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Sammanfattning 

I dag verkar både företag och regering för att skapa bättre förutsättningar för vår miljö. Ett sätt 

att göra detta är genom återvinning av förbrukat material. Många kommuner ägnar sig redan idag 

åt insamling av matavfall som bl.a. kan utnyttjas för att producera biogas, en förnybar 

energikälla. Idag är det bara en åttondel av flerbostadshushållen i Stockholm som sorterar ut 

matavfall. Stockholm vatten har satt som mål att år 2020 skall 70% av invånarna i Stockholm 

sortera ut sitt matavfall [1]. Dock är det få som idag ser miljönyttan med att sortera ut mat och 

betraktar detta som en ren obekvämlighet. Det finns därför ett stort behov av förenkling och 

effektivisering av hanteringen och upphämtningen av matavfall. En produktlösning som 

möjliggör en mer bekväm process skulle kunna övertala många att börja sortera ut sitt matavfall.   

Detta projekt har fokuserat på att ta fram ett koncept för en produkt lämpad för köksmiljö som 

tar hänsyn till dagens system för matavfallshantering. Projektet riktar sig mot både stora och små 

hushåll och vill optimera matavfallshanteringen där avhämtning redan finns tillgänglig. 

Initialt utfördes en grundlig förstudie i form av research på internet, intervjuer med yrkespesoner, 

en internetbaserad enkät och en State of the Art. Tester på matavfall utfördes för att undersöka 

hur man kan manipulera det, varpå man kunde besluta om vad maskinen behövde för 

grundfunktioner och formulera en kravspecifikation. Designprocessen utfördes främst med hjälp 

av skisser och CAD- programmet Solid Edge ST7 [2] varefter man producerade en modell i 

skala 1:2 som kunde påvisa det fysiska utseendet.   

Resultatet blev ett koncept för en helt ny typ av köksmaskin som separerar matavfallet från dess 

vätskeinnehåll som sedan kan återföras till avloppet. Detta medför att det kvarstående 



 

matavfallets vikt har minskats. Separeringen sker genom pressning, vilket innebär att 

matavfallets volym minimeras och resultatet blir ett lätthanterligt matavfall.  

Maskinen rymmer inom dimensionerna 282x288x142 mm och lämpar sig därmed som substitut 

för matavfallskärlet under sinken, men kan även placeras uppe på köksbänken. Därmed är 

slutresultatet en matpress som kan anpassa sig efter begränsade utrymmen och optimerar 

hanteringen av matavfall i hushållet.  



 

 

Abstract 

Today both businesses and government are working to create better conditions for the 

environment. One way to do this is through the recycling of waste materials. Many 

municipalities collect food waste that, amongst other uses, can be converted into biofuel, a 

renewable energy source. However, as of today, only one-eighth of Stockholm’s apartment 

households sort food waste. Stockholm Vatten (the Stockholm Water Company) has set a goal of 

ensuring that 70% of Stockholm’s population sort their food waste by 2020. Regrettably, most 

people don’t see the environmental benefits of sorting food waste and consider it as a mere 

inconvenience. Therefore, the process is in dire need of simplification and streamlining. A 

product solution that allows for a more convenient process could persuade many to start sorting 

their food waste. 

The focus of this project has been on developing a product concept suitable for a kitchen 

environment that takes the current system for food waste management into account. The project 

is aimed at both large and small households and to optimize the handling of food waste where 

collection of food waste is already available. 

A pre-study was initially conducted in the form of research on the Internet, interviews with 

professionals, an Internet-based questionnaire and a State of the Art. Tests on food waste was 

carried out to investigate how to manipulate it, which enabled the decision of what basic 

functions were needed for the machine, as well as formulate a spec sheet. The design process 

was carried out mainly with the help of sketches and CAD software Solid Edge ST7 [1] after 

which a 1:2 scale model was produced to visualize the product’s physical appearance. 

The result was a concept for a new type of kitchen appliance that separates food waste from its 

liquid content, the latter of which can then be disposed of as sewer waste. This reduces the 
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weight of the remaining food waste. The separation is enabled by a pressing technique, which 

leads to a decrease in volume. The end result is food waste that is much more manageable. 

The machine fits within the dimensions 282x288x142 mm and is therefore suitable as a 

substitute for food waste bucket under the sink, but can also be placed on top of the kitchen 

counter. Thus, the end result is a so called foodpress that can adapt to limited space and optimize 

the handling of food waste in the household. 
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1 Inledning 

Denna rapport skildrar framtagningsprocessen för en ny typ av köksmaskin som hanterar 

uppkommet matavfall i hemmet, med målet att göra sorteringen mer bekväm och enkel för 

användaren. Inledningsvis skulle, av miljöskäl, en kompostmaskin lämpad för bruk i köket tas 

fram. Målet var att antingen mellanförvara matrester för senare slutkompostering eller gå hela 

vägen till jord där matning och tömning kan ske under betryggade former. I projektets inledande 

del formulerades denna uppgift om från kompostmaskinen till en matavfallsmaskin med syftet 

att ta hand om matavfallet som uppkommer i hemmet med målet att energiåtervinnas, som likväl 

tar hänsyn till miljö och säker användning.  

1.1 Bakgrund 

För att motverka stora klimatkonsekvenser av Människans överutnyttjande av jorden måste vi 

alla anpassa våra vanor och behov. Stockholm Vatten har satt som delmål att 2020 skall 70 % av 

invånarna i Stockholm sortera ut sitt matavfall, men enbart ett mål räcker inte för att få alla att 

bryta vanemönster. Långtifrån alla har möjligheten att sortera ut matavfall men även en stor 

andel av de som har möjligheten betraktar detta som en ren obekvämlighet. För att möta de höga 

ambitionerna behövs därför en ny typ av produkt som förenklar, effektiviserar och ökar 

bekvämligheten vid hanteringen av matavfall.  

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att utifrån ovanstående problemformulering och befintligt system för 

matavfallhantering finna en lösning som kan uppmuntra till utsortering av matavfall i hemmet 

och därmed fånga upp de hushåll som väljer bort utsortering av matavfall trots att det finns 

tillgängligt.   

1.3 Mål 

Målet med projektet är att utveckla en ny typ av produkt för köket som effektivt hanterar 

matavfallet från dess uppkomst tills det lämnar lägenheten. Den skall vara anpassad för en 

köksmiljö och vara utrymmessnål, samtidigt som den är lätt att använda och motverka de 

faktorer som bidrar till obehag vid sortering av matavfall som den ser ut idag. Allt detta med 

målet att matavfallets energiinnehåll kan tas vara på. 

1.4 Avgränsningar 

För att kunna realisera de mål som satts upp med projektet avsattes i början ett antal gränser. 

Produkten skall tas fram på en konceptuell nivå och utgå ifrån det avfallshanteringssystem som 

finns tillgängligt idag och den kostnadsmässigt aspekten skall bortses från. Vidare skall 
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produkten ersätta det traditionella matavfallkärlet under diskbänken och vända sig till hushåll där 

avhämtning för matavfall redan finns tillgänglig.  

2 Konceptgenerering 

2.1 Förstudie 

Innan produktframtagningen kunde inledas utfördes en grundlig förstudie för att erhålla kunskap 

om behoven och kraven från användare och system som skulle kunna ställas på den produkt som 

ämnades ta fram. Förstudien genomfördes även för att kunna styrka den problemformulering 

som projektet baserades i. Den bestod av en internetbaserad enkät, intervjuer med olika aktörer 

och relevanta företag och bolag och en State of the Art.  

2.1.1 Internetbaserad enkät 

Den internetbaserade enkäten vände sig till de potentiella användarna med målet att utreda vad 

som problematiserar utsorteringen av matavfall, kunskapen kring matavfall och vad användarna 

önskar.  

Enkäten bestod av totalt 8 frågor (Se Bilaga 1) och alstrade totalt 63 svar (se Bilaga 2)  

Diagrammen nedan (Figur 1, Figur 2, Figur 3 och Figur 4) är en sammanställning av resultatet av 

enkäten.  

 

Figur 1. Diagram över hur många av de svarande som sorterar ut matavfall hemma. 
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Figur 2. Stapeldiagram som visar vad de svarande tror är matavfall. Grön = rätt, Röd = fel. 

 

Figur 3. Diagram över hur illa de svarande upplever att matavfallet luktar. 
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Figur 4. Diagram över hur komplicerad de svarande upplever sortering av matavfall. 

Av textsvaren som angavs kunde man uttyda att de vanligaste anledningarna till att de svarande 

inte sorterar ut matavfall är: 

 Lite utrymme i bostaden gör att sortering av matavfall inte får plats 

 Okunnighet och lathet gör att folk väljer att inte sopsortera mer 

 För vissa finns det inte tillgängligt 

 Vissa är inte övertygade om miljövinsten av utsortering av matavfall 

Ytterligare tycker de svarande följande: 

 Det är svårt att ensam gå och tömma alla kärl då man oftast behöver gå flera gånger 

 Det är jobbigt att dela upp material i olika kärl, samt tvätta och rensa 

 Det är svårt att veta vart sopstationen i området ligger 

 Det är lättare att ha allt i samma påse 

 Det luktar och det är kladdigt 

På frågan "Hur skulle du vilja att sophanteringen i hemmet skulle se ut om 10 år?" erhölls bland 

annat följande svar: 

 Obligatorisk och enkel 

 Färgkodade soppåsar som sorteras på soptippen 

 Att avfallet man slängde under sin diskbäck försvann *putsväck* 

 Avfallskvarn ner i avloppet för allt biologisk, kompression för förpackningar 

 Ske automatiskt 
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 Att alla hushåll i Sverige har möjlighet att sortera och att alla förstår att det är något som 

måste göras 

 Sopnedkast tillägnade de olika soptyperna som leder direkt från köket till soprummet, 

utan att orsaka lukt i hemmet 

 Bättre information 

2.1.2 Intervjuer 

För en djupare insikt i hur matavfall hanteras genom hela dess livscykel kontaktades anställda 

hos kommuner och biogasproducenter och utförde intervju antingen muntligt via telefonsamtal 

eller skriftligt via mail. De som intervjuades var:  

 Jacob Kåwe, Sophämtare, Karlstad Energi 

 David Dotszky, Sakkunnig matavfall, Stockholm Vatten 

 Mia Carlevi, Utredare kretslopp och vatten, Göteborgs stad 

 Carl Tullberg, Affärsutveckling, Scandinavian Biogas 

Som resultat av intervjun med Jacob Kåwe, Sophämtare, fick man veta mer om hanteringen av 

matavfall från dess att det lämnar hemmet. Matavfallet samlas ihop i separata kärl men på ett och 

samma fordon och dumpas sedan i containrar à 11 ton styck. Dessa körs sedan till en 

biogasanläggning. Matavfallet kräver alltså en separat tippning, dessutom krävs tvätt av 

insamlingskärlet 2 gånger i veckan för att undvika frätskador. Ett flertal problem kan uppstå vid 

insamlingen av matavfall, dessa kan vara felsortering som innebär att sophämtaren får gräva upp 

det felsorterade ur matavfallskärlet, kladd och spill på grund av att påsar inte är helt förslutna och 

att blöta påsar fryser fast i kärl som står ute på vintern.  

Intervjun med David Dotszky, Sakkunnig matavfall, gav en fördjupad insikt i hur många som 

sorterar ut matavfall idag och vilka tekniker för insamling som finns tillgängliga. Han angav att 

en fjärdedel av villahushållen och runt en åtteondel av boende i flerbostadshus redan sorterar ut 

matavfall. Han hade fått tvetydiga siffror på hur stor del av matavfall som kom från hushåll, men 

kunde konstatera att det låg mellan 50 % och 70 %. Han kunde även förklara vad som förhindrar 

möjlighet till insamling av matavfall i Stockholm kommun, samt förklara fördelarna med att 

samla in matavfall jämför med avfallskvarn kopplat till avloppet, se 2.2.4 State of the art för 

jämförelse.  

I intervjun med Mia Carlevi, Utredare Kretslopp och Vatten, erhölls en bild av hur Göteborgs 

stads arbete med matavfallshantering ser ut. Här blev det tydligt att glappet mellan hur många 
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som har möjlighet att sortera ut matavfall och hur många som gör det är stort. Alltså har 77 % av 

boende i flerbostadshus möjligheten medan bara 21 % utnyttjar den. Hon påstod även att 

produktion av biogas är miljömässigt bättre än kompostering då man tar tillvara på 

energiinnehållet och näringsämnena i matavfallet bättre.  

Carl Tullberg som jobbar med affärsutveckling på Scandinavian Biogas kontaktades med målet 

att inhämta kunskap om hur matavfallet behandlas för att bli biogas och hur matavfall kan 

hanteras i hushållet utan att påverka dess miljönytta. Här fick man en noggrann beskrivning av 

vad som händer med matavfall på biogasanläggning, kunskap om olika sätt att producera biogas, 

d.v.s. torrötning och våtrötning, samt svar på i vilka former de kan ta emot matavfall. Han 

tryckte även på att förvaring av matavfall i fastigheter en längre tid inte är ett bra alternativ då 

platsbrist är en viktig faktor för varför utsortering av matavfall inte finns tillgänglig.  

Se Bilaga 3, 4, 5 och 6 för hela intervjuerna.  

2.1.3 State of the art 

Baserat på infosök på internet och intervjuer kunde en State of the art sammanställas, både med 

avseende på befintlig teknik, men även på de aktörer som finns och teknikerna som finns dem 

tillgängliga detta för att kunna överskåda glapp mellan befintliga lösningar.  

Det finns idag 4 olika tekniker för matavfallsinsamling som kan tillämpas i större skala. Dessa är 

Avfallskvarn, Avfallskvarn med separat behållare, Matavfall för avhämtning och Kompostering 

(För mer information om State of the Art, se bilaga 8).  

Tabell 1 nedan beskriver vilka tekniker som används av vilka aktörer. I Tabell 1 och Tabell 2 

redovisas hur de olika aktörerna sköter sin insamling, respektive för och nackdelar med de olika 

teknikerna för matavfallsinsamling.  

Tabell 1. Matris över vilken matavfallshantering som finns hos olika aktörer 

 Avfallskvarn Avfallskvarn m. 

separat behållare 

Matavfall för 

avhämtning 

Kompost 

Villor 
 * 

 
    

Lägenheter 
 * 

 
    

Restaurang  
      

Företag  
      

*= Avfallskvarn tillåts i enskilda bostäder 
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Tabell 2 Tabell överolika aktörers matavfallshantering 

Villor  Bäst på att sortera 

 1/4 av villahushållen sorterar ut matavfall* 

Lägenheter  Ofta svårtillgängliga för avhämtning 

 Bra på att sortera 

 1/8 av lägenhetshushållen sorterar ut matavfall* 

Restaurang  Sämst på att sortera 

 Alstrar stora mängder matavfall 

 Om god likviditet så är det enklare för dem att installera ett system med hög 

kvalitét 

 Har möjlighet att använda den bästa lösningen 

Företag  Dåliga på att sortera 

 Om god likviditet så är det enklare för dem att installera ett system med hög 

kvalitét 

 Har möjlighet att använda den bästa lösningen 

*= I Stockholm kommun   

 

Tabell 3 Fördelar och nackdelar med olika typer av matavfallshantering. 

 Fördelar Nackdelar 

Matavfall för 

avhämtning 

 Transporten äter inte upp 

miljönyttan 

 Oblandat och rent, ger mer 

biogas + gödsel 

 Lukt, speciellt om kärlet står länge  

i sol och vid slarv med rengöring 

 Lite jobbigare för kunden 

 Risk för felsortering som kan skada 

maskiner som bearbetar 

matavfallet 

 Kladd och spill om påsar inte är 

ordentligt tillförslutna 

 Blöta sopor kan frysa fast i kärl 

som står utomhus 

 Separat tippning av matavfall 

 Tvätt av hämtkärlen 2 ggr/vecka 

för att motverka frätskador 

 Tungt 

Avfallskvarn  Inga transporter p.g.a. 

utnyttjande av befintligt 

avloppssystem 

 Enkelt för kunden 

 Luktfri 

 Kräver visst underhåll 

 Buller 

 Längden på ledningar påverkar 

miljönyttan, vid långa ledningar 

hinner rötningsprocessen starta 

innan ankomst till anläggning - 

mindre biogas 

 Risk för stopp i avloppsledningar 

 Risk för frätskador på ledningar 

 Dyrare vid installation 
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Avfallskvarn 

med separat 

behållare 

 Mindre transporter 

 Avfallet är rent oblandat, ger 

mer biogas + gödsel 

 Enkelt för kunden 

 Luktfri 

 

 Buller 

 Kan kräva visst underhåll 

 Dyrare vid installation 

Kompost  Ger gödsel 

 Går att hålla luktfri 

 Kräver mycket underhåll 

 Ger gödsel som behöver förberedas 

och förvaras på rätt sätt 

 Ger ingen biogas 

 Kräver stor volym 

 Dyrare vid installation 

Vid betraktning av Tabell 3 kan det konstateras att flest nackdelar finns hos Matavfall för 

avhämtning, som även är den vanligast förekommande tekniken för matavfallsinsamling. Denna 

teknik tar effektivt vara på energiinnehållet i matavfall och därmed bör fokus läggas på att 

utveckla hur sorteringen och hämtningen vid användning av denna teknik utförs. Enligt tabellen 

är Avfallskvarn med separat behållare den teknik som är absolut överlägsen de andra, men då det 

är en stor investering och kräver ett stort ingrepp på byggnaden finns denna typ av teknik endast 

tillgänglig för företag och restauranger, här finns det alltså ett stort glapp i tillgänglig teknik som 

man kan önska överbrygga.  

2.1.4 Frågor till Bostadsbolag 

Då många som bor i flerbostadshus väljer att inte sortera ut sitt matavfall och en stor andel 

flerbostadshus i Stockholm helt och hållet saknar möjlighet till utsortering av matavfall 

tillfrågades bostadsbolag som äger fastigheter i Stockholmsområdet om vilka faktorer som kan 

ligga bakom detta.  

Företag som kontaktades var Familjebostäder, Svenska Bostäder, HSB, SSSB och 

Stockholmshem. Av svaren som erhölls blev det uppenbart att de flesta har ett tydligt miljötänkt 

och ser det som viktigt att erbjuda sina kunder utsortering av matavfall, men det finns flera 

faktorer som försvårar detta. På grund av begränsade platsmöjligheter och därmed svårigheter 

med att få bygglov är det främst vid nyproduktion som man installerar lösningar för utsortering 

av matavfall. Och även om platsen finns så finns det mycket att se över i planeringen; utförandet, 

framkomlighet, lukter, städning och underhåll är kanske de främsta men man måste även tänka 

på den pedagogiska delen där man måste se till att kunderna faktiskt sorterar och gör det rätt. Det 

finns även en begränsning i hur mycket biogasanläggningarna kan ta emot.  

För att se frågeställningarna och exakta svar, se bilaga 9. 



9 

 

2.2 Kravspecifikation 

Slutsatsen som kunde dras av förstudien var att utsortering av matavfall ofta inte är möjlig på 

grund av platsbrist, vikten hos matavfallet sliter på arbetare, och vätskemängden i matavfallet 

orsakade obehag för kunderna och gjorde det svårt att förvara i de nedbrytbara papperspåsarna 

och kunde skapa problem vid själva insamlingen.  Därmed beslutades att produkten skulle 

minska på matavfallets, volym, vikt och vätskemängd och en kravspecifikation formulerades.  

Funktionella krav 

 Produkten skall klara av att bearbeta matavfall med långtrådiga fibrer som exempelvis 

selleri  

 Produkten skall minska på volym hos matavfall 

 Produkten skall ta bort vätska ur matavfall 

 Det behandlade matavfallet skall vara i hanterbar form med avsseende på användare och 

sophanterare (d.v.s komprimerad och låg fuktnivå) 

Icke-funktionella krav 

 Ljud från maskinen skall ej övergå ljudnivån 60 dBA 

 Produkten skall klara av et matavfallsflöde på 2 l/vecka 

 Maskinen skall kunna monteras isär för underhåll 

 Maskinen skall kunna stå på en bänkyta likaväl som det kan monteras på insidan av ett 

köksskåp motsvarande en standard 60-modul 

 Utvunnen vätska skall ej ha ett innehåll av fett och slam som övergår gränsvärden på 50 

mg/l avseende fett och 300 mg/l avseende slam 

Önskemål 

 Det är önskvärt att maskinen är producerad med avseende på så liten miljöbörda som 

möjligt 

 Det är önskvärt att produkten skall kunna hantera oljor t.ex. från soltorkade tomater 

 Det är önskvärt att det behandlade matavfallet hamnar direkt i insamligspåsen, d.v.s. den 

bruna papperspåsen eller gröna påsen 

 Maskinen önskas ej alstra obehaglig lukt 
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2.3 Konceptgenerering 

2.3.1 Tester 

För att få en uppfattning om vilka funktioner som krävs för att minska mängden fukt och volym 

hos matavfall utfördes olika experiment.  

2.3.1.1 Test 1 

I det första testet som utfördes valde man att använda sig av en luftavfuktare i hopp om att 

minska mängden vätska i matavfallet och därmed även vikten.  

En hög med matavfall vägdes och placerades i ett lufttätt utrymme (påse) tillsammans med en 

luftavfuktare, den relativa luftfuktigheten mättes och luftavfuktaren slogs på vid full effekt. 

Testet utfördes i 2 timmar och vid varje timme kontrollerades vikten på matavfallet och den 

relativa luftfuktigheten, detta redovisas i Figur 5 

 

 

Figur 5. Graf över viktminskning och relativ luftfuktighet vid test med luftavfuktare i påse. 

Här kunde man se en viktminskning hos matavfallet, med en ökande relativ luftfuktighet.  

Luftavfuktaren hade alltså inte samlat upp någon vätska, man antog därför att luftavfuktarens 

kompressor slutat fungera korrekt. 
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2.3.1.2 Test 2 

I och med att föregående Test 1 inte gav ett tillfredsställande resultat utfördes ett andra liknande 

test. Denna gång användes två högar där en bestod av malt matavfall och den andra av omalt 

dito. Utöver detta utfördes Test 2 på samma sätt som Test 1 och erhållna data finns redovisade i 

Figur 6 nedan.  

 

 

Figur 6. Graf över viktminskning och relativ luftfuktighet hos matavfall i påse med luftavfuktare. 

Även i detta test samlades ingen vätska upp, men det konstaterades att ökningen av relativa 

luftfuktigheten var direkt linjär med viktminskningen. Att ingen vätska samlades upp antogs bero 

på den begränsade luftströmningen.  

2.3.1.3 Test 3 

I detta test önskades undersöka vad som händer med matavfallet om det inte genomgår någon 

behandling. Två högar med matavfall, varav en malad och en omalad, vägdes och placerades 

därefter i ett kärl där luft tilläts röra sig fritt kring avfallet och fick stå i ett helt dygn. När 

högarna åter vägdes erhölls data som redovisas i Figur 7.  
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Figur 7. Graf över viktminskning 

Här visade sig viktminskningen av lufttorkning är mätbar, och gav värden som går att jämföra 

med de andra testerna för att avgöra hur effektiva teknikerna är.  

2.3.1.4 Test 4 

I detta test undersöktes möjligheten att minska vikt och fuktandel genom pressning av 

matavfallet, i malad form och omalad form.  

Matavfallet (i antingen malad eller omalad form) vägdes och placerades sedan i ett kärl med 

botten av perforerat stål, varpå en tyngd, med en area liknande kärlets, placerades ovanpå i 10 

sekunder, därpå vägdes matavfallet igen för att erhålla minskningen. Den pålagda vikten 

varierades mellan 10 kg och 30 kg. På detta sätt erhölls värden redovisade i Figur 8 nedan.  
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Figur 8. Graf över viktminsking hos matavfall genom pressning 

Se alla värden från test 1, 2, 3 och 4 i bilaga 9. 

2.3.1.5 Test 5  

Test 5 gick ut på att mäta volymminskningen när matavfallet mals. I detta test användes en 

matberedare för att mala matavfallet. Matavfallet som malades innehöll bl.a. salladsblad, 

äggskal, bananskal och kaffefilter, se Figur 9 nedan. 

 

Figur 9. Bild på matavfallets innehåll 
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Figur 10. Bild på volymen av matavfallet innan mixning. 

 

 

Figur 11. Bild på volymen av matavfallet efter mixning. 
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Från början var volymen på matavfallet cirka 1200 ml, och efter mixning hade volymen minskat till cirka 

800 ml, se  

Figur 10 och Figur 11, vilket motsvarar en minskning av volym på ungefär 33 %.  

2.3.2 Förslag på koncept 

För att generera koncept för lösningar undersöktes flera alternativ på funktioner och utföranden 

som resulterade i koncept för tre olika köksmaskinkoncept.  

2.3.2.1 Matavfuktare 

Detta koncept tillkom tidigast, utifrån Test 1 och 2. Där bevisades att en uppvärmning av 

matavfallet möjliggjorde viktminskning, dessutom var viktminskningen större då matavfallet var 

malt. Konceptet utgordes av en kvarn kombinerat med en avfuktningsfunktion som liknade en 

luftavfuktare. Luft transporteras genom matavfallet som fångar upp vätskepartiklar. När det 

sedan transporteras utåt passerar det en ledning (kyld med hjälp av en kompressor) som kyler 

ned luften och orsakar att vätskan kondenserar ned i ett kärl. Se Figur 12 som illustrerar hur 

avfuktningen går till. 

 

Figur 12. Illustrativ bild av funktionen hos Koncept 1. K står för kompressor. 
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För att luftavfuktningen skulle fungera optimalt var tanken att använda sig av ett kärl där luft kan 

strömma igenom och en skruv som rör runt avfallet och som har förmågan att transportera det 

torkade avfallet till en tömningsmynning, se Figur 13. 

 

Figur 13. Skruv för omrörning och transport av matavfall.  

Då skruven snurrar åt ena hållet skulle den alltså föra avfallet utåt mot kanterna av kärlet, och 

snurrar den i motsatt riktning transporteras matavfallet mot mitten av kärlet där en mynning för 

tömning kunde placeras.  

För malning önskades en effektiv teknik för att kunna ta vara på även de hårdaste matresterna, 

därför hämtades inpiration från livsmedelsindustrin där en vanligt förekommande teknik är 

tandade hjul monterade på parallella axlar som roterar åt motsatta håll, likt en 

dokumentförstörare. På detta sätt skärs och krossas materialet och transporteras nedåt till ett 

underliggande kärl. Se Figur 14 för en tydligare bild på konstruktionen. 
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Figur 14. Bild som visar hur de tandade hjulen är monterade i malkammaren på varsin axel. 

I och med att avfuktningen krävde en luftströmning fanns det en risk för spridning av lukt. Detta 

skulle motverkas med ett aktivt-kolfilter monteras i in- och utsläppen för luft.  

Detta koncept var effektivt för att kunna ta vara på all sorts matavfall och skulle kunna leverera 

ett helt torrt material, utan risk för varken lukt eller kladd. Säkerheten skulle dock vara svår att 

garantera i denna produkt och det fanns en fundering kring hur mycket energi kompressorn 

skulle kräva.  

2.3.2.2 Mal och press 

Detta koncept föddes i tanken på att vätskan kunde fylla en funktion som bindemedel för att 

hålla matavfallet kompakt, vid rätt mängd. Så för att inte ta bort för mycket vätska kunde 

pressning vara ett alternativ. Malningen skulle kvarstå på samma sätt, men istället för 

avfuktningsfunktionen skulle två valsar pressa samman matavfallet och vattnet hamna i en 

spillbricka. Se hur malning och pressning kan kombineras i Figur 15.  



18 

 

 

Figur 15. Skiss på hur malning kan kombineras med valsning. 

Här skulle inte en kompressor krävas utan enbart en stark motor men fortfarande var säkerheten 

vid användning av produkten svår att garantera.  

2.3.2.3 Matpress 

Detta koncept var i praktiken en vidareutveckling av föregående koncept. Insikten i att tekniken 

som Witt hade tagit fram för sin slow juicer (Witt Juicepresso)[3] kunde appliceras på matavfall 

gav upphov till matpressen. I denna lösning kombinerades pressning, malning och silning i en 

och samma komponent, presskruven. 

 

Figur 16. Illustration av funktionen hos Witt Juicepresso presskruv. 
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Figur 16 visar vad som skulle hända med, i detta fall, matavfall som hamnar i maskinen. Då 

skruven roterar tvingar den matavfallet längre och längre ned i ett utrymme som blir trängre och 

trängre. Då tycket ökar vill vätskan fly, vilket den gör genom skruvkärnan av perforerad plåt. 

Därmed rinner vattnet ned i mitten av skruven och ut genom en mynning, medan matavfallet 

pressas vidare och ut genom en annan mynning.   

Detta koncept erbjöd en simpel lösning där det skulle vara enkelt att styra vart vätskan respektive 

matavfallet hamnar. Säkerheten hos detta koncept ansågs högre än hos de andra koncepten då det 

inte finns några vassa delar och enbart en liten risk för klämning. Därmed kom detta koncept, 

Koncept 3, att bli det slutgiltiga konceptet att vidareutveckla.  

3 Slutkoncept 

Efter att beslut tagits om grundfunktionerna behövdes en vidareutveckling med beslut om 

struktur, form, utförande och användargränssnitt.  

3.1 Konceptutveckling 

Konceptutvecklingen skulle fokusera på att utveckla den huvudsakliga strukturen hos produkten, 

samt komma fram till ett formspråk.  

3.1.1 Form och strukturvariation 

För att besluta om utförandet på produkten utfördes en form och strukturvariation. Aspekterna 

som var av intresse i dett asteg var formen och placeringen av bland annat inkast, pressrum och 

pressktruv, motorpaket, vätskebehållare och matavfallsbehållare. Se Figur 17 för resultatet av 

denna variation.  
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Figur 17. Form- och strukturvariation av inkast, presskruv och pressrum, motorpaket, vätskebehållare och 

matavfallsbehållare. 

Utifrån ovan alstrade variationer kunde man gå vidare med tre alternativ; 2, 3 och 6. Alternativ 2 

gav möjlighet till att montera matavfallsbehållaren högt upp, en större volym på inkastet, men 

erfordrade även en kuggväxel som skulle försvåra konstruktionen. Alternativ 3 var den mest 

kompakta strukturen, men som ändå erbjöd stor volym på både inkast och vätskebehållare utan 

att erbjuda större utmaningar vad gäller konstruktion. Alternativ 6 var den smidigaste av de tre, 

eftersom den skulle utnyttja utrymmet under diskbänken bäst men fortfarande passa bra uppe på 

köksbänken. Volymen på både inkastet och vätskebehållaren var reducerad, men alternativet 

erbjöd även den en enkel konstruktion. Det beslutades sedan att platseffektivitet skulle prioriteras 
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framför volym på inkast och vätskebehållare vilket ledde till att alternativ 6 valdes att 

vidareutveckla.  

3.1.2 Designprocess 

I designprocessen använde man sig av snabba skisser för att testa former och avgöra huruvida de 

uppfattades på önskat sätt. Målet var att uppnå en attraktiv form som skulle upplevas effektiv 

och enkel, något inspirerat av 50 talets köksmaskiner. Därför betraktade man befintliga 

köksprodukter för att utreda vilka former som skulle vara passande, detta resulterade snabbt i tre 

förslag på känsla och form, se Error! Reference source not found.. 

 

Figur 18. De tre förlagen på design av maskinen. 

Från dessa valde man förslaget till vänster i Figur 18 att gå vidare med. Den lämpar sig bäst för 

det begränsade utrymmet under sinken eftersom den tar hänsyn till att skåpdörren skall kunna 

stängas och att påsen inte skall hänga för lång ned. Monteringen av vätskebehållaren var enkel 

och bestod av i helhet bestod designen av enkla, grundläggande former. 

Efter skissprocessen övergick man till modellering med CAD (Computer Aided Design), mer 

specifikt programmet Solid Edge. Detta tillät en tydligare uppfattning om former och volym. De 

yttre måtten som användes i denna process var anpassade efter insidan av ett köksskåp. 
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Figur 19. Skiss framtagen i Solid Edge ST7. 

 

Figur 20. Skiss framtagen i Solid Edge ST7. 

 

Figur 21. Skiss framtagen i Solid Edge ST7. 
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Figur 22. Skiss framtagen i Solid Edge ST7. 

 

Figur 23 Skiss framtagen i Solid Edge ST7. 

I Figur 19, Figur 20, Figur 21, Figur 22 och Figur 23 kan man se processen som ledde till det 

slutgiltiga förslag som togs vidare vid utformning av lock, presskruv, vätskebehållare och 

påshållare. 

3.2 Presskruv 

Det utrymme som presskruven behövde förhålla sig till var pressrummet, det vill säga den 

cylindriska formen nedanför inkastet. Därmed erhölls måtten som visas i Figur 24.  
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Figur 24. Ritning av presskruven och dess mått i mm.  

Presskruven är den komponent som står för själva separeringen från vätskan, därför 

konstruerades presskruven med en separat kärna som skulle bestå av en perforerad plåt. Genom 

denna konstruktion var målet att maten pressas utanpå skruvkärnan tills den trycks ut genom en 

mynning längst ned i pressrummets vägg, medan vätskan kan fly genom de små hålen i den 

perforerade plåten och rinna nedåt inuti skruven. Se Figur 24 hur presskruven fungerar.  
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Figur 1. Illustration av presskruvens funktion där blå pil motsvarar vätska och grön pil 

matavfallet. 

På så sätt leds vätskan och matavfallet till separata slutdestinationer.   

3.3 Vätskebehållare 

I den utvalda designen var vätskebehållaren integrerad i maskinen i en trekantsform. Utifrån 

detta söktes en ergonomisk lösning för utplockningen av vätskebehållaren då den skulle tömmas 

i exempelvis en diskho. Här övervägdes först och främst en form som redovisas i Figur 25 

nedan. 
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Figur 25. Första skiss på vätskebehållare. 

Tanken var att användaren skulle kunna greppa runt hörnet på behållaren och hälla i motstående 

hörn. Två handtag möjliggjorde bekvämt grepp oavsett hänthet. Dock skulle tömningen erfordra 

en kraftig ulnardeviation för optimal tömning, därför utvecklades ett nytt handtag som kom att 

bli den slutgiltiga designen. Se Figur 26, Figur 27 och Figur 28 för utformning och funktion. 

 

Figur 26. Bild på vätskebehållarens utformning. 
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Figur 27. Illustration på hur handtaget på vätskebehållaren fungerar. 

 

Figur 28. Illustration av hur tömning kan ske. 

Denna lösning innebar ingen större ulnardeviation vid tömning utan främst pronation som tillåter 

större rotation.  
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3.4 Påshållare 

För att kunna använda sig av de befintliga påsarna som finns, det vill säga bruna papperspåsen 

och Gröna påsen konstruerades en påhållare. Denna var tänkt att fungera för båda påstyperna 

genom att klämma fast dem och hålla dem kvar med friktion. Den skulle även gå att enkelt 

montera av och på så att produkten utan någon större svåright skulle kunna anpassas efter behov, 

samt underhållas. Med fjädrande gångjärn som framkallar en klämkraft och en silikonlist på 

insidan fästet skapas friktion som håller fast påsen, se Figur 29 för en tydligare bild av 

funktionen.  

 

Figur 29. Illustrativ bild på påshållarens funktion. 

För att ha en enkel montering av påshållaren undveks knappar och med avancerade lösningar. 

Fokus låg på att ta fram en enkel geometrisk lösning. Idén var att knoppar liknande 

skruvhuvuden kan föras in i ett hål i chassit på maskinen. Se Figur 30. 
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Figur 30. Bild på påshållarens baksida där knopparna syns tydligt. 

Om knopparna alltså kombineras med hål vars geometriska form får knopparna att fastna, blir 

enkel montering och demontering möjliggöras. En formvariation för att finna den optimala 

hålformen utfördes och resultatet redovisas i Figur 31. 

 

Figur 31. Formvariation på hål. Streckade linjer innebär att ett spår finns utskuret för den bredaste delen 

av knoppen.  

Utifrån dessa valde man att konstruera de hål som visas i Figur 32. Om hålen hade sett ut som 

det första alternativet i formvaraiationen skulle det ha funnits en risk att hållaren glider ur hålet 

då användaren lyfter på klämman. Med en vinklad och svängd skåra motverkar man detta.  
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Figur 32. Bild som visar monteringshålen i bottendelen av maskinen 

Montering sker alltså genom att knopparna förs in i den största delen av hålen, sedan dras 

hållaren snett ned åt vänster, därefter snett ned åt höger.  

3.5 Lock 

Till locket behövdes en lösning som sluter tätt mot inkastet för att undvika stänk och lukt från 

matavfallet. En lufttät stängning kunde uppnås med en silikonliskt. Större delen av locket 

utformades i silikon för att möljiggöra manuell nedpressning av matrester i pressrummet med 

hjälp av själva locket. Detta förenklades ytterligare tack vare silikonets dragspelsform i kanterna 

av locket som ger upphov till större töjförmåga. Se Figur 33 nedan.  
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Figur 33. Bild på locket. 

Silikonet fick även en dragspelsform ut mot kanterna för att möjliggöra ännu större töjförmåga 

vilket innebär att pressning kan ske genom locket. För att förmedla denna funktion tydligt 

konstruerades ett handtag som liknar en stor knapp på locket. Dess utformning ger användaren 

en intuitiv uppfattning om hur hen skall placera handflatan.  

3.6 Övergripande utformning 

För att produkten skulle vara enkel för användaren har utformningen av produkten tagit hänsyn 

till omgivning, ergonomi och användarbehov. Lock och vätskebehållare har färgsatts med 

kontrastfärger för att användaren enkelt skall finna dem. Pressrummet har utrustats med ett 

fönster för att användaren skall få återkoppling på att maskinen arbetar och fungerar som den 

ska. Se Figur 34 och Figur 35 nedan. 
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Figur 34. Övergripande utformning av matpressen. 

 

Figur 35. Närbild på fönstret där presskruven syns ut. 

Figur 36 nedan illustrerar hur matpressen monteras i köksskåpet. Inkastet hamnar då i en lämplig 

höjd för att skrapa av tallriken, och ingen kraftigare nedböjning behövs för att nå påse eller 

vätskebehållare.  
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Figur 36. Bild på matpressen monterad i köksskåp med påse.  

Vid underhåll krävs att användaren kommer åt alla delar av maskinen, både inuti och utanpå. 

Därför fördelades de olika produktdelarna som det framgår i Figur 37. 

 

Figur 37. Sprängbild på Matpressen som illustrerar tänkt demontering vid underhåll.  
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3.7 Modell 

För att på KEXPO-mässan kunna förmedla produktens form och känsla togs en modell fram i 

skala 1:2. Detta gjordes genom 3D fräsning i polystyren. På grund av begränsad tillgång till 

material valde man att fräsa ut två halvor som ämnades limmas ihop. Var delningslinjen lades 

och hur halvorna såg ut redovisas i Figur 38. 

 

Figur 38. Bild på de två modellhalvorna. 

För att minimera risken för sprickor i modellen under fräsningen dimensionerades väggar om så 

att de var så tjocka som möjligt utan att påverka upplevelsen av designen.  

Den modell som visades upp på KEXPO-mässan hade utstått en del skråmor på grund av 

ojämnheter i det polystyrenskum som användes. Detta innebar att fräsen fastnade, och när den 

sedan återgick till arbetet var koordinaterna inkorrekta, därav ett djupt hål i det som motsvarade 

pressrummet. Utöver detta representerade modellen helheten av produktens design väl. 
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4 Slutsats/Diskussion 

I denna stund är produkten långt från realiserbar då man fortfarande behöver utföra grunliga 

analyser av användarvänlighet, gränssnitt, tillverkning, konstnad och livscykel bland mycket 

annat.  Trots detta anses slutresultatet ha landat i ett koncept för en produkt som vid vidare arbete 

väl skulle kunna uppfylla de krav som ställts, och på så sätt anses syftet och målet med projektet 

delvis uppnått. 

4.1 Vidare arbete 

För att kunna realisera den produkt som resulterade från detta projekt till fullo, måste vidare 

arbete utföras. Utformning av gränssnitt och dimensionering är de mest aktuella stegen just nu, 

därefter skulle det bland annat krävas materialval och livscykelanalys. 

4.1.1 Gränssnitt 

En utformning av gränssnitten mellan de ingående komponenterna skulle behöva designas. 

Gränssnittet mellan lock och inkast som det ser ut just nu är tillfredsställande, men ett önskemål 

skulle vara att ha en automatisk öppningsfunktion för att slippa behöva hålla i locket eller lägga 

ifrån sig det medan tallriken skrapas av.  

Pressrummets gränssnitt mot chassit skulle behöva utformas. Där ställer det krav på att 

pressrummet inte skall snurra med presskruven men samtidigt vara lätt att montera av och på för 

underhåll. Här behöver man även iakkta risken för att vätska försöker fly, så en tät anordning 

krävs.  

För att presskruven skall kunna snurra måste en funktion för momentöverföring från motorn 

designas. I och med att vätska inte skall kunna ta sig ned i motorpaketet och för att presskruven 

skall vara löstagbar kan inte axeln gå rakt från motorn in i presskruven. Här skulle en geometrisk 

lösning krävas. 

I vätskebehållaren kommer vätska innehållandes en del slam förvaras Om detta får stå länge kan 

obehaglig doft sprida sig i köket, därmed behövs någon typ av tätning i gränssnittet mellan 

behållaren och chassit.  

Infästning mot skåpdörr och fötter för placering på bordsyta är erforderligt att utforma för att det 

icke-funktionella kravet på mångsidighet skall kunna uppfyllas. Det ställdes även krav på 

ljudnivån alstrad från maskinen och därmed skulle karaktären hos ljudet från pressningen och 
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motorn analyseras och utifrån detta utforma dämpningar placerade i infästningen mot skåpdörr 

och i fötter som ställs mot bänkyta.  

Kärnan i presskruven är i dagsläget utformad i perforerad plåt. Detta material tros kunna släppa 

igenom höga värden slam och fett. Denna skiljevägg mellan matavfallet och vätskan borde 

konstrueras till ett filter anpassat för att se till att, av kommunen utsatta, gränsvärden inte 

överstigs.  

4.1.2 Dimensionering 

Den dimensionering som skulle krävas skulle främst behöva fokusera på motorn, presskruven 

och pressrummet. Momentet från motorn måste vara tillräckligt högt för att klara av även de 

trådigaste matresterna, likaså lösningen för momentöverföring till presskruven. Presskruven och 

pressrummet skulle behöva dimensioneras efter de normalkrafter som skulle kunna uppstå mot 

dess yta.   

4.2 Subjektivitet 

Med ändamålet att spara tid användes ej utvärderingsmetoder och elimineringsmetoder. Detta 

kan innebära att de val som gjorts har baserats på intuition. I och med atten stor kunskap inom 

området har inhämtats i inledningen av projektet har dessa val förhoppningsvis ändå baserats i en 

välmotiverad logik, något som i sig är svårt att bevisa då ingen tydlig dokumentation av valen 

har skapats. 

Tester har utförts i hemmiljö av mig, detta innebär en subjektivitet vid tolkning av resultat. Detta 

stryde troligtvis in projektet på avfuktning under en längre tid än vad det borde ha gjort.  

4.3 Att arbeta ensam 

Den rekommendationen som jag vill framföra är att inte göra ett Kandidatexamensarbete ensam 

framförallt när det handlar om ett så kallat "idéprojekt". En ensam person kan komma långt på 

sin kunskap, men det som har brustit på grund av avsaknaden av partner är strukturen. Två 

personer som jobbar tillsammans kan bolla idéer, pusha varandra och stötta varandra. Om detta 

projekt hade utförts av två personer hade detta projekt nått ännu längre, både i den meningen att 

produkten hade blivit mer färdigställd, men också nått en större publik. Som ensam person finns 

inte nog med energi för att fokusera på alla delar.  Ett så kallat "verkstadsprojekt" hade troligtvis 

varit enklare att utföra i och med att man kan basera projektet i fakta och regler om hur saker 

skall göras.  
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6 Bilagor 

Bilaga 1. Internetbaserad enkät om matavfall i hemmet 

Matavfall i hemmet 

Denna enkät består av 8 frågor som handlar om hur du sorterar ditt matavfall hemma. 

Besvara så många frågor du vill! 

 

1. Hur många personer bor i ditt hushåll? 

Mark only one oval. 

1 

2 

3 eller fler 

 

2. Sorterar ni ut matavfall hemma? 

Mark only one oval. 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

3. Om ja på föregående fråga: Ungefär hur många påsar matavfall alstrar ni i hushållet 
per vecka? Om nej: Finns det någon anledning till varför ni inte sorterar matavfall 
hemma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

4. Vad skulle du sortera som matavfall? 

(Välj bland nedanstående alternativ) 

Check all that apply. 

Tuggummi 

Kött 

Jord 

Bröd 

Snus/Cigaretter 

Blommor 

Äggskal 

Tepåsar 



 

3 

 

5. Hur luktar matavfallet enligt dig? Mark only one 

oval. 

 

1 2 3 4 5 

 

Inte alls Extremt illa 

 

 

 

6. Hur komplicerad upplever 

du matsorteringen? Mark 

only one oval. 

 

1 2 3 4 5 

 

Enkel Extremt svår 

 

 

 

7. Vad är det svåraste/värsta med att sopsortera? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

8. Hur skulle du vilja se att sophanteringen i hemmet fungerar 
om 10 år? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by 
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Bilaga 2. Svar på internetbaserad enkät om matavfall i hemmet 

Timestamp 

Hur 
många 
personer 
bor i ditt 
hushåll? 

Sorterar 
ni ut 
matavfall 
hemma? 

Vad skulle du 
sortera som 
matavfall?  

Om ja på föregående 
fråga: Ungefär hur 
många påsar 
matavfall alstrar ni i 
hushållet per vecka? 
Om nej: Finns det 
någon anledning till 
varför ni inte sorterar 
matavfall hemma? 

Hur luktar 
matavfallet 
enligt dig? 

Hur 
komplicerad 
upplever du 
matsorteringen?  

Vad är det 
svåraste/värsta med 
att sopsortera?  

Hur skulle du vilja se 
att sophanteringen i 
hemmet fungerar om 
10 år?  

3/1/2016 
11:46:32 1 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

 
4 2 Platsen det tar 

Kompakt, friktionslös 
hantering. 

3/1/2016 
12:02:52 1 Nej 

Kött, Bröd, 
Äggskal 

Har inte möjlighet 
pga för litet 
soputrymme i 
bostaden. Om det 
hade funnit plats för 
ett litet kärl hade jag 
behövt gå flera 
gånger till ett 
sopsorteringsrum 
(omotiverande) och 
för ett stort kärl hade 
det nog luktat illa i 
bostaden.  5 1 

Att det är svårt att 
ensam gå ut med 
alla kärl för att 
tömma utan att 
behöva gå 
hundratusen ggr 
mellan bostad och 
sopsorteringsrum 

Att avfallet man 
slängde under sin 
diskbänk försvann 
*putsväck* eller att 
det fanns 
sopsortering i samma 
hus (som inte luktar) 
på samma sätt som 
det förut funnits 
sopnedkast i 
trapphus. 

3/1/2016 
12:06:45 2 Ja 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 1 3 1 

Ta isär material, 
skölja ur o låta torka 

Enklare. Så få 
blandade material 
som möjligt och att 
alla material kan 
återanvändas eller 
återvinnas. Tydligt 
vilket material det är, 
en viss siffra kan vara 
för svår att minnas. 

3/1/2016 
12:14:27 

3 eller 
fler Ja 

Tuggummi, 
Kött, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 5 4 3 

  

3/1/2016 
12:15:53 2 Nej 

Kött, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal 

 
4 3 platsutrymme 

Avfallskvarn ner i 
avloppet för allt 
biologiskt, 
kompression för 
resten till tätförslutna 
kuber efter typ av 
avfall.  

3/1/2016 
12:16:36 1 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal 

Okunnig och väldigt 
stressad 3 5 

Att veta vart jag ska 
slänga allt. Alltså vad 
jag gör med sopor 
efter jag har sorterat Ske automatiskt 

3/1/2016 
12:16:57 2 Nej 

Tuggummi, 
Kött, Jord, Bröd, 
Snus/Cigaretter, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

 
2 1 

Veta i vilken 
utsträckning saker 
och ting skall 
separeras så att de 
kan hanteras på rätt 
sätt. T. ex. kan en 
parfymflaska av 
metall med en 
plastdetalj på sig 
läggas i metallen? 

Sophanteringen 
kommer 
förhoppningsvis vara 
enklare då 
konsumtionsvaror i 
större utsträckning 
tillverkas med 
återvinning i åtanke 
så att sorteringen blir 
lättare. 

3/1/2016 
12:20:51 1 Nej 

Tuggummi, 
Kött, Jord, Bröd, 
Snus/Cigaretter, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

 
2 3 

Utrymme för 
sopsortering (har inte 
plats), lång väg till 
större 
sopsorteringsplats 

Enkelt strukturerad. 
Bild på vad som ska 
var. Alternativt på 
något vis 
automatiserad 
sortering. 

3/1/2016 
12:21:58 2 Nej 

Kött, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

Vi har ingen 
möjlighet att slänga 
matavfallet 
någonstans, vår 
bostadsrättsförening 
har endast restavfall 
för mat och andra 
hushållssopor. Finns 
endast sortering för 
tidningar, glas och 
större brännbara 
material.  4 5 

Att inte ha 
förutsättningarna för 
det i föreningen. Vill 
gärna ha möjligheten 
till sortering men den 
finns inte där jag bor.  

Att alla hushåll i 
Sverige har möjlighet 
att sortera, att 
matavfallet blir 
enklare att förvara 
och slänga. Att folk 
kan mer om sortering 
överlag och förstår att 
det är nåt som måste 
göras.  



 

2 

 

3/1/2016 
12:23:04 2 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor 

Finns ingen separat 
behållare att slänga 
matavfall i på 
sopstationen. 4 2 

 

Alla sorterar 
matavfall, gärna egen 
kompostering. 

3/1/2016 
12:23:25 1 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal 

har ingen sån 
specifik för bara 
organiskt avfall 4 1 

att ens 
bostadsförening inte 
har utveckat system miljövänligt 

3/1/2016 
12:25:14 1 Ja 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal 

bor i korridor men 
per person typ 1 max 4 2 

när förpackningar är 
både plast och 
papper, svårt att ta 
isär och rengöra. bra, smidigt 

3/1/2016 
12:29:29 1 Nej 

Tuggummi, 
Snus/Cigaretter, 
Tepåsar 

 
2 2 

Två påsar istället för 
en... Lathet. 

Sopnedkast direkt 
under vasken! 

3/1/2016 
12:30:21 1 Nej 

    

Tar mer plats, vet 
inte var jag ska 
slänga det, lättare att 
slänga allt i samma 
påse 

 

3/1/2016 
12:30:49 

3 eller 
fler Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Snus/Cigaretter, 
Blommor, 
Äggskal 

Finns ingen sortering 
för just matavfall i 
området 3 2 

 

Att det blir en 
självklarhet och att 
det ska läggas i 
speciella påsar som 
sopbilen kommer 
med 

3/1/2016 
12:32:50 1 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Tepåsar 

Det finns ingen 
kompost där jag bor 4 3 

Finns inte plats att 
sortera särskilt 
mycket i min 
lägenhet, då måste 
en sortera upp det på 
återvinningsstationen 
istället. Att skölja ur 
matrester kan vara 
rätt frustrerande 
också. 

Bra kärl, nära till 
återvinningsstationer, 
bra förpackningar 
som inte innehåller så 
många olika sorters 
material 

3/1/2016 
12:43:00 1 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal 

 
3 1 

  

3/1/2016 
12:53:23 

3 eller 
fler Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal 

Finns ingen 
matavfallsåtervinning 
i lägenhetshuset. 3 2 

Att det kan vara långt 
till närmaste 
återvinningsstation 
eller att huset 
(lägenhetshus) inte 
har möjligheter till 
tillräckligt bra 
sortering. 

Att det fanns 
avfallskvarnar i alla 
hem och/eller bättre 
soptunnor till hemmet 
som är utdragbara 
och har flera olika 
fack för tex metall, 
mat, plast, papper, 
pant, batterier. 

3/1/2016 
12:54:20 2 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal 

 
4 2 

Lukten, att det är 
kladdigt 

Enklare, 
standardiserat 
procedur - får alla att 
orka göra det 

3/1/2016 
13:06:04 2 Ja 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 1-2 st 2 1 

Att veta vad som 
man kan slänga i 
komposten - t.ex. 
tepåsar med små 
metallstift, går det 
bra? Även 
förpackningar där 
man är osäker på 
vilken del som ska 
slängas var, t.ex. 
Bregottasken, är 
svåra. 
Att göra rent alla 
förpackningar på ett 
bra sätt.  

Att det skulle gå 
smidigare att lämna 
bort avfallet - kanske 
kan man ha ett ställe i 
varje trappuppgång, 
som är kopplat till ett 
större nät via tuber? 
Man skulle även 
kunna få råd om vad 
som skall slängas var 
av ett datorsystem. 
Samt något som 
hjälper en att rengöra 
förpackningarna på 
bästa sätt.  

3/1/2016 
13:13:39 2 Ja 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor Ca 1, vi har biopåsar  2 1 

Att det bildas rött, 
trådigt mögel under 
påsen.  

Att det på ett enkelt 
och platseffektivt sätt 
ska kunna gå att 
sortera allt möjligt 
som en har hemma. 
Alternativt ha fler 
återanvändbara 
burkar/ förpackningar 
för förbrukningsvaror. 
att företag kommer 
och hämtar upp mitt 
avfall så att det blir 
bekvämare för mig att 
sortera när jag vet att 
någon kommer ta 
hand om det 



 

3 

 

3/1/2016 
13:15:36 2 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

Vi har ingen 
möjlighet till att 
återvinna 
kompost/matavfall i 
vårat område.  3 1 

 

Enkel, snabb, 
Effektiv!  

3/1/2016 
13:33:49 

3 eller 
fler Nej 

Tuggummi, 
Kött, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 6 2 2 Tar tid 

 

3/1/2016 
13:40:04 2 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

 
3 4 

Att föreningen har 
dålig sortering och 
att utrymmet för 
soporna under 
diskhon är 
begränsat. 

Att sorteringsstationer 
och liknande var ett 
krav för alla bostäder 
alt fanns nära 
tillgängligt för de 
flesta men det är ju 
en politisk fråga 

3/1/2016 
13:40:58 2 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

Finns ingen 
soptunna som 
endast är för 
matavfall till vår 
lägenhet 3 1 

Påsen i papp som 
man måste lägga 
maten i luckras upp 
för att maten ofta är 
blöt, tex går det inte 
att hälla ned såser 
där. 

Att det fanns en 
återvinningsstation till 
varje lägenhetshus, 
kortare sträckor till 
sorteringen minskar 
hindret att börja 
sortera :) 

3/1/2016 
13:42:46 

3 eller 
fler Ja 

Kött, Jord, Bröd, 
Äggskal, 
Tepåsar 3 2 2 

När man slänger 
blötmat i större 
mängder så påsen 
inte riktigt håller 
samman. 

 

3/1/2016 
13:43:47 1 Ja 

Kött, Jord, Bröd, 
Äggskal, 
Tepåsar 1,5 2 1 

Att det blir blött i 
papperspåsen 

 

3/1/2016 
14:31:08 1 Nej 

Kött, Bröd, 
Snus/Cigaretter, 
Tepåsar 

 
5 3 Det tar tid. Simpelt, effektivt 

3/1/2016 
15:00:39 

3 eller 
fler Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor Lathet - tyvärr 4 4 Tidskrävande 

Svår fråga - förenklad 
iallafall (smidig) 

3/1/2016 
15:01:28 

3 eller 
fler Ja 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 3 3 1 

maskar i soptunnan, 
byta påse 

kunna slänga allt 
organiskt i ett avfall, 
som i vasken, som 
man malar direkt och 
det transporteras 
direkt till nått ställe 
där näring utvinns 
och man använder 
jorden för att odla 
eller dylikt 

3/1/2016 
15:06:07 2 Ja 

Tuggummi, 
Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 5 3 1 

Om det blir att lukta 
illa och om det 
likmaskar i 
soptunnan 

En avfallskvarn i 
köksavloppet så det 
tas om hand i 
reningsverket 

3/1/2016 
15:26:31 2 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

Det finns ingenstans 
att slänga det annat 
än tillsammans med 
soppåsen. 4 2 

Att ha 
utrymme/slippa 
odörer och att det 
inte finns någon 
annanstans att 
slänga det än i 
vanliga sopnedkastet 

Att det var ett enkelt 
och praktiskt system 
som alla kunde följa. 
Om vi ska sortera i 
hemmet måste det 
finnas sortering där vi 
kastar våra sopor 
också. Jag önskar att 
det blev mindre 
förpackningar till 
maten också. 

3/1/2016 
15:34:03 2 Nej 

Tuggummi, 
Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

Får inte 
plats/föreningen har 
ingen bra sortering  2 2 

Att det inte går att 
göra ordentligt där 
jag bor utan man 
måste åka en bit för 
att göra det. 

Att vi sorterar ut 
maten. 

3/1/2016 
15:52:19 

3 eller 
fler Ja 

Kött, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar Minst 7 3 2 

  

3/1/2016 
16:10:23 1 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

Finns ingen enkel 
plats att göra sig av 
med det på 3 4 

  

3/1/2016 
16:14:11 2 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

Litet utrymme, ingen 
sopsortering i 
föreningen utan 
måste åka och 
slänga annanstans 2 2 Att det tar stor plats Ja, definitivt! 



 

4 

 

3/1/2016 
16:24:36 2 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal 

Finns ingen 
avfallsuppsamlare i 
närheten, 
hyresrättsföreningen 
stockholmshem har 
inte detta i sina 
bostäder 2 3 

  

3/1/2016 
16:37:36 2 Ja 

Kött, Bröd, 
Äggskal, 
Tepåsar 5 2 1 Blöt påse  

Obligatorisk och 
enkel 

3/1/2016 
16:37:52 

   
5 2 1 Blöt påse  

Obligatorisk och 
enkel 

3/1/2016 
16:37:54 

   
5 2 1 Blöt påse  

Obligatorisk och 
enkel 

3/1/2016 
16:51:35 

3 eller 
fler Ja 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor 4 5 4 

  

3/1/2016 
17:00:24 1 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

Jag sorterar inte 
matavfall för jag är 
inte övertygad på 
miljövinsten av att 
göra det. 1 3 

Utrymme och att mitt 
hus saknar 
sopsortering så jag 
måste släpa avfallet 
4 kvarter 

färgkodade soppåsar 
som sorteras på 
soptippen 

3/1/2016 
17:07:36 

3 eller 
fler Ja 

Kött, Bröd, 
Äggskal, 
Tepåsar 3 2 1 

Läckande 
papperspåsar när nåt 
inte torkat innan man 
lägger i påsen. Orkar 
inte torka alla 
matrester innan.  

Egen kompost som 
man matar med 
matavfall. Egen 
förbränningsugn 
hemma för småsaker 
man inte vill slänga i 
vanliga sopen. 

3/1/2016 
18:00:20 2 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Snus/Cigaretter, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

Finns inte möjlighet 
där vi bor tyvärr 3 1 

Att det tar längre tid 
att skölja ur och 
rengöra kartonger or 
burkar än att bara 
slänga de i de 
vanliga soporna, 
samt att det innebär 
tömning av flera kärl 
snarare än bara en.  

Sopnedkast 
tillägnande till de 
diverse soptyperna, 
som leder från ens 
eget kök direkt till 
soprummet (utan att 
orsaka lukt i 
hemmet). Det vore 
enormt smidigt.  

3/1/2016 
18:14:54 

3 eller 
fler Nej 

Tuggummi, 
Snus/Cigaretter, 
Äggskal 

 
4 3 

  

3/1/2016 
18:37:37 

3 eller 
fler Nej 

Kött, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

Ingen uppsamling av 
separat matavfall 
sker i vår bostadsrätt 3 2 

Att få plats med alla 
kärl under 
diskbänken är ett 
problem hos mina 
föräldrar 

Lagstadgad sortering 
av hushållsavfall och 
ett väl utarbetat 
system för förvaring 
och insamling av 
avfallet 

3/1/2016 
18:44:42 2 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

Det finns ingen stans 
att slänga det, I 
Området sorteras ej 
Matavfall utan i stort 
sätt allt annat.  

  

Att det alltid är 
överfullt och att alla 
behållare töms på 
tok för sällan utan 
det bildas äckliga 
sopberg i 
soprummen. 

Bättre information, 
Mer 
sorteringsmöjlighete 
samt märkta 
förpackningar så att 
man vet hur de ska 
sorteras. 

3/1/2016 
18:55:50 1 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor 

Vad jag vet finns det 
inte någonstans här i 
närheten att slänga 
endast matavfall. 4 3 

Förpackningar som 
består av flera olika 
material. 

 

3/1/2016 
18:58:33 2 Nej 

Kött, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

Finns ingenstans att 
lägga matavfallet, 
ingenstans att kasta 
dem. Vi sorterar 
Dock glas metall 
plast och papper 3 4 

Svårt att ta sig till 
miljöstation och 
kommunen har ej 
matavfall  

Bra smidiga lösningar 
till sopskåp, vid 
matavfall ett lufttät 
lock som gör att de ej 
luktar 

3/1/2016 
18:59:08 1 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

Jag sorterar inte 
matavfall för jag är 
inte övertygad på 
miljövinsten av att 
göra det. 1 3 

Utrymme och att mitt 
hus saknar 
sopsortering så jag 
måste släpa avfallet 
4 kvarter 

färgkodade soppåsar 
som sorteras på 
soptippen 

3/1/2016 
19:27:41 2 Nej 

 

3, komposterbart 
som komposterbart 2 3 Gå till sopstation. 

Alla har egen 
sopstation! 

3/1/2016 
19:32:09 1 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

 
2 

  

Direkt och enkel 
sortering. Glad om 
man skulle anvanda 
farre antal 
forpackningar och 
istallet kora mer pa 
refill 

3/1/2016 
19:35:37 2 Nej 

Jord, Bröd, 
Blommor 

Vi har dessvärre 
platsbrist för 
sopsorteringen i 
köket. Men vi 5 3 

Det luktar lite att ha 
en inomhus-
kompost-sortering 

Jag tror mycket är 
upp till den enskilde 
individen att sortera 
sina sopor. Sverige 



 

5 

 

sorterar å andra 
sidan metall, glas 
och pappersretur ;) 

har relativt bra 
sopsortering och 
återvinning vad jag 
vet idag. Kanske en 
utomhuskompost i 
anslutning till 
bostadskomplex kan 
vara en bra idé 
möjligtvis? 

3/1/2016 
20:05:08 

3 eller 
fler Nej 

Tuggummi, 
Kött, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

 
3 3 

  

3/1/2016 
21:16:16 2 Ja 

Kött, Bröd, 
Äggskal, 
Tepåsar 2 2 2 

Om jag glömmer 
påsen och det 
möglar eller om det 
varit blött och påsen 
går sönder  

Att det finns 
matavfallssugar i 
hemmen  

3/1/2016 
21:18:49 

3 eller 
fler Ja 

Kött, Jord, Bröd, 
Snus/Cigaretter, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

 
4 2 Kladdiga  Automatisk 

3/1/2016 
22:15:43 2 Nej 

Kött, Bröd, 
Blommor 

Finns ingen kompost 
i hyresföreningeb 3 3 Fiskrens Automatiserad 

3/1/2016 
23:04:19 2 Ja 

Kött, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal 

Har inte påsar utan 
avfallskvarn! 1 1 

 

Att det var 
lättillgängligt med 
återvinningscentraler! 
Matavfallet är för vår 
del inga problem alls, 
men allt det andra. 
Har alltid flera kassar 
kartong, plast, glas 
osv och har långt till 
närmsta ställe att 
återvinna! 

3/1/2016 
23:29:15 1 Nej 

Kött, Bröd, 
Äggskal 

 
4 4 

Man måste till ÅVC 
om man bor i fel 
kommun för att bli av 
med sakerna. 

 

3/2/2016 
7:39:21 2 Nej 

Kött, Jord, Bröd, 
Snus/Cigaretter, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

Det finns ingen 
möjlighet att skilja på 
hushållssopor när de 
slängs i området. 
Samma sopnedkast 
används för allt 
förutom plast, 
papper, metall och 
glas som kan 
slängas vid 
sopstation (om man 
har tid att ta sig dit 
och plats i hemmet 
att förvara soporna 
till dess.) 3 2 

 

Eget sopnedkast för 
organiska sopor och 
ett annat för övriga 
hushållssopor. 

3/2/2016 
13:29:58 2 Nej 

Kött, Bröd, 
Äggskal 

Vår hyresvärd ger 
oss inte möjlighet 2 2 

Förpackningar som 
är gjorda av flera 
olika material Ännu bättre 

3/5/2016 
8:50:26 

3 eller 
fler Ja 

Kött, Bröd, 
Blommor, 
Äggskal, 
Tepåsar 

14 ungefär 
(studentkorridor med 
24 pers som delar 
kök, så vi har två 
matavfallspåsar per 
dag) 2 1 

När vissa produkter 
är så ihopsatta av 
olika material att man 
måste slita och dra 
för att försöka 
sopsortera vettigt 

Att alla sopsorterar 
och att kunskap om 
hur man ska sortera 
lätt ät lättillgänglig, 
även för dem som 
inte har det som sitt 
största intresse 



 

1 

 

Bilaga 3. Intervju med Jacob Kåwe, Sophämtare, Karlstad Energi 

Namn: Jacob Kåwe 

Yrke: Sophämtare 

Beskriv kortfattat dina arbetsuppgifter:   

Köra sopbil, hämta sopkärl och tippa soporna så de kommer till förbräning för energi. 

1. Hur går insamlingen av matavfall till?  

Svar: Privata hushåll har ett delat kärl där maten är för sig o restavfallet för sig. Lägenheter och företag har 

separata kärl för mat och rest avfall. När vi sedan tömmer sopkärlet i bilen så hamnar de olika soperna på en 

varsin sida av en skiljevägg och förvaras separat. 

2. Vad för skillnad är det på matavfall från villor, lägenheter och företag? 

Svar: Villor sorterar ut sin mat bäst, tätt efter kommer lägenheter och sämst på att sortera är företag... 

framförallt restauranger. 

3. Vilka problem kan uppstå vid insamling av matavfall? 

Svar: När någon har felsortarat så betyder det att vi ibland kan få gräva bland soperna för att för mycket plast 

och annat får inte följa med i maten för det kan förstöra maskinerna som ska behandla den i procesen att göra 

den till biogas. Kladd och annat spill kan komma då påsar inte alltid är helt förslutna. Blöta sopor på vintern 

som fryser fast i kärlen är oxå ett stort probel. 

4. Vart och hur levereras matavfallet?  

Svar: Matavfallet dumpas i konteinrar på 11ton styck som sedan körs till en fabrik som behandlar den. Kommer 

inte ihåg vart detta sker. 

5. Vad för typ av efterarbete krävs på grund av insamlingen av matavfall?  

Svar: Separat tippning och tvätt minst 2 ggr i veckan av "matfacket" så metalen inte fräts sönder. 

6. Hur upplever du doften från matavfall?  

Svar: Till en början kunde den vara lite små iriterande men efter ett tag vänjde man sig. Nu mera så är det 

restavfallet som man är mer rädd för för där vet man inte vad det kan va i medans i mat så är det ju bara lite 

gammal mat. 

7. Hur upplever du att matavfallspåsarna fungerar?  

Svar: Dom fungerar bra så länga som man sorterar rätt. Inte häller t.ex soppor eller annan blöt mat i dem. 

8. Hur matsorterar du? 
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Svar: Jag matsorterar inte eftersom att jag bor själv och äter upp all den maten jag lagar och har all min mat 

nedfryst så den inte ska bli för gammal för att äta. 
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Bilaga 4. Intervju med David Dotszky, Sakkunnig matavfall, 

Stockholm Vatten 

David Dotzsky, matavfallshandläggare Stockholm vatten 

1. Hur stor andel av hushållen i stockholm sorterar ut sitt matavfall? 

96000 ton avfall + hushållsavfall från restauranger, motstridiga uppgifter hälften av vikten från hushåll eller 70 

% 

2.  Hur ser fördelningen ut mellan villor och flerbostadshus?  

1/4 sorterar matavfall, 50 000 hushåll av 400 000 

3. Vad är fördelarna med insamling av matavfall jämfört med avfallskvarn?  

10 000.  

Matavfallet rent oblandat - får ut mer bogas + gödsel som ekobonde kan ta emot, nackdel: Lite jobbigare för 

kunden + sophämtare. Transporten äter inte upp miljönyttan. 

Kvarn: slipper transporter, lättare för kunden att hantera kvarnen kräver visst underhåll + buller. Hur långa 

ledningar påverkar miljöpåverkan och vilken anläggning, får inte ut lika mycket biogas för att det hinner brytas 

ned.  

Går till Henriksdal men med bättre teknisk hantering - ger  

4. Vad finns det för faktorer som problematiserar avhämtning av matavfall i Stockholm? 

finns olika system, tungt mycket gamla byggnader med trånga utrymmen, massor med trappsteg och backar, 

försiktig med sopgubbarna, står i solen och inte blir tömt, slarvar med att rengöra kärlen,  

tas i sopsug så sugs det med vakuum till behållare. 

Avfallskvarn hos restauranger som leder till en behållare.  -> matavfallsavskiljare som tar ut vattnet 

Rensa.se Stockholmsmodellen.se  

5. Hur transporteras matavfallet? I hur många steg? 

lite olika, förbehandling: kontrollerar kvalitén, mals ned till 1 cm bitar, blandar ut med vatten 

6. Hur vill du se att matavfallshanteringen ser ut om 10 år? 

Om vi tänker oss att så många som mäjligt ska sotera ut måste det vara lätt för kunden, det lättaste systemet är 

avfallskvarn eller optisk sortering (slänga i olika färger i olika påsar), avfallskvarn dyr att köpa, optisk sortering 

ger inte optimala miljönyttan. Ett system där man håller avfaller rent från källan till slutprodukt som är lätt för 

konsumenten, vi är inte där, tror inte riktigt på optisk sortering.  
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Om man lyckas lösa kvarnlösningen till en tankavskiljare. 
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Bilaga 5. Intervju med Mia Carlevi, Utredare, Kretslopp och vatten, 

Göteborgs Stad 

Namn: Mia Carlevi  

Yrke: Utredare, Kretslopp och vatten  

Beskriv  gärna kortfattat dina arbetsuppgifter:  Jag jobbar samordnande med aktiviteter för att öka 

utsorteringen av matavfallet i Göteborg för att nå vårat mål för matavfallet i vår regionala avfallsplan (Målet är 

att sortera ut 50% av matavfallet till år 2020).   

1. Hur stor andel av hushållen i Göteborg sorterar ut sitt matavfall?   

- Vad är den ungefärliga fördelningen mellan villa och flerbostadshus?   

Svar: Bland villorna sorteras det ut 65% av matavfall (49% av matavfallet samlas in i kommunens insamling för 

matavfall och 16% läggs i villornas egna komposter). För flerbostäderna är det lite skillnad på hur många som 

har möjlighet att sortera ut sitt matavfall och hur många som verkligen gör det. 77% av boende i flerbostäder 

har möjlighet att sortera ut sitt matavfall men 21% av boende i flerbostäder gör det.  

2. Har ni kunnat redovisa några ekonomiska vinningar av Miljöprogrammet?  

Svar: Den här frågan skulle jag behöva få lite mer specificerad för att kunna svara på.  

3. Tror du/Har ni sett att matsortering kan öka medvetenheten och därmed bidrar till minskad konsumtion?   

Svar: Jag har inte sett någon forskning eller några studier på det så det är svårt att uttala sig om det. Jag har inte 

sett någon sådan koppling.  

4. Har ni i Göteborgs stad testat olika tillvägagångssätt för insamling och användning av matavfall? Isåfall 

vilka och vilka slutsatser kunde dras?   

Svar: Sedan 2011 skickas matavfallet vi samlar in till rötning. I den processen produceras biogas och biogödsel. 

Innan dess skickades matavfallet till jordtillverkning i central kompostering. Att göra biogas och biogödsel av 

matavfallet är miljömässigt bättre än att göra jord eftersom man både tar tillvara på energin och 

näringsämnena i matavfallet.  

5. Var ser du att det existerar störst brister vad gäller matavfallshanteringen?   

Svar: Vårt stora matsvinn har en jättestor negativ miljömässig påverkan som vi behöver få bukt på. Den låga 

utsorteringen i flerbostadshus är ett annat område som vi behöver jobba mycket med.  

6. Hur skulle du vilja se att matavfallshanteringen ser ut om 10 år?   

Svar: Att matsvinnet är lika med noll och att allt oundvikligt matavfall sorterades.  
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Bilaga 6. Intervju med Carl Tullberg, Affärsutveckling, 

Scandinavian Biogas 

Skulle du kunna beskriva lite mer noggrant hur matavfallet bearbetas innan det hamnar i rötkammaren? 

Exempelvis vilka typer av maskiner som används, ämnen som tillsätts o.s.v?  

Utsorterat hushållsavfall och förpackat matavfall från kök, butiker och industrier tippas i 3st tippfickor – de är 

ungefär 45m3 stora styck så det går ned en del lastbilars last i varje. i dessa tippfickor ligger 4st skruvar i botten 

som man kan köra fram och tillbaka för att börja krossningen och blandningen. Om materialet är mycket torrt 

eller fruset kan man här redan spä på med lite vatten. Då en tippficka är full så kör man matavfallet via en skruv 

till en Haarslev maskin – här hackas materialet och metaller fångas upp av en magnet. det hackade materialet 

skickas sen till en trumsikt där hammarkvarnar finfördelar materialet och tvingar igenom det genom sikten – 

hålen är 12mm stora vilket är ett krav för ABP 3 och hygieniserings steget som kommer senare. Vatten blandas 

också i trumsikten vilket gör matavfallet pumpbart (vi kallar detta för matavfalls slurry) – slurry har en TS 

(torrhalt) på ungefär 14-18% för att vara pumpbar. I trumsikten plockas plast rejekt ut. Beroende på hur slitna 

hammrarna är får man lite olika rejektmängder av plast men i snitt på ett år blir det ca. 8% plastrejekt i vikt av 

det inkommande matavfallet. Inga processkemikalier används i förbehandlingen. Vi lagrar inte slurryn utan 

processen körs kontinuerligt. Då vi har tvingats att lagra slurry så har vi tillsatt myrsyra för att konservera 

slurryn, man kan då lagra det i 2-6 månader utan större energiförluster eller föruttningsprocesser.   

Matavfalls slurryn pumpas senare vidare till en bufferttank. Då slurryn ska användas så pumpas det till 

hygieniseringen – man hettar upp slurry i 70C grader i 1 timme. Här tillsätter vi även järnklorid för att hålla rätt 

surhetsgrad och för att hjälpa i utfällningen vid rötningen. Efter hygieniseirngen skickas slurry till en mesofil 

rötkammare med en ungefärlig uppehållstid på 21 dygn. Vi tillsätter vissa näringsämnen för att effektivisera 

rötningsprocessen – dessa recept är dock hemliga.  

Vet ni hur man motverkar röta hos matavfallet mest effektivt? Exempelvis temperatur, syresättning, 

fuktighet?  

Jag ska kolla med en processingenjör men detta är inget problem vi har idag. Vi lagrar som sagt inte matavfallet 

eller slurryn någon längre tid, max 2-3 dygn och den lilla eventuella röta som uppstår är inget problem för 

biogasprocessen – tvärtom, en viss jäsning av materialet hjälper processen. Matavfallet är rätt surt naturligt 

som hjälper konservera det.  

   

Skulle ni på t.ex. Södertörn biogasanläggning kunna ta emot kvarnat, torkat matavfall eller skulle detta 

kunna försvåra beredningen?  

Anläggningen är en våtrötningsanläggning vilket innebär att all material måste ha en viss fuktighet. Vi skulle 

kunna utan problem ta in ett kvarnat och torkat matavfall men vi skulle ju som sagt blöta upp det i tippfickorna 

och senare i Haarslev kvarnarna. givet detta så skulle en torkning av matavfallet innan vara en onödig 
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delmoment utan några fördelar för biogasanläggningen. Om man hade en torrötningsanläggning skulle man 

säkert kunna köra in ett sådant material direkt utan någon vidare förbehandling, bara det blandas till rätt 

torrhalt med annat material – det får inte vara hur torrt som helst i den processen heller.   

Vi börjar med detta och ser vad mer du undrar över.  

När jag frågar motverkan av röta så tänker jag mig att det skulle kunna ske en lite längre tids förvaring i 

fastigheterna, exempelvis i soprum. Tror du att detta skulle kunna påverka biogasprocessen?   

Hej Linnea, det går säkert att hitta lämplig behandling eller konservering men jag tror det blir problematiskt då 

man måste säkert tillsätta kemikalier för att förvara matavfall i soprummen – lukt problemet är en annan sak 

som säkert kommer vara dyrt/svårt att fixa. För biogasprocessen så påverkas inte gasproduktionen nämnvärt av 

att man konserverar matavfallet så länge förruttnelseprocessen inte får fortgå.  

Vet du om torrötning skulle kunna vara en lämplig teknik för matavfall, eller skulle detta resultera i mindre 

energivinst?   

Vi tittar på torr-rötning som alternativ till våtrötning och vad vi kan se borde samma mängd energi kunna tas ut 

genom en sådan process. Fördelen med torr-rötning är att man inte behöver vatten och att man kan blanda in 

torrare substrat med matavfallet som t.ex. hästgödsel och trädgårdsavfall. Biogödseln som blir över i processen 

är också då redan rätt så torr vilket minskar transportvolymen/kostnaden ut till jordbruket, vilket borde ge en 

netto vinst av energiförbrukningen.  
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Bilaga 7. State of the art 

Kompostmaskin 

Green service har en maskin som kan hantera 4,5 - 7 kg avfall per dag och släpper ut ca 3 kg 

per månad. Dess storlek är 40x40x78 cm och är alltså lämplig för inomhusmiljö. De använder 

sig av en bakterie som heter Ecibulo för att bryta ned matresterna. För att undvika odör 

används ett nanomaterial som katalysator och doften bryts ned till vatten och koldioxid för att 

släppa ut det i luften. Maskinen bör ej placeras nära vattenkranar och barn bör hållas på 

avstånd.  

För att slänga matavfallet öppnas locket, matavfallet slängs, locket stängs och maskinen 

startar därefter automatiskt. Vid tömning öppnas locket och överflödigt nedbrutet material 

skopas upp tills omröraraxeln syns eftersom maskinen inte fungerar utan tillräckligt innehåll.  

Det nedbrutna materialet kan användas som gödsel och kan förvaras i plastpåse med hål i på 

en sval och torr plats.   

Avfallskvarn 

En avfallskvarn monteras i direkt anslutning diskbänken, matresterna mals ned till ett slam 

och släpps ut i avloppssystemet. Det finns två varianter, kontinuerligt matade och satsmatade 

avfallskvarnar där det senare alternativet anses säkrare. En kvalitétskvarn kan kosta ungefär 

4000-9000 kronor.  

Avfallskvarn var 2014 tillåtet i 70 av våra 290 kommuner och i Stockholm är det tillåtet för 

enskilda hushåll. Anledningen till varför man förbjuder avfallskvarn är risken för stopp och 

frätskador i avloppssystemet.  

Finns avfallskvarn med lockstyrning, de tar minimalt med utrymme (438x190 mm), uppfyller 

kraven för installation enligt Ljudklass B och C, underhållsfri.  

Fördelar med avfallskvarn: 

– Minskar hushållssoporna. 

– Smidigt och enkelt. 

– Minskar antalet transporter. 

– Miljövänligt då matavfallet tas tillvara och blir biogas. 

Nackdelar med avfallskvarn: 
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– Inte godkänt i de flesta kommuner än – var noggrann med att kontrollera vad som gäller i din 

kommun. Bor du i lägenhet så måste du även kontrollera med fastighetsägaren vad som gäller. 

– I områden med flacka ledningsrör kan flödet bli sämre. 

– Kan inte mala allt matavfall. 

Matavfallsbehållare 

Behållare som ser till att påsen får ventilation för att motverka doft. Finns även med 

avrinningskit för att motverka blött matavfall.  

Avfallskvarn med behållare  

Matavfallet mals på platsen där det uppstår och rinner med hjälp av självfall och vatten ned i 

matavfallstanken, vattnet går till en fettavskiljare som har monterats i serie med 

matavfallstanken för att se till att vattnet som rinner ut inte innehåller för hög mängd fett och 

och slam.  

Anordningen töms minst en gång i månaden av en slamsugningsbil och körs då till en 

behandlingsanläggning, t.ex. Henriksdal. Matavfallet har därför inte burits en enda meter. 

Denna produkt är tänkt till restauranger, skolkök och storkök.    

 

Källor:  

http://www.greenservice.lt/images/documents/bio-2-manual.pdf 

http://miljokvarnar.se/wp-content/uploads/2013/11/Kitchen_Friend_Datablad_T3.pdf 

https://www.byggahus.se/kok/och-nackdelar-med-avfallskvarn-i-koket 

http://www.sansac.se/sv/insamling-av-matavfall 

http://rensa.se/produkter/matavfallssystem/lipidus-matavfallssystem/ 
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Bilaga 8. Svar från olika bostadsbolag.   

  

Familjebostäder  

TOR 16:38  

Hejsan! Jag är intresserad av hur ni hanterar frågor om matavfall. Jag har läst att ni erbjuder matavfallssortering i flera utav era 
fastigheter. Finns det några faktorer som försvårar möjligheten att erbjuda matavfallssortering? Har ni funnit några negativa 
följder av att erbjuda matavfallssortering? Ex. kostnad och underhåll? Föredrar ni Gröna Påsen eller Papperspåsen som 
alternativ? Varför? Jag är väldigt tacksam för svar, Mvh, Linnea  

  
Hej! Sedan 2009 har Familjebostäder arbetat med att på olika sätt erbjuda hyresgästerna möjligheten att göra bränsle av sina 
middagsrester. Idag kan 54,8 procent av alla hushåll låta sina gamla matrester bli till bränsle för stadens bussar. Vi har främst 
satsat på att bygga ut med matavfallsbehållare för sortering i brun papperspåse eftersom det innebär bäst möjlighet att tillvarata 
matavfallet både för produktion av biogas och biogödsel. I innerstaden och i andra områden där det inte finns mark för att få 
bygglov och gräva ner matavfallsbehållare möjliggör vi matavfallssortering genom optisk sortering med Gröna påsen. För att 
maximera utsorteringen krävs satsningar på kommunikation och återkoppling till hyresgästerna för att få dem att vilja sortera och 
att sortera rätt. Har du fler frågor angående matavfallet är du varmt välkommen att höra av dig till kontakt@familjebostader.com 
så vidarebefordras frågorna till rätt person. Vänligen Marianne  

  

Svenska Bostäder  
TOR 16:15  

Hejsan! Jag är intresserad av hur ni hanterar frågor om matavfall. Jag har läst att ni erbjuder matavfallssortering i vissa utav era 
fastigheter. Finns det några faktorer som försvårar möjligheten att erbjuda matavfallssortering? Har ni funnit några negativa 
följder av att erbjuda matavfallssortering? Ex. kostnad och underhåll? Föredrar ni Gröna Påsen, Avfallkvarn eller Papperspåsen 
som alternativ? Jag skulle vara otroligt tacksam för svar. Mvh Linnea  

  
Hej Linnea! Tack för din fråga. Vi skickar den vidare till vår miljöavdelning. Du kommer få svar här lite senare. Med vänlig 
hälsning, Lotta  

  
Hej! Tack för din fråga angående källsortering av matavfall. Det är en fråga som vi på Svenska Bostäder prioriterar högt just nu. 
Delvis med grund i Stockholms Stads mål om att år 2020 ska 70% av invånarna samla in sitt matavfall, men även då vi själva 
och våra hyresgäster har ett miljöintresse att driva denna fråga. Vi för även en dialog med Stockholm Vatten och avfall som har 
det övergripande ansvaret för frågan i staden samt med våra systerbolag för att få en enhetlighet i systemen. I dagsläget har vi 
i de flesta fall Gröna påsen (främst i Söderort) men en del matavfallskvarnar finns (främst nyproduktion) samt separat insamling i 
den bruna påsen förekommer. Det som utmanar är dels platsmöjligheten, samt den ”pedagogiska delen”. Vi måste kunna 
erbjuda matavfallsinsamlingen i direkt anslutning där våra hyresgäster lämnar sina andra hushållssopor. Annars tror vi inte att 
insamlingsmängden blir så stor, att så många hyresgäster kommer att göra detta. ”Det måste vara lätt att göra rätt.” Vi ser just 
nu över (inventering pågår för fullt) de möjligheter som finns i hela vårt fastighetsbestånd att samla in matavfall i separata kärl, 
oftast utanför fastigheten. Frågor som ska lösas på vägen är exempelvis hur skåp till kärlen ska se ut (troligen behöver de inte 
vara låsbara), hämtningen ska fungera (sopbilar i trånga områden), lukter (inte för nära balkonger osv) samt frågor 
kring städning och underhåll. Vi har ett försök på gång med att ha separat insamling i en miljöstuga, vi får se vilket utfall det blir. 
Jag hoppas du har fått några svar på dina frågor. Har du fler frågor eller funderingar är du mer än välkommen att kontakta mig! 
Med Vänliga Hälsningar Maria Löfholm Miljösamordnare ____________________________________ AB Svenska Bostäder 
 

HSB  

  
Början på konversationen  
TOR 15:52  

Hejsan! Jag är intresserad av hur ni hanterar frågor om matavfall. Erbjuder ni matavfallssortering i era fastigheter? Om inte, 
varför?  

  
Hej!  
Vi besvarar så snabbt vi kan inom kontorstid på vardagar. Vill du felanmäla eller behöver komma i kontakt med din regionala 
HSB-förening hittar du kontaktuppgifter till samtliga HSB-föreningar på www.hsb.se (se sidfoten längst ner på sidan).  
09:28  

  
Hej Linnea, Hur vi gör beror på de krav och möjligheter som finns i aktuell kommun, finns möjlighet att samla in matavfall 
erbjuder vi sortering i våra fastigheter. Hur detta görs rent praktiskt skiljer sig också åt beroende på förutsättningar, vissa hus 
har kärlinsamling och vissa har sopsugssystem där matavfall har en egen ”tub”. Som ytterligare ett alternativ har vi på en del 
projekt installerat matavfallskvarnar. Det är kommunerna som styr över avfallshanteringen inom ramen för lagen, vi har 
förutsättningarna inom kommunen att förhålla oss till. Kan du specificera om det är någon särskild kommun du undrar över? 
Mvh / Emelie  
12:26  
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Exempelvis anger Solna stad att man kostnadsfritt kan ansluta sin fastighet till insamling av sorterat matavfall. Då undrar jag om 
ni har anslutit era fastigheter i Solna till detta? Och om inte, finns det någon anledning som kostnader, lagar och föreskrifter, 
eller något annat som förhindrar detta?  
 
Hej, När det gäller nyproducerade bostadsrätter förbereder vi för avfallshanteringen med ex sopsorteringsrum, 
sorteringsmöjligheter i lägenheterna, sopsugssystem om det installeras men själva avtalen med kommunerna tecknar 
bostadsrättsföreningen.  

Om det gäller hyresrätter eller en bostadsrättsförening i Solna kontakta HSB Stockholm för svar vad de har för hållning gällande 
möjligheten att sortera ut matavfall. Mvh/ Emelie  

  

SSSB  
TOR 15:36  

Hejsan! Jag bor i området Kungshamra och undrar varför det inte erbjuds Matavfallssortering för oss? Finns det inte i något 
område hos SSSB?  
09:30  

  
Hej Linnea, anledningen till att vi inte erbjuder matavfallssortering beror på att Solna kommun inte erbjuder någon insamling. De 
tar alltså inte emot sorterat matavfall. Den enda kommun som gör det i dagsläget är Täby kommun. Med vänlig hälsning Anita  
12:22  

Jag förstår tyvärr inte, Solna stad anger ju att man kostnadsfritt kan ansluta sig till kostnadsfri insamling av 
matavfall. https://www.solna.se/Global/Boende%20och%20milj%C3%B6/Avfall%20och%20%C3%A5tervinning/Broschyr%20fas

tighets%C3%A4gare.pdf  
  

Stockholmshem  
TOR 16:20  

Hejsan! Jag är intresserad av hur ni hanterar frågor om matavfall. Jag har läst att ni just nu utför försök med avfallskvarnar och i 
viss mån Gröna Påsen. Varför har ni valt just dessa tekniker och inte Papperspåsar? Vilka faktorer kan försvåra möjligheten att 
erbjuda matavfallssortering?  
11:21  

  
Hej Linnea! Här är ett par länkar som rör sophantering, matavfall. Jag har kontaktat vår verksamhetsutvecklare inom avfall och 
vidarebefordrat dina frågor. I kontakt med henne har jag tidigare fått infon att det som försvårar utveckling av 
matavfallsinsamling i fler områden beror på att anläggningarna som tar hand om matavfallet behöver bli fler/byggas ut. De har 
problem att ta emot - samtidigt som vi måste bygga om en del för att uppfylla krav när det gäller den typen av sophämtning. 
Krav som ställs både för de som hämtar och för säkerheten för omgivningen vid hämtning osv. Vänliga hälsningar, Sophie 
kommunikationsavdelningen  

  
Hej igen, nu har jag fått mer information: Vid nyproduktion bestämmer Stockholm stad via exploateringsavtal vilken sopsortering 
som ska gälla, det kan vara så att fastigheterna måste ansluta till sopsug eller installera avfallskvarnar i varje lägenhet. I en 
sopsug som är ny kan en separat inkastlucka installeras för matavfall. Är det en befintlig sopsugsanläggning finns möjlighet att 
sortera ut matavfallet i separata påsar, ibland i gröna påsar, då måste hela avfallet det utsorterade matavfallet och restavfallet 
gå till en sopstation som optiskt kan sortera ut de gröna påsarna som då går till rötning. En sådan anläggning finns just nu 
närmast i Södertälje. Planeringen är att kunna ta emot i Högdalen men denna sorts anläggning är inte ännu påbörjad. Som det 
är nu styr Stockholm Vatten vilka som kan ansluta med gröna påsen, det kommer bli ca 3000 hushåll per år. I övrigt 
bostadsbestånd kan man ha kärlhämtning på matavfall men det är tex beroende på om plats finns i källsorteringsrummet som 
hör till bostadsområdet.  
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Bilaga 9. Värden från Test 1, 2, 3 och 4. 

 

Test 1 

 
Vikg 1(g) Vikt 2 (g) Luftfuktighet (%) 

Viktprocent 
1 (%) 

Viktprocent 
2 (%) 

0 371 344 48 48 100 100 

1 352 344 51 40 94,87871 100 

2 328 344 64 38 88,4097 100 

Test 2 

 
omixat mixat Luftfuktighet (%) 

Viktprocent 
1 (%) Viktprocent 2 (%) timmar 

0 162 192 43 46 100 100 
 

0 

1 139 182 51 73 85,80247 94,79167 
 

1 

2 139 156 66 75 85,80247 81,25 
 

2 

Test 3 

 
mixat omixat 

Viktprocent 
1 (%) 

Viktprocent 
2 (%) 

0 200 200 100 100 

1 dygn 177 181 88,5 90,5 

Test 4 

 
Hög 1 Mix 1 Hög 1 Mix 1 Hög 2 Mix 2 

Vikt 241 237 290 284 288 278 

3 kg 0 0 0 
   10 kg 

  
100 96,12676 100 98,92086 

20 kg 
  

100 87,32394 100 96,04317 

30 kg 
  

100 81,69014 98,95833 92,08633 

 


