensarbetet varför det var intressant att 

studera hur alla som hade skickat in enkäten hade svarat och jämföra detta resultat med 

formulär som var rätt ifyllda. Eftersom resultatet varierade en aning visas även resultatet för 

de svarande som fyllt i övriga frågor fel. Tendensen är dock att samma 84 % av alla svarande 

och 90 % av dem som fyllt i formuläret rätt är villiga att göra en stor eller viss ansträngning 

vid ett eventuellt införande av matavfallsinsamling. Tabell 30. Resultat för fråga 19 för alla 

svarande (351 st), de rätt ifyllda formulären (234) och de som fyllt i fel (116). 

 
Tabell 30. Resultat för fråga 19 för alla svarande (351 st), de rätt ifyllda formulären (234) och de som fyllt 

i fel (116). 

I vilken mån är du villig att göra en 

ansträngning…? 

Alla svarande 

(351) 

Rätt ifyllda 

(234) 

Fel ifyllda 

(116) 

Jag är villig att göra en stor 

ansträngning 

114 (33 %) 85 (36 %) 28 (24 %) 

Jag är villig att göra en viss 

ansträngning 

180 (51 %) 126 (54 %) 53 (47 %) 

Jag är inte villig att göra någon 

ansträngning 

38 (11 %) 15 (6 %) 24 (21 %) 

Vet inte 19 (5 %) 8 (4 %) 11 (9 %) 

 

Fråga 20, motivation för att sortera ut matavfall 

 

Om kommunen bestämmer sig för att starta insamling av matavfall, hur kan 

kommunen motivera dig att sortera ut matavfall? 

Den svarande fick rangordna fyra svarsalternativ, där 1 anger den största motivationsåtgärden. 

Vid inmatning av svaren i Excel-bladet har den största motivationsåtgärden fått värdet 4, den 

näst största motivationsåtgärden vädret 3 och det sista alternativet värdet 1. Samtliga värden 

har summerats och delats med antal svaranden. Tabell 31. Resultat för vad som kan motivera 

till utsortering av matavfall. 

 
Tabell 31. Resultat för vad som kan motivera till utsortering av matavfall. 

Ordning Motivationsåtgärd Värde 

1 Tillhandahålla utrustning                      3,65 

2 Billigare sophämtningsavgift                 2,65 

3 Kont info om praktiskt sortera ut          2,18 

4 Kontinuerlig info positiva miljöeffekter    1,53 
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Fråga 21, obligatorisk eller frivillig insamling av matavfall 

 

Om kommunen bestämmer att införa insamling av matavfall, tycker du att insamling av 

matavfall ska vara frivilligt eller obligatoriskt för hushållet? 

Tabell 32. Resultat för om de svarande tyckte att en eventuell insamling av matavfall ska vara 

frivillig eller obligatorisk. 

 
Tabell 32. Resultat för om de svarande tyckte att en eventuell insamling av matavfall ska vara frivillig 

eller obligatorisk. 

Ska insamlingen vara 

frivillig eller obligatorisk 

Antal, rätt ifyllda formulär 

(234): 

Ja 144 (62 %) 

Nej 69 (29 %) 

Vet ej 21 (9 %) 

 

Fråga 22, högre avgift för matavfallsinsamling 

 

Om kommunen inför insamling av matavfall, är du beredd att betala en 20 % högre 

avfallstaxa för denna service? 

Tabell 33. Resultat för om de svarande var beredd att betala en högre sophämtningsavgift om 

en eventuell insamling av matavfall infördes. 

 
Tabell 33. Resultat för om de svarande var beredd att betala en högre sophämtningsavgift om en eventuell 

insamling av matavfall infördes. 

20 % högre 

sophämtningsavgift för 

matavfallsinsamling 

Antal, rätt ifyllda formulär 

(234): 

Ja 40 (17 %) 

Nej 146 (62 %) 

Vet ej 48 (21 %) 

 

Kommentar: Denna fråga upprörde många och gav många kommentarer om att de inte tyckte 

att de skulle betala extra till kommunen eftersom matavfallet är en resurs. 
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Analys av erfarenhet av matavfallsinsamling 

 

Det kan vara av intresse att studera om de som hade erfarenhet av matavfallsinsamling (egen 

kompost, erfarenhet från fritidshus eller tidigare boende i annan kommun med 

matavfallsinsamling)var mer positivt inställda till matavfallsinsamling. Nedan i Tabell 34 

presenteras resultatet på fråga 14 och 19. 

 
Tabell 34. Jämförelse av resultatet på fråga 14 för dem som har erfarenhet av matavfallsinsamling 

jämfört med alla som fyllt i formuläret rätt 

Hur positivt inställd till att sortera ut ditt 

matavfall är du? 

Antal svarande med 

erfarenhet av 

matavfallsinsamling 

(123) 

Rätt ifyllda (234) 

Mycket positiv 56 (45 %) 81 (35 %) 

Positiv 41 (33  %) 81 (35 %) 

Mindre positiv 14 (11 %) 38 (16 %) 

Inte alls positiv 10 (8 %) 25 (11 %) 

Vet inte 2 (2 %) 9 (4 %) 

 

Kommentar: 78 % av dem som har erfarenhet av matavfallsinsamling är mycket positivt eller 

positivt inställda till matavfallsinsamling. Detta kan jämföras med 70 % av de svarande med 

rätt ifyllda formulär.  

 

Tabell 35. Jämförelse av resultatet på fråga 19 för dem som har erfarenhet av 

matavfallsinsamling jämfört med alla som fyllt i formuläret rätt. 

 
Tabell 35. Jämförelse av resultatet på fråga 19 för dem som har erfarenhet av matavfallsinsamling 

jämfört med alla som fyllt i formuläret rätt. 

I vilken mån är du villig att göra en 

ansträngning…? 

Antal svarande med 

erfarenhet av 

matavfallsinsamling 

(123) 

Rätt ifyllda (234) 

Jag är villig att göra en stor ansträngning 52 (42 %) 85 (36 %) 

Jag är villig att göra en viss ansträngning 61 (50 %) 126 (54 %) 

Jag är inte villig att göra någon ansträngning 7 (6 %) 15 (6 %) 

Vet inte 3 (2 %) 8 (4 %) 

 

Kommentar: i denna fråga är inte resultatet lika tydligt som för fråga 14 men 92 % av dem 

som har erfarenhet av matavfallsinsamling är villiga att göra en stor eller viss ansträngning 

vid ett eventuellt införande av matavfallsinsamling. Detta kan jämföras med 90 % av de 

svarande med rätt ifyllda formulär. 
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Analys av hur inkomsten påverkar utfallet 

 

Antalet hushåll med årsinkomst mindre än 300 000: 12 

Antalet hushåll med årsinkomst mellan 300 – 700 000: 74 

Antalet hushåll med årsinkomst över 700 000: 118 

 

 

Hur påverkar inkomsten fråga 7, jag källsorterar mitt avfall för att sänka mina 

sopkostnader. 

 

Tabell 36. Resultatet för hur påståendet ” Jag källsorterar mitt avfall för att sänka mina 

sopkostnader” beror av inkomsten. 

 
Tabell 36. Resultatet för hur påståendet ” Jag källsorterar mitt avfall för att sänka mina sopkostnader” 

beror av inkomsten. 

Årsinkomst: Mindre än 300 000 300 000 – 700 000 Mer än 700 000 

Antal som svarat på 

frågan: 

12 68 101 

Instämmer inte alls, 1 1 (8 %) 19 (28 %) 23 (23 %) 

2 1(8 %) 8 (12 %) 19 (18 %) 

3 4 (33 %) 8 (12 %) 26 (26 %) 

4 1(8 %) 9 (13 %) 15 (15 %) 

5 5 (42 %) 24 (35 %) 18 (18 %) 

 

Kommentar: 42 % av låginkomsttagarna, 35 % av medelinkomsttagarna och 18 % av 

höginkomsttagarna svarar att påståendet ”Jag sorterar ut återvinningsbart material ur mitt 

hushållsavfall för att det leder till minskade sopkostnader” stämmer helt in på deras 

uppfattning. Resultatet är dock ganska osäkert eftersom gruppen låginkomsttagare är liten. 

 

 

Hur påverkar inkomsten fråga 13, ”Motiverar den rörliga taxan dig att källsortera ditt 

avfall?” 

Tabell 37. Resultat för hur den viktbaserade avfallstaxan motiverar till källsortering. 

 
Tabell 37. Resultat för hur den viktbaserade avfallstaxan motiverar till källsortering. 

Årsinkomst: Mindre än 300 000 300 000 – 700 000 Mer än 700 000 

Ja 6 (50 %) 13 (18 %) 28 (24 %) 

Ja, till en viss del 3 (25 %) 32 (43 %) 49 (42 %) 

Nej, inte särskilt 2 (17 %) 20 (27 %) 30 (25 %) 

Nej inte alls 1 (8 %) 9 (12 %) 11 (9 %) 
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Inkomstens påverkan på inställningen till utsortering av matavfall, fråga 14, ” Hur 

positivt inställd till att sortera ut ditt matavfall är du?” 

 

Tabell 38. Resultatet för hur inkomsten på verkar resultatet på fråga 14. 

 
Tabell 38. Resultatet för hur inkomsten på verkar resultatet på fråga 14. 

Hur positivt 

inställd till att 

sortera ut ditt 

matavfall är du? 

Mindre än 

300 000 

300 000 – 

700 000 

Mer än 700 

000 

De 234 rätt 

ifyllda 

formulären 

Alla svarande 

Mycket positiv 4 (33 %) 29 (39 %) 39 (33 %) 81 (35 %)  109 (31 %) 

Positiv 7 (58 %) 25 (34 %) 41 (35 %)   81 (35 %)  112 (32 %) 

Mindre positiv 1 (8 %) 11 (15 %) 20 (17 %) 38 (16 %)  69 (19 %) 

Inte alls positiv 0 5 (7 %) 15 (13 %) 25 (11 %)  48 (14 %) 

Vet inte 0 4 (5 %) 3 (2 %) 9 (4 %)  15 (4 %) 

 

Inkomstens påverkan på inställningen till utsortering av matavfall, fråga 19, ”Hur stor 

ansträngning är du villig att göra om kommunen bestämmer sig för insamling av 

matavfall?” 

 

Tabell 39. Resultatet för hur inkomsten på verkar resultatet på fråga 19. 

 
Tabell 39. Resultatet för hur inkomsten på verkar resultatet på fråga 19. 

Hur positivt 

inställd till att 

sortera ut ditt 

matavfall är du? 

Mindre än 

300 000 

300 000 – 

700 000 

Mer än 700 

000 

De 234 rätt 

ifyllda 

formulären 

Alla svarande 

Stor 

ansträngning                 

5 (42 %) 27 (36 %) 43 (36 %) 85 (36 %) 114 (33 %) 

Viss 

ansträngning 

6 (50 %) 41 (55 %) 61 (52 %) 126 (54 %) 180 (51 %) 

Ingen 

ansträngnig 

1 (8 %) 3 (4 %) 11 (9 %) 15 (6 %) 38 (11 %) 

Vet inte                0 3 (4 %) 3 (3 %) 8 (3 %) 19 (5 %) 

 

Slutsats: Hela denna analys är svår att värdera då det tyvärr är för liten storlek på gruppen 

låginkomsttagare. Tendensen är dock att låginkomsttagare i större utsträckning källsorterar för 

att avfallstaxan är viktbaserad och att de är mer positivt inställd till utsortering av matavfall. 
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Analys av hur utbildning påverkar utfallet 

 

Antal högskoleutbildade: 189 (80 %) 

Antal utan högskoleutbildning: 34 (20 %) 

 

Källsortering: 

Metall: 

Tabell 40. Resultatet för utbildningens inverkan på källsortering av metall. 

 
Tabell 40. Resultatet för utbildningens inverkan på källsortering av metall. 

Källsortering av metall: Antal, rätt ifyllda 

formulär (234): 

Högskoleutbildade 

(189) 

Ingen 

högskoleutbildning 

(45) 

Allt 81 (35 %) 67 (35 %) 14 (31 %) 

Det mesta 50 (22 %) 40 (21 %) 10 (22 %) 

Hälften 10 (4 %) 7 (4 %) 3 (7 %) 

En del 31 (13 %) 25 (13 %) 6 (13 %) 

Inget 61 (26 %) 49 (26 %) 12 (27 %) 

Vet inte 1 (0 %) 1 (1 %) 0  

 

Plast: 

Tabell 41. Resultatet för utbildningens inverkan på källsortering av plast. 

 
Tabell 41. Resultatet för utbildningens inverkan på källsortering av plast. 

Källsortering av 

plast: 

Antal, rätt ifyllda 

formulär (234): 

Högskoleutbildade 

(189) 

Ingen 

högskoleutbildning 

(45) 

Allt 42 (18 %) 33 (17 %) 9 (20 %) 

Det mesta 79 (34 %) 62 (33 %) 17 (38 %) 

Hälften 10 (4 %) 8 (4 %) 2 (4 %) 

En del 34 (15 %) 27 (14 %) 7 (16 %) 

Inget 69 (29 %) 59 (31 %) 10 (22 %) 

Vet inte 0  0     0  

 

Papper: 

Tabell 42. Resultatet för utbildningens inverkan på källsortering av papper. 

 
Tabell 42. Resultatet för utbildningens inverkan på källsortering av papper. 

Källsortering av papper: Antal, rätt ifyllda 

formulär (234): 

Högskoleutbildade 

(189) 

Ingen 

högskoleutbildning 

(45) 

Allt 72 (31 %) 59 (31 %) 13 (29 %) 

Det mesta 87 (37 %) 72 (38 %) 15 (33 %) 

Hälften 17 (7 %) 13 (7 %) 4 (9 %) 

En del 33 (14 %) 27 (14 %) 6 (13 %) 

Inget 25 (11 %) 18 (10 %) 7 (16 %) 

Vet inte 0 0 0 

 

Slutsats: Utbildning verkar inte påverka källsortering. 
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Analys av hur ålder påverkar utfallet 

 

Antalet hushåll där den svarande är mellan 25 och 44 år: 61 

Antalet hushåll där den svarande är mellan 45 och 64 år: 101 

Antalet hushåll där den svarande är över 65 år: 72 

 

Metall: 

Tabell 43. Resultatet för hur ålder påverkarresultatet för källsortering av metall. 

 
Tabell 43. Resultatet för hur ålder påverkarresultatet för källsortering av metall. 

Källsortering av 

metall: 

Antal, rätt 

ifyllda 

formulär 

(234): 

25-44 år (61 st.) 45-64 år (101 

st.) 

Över 65 år (72 st.) 

Allt 81 (35 %) 17 (28 %) 39 (39 %) 25 (35 %) 

Det mesta 50 (22 %) 13 (21 %) 21 (20 %) 16 (22 %) 

Hälften 10 (4 %) 1 (2 %) 7 (7 %) 2 (3 %) 

En del 31 (13 %) 11 (18 %) 7 (7 %) 13 (18 %) 

Inget 61 (26 %) 18 (29 %) 27 (27 %) 16 (22 %) 

Vet inte 1 (0 %) 1 (2 %) 0 0  

 

Plast: 

Tabell 44. Resultatet för hur ålder påverkarresultatet för källsortering av plast. 

 
Tabell 44. Resultatet för hur ålder påverkarresultatet för källsortering av plast 

Källsortering av 

plast: 

Alla, rätt 

ifyllda (234): 

25-44 år 45-64 år Över 65 år 

Allt 42 (18 %) 6 (10 %) 22 (22 %) 14 (19 %) 

Det mesta 79 (34 %) 22 (36 %) 34 (34 %) 23 (32 %) 

Hälften 10 (4 %) 2 (3 %) 3 (3 %) 5 (7 %) 

En del 34 (15 %) 11 (18 %) 10 (10 %) 13 (18 %) 

Inget 69 (29 %) 20 (32 %) 32 (32 %) 17 (24 %) 

Vet inte 0 0 0 0  

 

Papper: 

Tabell 45. Resultatet för hur ålder påverkarresultatet för källsortering av papper. 

 
Tabell 45. Resultatet för hur ålder påverkarresultatet för källsortering av papper. 

Källsortering av 

papper: 

Alla, rätt 

ifyllda (234): 

25-44 år 45-64 år Över 65 år 

Allt 72 (31 %) 20 (32 %) 35 (35 %) 17 (24 %) 

Det mesta 87 (37 %) 26 (43 %) 32 (32 %) 29 (40 %) 

Hälften 17 (7 %) 5 (8 %) 5 (5 %) 7 (10 %) 

En del 33 (14 %) 7 (11 %) 14 (14 %) 12 (17 %) 

Inget 25 (11 %) 3 (5 %) 15 (15 %) 7 (9 %) 

Vet inte 0 0 0 0  
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Farligt avfall: 

Tabell 46. Resultatet för hur ålder påverkarresultatet för källsortering av farligt avfall. 

 
Tabell 46. Resultatet för hur ålder påverkarresultatet för källsortering av farligt avfall. 

Källsortering av 

farligt avfall: 

Antal, rätt 

ifyllda 

formulär 

(234): 

25-44 år (61): 45-64 år 

(101): 

Över 65 år (72): 

Allt 166 (71 %) 45 (74 %) 71 (70 %) 49 (68 %) 

Det mesta 49 (21 %) 8 (13 %) 23 (23 %) 18 (25 %) 

Hälften 8 (3 %) 4 (7 %) 3 (3 %) 1 (1 %) 

En del 7 (3 %) 4 (7 %) 0  3 (4 %) 

Inget 4 (2 %) 0  3 (3 %) 1 (1 %) 

Vet inte 0 0 0 0  

 

Slutsats: Det är svårt att se några generella resultat för hur åldern påverkar källsortering. 

Tendensen är att: 

 Yngre människor källsorterar i något mindre utsträckning. Detta skulle kunna 

förklaras med att småbarnsföräldrar har lite tid överför källsortering.  

 Äldre källsorterar papper i mindre utsträckning, detta skulle kunna förklaras med att 

papper är skrymmande och att många äldre saknar bil, därför blir det svårt att 

källsortera just pappersförpackningar. 

 Tendens att yngre människor sorterar ut allt i större utsträckning än äldre. 

 

Analys av hur miljöengagemang påverkar utfallet. 

 

Nedan i Tabell 47 och Tabell 48 visas resultatet för fråga 14 och 19 för dem som på fråga 9 

svarat att de tror att deras livsstil påverkar miljön och att de är beredda att ändra sin livsstil till 

förmån för miljön, på fråga 10 tror att det sker en klimatförändring eller på fråga 8 är mycket 

oroliga för samhällets utsläpp av miljögifter. 

 
Tabell 47. Resultatet för fråga 14 för svarande som svarat på fråga 9 att de tror att deras livsstil påverkar 

miljön och att de är beredda att ändra sin livsstil till förmån för miljön, på fråga 10 tror att det sker en 

klimatförändring eller på fråga 8 är mycket oroliga för samhällets utsläpp av miljögifter. 

Hur positivt 

inställd till att 

sortera ut ditt 

matavfall är du? 

Vill ändra 

livsstil (153) 

Klimatförändring 

(100) 

Miljögifter (64) Alla rätt ifyllda 

(234) 

Mycket positiv 65 (43 %) 47 (47 %) 32 (50 %) 81 (35 %) 

Positiv 56 (37 %) 34 (34 %) 16 (25 %) 81 (35 %) 

Mindre positiv 20 (13 %) 10 (10 %) 7 (10 %) 38 (16 %) 

Inte alls positiv 6 (4 %) 3 (3 %) 5 (8 %) 25 (11 %) 

Vet inte 6 (4 %) 6 (6 %) 4 (6 %) 9 (4 %) 

 

 

 
Tabell 48. Resultatet för fråga 19 för svarande som svarat på fråga 9 att de tror att deras livsstil påverkar 

miljön och att de är beredda att ändra sin livsstil till förmån för miljön, på fråga 10 tror att det sker en 

klimatförändring eller på fråga 8 är mycket oroliga för samhällets utsläpp av miljögifter. 
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I vilken mån är du villig att 

göra en ansträngning…? 

Vill ändra 

livsstil (153) 

Klimatförändring 

(100) 

Miljögifter 

(64) 

Alla rätt 

ifyllda 

(234) 

Jag är villig att göra en stor 

ansträngning 

72 (47 %) 48 (48 %) 37 (58 %) 85 (36 %) 

Jag är villig att göra en viss 

ansträngning 

75 (49 %) 49 (49 %) 7 (39 %) 126 (54 %) 

Jag är inte villig att göra någon 

ansträngning 

5 (3 %) 1 (1 %) 1 (2 %) 15 (6 %) 

Vet inte 1 (1 %) 2 (2 %) 1 (2 %) 8 (4 %) 

 

 

Slutsats: Ökat miljöengagemang medför en mer positiv inställning till utsortering av 

matavfall. 

 

Metall: 

Tabell 49. Resultatet för källsortering av metallförpackningar för dem som svarat på fråga 9 

att de tror att deras livsstil påverkar miljön och att de är beredda att ändra sin livsstil till 

förmån för miljön, på fråga 10 tror att det sker en klimatförändring eller på fråga 8 är mycket 

oroliga för samhällets utsläpp av miljögifter. 

 
Tabell 49. Resultatet för källsortering av metallförpackningar för dem som svarat på fråga 9 att de tror 

att deras livsstil påverkar miljön och att de är beredda att ändra sin livsstil till förmån för miljön, på 

fråga 10 tror att det sker en klimatförändring eller på fråga 8 är mycket oroliga för samhällets utsläpp av 

miljögifter. 

Källsortering av 

metall: 

Vill ändra 

livsstil (153) 

Klimatförän

dring (100) 

Miljögifter (64) Antal (234): 

Allt 62 (41 %) 45 (45 %) 28 (44 %) 81 (35 %) 

Det mesta 32 (21 %) 21 (21 %) 12 (19 %) 50 (22 %) 

Hälften 7 (5 %) 3 (3 %) 2 (3 %) 10 (4 %) 

En del 18 (11 %) 8 (8 %) 9 (14 %) 31 (13 %) 

Inget 33 (21 %) 22 (22 %) 13 (20 %) 61 (26 %) 

Vet inte 1 (1 %) 1 (1 %) 0 1 (0 %) 
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Analys om samband för oro för miljögifter och ökad källsortering av 
farligt avfall. 

 

Nedan i Tabell 50 följer resultatet för dem som svarat på fråga 8 att de var mycket oroliga för 

samhällets utsläpp av miljögifter. En jämförelse om dessa källsorterar ut sitt smått el-avfall 

och farligt avfall i större utsträckning. 

 
Tabell 50. Jämförelse av utsortering av farligt avfall och smått el-avfall, resultat för dem som svarat att de 

är mycket oroliga för samhällets utsläpp av miljögifter jämfört med dem som fyllt i formuläret rätt. 

Utsorteringsgrad: Källsortering 

av smått el-

avfall (64) 

Alla rätt 

ifyllda (234) 

smått el-

avfall 

Källsortering 

av farligt 

avfall (64) 

Alla rätt ifyllda 

(234) farligt 

avfall 

Allt 50 (78 %) 180 (77 %) 50 (78 %) 166 (71  %) 

Det mesta 7 (11 %) 33 (14 %) 6 (9 %) 49 (21 %) 

Hälften 2 (3 %) 6 (3 %) 3 (5 %) 8 (3 %) 

En del 4 (6 %) 10 (4 %) 3 (5 %) 7 (3 %) 

Inget 1 (2 %) 5 (2 %) 2 (3 %) 4 (2 %) 

Vet inte 0 0 0 0 (0 %) 

 

Slutsats: De som är oroliga för miljögifter sorterar inte ut sitt farliga avfall och smått el-avfall. 

Mer information skulle således behövas till hushållen för att förstå kopplingen mellan farligt 

avfall i hushållssopor och miljögifter. 
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Bilaga 6 Sammanställning av svar från hushåll i 
flerfamiljshus 
 

I denna bilaga presenteras resultaten till enkätundersökningen för hushåll i flerfamiljshus. 

 
Tabell 51. Utskick per kommundel. 

Kommundel: Utskick (nådde 

mottagaren): 

Svarat: Svarat och rätt ifylld: 

Danderyd 303 (287) 147 (51 %) 86 (30 %) 

Enebyberg 5 (5) 4 (80%) 3 (60 %) 

Djursholm 47 (45) 23 (51 %) 12 (27 %) 

Stocksund 45 (42) 22 (52 %) 12 (29 %) 

Totalt: 400 (379) 196 (52 %) 114 (30 %) 

 

21 enkäter kom i retur då adressaten flyttat eller var okänd. En gammal dam lämnade också in 

enkäten till information Danderyd då hon inte orkade fylla i den. 379 enkäter nådde fram. 

 

Antal svarande: 196 => svarsfrekvens: 52 % 

 

Helt rätt ifyllda formulär: 114 

 

Bakgrundsinformation om den svarande, fråga 1-6. 

 

Kön: 

Tabell 52. Könsfördelning för svarande i hushåll i flerfamiljshus.  

 
Tabell 52. Könsfördelning för svarande i hushåll i flerfamiljshus. 

Kön: Antal, rätt ifyllda formulär 

(114): 

Kvinna 86 (75 %) 

Man: 24 (25 %) 

 

Åldersfördelning: 

Tabell 53. Åldersfördelning för svarande i hushåll i flerfamiljshus. 

 
Tabell 53. Åldersfördelning för svarande i hushåll i flerfamiljshus. 

Ålder Antal, rätt ifyllda formulär 

(114): 

-24 2 (2 %) 

25-44 27 (24 %) 

45-64 45 (39 %) 

65- 40 (35 %) 
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Utbildning: 

Tabell 54. Utbildningsnivå för svarande i hushåll i flerfamiljshus. 

Har du studerat vid universitet eller högskola? 

 
Tabell 54. Utbildningsnivå för svarande i hushåll i flerfamiljshus. 

Högskoleutbildad: Antal, rätt ifyllda formulär 

(114): 

Ja 78 (68 %) 

Nej 34 (30 %) 

Studerar nu 2 (2 %) 

 

Inkomst: 

Tabell 55. Inkomst för svarande i hushåll i flerfamiljshus. 

Hushållets sammanlagda inkomst per år: 

 
Tabell 55. Inkomst för svarande i hushåll i flerfamiljshus. 

Inkomst: Antal, rätt ifyllda formulär 

(114): 

0-300 000 40 (35 %) 

300 000-700 000 49 (43 %) 

700 000- 13 (11 %) 

Vill ej svara 12 (11 %) 

 

Antal hushåll med barn: 

Tabell 56. Antal hushåll med barn för svarande i flerfamiljshus. 

 
Tabell 56. Antal hushåll med barn för svarande i flerfamiljshus. 

Hushåll med barn: Antal, rätt ifyllda formulär 

(114): 

Under 5 år 7 (6 %) 

Barn mellan 5-18 år 14 (12 %) 

Barn över 18 år 6 (5 %) 

Har ej barn boende i hushållet 90 (78 %) 

 

Bostadstyp: 

Tabell 57. Bostadstyp för svarande i flerfamiljshus. 

 
Tabell 57. Bostadstyp för svarande i flerfamiljshus. 

Bostadstyp: Antal, rätt ifyllda formulär 

(114): 

Bostadsrätt 68 (60 %) 

Hyresrätt 46 (40 %) 
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Fråga 7, källsortering: 

 

I hur stor utsträckning sorterar du ditt hushållsavfall? 

Nedan presenteras de svarande källsorteringsvanor: 

  

Glas: 

Tabell 58 Källsorteringsvanor för glas för hushåll i flerfamiljshus  

 
Tabell 58 Källsorteringsvanor för glas för hushåll i flerfamiljshus. 

Källsortering av glas: Antal, rätt ifyllda 

formulär (114): 

Allt 76 (67 %) 

Det mesta 29 (25 %) 

Hälften 1 (1 %) 

En del 5 (4 %) 

Inget 3 (3 %) 

Vet inte 0 

 

 

Tidningar: 

Tabell 59. Källsorteringsvanor för tidningar för hushåll i flerfamiljshus 

 
Tabell 59. Källsorteringsvanor för tidningar för hushåll i flerfamiljshus. 

Källsortering av 

tidningar: 

Antal, rätt ifyllda 

formulär (114): 

Allt 102 (89 %) 

Det mesta 8 (7 %) 

Hälften 0  

En del 2 (2 %) 

Inget 1 (1 %) 

Vet inte 1 (1 %) 

 

 

Metall: 

Tabell 60. Källsorteringsvanor för metall för hushåll i flerfamiljshus 

 
Tabell 60. Källsorteringsvanor för metall för hushåll i flerfamiljshus. 

Källsortering av 

metall: 

Antal, rätt ifyllda 

formulär (114): 

Allt 32 (28 %) 

Det mesta 16  (14 %) 

Hälften 3 (3 %) 

En del 22 (19 %) 

Inget 39 (34 %) 

Vet inte 2 (2 %) 
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Plast: 

Tabell 61. Källsorteringsvanor för plast för hushåll i flerfamiljshus, i andra kolumnen finns 

resultatet för dem som svarat att de har erfarenhet av utsortering av matavfall.  

 

 
Tabell 61. Källsorteringsvanor för plast för hushåll i flerfamiljshus, i andra kolumnen finns resultatet för 

dem som svarat att de har erfarenhet av utsortering av matavfall. 

Källsortering av 

plast: 

Antal, rätt 

ifyllda formulär 

(114): 

Antal som har 

erfarenhet av 

utsortering av 

matavfall (41) 

Allt 17 (15 %) 6 (15 %) 

Det mesta 25  (22 %) 11 (27 %) 

Hälften 8 (7 %) 4 (10 %) 

En del 19 (17 %) 8 (19 %) 

Inget 44 (39 %) 12 (29 %) 

Vet inte 1 (1 %) 0 (0 %) 

 

Kommentar: I andra kolumnen visas resultatet för dem som svarat att de har erfarenhet av 

utsortering av matavfall. 42 % har svarat att de sorterar ut all eller det mesta av fraktionen 

metall mot 37 % för svarande som fyllt i formuläret rätt. 

 

 

Papper: 

Tabell 62. Källsorteringsvanor för papper för hushåll i flerfamiljshus, i andra kolumnen finns 

resultatet för alla som svarat på enkäten, i tredje kolumnen finns resultatet för dem som svarat 

att de har erfarenhet av utsortering av matavfall. 

 
Tabell 62. Källsorteringsvanor för papper för hushåll i flerfamiljshus, i andra kolumnen finns resultatet 

för alla som svarat på enkäten, i tredje kolumnen finns resultatet för dem som svarat att de har erfarenhet 

av utsortering av matavfall. 

Källsortering av 

papper: 

Antal, rätt 

ifyllda formulär 

(114): 

Antal som har 

erfarenhet av 

utsortering av 

matavfall (41) 

Allt 24 (21 %) 10 (24 %) 

Det mesta 32 (28 %) 13 (32 %) 

Hälften 10 (9 %) 6 (15 %) 

En del 21 (18 %) 6 (15 %) 

Inget 25 (22 %) 6 (15 %) 

Vet inte 2 (2 %) 0 (0 %) 

 

Kommentar: I andra kolumnen visas resultatet för dem som svarat att de har erfarenhet av 

utsortering av matavfall. 56 % har svarat att de sorterar ut all eller det mesta av fraktionen 

metall mot 49 % för svarande som fyllt i formuläret rätt. 
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Smått el-avfall: 

Tabell 63. Källsorteringsvanor för smått el-avfall för hushåll i flerfamiljshus. 

 
Tabell 63. Källsorteringsvanor för smått el-avfall för hushåll i flerfamiljshus. 

Källsortering av smått 

el-avfall: 

Antal, rätt ifyllda 

formulär (114): 

Allt 86 (75 %) 

Det mesta 19 (17 %) 

Hälften 1 (1 %) 

En del 5 (4 %) 

Inget 2 (2 %) 

Vet inte 1 (1 %) 

 

 

Farligt avfall: 

Tabell 64. Källsorteringsvanor för farligt avfall för hushåll i flerfamiljshus. 

 
Tabell 64. Källsorteringsvanor för farligt avfall för hushåll i flerfamiljshus. 

Källsortering av farligt 

avfall: 

Antal, rätt ifyllda 

formulär (114): 

Allt 71 (62 %) 

Det mesta 28 (25 %) 

Hälften 2 (2 %) 

En del 8 (7 %) 

Inget 3 (2 %) 

Vet inte 2 (2 %) 

 

 

Fråga 8, sorteringsskäl 

 

Jag sorterar ut återvinningsbart material ur mitt hushållsavfall … 

 

I Tabell 65, visas resultatet för vilka motiv hushållen har för källsortering. Om den svarande 

inte källsorterade skulle den gå vidare till nästa fråga. 77 valde att svara på frågan. Den 

svarande skulle värdera varje påstående från 1-5, 1 om påståendet inte stämde in alls och 5 då 

påståendet stämde in helt. 

 
Tabell 65. Olika skäl för källsortering för hushåll i flerfamiljshus. 

Sorteringsskäl: Instämmer 

inte alls 1 

2 3 4 Instämmer 

helt 5 

Miljöskäl 1 (1 %) 2 (3 %) 6 (8 %) 13 (17 %) 55 (71 %) 

Moralisk 

skyldighet 

5 (6 %) 2 (3 %) 18 (23 %) 19 (25 %) 33 (43 %) 

Samhället 

förväntar 

17 (22 %) 14 (18 %) 26 (34 %) 10 (13 %) 10 (13 %) 
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Fråga 9, miljögifter  

 

Är du orolig för att samhällets utsläpp av miljögifter som t.ex. kvicksilver och bly 

påverkar naturens ekosystem negativt? 

Tabell 66. Resultat för oro för samhällets utsläpp av miljögifter för hushåll i flerfamiljshus. 

 
Tabell 66. Resultat för oro för samhällets utsläpp av miljögifter för hushåll i flerfamiljshus. 

Miljögifter Antal, rätt ifyllda formulär 

(114): 

Ja, jag är mycket orolig                         23 (20 %) 

Ja, jag är orolig                                     65 (57 %) 

Jag är inte särskilt orolig                        21 (18 %) 

Nej, jag är inte orolig alls                       2 (2 %) 

Vet inte                                                3 (3 %) 

 

Fråga 10, livsstil 

 

Tror du att din livsstil påverkar miljön och klimatet? 

Tabell 67. Resultat för hur den svarande uppfattar att livsstilen påverkar miljön och om denne 

är beredd att ändra livsstilen för hushåll i flerfamiljshus. 

 

 
Tabell 67. Resultat för hur den svarande uppfattar att livsstilen påverkar miljön och om denne är beredd 

att ändra livsstilen för hushåll i flerfamiljshus. 

Livsstil  Antal, rätt ifyllda formulär 

(114): 

Ja, jag tror att den påverkar 

och vill ändra        

59 (52 %) 

Ja den påverkar inte ändra                      34 (30 %) 

Nej, jag tror inte att den 

påverkar             

16 (14 %) 

Vet inte                                               5 (4 %) 

 

 

Fråga 11, klimatförändring 

Tabell 68. Resultat för om den svarande tror att det sker en klimatförändring för hushåll i 

flerfamiljshus. 

Tror du att det sker en klimatförändring p.g.a. ökade utsläpp av växthusgaser? 

 
Tabell 68. Resultat för om den svarande tror att det sker en klimatförändring för hushåll i flerfamiljshus. 

Klimatförändring Antal, rätt ifyllda formulär 

(114): 

Ja 36 (31 %) 

Kanske 60 (53 %) 

Nej 14 (12 %) 

Vet inte 4 (4 %) 
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Fråga 12, problem vid källsortering 

 

Vad upplever du är de största problemen med källsortering av hushållsavfall? 

 

Den svarande har valt ut tre alternativ och rangordnat dessa 1-3, där 1 anger det största 

problemet. Vid inmatning av svaren i Excel-bladet har det största problemet fått värdet 3, det 

näst största problemet vädret 2 och det sista alternativet värdet 1. Samtliga värden har 

summerats och delats med antal svaranden. Tabell 69 nedan visar rangordning av problemen. 

 
Tabell 69. Resultat och rangordning av problem svaranden i flerfamiljshus har vid källsortering. 

Ordning Orsak Värde 

1 Ont om utrymme                              1,82 

2 För långt till återvinningsstationen     0,97 

3 Besvärligt att transportera                 0,83 

4 Behållarna är ofta fulla 0,63 

5 Inte fått information om hur sortera    0,52 

6 Besvärligt att rengöra förpackningar       0,51 

7 Skräpigt på återvinningsstationen      0,25 

8 Har inte tid                                      0,19 

9 Vet inte var återvinningsstationen 0,18 

10 Källsortering påverkar inte miljön       0,09 

 

Fråga 13, motivation för källsortering 

 

Vad kan motivera dig till att börja källsortera eller för att få dig att sortera mera? 

 

Den svarande har valt ut tre alternativ och rangordnat dessa 1-3, där 1 anger den största 

motivationsåtgärden. Vid inmatning av svaren i Excel-bladet har den största 

motivationsåtgärden fått värdet 3, den näst största motivationsåtgärden vädret 2 och det sista 

alternativet värdet 1. Samtliga värden har summerats och delats med antal svaranden. Tabell 

70, nedan visar rangordning av problemen. 

 
Tabell 70. Resultat för vad som kan motivera svarande i flerfamiljshus till ökad källsortering. 

Ordning Motivationsåtgärd Värde 

1 Att fastighetsnära hämtning byggs ut   1,72 

2 Att antalet återvinningsstationer ökar   1,65 

3 Kommunen kontinuerligt informerar      1,05 

4 Mer information om miljövinster           0,82 

5 återvinningsstationerna rena snygga    0,64 

6 Att andra familjemedlemmar gör det    0,06 
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Fråga 14, inställning till utsortering av matavfall 

 

Hur positivt inställd till att sortera ut ditt matavfall är du? 

En del enkäter var fel ifyllda med de flesta, 192 stycken (bara 2 hade inte svarat på fråga 14), 

hade lyckats fylla i enkäten rätt på frågan 14, ” Hur positivt inställd till att sortera ut ditt 

matavfall är du?” Denna frågeställning är ett utav huvudämnena i examensarbetet varför det 

var intressant att studera hur alla som hade skickat in enkäten hade svarat och jämföra detta 

resultat med formulär som var rätt ifyllda. Resultatet stämde överens med båda grupperna, 

alla svarande och de svarande som fyllt i hela formuläret rätt; 60 % är mycket positiva eller 

positivt inställda till matavfallsinsamling. Tabell 71. Resultat för fråga 14 för alla svarande 

(192 st.), de rätt ifyllda formulären (114) och de som fyllt i enkäterna fel (83). 

 

 
Tabell 71. Resultat för fråga 14 för alla svarande (192 st.), de rätt ifyllda formulären (114) och de som fyllt 

i enkäterna fel (83). 

Hur positivt inställd till att sortera 

ut ditt matavfall är du? 

Alla svarande 

(192) 

Rätt ifylld (114) Fel ifylld (83) 

Mycket positiv 46 (24 %) 27 (24 %) 21 (25 %) 

Positiv 71 (36 %) 41 (36 %) 32 (39 %) 

Mindre positiv 42 (22 %) 28 (25 %) 14 (17 %) 

Inte alls positiv 17 (9 %) 11 (10 %) 6 (7 %) 

Vet inte 16 (8 %) 7 (6 %) 10 (12 %) 

 

 

 

Fråga 15, tveksamhet till utsortering av matavfall 

 

Om du är tveksam, vilken faktor gör dig mest fundersam till utsortering av matavfall? 

Tabell 72. Resultat för eventuella tveksamheter som den svarande boende i flerfamiljshus har 

till matavfallsinsamling. 

 
Tabell 72. Resultat för eventuella tveksamheter som den svarande boende i flerfamiljshus har till 

matavfallsinsamling. 

Svarsalternativ: Antal, rätt ifyllda 

formulär (114): 

Jag är inte tveksam                            36 (32 %) 

Besvärligt att hantera kasserad mat     30 (26 % ) 

Medföra luktproblem 19 (17 % ) 

Dra till sig skadedjur                          8 (7 % ) 

krångligt förändrat insamlingssystem   16 (14 %) 

Annat 5 (4 %) 

 

Många som svarat ”annat” angav att de hade väldigt lite matavfall som anledning. 
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Fråga 16, Om matavfall är en resurs. 

 

Om du visste att dina matrester är en resurs, att det är ett alternativt bränsle till bilar 

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

matavfall?   

Denna fråga var svår att svara på för dem som redan var positivt inställda till utsortering av 

matavfall. Därför har endast de svarande som är mindre positiva, inte alls positivt inställda 

samt de som svarat ”vet inte” (46 stycken) enkätsvar tagits i beaktande i denna fråga. Tabell 

73. Resultatet för dem som svarat att de är mindre positiva, inte alls positiva och vet inte på 

fråga 14 om deras inställning till insamling av mat ändras då de får information att matavfall 

är en resurs. 

 

 
Tabell 73. Resultatet för dem som svarat att de är mindre positiva, inte alls positiva och vet inte på fråga 

14 om deras inställning till insamling av mat ändras då de får information att matavfall är en resurs. 

Om matavfall är resurs, 

ändrar det din inställning? 

Antal, rätt ifyllda formulär 

(46): 

Ja 26 (57 %) 

Nej 20 (43 %) 

 

Fråga 17, erfarenhet av matavfallsinsamling 

 

Har du erfarenhet av att sortera ut matavfall? 

Tabell 74. Resultatet för hur många boende i flerfamiljshus som har erfarenhet av utsortering 

av matavfall. 

 
Tabell 74. Resultatet för hur många boende i flerfamiljshus som har erfarenhet av utsortering av 

matavfall. 

Erfarenhet av 

matavfallsinsamling 

Antal, rätt ifyllda formulär 

(114): 

Ja 41 (36 %) 

Nej 73 (64 %) 

 

Fråga 18, insamling av matavfall ger bättre klimat 

 

Tror du att utsortering av matavfall kommer att bidra till bättre miljö och klimat? 
Tabell 75. Resultatet för om de svarande boende i flerfamiljshus tror att insamling av 

matavfall ger bättre klimat. 

 
Tabell 75. Resultatet för om de svarande boende i flerfamiljshus tror att insamling av matavfall ger bättre 

klimat. 

Insamling av matavfall ger 

bättre klimat 

Antal, rätt ifyllda formulär 

(114): 

Ja 34 (30 %) 

Ja, till viss del 51 (45 %) 

Nej inte särskilt 16 (14 %) 

Nej inte alls 1 (1 %) 

Vet ej 12 (10 %) 
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Fråga 19, ansträngning om matavfallsinsamling införs 

 

I vilken mån är du villig att göra en ansträngning om kommunen skulle vilja utveckla 

ett system för utsortering av matavfall och om din fastighetsägare/bostadsrättsförening 

bestämmer sig för att införa det i din fastighet? 

En del enkäter var fel ifyllda med de flesta, 192 stycken (bara 2 hade inte svarat på fråga 14), 

hade lyckats fylla i enkäten rätt på frågan 14, ” Hur positivt inställd till att sortera ut ditt 

matavfall är du?” Denna frågeställning är ett utav huvudämnena i examensarbetet varför det 

var intressant att studera hur alla som hade skickat in enkäten hade svarat och jämföra detta 

resultat med formulär som var rätt ifyllda. Resultatet stämde överens med båda grupperna, 

alla svarande och de svarande som fyllt i hela formuläret rätt; 91 % för alla svarande och 93 

% för svarande som fyllt i formulären rätt är villiga att göra en stor eller viss ansträngning vid 

ett eventuellt införande av matavfallsinsamling. Tabell 76. Resultat för fråga 19 för alla 

svarande (192 st), de rätt ifyllda formulären (114) och de som fyllt i fel (81). 

 
Tabell 76. Resultat för fråga 19 för alla svarande (192 st), de rätt ifyllda formulären (114) och de som fyllt 

i fel (81). 

I vilken mån är du villig att göra en 

ansträngning…? 

Antal (192) Rätt ifylld 

(114) 

Fel ifylld (81) 

Jag är villig att göra en stor 

ansträngning 

84 (44 %) 50 (44 %) 34 (42 %) 

Jag är villig att göra en viss 

ansträngning 

91 (47 %) 56 (49 %) 38 (47 %) 

Jag är inte villig att göra någon 

ansträngning 

13 (7 %) 8 (7 %) 5 (6 %) 

Vet inte 4 (2 %) 0 4 (5 %) 

 

 

Fråga 20, motivation för att sortera ut matavfall 

 

Om kommunen bestämmer sig för att starta insamling av matavfall, hur kan 

kommunen motivera dig att sortera ut matavfall? 

Den svarande fick rangordna tre svarsalternativ, där 1 anger den största motivationsåtgärden. 

Vid inmatning av svaren i Excel-bladet har den största motivationsåtgärden fått värdet 3, den 

näst största motivationsåtgärden vädret 3 och det sista alternativet värdet 1. Samtliga värden 

har summerats och delats med antal svaranden. Tabell 77. Resultat för vad som kan motivera 

till utsortering av matavfall. 

 
Tabell 77. Resultat för vad som kan motivera till utsortering av matavfall. 

Ordning Motivationsåtgärd Värde 

1 Tillhandahålla utrustning                      2,66 

2 Kont info om praktiskt sortera ut          2,04 

3 Kontinuerlig info positiva miljöeffekter    1,31 
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Fråga 21, obligatorisk eller frivillig insamling av matavfall 

 

Om kommunen bestämmer att införa insamling av matavfall, tycker du att insamling av 

matavfall ska vara frivilligt eller obligatoriskt för hushållet? 

Tabell 78. Resultat för om de svarande tyckte att en eventuell insamling av matavfall ska vara 

frivillig eller obligatorisk. 

 
Tabell 78. Resultat för om de svarande tyckte att en eventuell insamling av matavfall ska vara frivillig 

eller obligatorisk. 

Ska insamlingen vara 

frivillig eller obligatorisk 

Antal, rätt ifyllda formulär 

(114): 

Ja 60 (52 %) 

Nej 38 (33 %) 

Vet ej 16 (14 %) 

Analys av erfarenhet av matavfallsinsamling 

 

Det kan vara av intresse att studera om de som hade erfarenhet av matavfallsinsamling (egen 

kompost, erfarenhet från fritidshus eller tidigare boende i annan kommun med 

matavfallsinsamling)var mer positivt inställda till matavfallsinsamling. Nedan i Tabell 79 och 

Tabell 80 presenteras resultatet på fråga 14 och 19. 

 
Tabell 79. Jämförelse av resultatet på fråga 14 för dem som har erfarenhet av matavfallsinsamling 

jämfört med alla som fyllt i formuläret rätt. 

Hur positivt inställd till att sortera ut ditt 

matavfall är du? 

Antal svarande med 

erfarenhet av 

matavfallsinsamling 

(41) 

Rätt ifylld (114) 

Mycket positiv 11 (27 %) 27 (24 %) 

Positiv 18 (44  %) 41 (36 %) 

Mindre positiv 8 (20 %) 28 (25 %) 

Inte alls positiv 3 (7 %) 11 (10 %) 

Vet inte 1 (2 %) 7 (6 %) 

 

Kommentar: 71 % av dem som har erfarenhet av matavfallsinsamling är mycket positivt eller 

positivt inställda till matavfallsinsamling. Detta kan jämföras med 60 % av de svarande med 

rätt ifyllda formulär. 

 
Tabell 80. Jämförelse av resultatet på fråga 19 för dem som har erfarenhet av matavfallsinsamling 

jämfört med alla som fyllt i formuläret rätt. 

I vilken mån är du villig att göra en 

ansträngning…? 

Antal svarande med 

erfarenhet av 

matavfallsinsamling 

(41) 

Rätt ifylld (114) 

Jag är villig att göra en stor ansträngning 20 (49 %) 50 (44 %) 

Jag är villig att göra en viss ansträngning 20 (49 %) 56 (49 %) 

Jag är inte villig att göra någon ansträngning 1 (2 %) 8 (7 %) 

Vet inte 0  0 
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Kommentar: 98 % av dem som har erfarenhet av matavfallsinsamling är villiga att göra en 

stor eller viss ansträngning vid ett eventuellt införande av matavfallsinsamling. Detta kan 

jämföras med 93 % av de svarande med rätt ifyllda formulär. 

 

Analys av hur inkomsten påverkar utfallet 

 

Antalet hushåll med årsinkomst mindre än 300 000: 40 

Antalet hushåll med årsinkomst mellan 300 – 700 000: 49 

Antalet hushåll med årsinkomst över 700 000: 13 

 

Eftersom en boende i ett flerfamiljshus inte direkt kan påverka avfallstaxan genom att 

källsortera så är det inte applicerbart att analysera om sorteringsbeteendet påverkas av 

inkomsten.  

 

Inkomstens påverkan på inställningen till utsortering av matavfall, fråga 14, ” Hur 

positivt inställd till att sortera ut ditt matavfall är du?” 

Tabell 81. Resultatet för hur inkomsten på verkar resultatet på fråga 14. 

 
Tabell 81. Resultatet för hur inkomsten på verkar resultatet på fråga 14. 

Hur positivt 

inställd till att 

sortera ut ditt 

matavfall är du? 

Mindre än 

300 000 

300 000 – 

700 000 

Mer än 700 

000 

De 114 rätt 

ifyllda 

formulären 

Alla svarande 

Mycket positiv 12 (30 %) 10 (20 %) 1 (8 %) 27 (24 %)  46 (24 %) 

Positiv 17 (42 %) 19 (39 %) 4 (31 %)  41 (36 %)  71 (37 %) 

Mindre positiv 7 (18 %) 12 (24 %) 5 (38 %) 28 (25 %)  42 (22 %) 

Inte alls positiv 2 (5 %) 5 (10 %) 2 (15 %) 11 (10 %)  17 (9 %) 

Vet inte 2 (5 %) 3 (6 %) 1 (8 %) 7 (6 %)  16 (8 %) 

 

Inkomstens påverkan på inställningen till utsortering av matavfall, fråga 19, ” I vilken 

mån är du villig att göra en ansträngning om kommunen skulle vilja utveckla ett system 

för utsortering av matavfall och om din fastighetsägare/bostadsrättsförening bestämmer 

sig för att införa det i din fastighet” 

Tabell 82. Resultatet för hur inkomsten på verkar resultatet på fråga 19. 

 
Tabell 82. Resultatet för hur inkomsten på verkar resultatet på fråga 19. 

Hur positivt 

inställd till att 

sortera ut ditt 

matavfall är du? 

Mindre än 

300 000 

300 000 – 

700 000 

Mer än 700 

000 

De 114 rätt 

ifyllda 

formulären 

Alla svarande 

Stor 

ansträngning                 

20 (50 %) 21 (43 %) 2 (15 %) 50 (44 %) 84 (44 %) 

Viss 

ansträngning 

19 (48 %) 24 (49 %) 9 (70 %) 56 (49 %) 91 (47 %) 

Ingen 

ansträngning 

1 (2 %) 4 (8 %) 2 (15 %) 8 (7 %) 13 (7 %) 

Vet inte                0 0  0 0  4 (2 %) 
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Slutsats: Hela denna analys är svår att värdera då det tyvärr är för liten storlek på gruppen 

höginkomsttagare. Analysen ger dock att låginkomsttagare i större utsträckning är mer 

positivt inställd till utsortering av matavfall. 

 

Analys av hur utbildning påverkar utfallet 

 
Antalet högskoleutbildade: 78 

Antal utan högskoleutbildning: 34 

 

Källsortering: 

 

 

Metall: 

Tabell 83. Resultatet för utbildningens inverkan på källsortering av metall. 

 
Tabell 83. Resultatet för utbildningens inverkan på källsortering av metall. 

Källsortering av metall: Antal, rätt ifyllda 

formulär (114): 

Högskoleutbildade 

(78): 

Ingen 

högskoleutbildning 

(34): 

Allt 32 (28 %) 22 (28 %) 10 (29 %) 

Det mesta 16 (14 %) 9 (12 %) 6 (18 %) 

Hälften 3 (3 %) 3 (4 %) 0  

En del 22 (19 %) 13 (17 %) 9 (26 %) 

Inget 39 (34 %) 30 (38 %) 8 (24 %) 

Vet inte 2 (2 %) 1 (1 %) 1 (3 %) 

 

 

Plast: 

Tabell 84. Resultatet för utbildningens inverkan på källsortering av plast. 

 
Tabell 84. Resultatet för utbildningens inverkan på källsortering av plast. 

Källsortering av plast: Antal, rätt ifyllda 

formulär (114): 

Högskoleutbildade 

(78): 

Ingen 

högskoleutbildning 

(34): 

Allt 17 (15 %) 11 (14 %) 6 (18 %) 

Det mesta 25  (22 %) 17 (22 %) 8 (24 %) 

Hälften 8 (7 %) 6 (8 %) 2 (6 %) 

En del 19 (17 %) 13 (17 %) 6 (17 %) 

Inget 44 (39 %) 31 (40 %) 11 (32 %) 

Vet inte 1 (1 %) 0 1 (3 %) 
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Papper: 

Tabell 85. Resultatet för utbildningens inverkan på källsortering av papper. 

 
Tabell 85. Resultatet för utbildningens inverkan på källsortering av papper. 

Källsortering av papper: Antal, rätt ifyllda 

formulär (114): 

Högskoleutbildade 

(78): 

Ingen 

högskoleutbildning 

(34): 

Allt 24 (21 %) 19 (24 %) 4 (12 %) 

Det mesta 32 (28 %) 17 (22 %) 15 (44 %) 

Hälften 10 (9 %) 8 (10 %) 2 (6 %) 

En del 21 (18 %) 16 (21 %) 5 (15 %) 

Inget 25 (22 %) 17 (22 %) 7 (21 %) 

Vet inte 2 (2 %) 1 (1 %) 1 (3 %) 

 

Slutsats: Inga generella slutsatser går att dra om utbildning påverkar boende i flerfamiljshus 

utsortering av förpackningar. En tendens är att lågutbildade sorterar ut mer än högutbildade 

men för papper är det endast 12 % som sorterar ut allt mot 24 % av högutbildade, däremot är 

det 44 % lågutbildade som sorterar ut de mesta utav pappersförpackningarna jämfört med 22 

% högutbildade. Antal lågutbildade, 34 stycken, är ett litet antal varför resultatet kan vara 

missvisande. 

 

Analys av hur ålder påverkar utfallet 

 

Antalet hushåll där den svarande är under 24 år: 2 

Antalet hushåll där den svarande är mellan 25 och 44 år: 27 

Antalet hushåll där den svarande är mellan 45 och 64 år: 45 

Antalet hushåll där den svarande är över 65 år: 40 

 

Gruppen med hushåll där den svarande är under 24 år är så liten, 2 stycken, att denna inte 

tagits med i analysen.  

 

Metall: 

Tabell 86. Resultatet för hur ålder påverkarresultatet för källsortering av metall. 

 
Tabell 86. Resultatet för hur ålder påverkarresultatet för källsortering av metall. 

Källsortering av 

metall: 

Alla (114): 25-44 år (27): 45-64 år (45): Över 65 år (40): 

Allt 32 (28 %) 7 (26 %) 12 (27 %) 13 (32 %) 

Det mesta 16 (14 %) 4 (15 %) 7 (16 %) 4 (10 %) 

Hälften 3 (3 %) 1 (4 %) 2 (4 %) 0 (0 %) 

En del 22 (19 %) 4 (15 %) 7 (16 %) 11 (28 %) 

Inget 39 (34 %) 11 (41 %) 17 (38 %) 10 (25 %) 

Vet inte 2 (2 %) 0  0 2 (5 %) 
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Plast: 

Tabell 87. Resultatet för hur ålder påverkarresultatet för källsortering av plast. 

 
Tabell 87. Resultatet för hur ålder påverkarresultatet för källsortering av plast 

Källsortering av 

plast: 

Alla (114): 25-44 år (27): 45-64 år (45): Över 65 år (40): 

Allt 17 (15 %) 3 (11 %) 6 (13 %) 8 (20 %) 

Det mesta 25 (22 %) 7 (26 %) 11 (24 %) 7 (18 %) 

Hälften 8 (7 %) 1 (4 %) 6 (13 %) 1 (2 %) 

En del 19 (17 %) 5 (18 %) 6 (13 %) 8 (20 %) 

Inget 44 (39 %) 11 (41 %) 16 (36 %) 15 (38 %) 

Vet inte 1 (1 %) 0 0 1 (2 %) 

 

 

Papper: 

Tabell 88. Resultatet för hur ålder påverkarresultatet för källsortering av papper. 

 
Tabell 88. Resultatet för hur ålder påverkarresultatet för källsortering av papper. 

Källsortering av 

papper: 

Alla (114): 25-44 år (27): 45-64 år (45): Över 65 år (40): 

Allt 24 (21 %) 6 (22 %) 8 (18 %) 9 (22 %) 

Det mesta 32 (28 %) 10 (37 %) 14 (31 %) 8 (20 %) 

Hälften 10 (9 %) 3 (11 %) 4 (9 %) 3 (8 %) 

En del 21 (18 %) 4 (15 %) 8 (18 %) 9 (22 %) 

Inget 25 (22 %) 4 (15 %) 11 (24 %) 9 (22 %) 

Vet inte 2 (2 %) 0 0 2 (5 %) 

 

Slutsats: Det är svårt att dra några slutsatser utav analysen eftersom källsorteringen inte 

skiljer sig särskilt mycket mellan åldersgrupperna. En del kommentarer från äldre svarande 

handlade om att de hade svårt att källsortera då de hade problem att ta sig till en 

återvinningsstation. Detta berodde dels på att det inte fanns så många tillgängliga ÅS och dels 

på att de inte hade tillgång till bil och att det var långt till ÅS. Detta kan också styrkas med 

utfallet av fråga 13, ”Hur kan kommunen motivera dig att öka din källsortering?” där de två 

alternativen ”att fastighetsnära hämtning byggs ut” och ”att antalet ÅS ökar”. 
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Analys av hur miljöengagemang påverkar utfallet. 

 

Nedan i Tabell 89 och Tabell 90, visas resultatet för fråga 4 och 19 för dem som på fråga 10 

svarat att de tror att deras livsstil påverkar miljön och att de är beredda att ändra sin livsstil till 

förmån för miljön, på fråga 11 tror att det sker en klimatförändring eller på fråga 9 är mycket 

oroliga för samhällets utsläpp av miljögifter. 

 
Tabell 89. Resultatet för fråga 14 för svarande som svarat på fråga 10 att de tror att deras livsstil 

påverkar miljön och att de är beredda att ändra sin livsstil till förmån för miljön, på fråga 11 tror att det 

sker en klimatförändring eller på fråga 9 är mycket oroliga för samhällets utsläpp av miljögifter. 

Hur positivt 

inställd till att 

sortera ut ditt 

matavfall är 

du? 

Vill ändra 

livsstil (59) 

Klimatförändring 

(36) 

Miljögifter 

(23) 

De 114 rätt 

ifyllda 

formulären 

Mycket positiv 21 (36 %) 13 (36 %) 12 (52 %) 27 (24 %)  

Positiv 25 (42 %) 12 (33 %) 9 (39 %)  41 (36 %)  

Mindre positiv 7 (12 %) 6 (17 %) 1 (4 %) 28 (25 %)  

Inte alls positiv 2 (3 %) 3 (8 %) 1 (4 %) 11 (10 %)  

Vet inte 4 (7 %) 2 (6 %) 0 7 (6 %)  

 

 
Tabell 90. Resultatet för fråga 19 för svarande som svarat på fråga 10 att de tror att deras livsstil 

påverkar miljön och att de är beredda att ändra sin livsstil till förmån för miljön, på fråga 11 tror att det 

sker en klimatförändring eller på fråga 9 är mycket oroliga för samhällets utsläpp av miljögifter. 

I vilken mån är du villig att 

göra en ansträngning…? 

Vill ändra 

livsstil (59) 

Klimatförändring 

(36 ) 

Miljögifter 

(23) 

Rätt ifylld 

(114) 

Jag är villig att göra en stor 

ansträngning 

36 (61 %) 21 (58 %) 16 (70 %) 50 (44 %) 

Jag är villig att göra en viss 

ansträngning 

22 (37 %) 15 (42 %) 7 (30 %) 56 (49 %) 

Jag är inte villig att göra någon 

ansträngning 

1 (2 %) 0 0 8 (7 %) 

Vet inte 0 0 0 0 

 

Slutsats: Ökat miljöengagemang medför en mer positiv inställning till utsortering av 

matavfall. 
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Metall: 

Tabell 91. Resultatet för källsortering av metallförpackningar för dem som svarat på fråga 10 

att de tror att deras livsstil påverkar miljön och att de är beredda att ändra sin livsstil till 

förmån för miljön, på fråga 11 tror att det sker en klimatförändring eller på fråga 9 är mycket 

oroliga för samhällets utsläpp av miljögifter. 

 
Tabell 91. Resultatet för källsortering av metallförpackningar för dem som svarat på fråga 10 att de tror 

att deras livsstil påverkar miljön och att de är beredda att ändra sin livsstil till förmån för miljön, på 

fråga 11 tror att det sker en klimatförändring eller på fråga 9 är mycket oroliga för samhällets utsläpp av 

miljögifter. 

Källsortering av 

metall: 

Vill ändra 

livsstil (59) 

Klimatförän

dring (36) 

Miljögifter (23) Antal, rätt ifyllda 

formulär (114): 

Allt 21 (36 %) 11 (36 %) 10 (43 %) 32 (28 %) 

Det mesta 7 (12 %) 3 (8 %) 3 (13 %) 16  (14 %) 

Hälften 1 (2 %) 0 1 (4 %) 3 (3 %) 

En del 10 (17 %) 7 (19 %) 1 (4 %) 22 (19 %) 

Inget 20 (34 %) 15 (42 %) 8 (35 %) 39 (34 %) 

Vet inte 0  0 0 2 (2 %) 

 

Slutsats: Det finns en tendens att de som känner ett engagemang och oro för miljön 

källsorterar ut alla metallförpackningar i en högre utsträckning än övriga.  

Analys om samband för oro för miljögifter och ökad 
källsortering av farligt avfall. 
 

Tabell 92. Jämförelse av utsortering av farligt avfall och smått el-avfall, resultat för dem som 

svarat att de är mycket oroliga för samhällets utsläpp av miljögifter jämfört med dem som 

fyllt i formuläret rätt. 

 
Tabell 92. Jämförelse av utsortering av farligt avfall och smått el-avfall, resultat för dem som svarat att de 

är mycket oroliga för samhällets utsläpp av miljögifter jämfört med dem som fyllt i formuläret rätt. 

Utsorteringsgrad: Källsortering 

av smått el-

avfall (23) 

Alla rätt 

ifyllda (114) 

smått el-

avfall 

Källsortering 

av farligt 

avfall (23) 

Alla rätt ifyllda 

(114) farligt 

avfall 

Allt 18 (78 %) 86 (75 %) 16 (70 %) 71 (62 %) 

Det mesta 1 (4 %) 19 (17 %) 3 (13 %) 28 (25 %) 

Hälften 0 1 (1 %) 0 2 (2 %) 

En del 2 (9 %) 5 (4 %) 1 (4 %) 8 (7 %) 

Inget 1 (4 %) 2 (2 %) 2 (9 %) 3 (2 %) 

Vet inte 1 (4 %) 1 (1 %) 1 (4 %) 2 (2 %) 

 

Slutsats: De som är oroliga för miljögifter sorterar inte ut sitt smått el-avfall och farliga avfall 

i högre utsträckning än övriga. Mer information skulle således behövas till hushållen för att 

förstå kopplingen mellan farligt avfall i hushållssopor och miljögifter. 
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Bilaga 7 Jämförelse av svar från hushåll i småhus och 
flerfamiljshus 
 

Bakgrundsinformation om den svarande, fråga 1-5. 

 

 
Tabell 93. Bakgrundsinformation för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

Totalt  Småhus 

Antal (%) 

Flerfamiljshus 

Antal (%) 

Bor i Småhus 234 (100 %)  

 Bostadsrätt  68 (60 %) 

 Hyresrätt  46 (40 %) 

Kön Kvinna 179 (76 %) 86 (75 %) 

 Man 55 (24 %) 28 (25 %) 

Hushållsstorlek 1 person 28 (12 %) 45 (39 %) 

 2 personer 90 (38 %) 49 (43 %) 

 3 eller fler 116 (50 %) 20 (18 %) 

Hushållssammansättning Har barn i hushållet 122 (52 %) 24 (21 %) 

 Har ej barn i 

hushållet 

112 (48 %) 90 (79 %) 

Ålderssammansättning -24 år 0  2 (2 %) 

 25-44 år 61 (26 %) 27 (24 %) 

 45-64 år 101 (43 %) 45 (39 %) 

 65 år - 72 (31 %) 40 (35 %) 

Högskoleutbildad Ja 189 (81 %) 78 (68 %) 

 Nej 45 (19 %) 34 (30 %) 

 Studerar nu 0 2 (2 %) 

Inkomst 0-300 000 12 (5 %) 40 (35 %) 

 300 – 700 000 74 (31 %) 49 (43 %) 

 700 000 - 118 (50 %) 13 (11 %) 

 Vill ej svara 30 (13 %) 12 (12 %) 

 

Fråga 6, källsortering: 

 

I hur stor utsträckning sorterar du ditt hushållsavfall? 

 

Glas: 

Nedan i Tabell 94 presenteras de svarandes källsorteringsvanor för glas för hushåll i småhus 

och flerfamiljshus. 

 
Tabell 94. Källsorteringsvanor för glas för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

Källsortering av glas: Antal Småhus(234): Antal flerfamiljshus (114): 

Allt 128 (55 %) 76 (67 %) 

Det mesta 67 (29 %) 29  (25 %) 

Hälften 4 (2 %) 1 (1 %) 

En del 31(13 %) 5 (4 %) 

Inget 3 (1 %) 3 (3 %) 

Vet inte 1 (0 %) 0 



 106 

 

 

Tidningar: 

Tabell 95. Källsorteringsvanor för tidningar för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

 
Tabell 95. Källsorteringsvanor för tidningar för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

Källsortering av tidningar: Antal småhus (234): Antal flerfamiljshus (114): 

Allt 208 (89 %) 102 (89 %) 

Det mesta 25 (11 %) 8 (7 %) 

Hälften 0 (0 %) 0  

En del 0 (0 %) 2 (2 %) 

Inget 1 (0 %) 1 (1 %) 

Vet inte 0 (0 %) 1 (1 %) 

 

 

Metall: 

Tabell 96. Källsorteringsvanor för metallförpackningar för hushåll i småhus och 

flerfamiljshus 

 
Tabell 96. Källsorteringsvanor för metallförpackningar för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

Källsortering av metall: Antal småhus (234): Antal, flerfamiljshus 

(114): 

Allt 81 (35 %) 32 (28 %) 

Det mesta 50 (22 %) 16  (14 %) 

Hälften 10 (4 %) 3 (3 %) 

En del 31 (13 %) 22 (19 %) 

Inget 61 (26 %) 39 (34 %) 

Vet inte 1 (0 %) 2 (2 %) 

 

 

Plast: 

Tabell 97. Källsorteringsvanor för plast för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

 
Tabell 97. Källsorteringsvanor för plast för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

Källsortering av plast: Antal småhus (234): Antal flerfamiljshus(114): 

Allt 42 (18 %) 17 (15 %) 

Det mesta 79 (34 %) 25  (22 %) 

Hälften 10 (4 %) 8 (7 %) 

En del 34 (15 %) 19 (17 %) 

Inget 69 (29 %) 44 (39 %) 

Vet inte 0  1 (1 %) 
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Papper: 

Tabell 98. Källsorteringsvanor för papper för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

 
Tabell 98. Källsorteringsvanor för papper för hushåll i småhus och flerfamiljshus 

Källsortering av papper: Antal småhus (234): Antal flerfamiljshus(114): 

Allt 72 (31 %) 24 (21 %) 

Det mesta 87 (37 %) 32 (28 %) 

Hälften 17 (7 %) 10 (9 %) 

En del 33 (14 %) 21 (18 %) 

Inget 25 (11 %) 25 (22 %) 

Vet inte 0 2 (2 %) 

 

 

Smått el-avfall: 

Tabell 99. Källsorteringsvanor för smått el-avfall för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

 
Tabell 99. Källsorteringsvanor för smått el-avfall för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

Källsortering av smått el-

avfall: 

Antal småhus (234): Antal flerfamiljshus (114): 

Allt 180 (77 %) 86 (75 %) 

Det mesta 33 (14 %) 19 (17 %) 

Hälften 6 (3 %) 1 (1 %) 

En del 10 (4 %) 5 (4 %) 

Inget 5 (2 %) 2 (2 %) 

Vet inte 0 1 (1 %) 

 

Farligt avfall: 

Tabell 100. Källsorteringsvanor för farligt avfall för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

 
Tabell 100. Källsorteringsvanor för farligt avfall för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

Källsortering av farligt 

avfall: 

Antal småhus (234): Antal flerfamiljshus(114): 

Allt 166 (71 %) 71 (62  %) 

Det mesta 49 (21 %) 28 (25 %) 

Hälften 8 (3 %) 2 (2 %) 

En del 7 (3 %) 8 (7 %) 

Inget 4 (2 %) 3 (2 %) 

Vet inte 0 2 (2 %) 

 

 

Kommentar: Hushåll i flerfamiljshus anger att de källsorterar glas i högre utsträckning än 

hushåll i småhus. Småhushåll anger att de källsorterar metall, plast, papper och farligt avfall i 

högre utsträckning än hushåll i flerfamiljshus. För smått el-avfall är det ingen skillnad. 
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Fråga 7, sorteringsskäl 

 

 

Jag sorterar ut återvinningsbart material ur mitt hushållsavfall … 

 

I Tabell 101 nedan, visas resultatet för vilka motiv hushållen har för källsortering. Om den 

svarande inte källsorterade skulle den gå vidare till nästa fråga. 209 i småhus och 77 i 

flerfamiljshus valde att svara på frågan. Den svarande skulle värdera varje påstående från 1-5, 

1 om påståendet inte stämde in alls och 5 då påståendet stämde in helt. Det var endast 

påståenden: miljöskäl, moralisk skyldighet och samhället förväntar sig det som var 

applicerbara för både småhus och flerfamiljshus. 

 
Tabell 101. Värdering av olika skäl för källsortering för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

Sorteringsskäl: Instämmer 

inte alls 1 

2 3 4 Instämmer 

helt 5 

Miljöskäl: 

 

Småhus: 0 (0 %) 1 (0 %) 11 (5 %) 38 (18 %) 159 (76 %) 

Flerfamiljshus: 1 (1 %) 2 (3 %) 6 (8 %) 13 (17 %) 55 (71 %) 

Moralisk 

skyldighet 

Småhus: 9 (4 %) 12 (6 %) 39 (19 %) 54 (26 %) 95 (45 %) 

Flerfamiljshus: 5 (6 %) 2 (3 %) 18 (23 %) 19 (25 %) 33 (43 %) 

Samhället 

förväntar 

Småhus: 51 (25 %) 28 (13 %) 67 (32 %) 32 (15 %) 31 (15 %) 

Flerfamiljshus 17 (22 %) 14 (18 %) 26 (34 %) 10 (13 %) 10 (13 %) 

 

Kommentar: Det skiljer inget mellan hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

 

 

Fråga 8 (9), miljögifter  

 

Är du orolig för att samhällets utsläpp av miljögifter som t.ex. kvicksilver och bly 

påverkar naturens ekosystem negativt? 

Tabell 102. Resultat för oro för samhällets utsläpp av miljögifter för hushåll i småhus och 

flerfamiljshus. 

 
Tabell 102. Resultat för oro för samhällets utsläpp av miljögifter för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

Miljögifter Antal, rätt ifyllda formulär 

(234): 

Antal, rätt ifyllda formulär 

(114): 

Ja, jag är mycket orolig                         64 (27 %) 23 (20 %) 

Ja, jag är orolig                                     131 (56 %) 65 (57 %) 

Jag är inte särskilt orolig                        34 (15 %) 21 (18 %) 

Nej, jag är inte orolig alls                       4 (2 %) 2 (2 %) 

Vet inte                                                1 (0 %) 3 (3 %) 

 

Kommentar: Det är ingen större skillnad mellan hushåll i småhus och flerfamiljshus. 
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Fråga 9 (10), livsstil 

 

Tror du att din livsstil påverkar miljön och klimatet? 

Tabell 103. Resultat för hur den svarande uppfattar att livsstilen påverkar miljön och om 

denne är beredd att ändra livsstilen för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

 
Tabell 103. Resultat för hur den svarande uppfattar att livsstilen påverkar miljön och om denne är 

beredd att ändra livsstilen för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

Livsstil  Antal, rätt ifyllda formulär 

(234): 

Antal, rätt ifyllda formulär 

(114): 

Ja, jag tror att den påverkar 

och vill ändra        

153 (65 %) 59 (52 %) 

Ja den påverkar inte ändra                      53 (23 %) 34 (30 %) 

Nej, jag tror inte att den 

påverkar             

19 (8 %) 16 (14 %) 

Har aldrig funderat på det                      2 (1 %)  

Vet inte                                               7 (3 %) 5 (4 %) 

 

Kommentar: Det är fler i småhus som tror att livsstilen påverkar och är beredd att ändra sin 

livsstil till förmån för miljön än boende i flerfamiljshus. Detta kan delvis förklaras med att det 

finns många äldre boende i flerfamiljshus som inte har någon bil och lever mycket sparsamt. 

Dessa påverkar inte miljön i så stor utsträckning och kan därför heller inte ändra sin livsstil.  

 

Fråga 10 (11), klimatförändring 

 

Tror du att det sker en klimatförändring p.g.a. ökade utsläpp av växthusgaser? 

Tabell 104. Resultat för om den svarande tror att det sker en klimatförändring för hushåll i 

småhus och flerfamiljshus. 

 
Tabell 104. Resultat för om den svarande tror att det sker en klimatförändring för hushåll i småhus och 

flerfamiljshus. 

Klimatförändring Antal, rätt ifyllda formulär 

(234): 

Antal, rätt ifyllda formulär 

(114): 

Ja 100 (43 %) 36 (31 %) 

Kanske 105 (45 %) 60 (53 %) 

Nej 21 (9 %) 14 (12 %) 

Vet inte 8 (3 %) 4 (4 %) 

 

Kommentar: Det är fler hushåll i småhus som tror att det sker än klimatförändring än boende i 

flerfamiljshus, å andra sidan är det fler i flerfamiljshus som har angett kanske. 

 

 

Fråga 11 (12), problem vid källsortering 

 

Vad upplever du är de största problemen med källsortering av hushållsavfall? 

Den svarande har valt ut tre alternativ och rangordnat dessa 1-3, där 1 anger det största 

problemet. Vid inmatning av svaren i Excel-bladet har det största problemet fått värdet 3, det 

näst största problemet vädret 2 och det sista alternativet värdet 1. Samtliga värden har 

summerats och delats med antal svaranden. Tabell 105 nedan visar rangordning av 

problemen. 
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Tabell 105. Resultat och rangordning av problem svaranden i småhus har vid källsortering. 

Ordning 
Orsak Värde (småhus) Ordning 

flerfamiljshus 

1 Behållarna är ofta fulla 1,08 4 

2 Ont om utrymme                              1,06 1 

3 Besvärligt att transportera                 1,03 3 

4 För långt till återvinningsstationen     0,94 2 

5 Besvärligt att rengöra förpackningar   0,71 6 

6 Vet inte var återvinningsstationen      0,60 9 

7 Skräpigt på återvinningsstationen      0,41 7 

8 Har inte tid                                      0,30 8 

9 Inte fått information om hur sortera    0,28 5 

10 Inte billigare sopkostnader                0,12 Inte applicerbart 

11 Källsortering påverkar inte miljön       0,02 10 

 

Kommentar: De fyra första orsakerna är samma för både flerfamiljshus och småhus men 

ordningen skiljer sig en aning. Det är framförallt tillgängligheten till ÅS som är det största 

problemet för båda hushållstyper. 

 

 

Fråga 12 (13), motivation för källsortering 

 

Vad kan motivera dig till att börja källsortera eller för att få dig att sortera mera? 

Den svarande har valt ut tre alternativ och rangordnat dessa 1-3, där 1 anger den största 

motivationsåtgärden. Vid inmatning av svaren i Excel-bladet har den största 

motivationsåtgärden fått värdet 3, den näst största motivationsåtgärden vädret 2 och det sista 

alternativet värdet 1. Samtliga värden har summerats och delats med antal svaranden. Tabell 

106 nedan, visar rangordning av problemen. 

 
Tabell 106. Resultat för vad som kan motivera svarande i småhus och flerfamiljshus till ökad 

källsortering. 

Motivationsåtgärd 
Ordning småhus 

Ordning 

flerfamiljshus 

Att fastighetsnära hämtning byggs ut   1 1 

Att antalet återvinningsstationer ökar   2 2 

Lägre avfallskostnader så att det lönar sig 3 Inte applicerbart 

återvinningsstationerna rena snygga    4 5 

Kommunen kontinuerligt informerar      5 3 

Mer information om miljövinster           6 4 

Att andra familjemedlemmar gör det    7 6 
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Kommentar: De två första orsakerna är samma för både flerfamiljshus och småhus men 

ordningen skiljer sig en aning. Det är framförallt tillgängligheten till ÅS som är det största 

problemet för båda hushållstyper. 

 

Fråga 14, inställning till utsortering av matavfall 

 

Hur positivt inställd till att sortera ut ditt matavfall är du? 

Jämförelse mellan dem som fyllt i enkäten rätt för både småhus och flerfamiljshus. Tabell 

107. Resultat för fråga 14 de rätt ifyllda formulären i småhus och flerfamiljshus. 

 
Tabell 107. Resultat för fråga 14 de rätt ifyllda formulären i småhus och flerfamiljshus. 

Hur positivt inställd till att sortera ut ditt 

matavfall är du? 

Rätt ifyllt småhus 

(234) 

Rätt ifyllt 

flerfamiljshus 

(114) 

Mycket positiv 81 (35 %) 27 (24 %) 

Positiv 81 (35 %) 41 (36 %) 

Mindre positiv 38 (16 %) 28 (25 %) 

Inte alls positiv 25 (11 %) 11 (10 %) 

Vet inte 9 (4 %) 7 (6 %) 

 

Kommentar: Hushåll i småhus är mer positivt inställd till att sortera ut matavfall än hushåll i 

flerfamiljshus, 35 % är mycket positivt inställda mot 24 %. 

 

Fråga 15, tveksamhet till utsortering av matavfall 

 

Om du är tveksam, vilken faktor gör dig mest fundersam till utsortering av matavfall? 

Tabell 108. Resultat för eventuella tveksamheter som den svarande boende i småhus och 

flerfamiljshus har till matavfallsinsamling. 

 
Tabell 108. Resultat för eventuella tveksamheter som den svarande boende i småhus och flerfamiljshus 

har till matavfallsinsamling. 

Svarsalternativ: Antal, rätt ifyllda 

formulär småhus (234): 

Antal, rätt ifyllda 

formulär flerfamiljshus 

(114): 

Jag är inte tveksam                            99 (42 %) 36 (32 %) 

Besvärligt att hantera kasserad mat     43 (18 %) 30 (26 % ) 

Medföra luktproblem 21 (9 %) 19 (17 % ) 

Dra till sig skadedjur                          38 (16 %) 8 (7 % ) 

krångligt förändrat insamlingssystem   16 (7 %) 16 (14 %) 

Jag har inte plats för en extra soptunna 7 (3 %) Inte applicerbart 

Annat 10 (4 %) 5 (4 %) 

 

Kommentar: Det är fler hushåll i småhus som har svarat att de inte är tveksamma till 

utsortering av matavfall, 42 % mot 32 %. Dessa är också mer rädda för att matavfall ska dra 

till sig skadedjur, 16 % mot 7 %. Hushåll i flerfamiljshus är mer tveksamma p.g.a. 

luktproblem, 17 % mot 9 %, bevärligt att hantera kasserad mat, 26 % mot 18 %, och krångligt 

med förändrat insamlingssystem, 14 % mot 7 %. 

 

Det bör noteras att många som svarat ”annat” angav att de hade väldigt lite matavfall som 

anledning. 
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Fråga 16, Om matavfall är en resurs. 

 

Om du visste att dina matrester är en resurs, att det är ett alternativt bränsle till bilar 

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

matavfall?   

Denna fråga var svår att svara på för dem som redan var positivt inställda till utsortering av 

matavfall. Därför har endast de svarande som är mindre positiva, inte alls positivt inställda 

samt de som svarat ”vet inte” enkätsvar tagits i beaktande i denna fråga, se även Tabell 109. 

 
Tabell 109. Resultatet för dem som svarat att de är mindre positiva, inte alls positiva och vet inte på fråga 

14 om deras inställning till insamling av mat ändras då de får information att matavfall är en resurs. 

Om matavfall är resurs, 

ändrar det din inställning? 

Antal svarande småhus (72) Antal, svarande 

flerfamiljshus (46): 

Ja 45 (63 %) 26 (57 %) 

Nej 27 (37 %) 20 (43 %) 

 

Fråga 17, erfarenhet av matavfallsinsamling 

 

Har du erfarenhet av att sortera ut matavfall? 

Tabell 110. Resultatet för hur många boende i småhus och flerfamiljshus som har erfarenhet 

av utsortering av matavfall. 

 
Tabell 110. Resultatet för hur många boende i småhus och flerfamiljshus som har erfarenhet av 

utsortering av matavfall. 

Har du erfarenhet av att 

sortera ut matavfall? 

Antal småhus (234): Antal flerfamiljshus (114): 

Ja 123 (53 %) 41 (36 %) 

Nej 111 (47 %) 73 (64 %) 

 

Kommentar: Det är fler hushåll i småhus som har erfarenhet av att samla in matavfall. 

 

Fråga 18, insamling av matavfall ger bättre klimat 

 

Tror du att utsortering av matavfall kommer att bidra till bättre miljö och klimat? 

Tabell 111. Resultatet för om de svarande boende i småhus och flerfamiljshus tror att 

insamling av matavfall ger bättre klimat. 

 
Tabell 111. Resultatet för om de svarande boende i småhus och flerfamiljshus tror att insamling av 

matavfall ger bättre klimat. 

Insamling av matavfall ger 

bättre klimat 

Antal småhus (234): Antal flerfamiljshus(114): 

Ja 71 (30 %) 34 (30 %) 

Ja, till viss del 106 (45 %) 51 (45 %) 

Nej inte särskilt 37 (16 %) 16 (14 %) 

Nej inte alls 7 (3 %) 1 (1 %) 

Vet ej 13 (6 %) 12 (10 %) 

 

Kommentar: Det är ingen större skillnad mellan hushåll i småhus och flerfamiljshus. 
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Fråga 19, ansträngning om matavfallsinsamling införs 

 

I vilken mån är du villig att göra en ansträngning om kommunen skulle vilja utveckla 

ett system för utsortering av matavfall? 

 

Tabell 112 visar jämförelse mellan dem som fyllt i enkäten rätt för både småhus och 

flerfamiljshus. 

 
Tabell 112. Resultat för fråga 19 de rätt ifyllda formulären i småhus och flerfamiljshus. 

I vilken mån är du villig att göra en 

ansträngning…? 

Antal småhus 

(234): 

Antal 

flerfamiljshus 

(114): 

Jag är villig att göra en stor 

ansträngning 

85 (36 %) 50 (44 %) 

Jag är villig att göra en viss 

ansträngning 

126 (54 %) 56 (49 %) 

Jag är inte villig att göra någon 

ansträngning 

15 (6 %) 8 (7 %) 

Vet inte 8 (4 %) 0 

 

Kommentar: Det är fler hushåll i flerfamiljshus, 44 %, som är villiga att göra en stor 

ansträngning för att samla in matavfall än hushåll i småhus, 36 %. Å andra sidan är det fler 

hushåll i småhus, 54 %, som är villiga att göra en viss ansträngning än hushåll i 

flerfamiljshus, 49 %. Tillsammans är det 90 % hushåll i småhus som är villiga att göra en stor 

eller viss ansträngning motsvarande siffra för flerfamiljshus är 93 %, d.v.s. ingen störr 

skillnad. 

 

 

Fråga 20, motivation för att sortera ut matavfall 

 

Om kommunen bestämmer sig för att starta insamling av matavfall, hur kan 

kommunen motivera dig att sortera ut matavfall? 

Tabell 113. Resultat för vad som kan motivera till utsortering av matavfall. 

 
Tabell 113. Resultat för vad som kan motivera till utsortering av matavfall. 

Motivationsåtgärd 
Ordning småhus  

Ordning 

flerfamiljshus 

Tillhandahålla utrustning                      1 1 

Billigare sophämtningsavgift                 2 Inte applicerbart 

Kont info om praktiskt sortera ut          3 2 

Kontinuerlig info positiva miljöeffekter    4 3 

 

Kommentar: Både boende i småhus och flerfamiljshus anser att de tycker att det är viktigast 

att kommunen tillhandahåller utrustning som den viktigaste motivationsåtgärden.  
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Fråga 21, obligatorisk eller frivillig insamling av matavfall 

 

Om kommunen bestämmer att införa insamling av matavfall, tycker du att insamling av 

matavfall ska vara frivilligt eller obligatoriskt för hushållet? 

Tabell 114. Resultat för om de svarande tyckte att en eventuell insamling av matavfall ska 

vara frivillig eller obligatorisk. 

 
Tabell 114. Resultat för om de svarande tyckte att en eventuell insamling av matavfall ska vara frivillig 

eller obligatorisk. 

Ska insamlingen vara 

frivillig eller obligatorisk 

Antal småhus (234): Antal flerfamiljshus (114): 

Ja 144 (62 %) 60 (52 %) 

Nej 69 (29 %) 38 (33 %) 

Vet ej 21 (9 %) 16 (14 %) 

 

Kommentar: Det är fler hushåll i flerfamiljshus, 62 %, som tycker att insamlingen ska vara 

obligatorisk än i småhus, 52 %. Detta kan förklaras med att boende i flerfamiljshus inte kan 

styra lika lätt över en anslutning till matavfallsinsamling och önskar därför att det ska vara 

obligatoriskt. 

 

 

Analys av erfarenhet av matavfallsinsamling 

 
Det kan vara av intresse att studera om de som hade erfarenhet av matavfallsinsamling (egen kompost, 

erfarenhet från fritidshus eller tidigare boende i annan kommun med matavfallsinsamling)var mer 

positivt inställda till matavfallsinsamling. Nedan i Tabell 115 och  

 

 

Tabell 116 presenteras resultatet på fråga 14 och 19. 

 
Tabell 115. Jämförelse av resultatet på fråga 14 för dem som har erfarenhet av matavfallsinsamling 

jämfört med alla som fyllt i formuläret rätt. 

Hur positivt 

inställd till att 

sortera ut ditt 

matavfall är du? 

Antal svarande med 

erfarenhet av 

matavfallsinsamling 

småhus (123) 

Antal 

småhus 

(234) 

Antal svarande med 

erfarenhet av 

matavfallsinsamling 

flerfamiljshus (41) 

Antal flerfamiljshus 

(114) 

Mycket positiv 56 (45 %) 81 (35 %) 11 (27 %) 27 (24 %) 

Positiv 41 (33  %) 81 (35 %) 18 (44  %) 41 (36 %) 

Mindre positiv 14 (11 %) 38 (16 %) 8 (20 %) 28 (25 %) 

Inte alls positiv 10 (8 %) 25 (11 %) 3 (7 %) 11 (10 %) 

Vet inte 2 (2 %) 9 (4 %) 1 (2 %) 7 (6 %) 

 

Kommentar: Det är inte lika många med erfarenhet av matavfallsinsamling i flerfamiljshus, 

27 % som är mycket positivt inställda till matavfallsinsamling som i småhus, 45 %.  
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Tabell 116. Jämförelse av resultatet på fråga 19 för dem som har erfarenhet av matavfallsinsamling 

jämfört med alla som fyllt i formuläret rätt. 

I vilken mån är du 

villig att göra en 

ansträngning…? 

Antal svarande med 

erfarenhet av 

matavfallsinsamling 

småhus (123) 

Antal småhus 

(234) 

Antal svarande med 

erfarenhet av 

matavfallsinsamling 

flerfamiljshus (41) 

Antal 

flerfamiljshus 

(114) 

Jag är villig att 

göra en stor 

ansträngning 

52 (42 %) 85 (36 %) 20 (49 %) 50 (44 %) 

Jag är villig att 

göra en viss 

ansträngning 

61 (50 %) 126 (54 %) 20 (49 %) 56 (49 %) 

Jag är inte villig 

att göra någon 

ansträngning 

7 (6 %) 15 (6 %) 1 (2 %) 8 (7 %) 

Vet inte 3 (2 %) 8 (4 %) 0  0 

 

Kommentar: Det är inte lika många med erfarenhet av matavfallsinsamling i småhus, 42 % 

som är villiga att göra en stor ansträngning som i flerfamiljshus, 49 %.  

 

 

 

Analys av hur inkomsten påverkar utfallet 

 

Tabell 117. Fördelningen av låg- mellan och höginkomsttagare för hushåll i småhus och 

flerfamiljshus. 

 
Tabell 117. Fördelningen av låg- mellan och höginkomsttagare för hushåll i småhus och flerfamiljshus. 

  Småhus Flerfamiljshus 

Inkomst 0-300 000 12 (5 %) 40 (35 %) 

 300 – 700 000 74 (31 %) 49 (43 %) 

 700 000 - 118 (50 %) 13 (11 %) 

 Vill ej svara 30 (13 %) 12 (12 %) 
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Inkomstens påverkan på inställningen till utsortering av matavfall, fråga 14, ” Hur 

positivt inställd till att sortera ut ditt matavfall är du?” 

 

Tabell 118. Resultatet för hur inkomsten på verkar resultatet på fråga 14 för småhus och 

flerfamiljshus. 

 

Hur positivt 

inställd till 

att sortera ut 

ditt 

matavfall är 

du? 

Småhus 

Mindre än 

300 000 

Flerfamiljs

hus 

Mindre än 

300 000 

Småhus 

300 000 – 

700 000 

Flerfamiljshus 

300 000 – 

700 000 

Småhus Mer 

än 700 000 

Flerfamiljshus 

Mer än 700 

000 

Mycket 

positiv 

4 (33 %) 12 (30 %) 29 (39 %) 10 (20 %) 39 (33 %) 1 (8 %) 

Positiv 7 (58 %) 17 (42 %) 25 (34 %) 19 (39 %) 41 (35 %) 4 (31 %) 

Mindre 

positiv 

1 (8 %) 7 (18 %) 11 (15 %) 12 (24 %) 20 (17 %) 5 (38 %) 

Inte alls 

positiv 

0 2 (5 %) 5 (7 %) 5 (10 %) 15 (13 %) 2 (15 %) 

Vet inte 0 2 (5 %) 4 (5 %) 3 (6 %) 3 (2 %) 1 (8 %) 
Tabell 118. Resultatet för hur inkomsten på verkar resultatet på fråga 14 för småhus och flerfamiljshus. 

 

 

Kommentar: Denna analys är svår att värdera p.g.a. små grupper; låginkomsttagare i småhus 

(12 stycken) och höginkomsttagare i flerfamiljshus (13 stycken). Resultatet skiljer sig dock 

ganska mycket för mellaninkomsttagare i småhus och flerfamiljshus. 
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