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SAMMANFATTNING
Svenska kommuner jobbar just nu under tidspress för att uppnå de nationella målen kring separat
insamling och biologisk behandling av matavfall från hushåll, storkök och restauranger. För att lyckas
krävs att man skapar en fungerande infrastruktur för separering, insamling, transporter och vidare
behandling av matavfall. Man måste dock också skapa en acceptans bland hushåll, köks- och
restaurangpersonal kring att separera matavfall från övrigt avfall. Många kommuner/avfallsbolag arbetar
redan idag aktivt med kommunikation i denna fråga gentemot matavfallsgenererare, medan andra ligger i
startgroparna för att börja. I denna rapport ges en rad exempel på hur svenska kommuner arbetar med
kommunikation kring och system för matavfallssortering.
De skånska kommunerna har kommit relativt långt – i många fall har hushåll och verksamheter kunnat
sorter matavfall i många år. Enkätsvar från 26 av totalt 33 kommuner i Skåne visar att över 50 % av
kommunerna bedömer att de introducerat matavfallssortering bland nästan alla villor och
flerfamiljsbostäder i kommunen. Miljöstyrande taxa används i 44 % av de kommuner som besvarat
enkäten. I två av dessa gäller detta dock endast för flerfamiljshus. Så många som 84 % av de svarande
kommunerna har följd upp utsorteringen av matavfall genom plockanalyser.
En sammanställning av plockanalyser från åtta olika skånska kommuner under de senaste två åren. visar
att källsorteringsgraden i genomsnitt ligger på drygt 50 % med en renhet på i genomsnitt 94 %.
Variationer mellan olika kommuner och olika områden inom samma kommun är stora, men generellt sett
är källsorteringsgrad och renhet ofta högre i matavfall från villaområden.
Denna studie visar att många svenska kommuner som inför matavfallsinsamling tar fram material som
både ger svar på Hur och Varför matavfall ska samlas in separat. Någon direkt slutsats kring vilket som är
mest effektivt kan man dock inte dra utifrån detta material. Varför-information får dock inte vara långsökt
och svår. För att landa rätt med slogans och kampanjmaterial som fokuserar på Varför bör detta testas på
grupper av personer som inte arbetar med dessa frågor dagligen.
Att förenkla utsorteringen i vardagen genom att t.ex. göra platsen för matavfallsinsamling till en
permanent installation i köket kan tala sitt tydliga språk och göra skriftlig information mindre viktig.
Denna sammanställning visar på en övertro på information i form av broschyrer bland svenska
kommuner, medan tidigare studier visat att massutskick med generell och allmän information påverkar
många gånger inte människors beteende nämnvärt. Dörrknackningsinsatser är ofta kostsamma och kan
främst motiveras om de kombineras med utdelning av utrustning för sortering eller kontroll av att sådan
kommit in och finns kvar i alla hushåll. Många kommuner satser även mycket på att göra information
tillgänglig via hemsidor. Man kan dock inte förvänta sig att medborgare i allmänhet söker sig till
information – även om den finns tillgänglig. Uppsökande verksamhet är därför nödvändig där olika
grupper kontaktas. Det kan vara en god idé att använda sig av redan etablerade nätverk och
organisationer.
Generellt sett kan konstateras att det krävs en ökad diversitet i hur kommunikation kring matavfall
utformas och sprids. Olika grupper har olika informationsbehov och nås genom olika kanaler. Mer
detaljerade målgruppsanalyser krävs för att fånga intresse och nå ut till fler. Studier tyder på att
informationskampanjer kan få ökad effekt när flera olika kanaler används samtidigt och vi nås av samma
budskap flera gånger under samma dag. I ett område som Skåne, där invånare ofta rör sig över flera
kommungränser dagligen, finns det stor anledning att samarbeta kring kampanjer och skapa igenkänning
över större områden.
Studien visar vikten av att det ska vara både lätt och billigt att göra rätt för att nå en hög acceptans och
förändrat beteende kring matavfallssortering. Det är därför viktigt att identifiera och undanröja praktiska
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hinder och tänka igenom olika gruppers behov i förhållande till den infrastruktur för utsortering som
tillhandahålls. Att det är billigare att bidra till en bättre miljö är en viktig signal – kanske viktigare än den
egentliga ekonomiska vinningen.
Att tillgodose fungerande infrastruktur för matavfallssortering – även i själva köket – skapar också i sig
bilden av en social norm som säger ”här sorterar vi matavfall”. Detta är viktigt efter som viljan att anpassa
sig till sociala normer är ofta hög.
Ett problem som uppmärksammats under arbetet med studien är ett behov av en gemensam och ibland
förändrad terminologi. Begrepp som ”rötning” kan ha en negativ klang, medan begrepp som ”biogas” och
”biogödsel” kan vara svårkommunicerade. Här behövs även samarbeten över kommungränser för att
undvika förvirring bland medborgare om olika termer används på olika håll.
Uppföljning och återkoppling är enligt många tidigare studier av stor vikt för att upprätthålla ett positivt
beteende. Många olika metoder för uppföljning används idag av olika svenska kommuner; enkätstudier,
djupintervjuer, plockanalyser, telefonintervjuer, kvalitetskontroll av tömningspersona och vägning. Dessa
metoder ger i många fall svar på olika frågor och kan behöva kombineras för att kunna ge en fullständig
bild över situationen och varför situationen ser ut som den gör.
Det är tydligt att det sällan varken saknas HUR- eller VARFÖR-information gällande matavfallsinsamling.
Denna rapport visar på många exempel på hur utformning av budskap, val av kanaler och uppföljnings
och återkopplingsstrategier kan förbättras. Några absoluta svar på hur vi går från informationsspridning
till konkret handling finns dock inte. Ett mer diversifierat målgruppstänkande med ökat deltagande,
känsla av valfrihet, användande av individens egen kreativitet och skapande av sociala normer kan dock
vara begrepp meningsfulla att ta fasta i fortsatt arbete med matavfallskommunikation.

2

ABSTRACT
Swedish municipalities are currently working under time pressure to achieve the national targets on
separate collection and biological treatment of food waste from households and restaurants. Success
requires the creation of a functioning infrastructure for separate collection, transportation and further
processing of food waste. However, it must also create an acceptance among households as well as kitchen
and restaurant staff around to separation of food waste from other waste. Many municipalities and waste
companies are already working actively with communication toward food waste generators, while others
still are in the starting blocks.
This report gives an overview of the status of food waste collection in municipalities in the region of
Skåne, a review of previous studies of communication around (food) waste collection as well as a number
of examples of how Swedish municipalities are working on communication about and systems for food
waste sorting.
The municipalities of Skåne are relatively well - in many cases, households and businesses have been
varieties catering for many years.
Survey responses from 26 of a total of 33 municipalities in Skåne demonstrate that food waste sorting has
been introduced among almost all villas and multi-family dwellings in the municipality. An
environmentally adjusted taxa on food waste as opposed to residual waste is used in 44% of the
municipalities that responded to the survey. As many as 84% of the responding municipalities make
follow up of food waste sorting through waste composition analyzes.
A compilation of waste composition analyzes from eight municipalities in Skåne during the past two years,
show an average source-segregation ratio of just over 50%, with a purity of 94% on average.
Variations between different municipalities and different areas within the same municipality are large, but
generally speaking, recycling ratio and purity are often higher in food waste from areas dominated by
single houses, compared to multi-family dwellings.
This study shows that many Swedish municipalities use information material aiming at answering both
the question HOW to separate and WHY this is important. Any conclusion about which one is most
effective cannot be drawn based on this material. WHY-information should however not be far-fetched or
too complex. In order to find slogans and campaign materials, material should be tested on groups of
people who do not work with these issues daily. Use of products which will remain in the household over
a longer period will result in a constant reminder and make written information less important.
This compilation shows high reliance on spreading of leaflets as communication of food waste separation,
while previous studies show that this type of general information commonly does not have any significant
impact on the behavior of the receiver.
Door-knocking campaigns are often costly but can be justified if they are combined with the delivery of
equipment for sorting amongst households. Many municipalities also invest in making information
available through websites. However, one cannot expect that all citizens seek information - even if it is
available. Outreach work is therefore needed. It is a good idea to make use of already established
networks and organizations.
This compilation shows need for a greater diversity in how communication about food waste is
formulated and disseminated. Different groups have different information needs and can be reached
through different channels. More detailed target group analysis is required to reach out to more people.
Studies suggest that information campaigns can have greater effect when multiple channels are used
simultaneously, and the receiver is reached by the same message several times during the day – but in
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different situations. In a region like Skåne, where residents often move across several municipal
boundaries daily, there is great reason to collaborate on campaigns and create regional recognition.
It must be easy and cheap to do the right thing in order to achieve a high level of acceptance and
behavioral changes related to food waste sorting. It is therefore important to identify and remove
physical barriers and consider the needs of different groups in relation to the sorting infrastructure
provided. It is an important signal that it is cheaper to contribute to a better environment - perhaps more
important than the actual financial gain for the individual household.
Providing effective infrastructure for food waste sorting - even in the kitchen - also creates in the image of
a social norm that says "We sort food waste." This is important, as the willingness to adapt to social norms
is often high.
An issue that has attracted attention during the process of the study is the need for a common and
sometimes altered terminology. Concepts such as "anaerobic digestion" may have a negative connotation,
while concepts such as "biogas" and "digestate" can be difficult to communicate. Also, collaboration across
municipal boundaries is needed to avoid confusion among the citizens when different terms are used in
different areas.
Monitoring and feedback are of high importance to maintaining a positive behavior. Many different
methods for monitoring are used by Swedish municipalities; questionnaires, interviews, waste
composition analyzes, telephone interviews, reporting from collection staff and weighing. These methods
will in many cases gives answers to different questions and may need to be combined to provide a
complete picture of the situation, as well as why the situation looks like it does.
There is today seldom any lack of neither HOW- nor WHY-information regarding food waste separation.
However, design of the message, choice of channels, and monitoring and feedback strategies can be
improved, although no absolute answer to how we move from information dissemination to concrete
action and behavioral changes exist. A more diversified audience thinking with increased participation,
using the individual's own creativity and the creation of social norms may be meaningful in further work
on food waste communication.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE
Genom det nationella miljömålet "God bebyggd miljö" finns sedan 2005 en stark
styrning för ökad insamling av matavfall från hushåll, restauranger och storkök.
Målsättningen att samla in 35 % av det totala matavfallet från dessa sektorer
separat för biologisk behandling tom år 2010 nåddes dock inte. 2012 höjdes målet
till 50 % och målsättningen är nu att nå denna nivå till år 2018. Målet styr nu
dessutom mot användning av matavfallet för biogasproduktion.
Ansvaret för hantering av hushållens avfall ligger på landets kommuner. De har
idag även ansvar för det avfall som är så kallat ”jämförligt” med hushållsavfall. Till
detta räknas avfall från bland annat restauranger och storkök. Det är alltså i väldigt
hög utsträckning kommunernas arbete på området som kommer att avgöra om det
nationella miljömålet uppnås eller ej.
Svenska kommuner jobbar därför under tidspress för att uppnå de nationella
målen. Under sådana förutsättningar är det lätt att fokusera på kvantitet, snarare
än kvalitet. Kvaliteten på det insamlade materialet kan därmed bli lidande, särskilt
från avfall insamlat från hushåll.
Denna bakgrundsstudie har som syfte att:
1.

Ge en överblick över den nuvarande statusen när det gäller
matavfallsinsamling i skånska kommuner

2.

Presentera den problematik som kan vara förknippad med
matavfallsutsortering från hushåll baserat på tidigare studier och
erfarenheter från skånska kommuner

3.

Presentera goda exempel på hur man jobbar/jobbat med denna
problematik i svenska kommuner samt i andra länder genom 1.
Kommunikation och 2. Infrastruktur för matavfallsinsamling

Med infrastruktur avses här olika typer av fysiska strukturer som används i
insamlingsledet, t.ex. utformning av avfallsutrymmen, kärl eller utrustning som
används av hushållen i hemmet.
Bakgrundsstudien ska fungera som en del av underlaget för framtagande av ett
kommunikationsstrategidokument som ska kunna användas som stöd för skånska
kommuner i deras arbete för att öka mängder och kvalitet i matavfallsinsamling.
Merparten av det material som studien baseras på samlades in under tidig vår
2013. I sin preliminära form presenterades bakgrundsstudien vid en workshop
inom projektet KomKom i maj 2013. Efter detta har vissa delar uppdaterats, men
författaren reserverar sig för att förändringar kan ha skett inför presentationen av
den slutgiltiga versionen av rapporten, i september 2013.
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2 METODIK
Inom studien används i huvudsak fyra olika metoder:
A. Enkätstudie kring skånska kommuners matavfallsinsamlingsarbete.
En enkät gick ut till samtliga skånska kommuner i februari 2013 med 12
frågor. Enkäten innehåll frågor kring nuvarande status för
matavfallsinsamling inom kommunen samt kommunens eventuella
erfarenheter av problematik kring matavfallsinsamling. Enkäten återfinns
som bilaga i denna rapport.
B. Litteraturstudie
I litteraturstudien sammanställs tidigare vetenskapliga studier och
rapporter med relevans i för hållande till fyra områden:
- Beteendevetenskap kring avfallshantering
- Fallstudier där olika typer av information använts för att påverka
hushållsavfallshantering
- Fallstudier som beskriver problematiken kring matavfallsutsortering
- Rapporter med fokus på hjälpmedel kring användning av information
särskilt rörande matavfallsinsamling
C.

Identifiering av strategier/kampanjer med syfte att öka utsortering av
matavfall från hushåll genomförs genom kontakt med ett antal
nyckelpersoner på området. Utifrån dessa väljs ett antal fallstudier ut.
Tillvägagångssätt och erfarenheter beskrivs i studien.

D. Resultaten sammanställs i en avslutande syntes och analys.
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3 RESULTAT FRÅN ENKÄTSTUDIE
3.1

Insamlingsstatus

Totalt inkom svar från 26 kommuner, vilket innebär en svarsfrekvens på 80 %. Av
resultaten framgår att samtliga svarande kommuner valt att använda sig av termen
”matavfall” i sin kommunikation. Dessutom har 70 % av de svarande kommunerna
valt att göra insamlingen obligatorisk. Hur långt man kommit i de olika skånska
kommunerna varierar kraftigt. I tabell 1 redovisas den rapportering som kommit
från kommunerna själva genom enkätsvar.
Tabell 1. Hur långt har ni kommit – Sammanställning av enkätsvar. Procentsatsen
anger hur långt kommunen kommit med införande av matavfallsinsamling i
relation till respektive avfallsgenererare.
Typ av
Villor
avfallsgenererare

Flerfamiljshushåll Restauranger

Ej börjat

Trelleborg (2014)

Försök pågår

Kävlinge

Trelleborg

<50 % 1

Malmö, Ystad

Malmö

50-85 % 1

Simrishamn,
Tomelilla

85-95 % 1

Klippan, Perstorp

95-100 % 1

Bjuv, Åstorp, Båstad, Ystad, Eslöv, Hörby,
Burlöv, Eslöv,
Höör, Lomma, Lund,
Helsingborg, Höganäs, Vellinge,
Hörby, Höör, Lomma, Kristianstad,
Lund, Vellinge,
Simrishamn,
Åstorp, Ängelholm
Tomelilla

Exakt uppföljning Landskrona, Svalöv
görs ej/exakt
information har ej
angivits

Storkök

Kävlinge

Lund, Malmö
Malmö, Lund

Bjuv, Åstorp, Båstad, Bjuv, Åstorp, Båstad, Bjuv, Åstorp, Båstad,
Burlöv, Helsingborg, Eslöv, Helsingborg, Eslöv, Helsingborg,
Höganäs, Klippan, Höganäs, Trelleborg, Höganäs, Perstorp,
Perstorp,
Klippan, Perstorp, Åstorp, Ängelholm,
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga
Örkelljunga, Vellinge
Eslöv, Hörby, Höör, Simrishamn,
Kristianstad,
Tomelilla,
Simrishamn,
Tomelilla

Landskrona, Svalöv, Landskrona, Svalöv, Landskrona, Svalöv,
Svedala
Svedala, Trelleborg, Svedala, Burlöv
Burlöv

Information saknas Bromölla, Hässleholm, Osby, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Östra Göinge
1 I vissa fall har kommuner angivit procenttal, i andra fall har mer generella svar –
t.ex. ”halvvägs” eller ”i princip alla”, tolkats om till procenttal av författaren.
2 Utbyggnaden genomförs stadsdelsvis. Procentsatsen redovisar därför hur många
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stadsdelar som man hittills avklarat.
Miljöstyrande taxa används i 44 % av de kommuner som besvarat enkäten. I två av
dessa gäller detta dock endast för flerfamiljshus.
Flera olika typer av system används i de skånska kommunerna. För insamling av
matavfall i flerfamiljshus används främst separata kärl samt tvåfack eller
underjordiska behållare i ett fåtal fall. I två kommuner finns även
köksavfallskvarnar i hushåll kopplade till nätet eller till tank som sedan töms med
slambil. Kökskvarnar kopplade till tank erbjuds även för insamling matavfall från
verksamheter i vissa kommuner. För insamling av matavfall från villor används
bland svarande kommuner främst fyrfack eller tvåfackskärl, men även separata
kärl. I flera kommuner används olika lösningar i olika områden.
I samtliga svarande kommuner sker utsortering i kärl med hjälp av papperspåsar.
Försök pågår dock i nordvästra Skåne med bioplast påsar med olika grad av
dolomitinblandning. Resultaten från projektet kommer att redovisas i augusti
2013. Vissa kommuner rapporterar i enkäten också att man har problem med
hushåll som använder sig av bioplatspåsar som man inhandlar själva istället för de
papperspåsar som man kan få tillgång till gratis.
Så många som 84 % av de svarande kommunerna har följd upp utsorteringen av
matavfall genom plockanalyser. I samtliga kommuner där plockanalyser inte
genomförs har man använt sig av någon annan form av uppföljning. I två
kommuner genomförs just nu en kampanj med okulär besiktning av kärl innan
tömning där feedback sedan ges till alla kunder. I flera andra kommuner sker
liknande kvalitetskontroll av tömningspersonalen i samband med tömning.
Tabell 2 och figur 1 visar en sammanställning av totalt 19 plockanalyser som
genomförts i åtta olika skånska kommuner under de senaste två åren. Totalt
innefattas över 5000 hushåll i de analyser som sammanställts i tabellen. Resultaten
visar att källsorteringsgraden i genomsnitt ligger på drygt 50 %. I totala mängder
innebär detta att i snitt ca 2 kg matavfall per hushåll och vecka sorteras ut.
Renheten i utsorterat matavfall ligger på 93,7 % i genomsnitt. Resultaten visar
dock på stora variationer mellan olika kommuner och olika områden inom samma
kommun, vilket återspeglas i de intervall som anges i tabellen. Här synliggörs
också att källsorteringsgraden i genomsnitt är högre bland villor jämfört med
flerbostadshushåll. Detsamma gäller den totala mängden utsorterat matavfall per
hushåll. Baserat på de analyser som ingått i denna sammanställning är dock
renheten bättre i flerfamiljshushåll jämfört med villor. Detta beror dock i hög
utsträckning på ett enskilt prov från ett villaområde i en kommun som har stora
problem med renheten och en felsorteringsgrad på 32 % i nuläget.
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Tabell 2. Sammanställning av plockanalyser i Skånska kommuner. Genomsnitt och
spann (min/max).
Källsorteringsgrad (%) Felsorteringsgrad (%)

Typ
Antal
analyser

Utsorterat matavfall
(kg/hushåll, vecka)

Genomsnitt

min/max Genomsnitt min/max

Genomsnitt

min/max

52,8

26 - 86

6,3

1 - 32

2,0

0,7 - 3,9

Flerfamilj 8

40,1

26 - 52

4,1

1-9

1,1

0,7 - 1,7

Villor

61.6

46 - 86

8,4

3 - 32

2,5

1,3 - 3,9

Samtliga

19
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Figur 1. Sammanställning av plockanalyser i Skånska kommuner;
Källsorteringsgrad och felsorteringsgrad i procent för flerfamiljshushåll och
villahushåll samt genomsnitt.
Enkätsvaren som inkommit från skånska kommuner anger att många kommuner
har större problem med flerfamiljshus än villor. Det är enligt svaren svårare att
engagera och motivera flerfamiljshus och då framförallt hyreshus. Anonymiteten
och bristen på ekonomiska incitament tas upp som möjliga anledningar till lägre
utsorteringsgrad och högre felsortering. Bland verksamheter anges mindre,
privatägda restauranger som svåra att nå och motivera att delta enligt flera av de
svarande kommunerna.
Av de kommuner som besvarat enkäten har 64 % angivit att de tagit fram en
kommunikationsstrategi för matavfallsutsortering. I ytterligare en kommun pågår
ett sådant arbete i nuläget. En av de kommuner som tagit fram en strategi anger
dock att de inte använder sig av strategin på ett strukturerat sätt i sin
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kommunikation, men inte angivit något skäl till varför.
De svårigheter som upplevts bland kommunerna handlar också om att skapa en
fungerande logistik. En utmaning som tas upp är kopplad till bilfria gator där det
saknas uppställningsplats för ytterligare ett kärl (för matavfall) i fall där två-kärls
lösningar valts och hämtning sker i tvåfacksbil och därmed samma veckodag. Från
vissa kommuner inkommer även synpunkten att man saknar logistik och material
för utsortering av matavfall från verksamheter.

3.2

Uppföljning, kontroll och återkoppling

Många skånska kommuner använder sig av plockanalyser för att följa upp
utsorteringsgrad och kvalitet. Andra typer av uppföljning förekommer dock också,
så som kampanjer med okulär besiktning (se nedan) och kontinuerlig registrering
av insamlade mängder.
I vissa fall (t.ex. Eslöv, Landskrona och Svalöv) pågår kampanjer för att undersöka
och kvaliteten i utsorterat avfall och återkoppla denna till hushållen, med ”hot” om
förändrat abonnemang med dyrare taxa) eller att kärlen inte töms om kvaliteten
inte förbättras. I Kristianstad kontrollerar hämtpersonal kärlen och i
flerfamiljshus lämnar röd lapp på kärlen vid hög felsortering. Om detta inte hjälper
skickas ett brev till fastighetsägaren och vid utebliven förbättring en böter på
400kr. LSR ger både positiv och uppmanande återkoppling genom en lapp på
kärlet där man kryssar i antingen "Skitfint sorterat, tack för ett bra jobb!" eller
"Snälla, BARA matavfall här!". I andra kommuner (t.ex. Simrishamn) sker en
löpande återkoppling där man kontrollerar om villahushållen använder sitt kärl
för matavfall (men alltså inte kvaliteten). Om så inte är fallet uppmanas kunden till
detta och efter tre uppmaningar debiteras dubbel avgift (någon sådan har dock
ännu inte behövt tas ut). Återkoppling sker i dessa fall genom lapp på kärl och
eventuellt uppföljningsbrev.
Generellt sett verkar kommunerna ha större problem med utsortering i
flerfamiljshus jämfört med villor. Flera kommuner tar också upp problem med
felsortering och låg utsorteringsgrad.

3.3

Kommunikation

Många skånska kommuner har tagit fram kommunikationsstrategier kring
matavfallsutsortering. Ett mindre antal av dessa anger dock att man inte följer
dessa. Varför har vi inte kunnat få reda på i samtliga fall, men i vissa fall handlar
det om att oförutsedda problem uppstått som gjort att man frångått strategin.
Ett problem kopplat till kommunikation som man tar upp är att det är svårt att få
abonnenterna att delta vid informationsmöten. Erfarenheten är att endast de som
redan är invigda kommer. Flera kommuner anger även att man vill se ökad
enhetlighet vad gäller sorteringsinstruktioner inom regionen. Idag finns vissa
skillnader när det gäller instruktioner gällande bland annat kaffesump,
snittblommor och blommor med jord.
Kopplat till standardisering är även den terminologi som används idag. Det tycks
råda stor samstämmighet när det gäller den terminologi som används i
kommunikationen kring avfallet. ”Matavfall” är den term som används av samtliga
kommuner som svarat på enkäten. Vissa skillnader finns dock vad gäller
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terminologin. I vissa fall använder man t.ex. termen ”kompostpåsar”, medan andra
talar om ”matavfallspåsar” eller ”papperspåsar för matavfall”. Utöver detta menar
flera att man vill hitta bra termer för och standardisering kring den efterföljande
behandlingen av matavfallet. ”Rötning” har enligt vissa en negativ klang och är
därför svårt att använda i kommunikationen med hushåll och verksamheter.
En annan utmaning i kommunikationen är hur man samtidigt ska kunna tala om
att öka mängderna insamlat matavfall och avfallsminimering. I många fall bedriver
man dock inte något arbete inom minimeringsområdet ännu. I vissa kommuner
arbetar med dessa frågor, dock idag främst gentemot verksamheter och inte direkt
mot hushåll.
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4 RESULTAT FRÅN
LITTERATURSTUDIE
I litteraturstudien sammanställs tidigare vetenskapliga studier och rapporter med
relevans i för hållande till fyra områden:


Beteendevetenskap generellt och kring avfallshantering specifikt



Tidigare svenska rapporter på temat kommunikation om
matavfallsutsortering



Fallstudier där olika typer av information använts för att påverka hushålls
avfallshantering



Fallstudier som beskriver problematiken kring matavfallsutsortering



Rapporter med fokus på hjälpmedel kring användning av information
särskilt rörande matavfallsinsamling

I många fall beskrivs både problematik kring matavfallsutsortering och
användning av information I samma rapport/studie, varför ingen uppdelning görs
mellan olika områden i presentationen av materialet nedan.

4.1

Påverkan av beteenden i miljövänlig
riktning – vad säger forskningen?

Kunskap och beteendeförändringar
Många har menat att utbildning är en viktig del i att skapa beteendeförändringar
som är önskvärda utifrån ett miljöperspektiv. Samtidigt påpekar Timlett och
Williams (2008) att många av de studier som gjorts på detta område undersökt
effekterna av kommunikation som haft avsikten att öka kunskapen kring
källsortering och återvinning i situationer där olika typer av fysiska åtgärder
genomförts som underlättar källsortering. Väldigt få studier har genomförts där
effekterna av kommunikation och kunskapshöjning studerats separat och de som
genomförts visar i hög utsträckning att utbildningssatsningar utan samtidiga andra
satsningar har en liten effekt (Stern, 2000). Enligt Stern (2000) beror detta på att
önskvärda beteendeförändringarna ofta är blockerade av
institutionella/strukturella barriärer (t.ex. avsaknad av mer miljövänliga
alternativ) eller att alternativen är dyrare eller på andra sätt mindre attraktiva än
de mer miljöpåverkande beteendena.
Intentioner, attityder, känslor och beteenden
Ajzen and Fishbein (1980) menar genom sin tes ”Theory of Reasoned Action” att
våra intentioner står i en direkt relation till de handlingar vi sedan genomför.
Enligt samma teori är våra intentioner förbundna till våra attityder till beteendet i
fråga och till sociala normer. De sociala normerna bestäms av hur vi uppfattar att
personer som står oss nära vill att vi ska agera och vår vilja att agera i enlighet med
deras önskningar.
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Ölander och Thøgersen (1995) menar att beteendet utöver intentionen påverkas
av aktörens resurser att genomföra en handling. I deras modell involverar de både
tillgång till immateriella resurser i form av kunskaper och vanor liksom materiella
resurser i form av de fysiska omgivningsförutsättningar som systemet ger. Enligt
Ölander och Thøgersen (1995) utgör alltså kunskap och därmed information en
viktig faktor för etablerandet av nya beteenden.
Forskning och erfarenheter inom avfallsområdet visar emellertid att dessa
modeller är otillräcklig för att förklara den här typen av beteenden, och att dessa
dessutom inte ger någon hjälp i att förklara hur våra intentioner skapas och
påverkas.
Man kan anta att våra intentioner påverkas av våra attityder. Inom
miljöpsykologin definieras en attityd ofta som en positiv eller negativ inställning
till något eller någon. Attityden är oftast uppbyggd av tre komponenter:


Kunskap om företeelsen eller personen (kognition).



Känsla för företeelsen (affektion).



Beredskap att agera gentemot företeelsen.

Det finns en rad olika faktorer som påverkar sambandet mellan attityder och
beteende, till exempel hur viktiga attityderna är för individen (Krosnick, 1990),
vilken direktkontakt individen har med attitydobjektet (Fazio och Zanna, 1981)
och vilken grad av uppoffring som det aktuella beteendet kräver (Borgstede och
Biel, 2002).
Det är lätt att anta att en hög allmän miljömedvetenhet ger en positiv attityd till
källsortering och därmed högt källsorteringsbeteende. Ett sådant samband har
dock inte alltid gått att fastställa i vetenskapliga studier. Sambandet mellan
attityder kring miljöfrågor och källsorteringsbeteenden har studerats av en rad
tidigare studier (Black et al., 1985; Gugnano et al., 1995). Till övervägande del
tyder forskningen på att positiva miljöattityder kan hjälpa människor att agera
miljövänligt i första hand när handlingarna är relativt lätta att utföra. När
situationen eller omgivningen skapar barriärer mister attityderna sin förklarande
kraft.
Smith et al. (1994) har studerat attityder och känslolägen inför källsortering.
Utgångspunkten var att det funna ”glappet” mellan attityder och beteende delvis
kan bero på att många altruistiska handlingar (vilket miljöhandlingar i många fall
kan ses som) omfattar även emotionella reaktioner som kan påverka beteendet.
Sådana faktorer är enligt dessa författare mer betydelsefulla när attityderna är
svaga än när de är starka. Studien visade att det fanns ett positivt samband mellan
känsloreaktioner och beteende och att känslomätningen förklarade en större del
av variansen i rapporterat beteende än vad de generella positiva attityderna
gjorde.
Även Lindén (1994) uppmärksammar en vanligt förekommande brist på samband
mellan attityder och beteenden. Linden delar upp individens handlingsmönster i
två kategorier; en ideal livsstil och en förverkligad livsstil där den ideala livsstilen
är de handlingsmönster som individer helst skulle vilja genomföra, medan den
förverkligade livsstilen är det handlingsmönster som individen faktiskt utför. Det
finns alltid en skillnad mellan dessa båda och entydiga samband mellan attityder
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(ideal livsstil) och beteenden (faktisk livsstil) har visat sig svåra att fastställa
(Lindén 1994).
Det finns flera anledningar till att dessa skillnader uppstår, t.ex. att individen inte
fått tillräcklig eller rätt information och kunskap. För att attityd ska resultera i
faktisk handling räcker det dock inte med att förmedla mer kunskap och
information utan Lindén pekar på andra betydelsefulla faktorer. De faktorer hon
nämner som viktigast är att individen själv kan kontrollera handlingen, att
resultaten uppstår snabbt och är tydliga, att de påverkar individen personligen
samt att eventuella fysiska hinder för förändrat beteende undanröjs. Vidare pekar
Lindén på att synliga resultat är en viktig faktor för att skapa förändrade beteende
och vanor.
Enligt Lindén (1994) är kunskap och känsla direkta förutsättningar för
handlingsberedskapen. Individer strävar efter att nå en överensstämmelse, eller
konsonans mellan de olika delkomponenterna. Konsonans inträffar när individen
positivt värderar kunskapen man innehar om ett attitydobjekt. Detta ger en positiv
känsla och bör således leda till en stödjande handlingsberedskap.
Motsatsen, dissonans, uppstår då en eller två delkomponenter för attitydobjektet
inte stämmer överens med de andra. Vid dissonans kan det förekomma ett
beteende som Lindén benämner som ”inlärd hjälplöshet” vilket leder till brist på
handlingsberedskap och därmed passivitet. Med den inlärda hjälplösheten i åtanke
beskriver Lindén (1994) att miljöproblem ofta är av den karaktären och upplevs av
flertalet individer som okontrollerbara, omfattande och oförutsägbara. Individer
kan därför reagera med inlärd hjälplöshet eftersom de inte ser effekten av deras
egna handlingar både på kort som lång sikt.
Lindén (1994) menar att det finns fyra faktorer som påverkar hur individers
handlingsmönster verkligen ser ut. Den första faktorn är kunskap. Den andra
faktorn handlar om vilken betydelse erfarenhet och upplevda situationer har för
att handlingsmönstret ska ändra sig. Den tredje faktorn tar upp hur krävande och
hur stor konsekvensen blir vid ändrat handlingsmönster för den enskilde
individen. Den fjärde och sista faktorn visar att möjligheter och hinder i det
omgivande samhället antingen försvårar eller underlättar förändringar i handling
och livsstil. För att åstadkomma beteendeförändringar som dessutom är bestående
krävs att tas till alla dessa faktorer.

4.2

Information och avfallsbeteende – vad
säger forskningen?

I artikeln “Who recycles and when? A review of personal and situational factors” av
Shultz et al. (1996) görs en genomgång av studier där källsortering av
hushållsavfall i relation till olika parametrar undersökts. I relation till
informationsinsatser konstaterar man i denna skrift att en kombination av olika
metoder med syfte att öka källsortering ofta har en långt högre effekt än när
samma metoder används separat. Som exempel nämns studier där skriftlig
information kombinerats med dörrknackning samt där skriftlig information
använts i kombination med förbättrad tillgänglighet.
En liknande slutsats drogs av McDonnald and Ball (1998) som jämförde
utsortering av plast i två brittiska städer. Båda städerna fick samma skriftliga
information om plaståtervinning. I den ena staden delade man även ut särskilda
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påsar i vilka plast kunde samlas och hämtas direkt vid dörren i samband med
vanlig sophämtning var fjortonde dag. I den andra staden hänvisades hushåll till
att lämna ifrån sig sin plast vid ett antal återvinningsstationer i staden som tidigare
använts för insamling av glas och tidningar. Resultaten visade föga förvånande på
högre utsortering av plast i staden där plast kunde lämnas direkt vid dörren.
Studien visade dock också att invånare i denna stad i större utsträckning tagit till
sig den skriftliga information som delats ut. Författarna drar slutsatsen att hushåll
är med benägna att ta till sig information om den delas ut tillsammans med fysisk
förändring som underlättar i den aktivitet som föreslås i informationen.
de Young et al (1993) visade med en studie utförd i Michigan att en kombination
av argument rörande miljönytta och ekonomisk nytta med källsortering av avfall
hade större effekt i relation till hushållens sorteringsbeteende jämfört med
information som endast betonade endera av dessa två aspekter.
Hage et al. (2008) har studerat hur en rad olika faktorer kan påverka individens
avfallsbeteende. Resultaten visar bland annat att yngre människor genererar mer
avfall och lättare accepterar att betala en högre avfallstaxa istället för att
källsortera avfallet. Tidigare studier har hävdat att det finns en korrelation mellan
högre utbildning och högre grad av källsortering (McGuire, 1989), medan flera
senare studier som visar på motsatsen också (Hage et al., 2008; Borgstede och
Andersson, 2010). Hage et al. (2008) menar att det verkliga avfallsbeteendet beror
på relationen externa förutsättningar och moraliska attityder. Detta kallas för ABChypotesen, av engelskans Attitude, Behaviour och Conditions. Den säger att om det
finns en väldigt hög tillgänglighet för källsortering så kommer de flesta att
källsortera oavsett den moraliska attityden till källsortering. Samtidigt, om det är
dåliga förhållanden och låg tillgänglighet för källsortering så kommer inte många
att källsortera trots en i grunden stark moralisk övertygelse till det (Hage et al.,
2008).
Flera studier har visat att generell och allmän information, så som massutskick till
hushåll många gånger inte nämnvärt påverkar människors beteende, och i många
fall inte ens beaktas av hushållen, dvs. den läses inte (Borgstede och Andersson,
2010). En slutsats av detta är att information bör utformas med största
noggrannhet för att anpassas till grupper av individer som har behov av olika typer
av information och kunskap eller har olika värderingar (Eagly och Chaiken, 1993;
McGuire, 1989). Dahlstrand och Biel (1997) beskriver detta som att man måste
anpassa information till en tänkt beteendekedja. Deras tes är kopplad till
normbildning. Normer definieras vanligtvis som hur en individ av samhället i stort
eller från människor runt omkring förväntas agera i en specifik situation. När en
social norm internaliseras blir den kopplad till individens självbild och samvete.
Internaliseringsprocessen beror dels på förekomsten av sociala normer och på hur
frekvent ett beteende utförs. Processen är nära kopplad till individens vilja att
tillhöra en grupp.
Enligt Dahlstrand och Biel (1997) består den första länken i beteendekedjan av att
uppmärksamma en person på det nuvarande beteendet. Sedan kan ett alternativt
beteende och positiva effekter kopplade till detta presenteras. Därefter kan
moraliska normer om vad man bör göra och andras ”gillande” vara stödjande för
att hon ska pröva det nya beteendet. För att det nya beteendet ska bli varaktigt kan
information så som deskriptiva normer (vad andra gör) bidra till att individen
upplever att det man gör är positivt och i samklang med gruppen som man kanske
identifierar sig med.
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En rad olika komponenter bör beaktas i hur information levereras för att uppnå
önskvärda beteendeförändringar. Enligt Eagly och Chaiken (1993) beror en
persons förmåga att ta till sig information dels på individen själv, relaterat till t.ex.
tidigare kunskap, värderingar, tillgång till tid samt meddelandets personliga
relevans, och dels på meddelandet i sig, t.ex. om det är långt eller kort, antalet
argument, motstridighet i meddelandet eller om det finns en entydighet i
meddelandet. Utöver detta påverkas meddelandets möjlighet att påverka
beteenden av att avsändaren upplevs som tillitsfullt och relevant för individen
samt av budbärarens förmåga att övertyga, vilket enligt författarna beror på
upplevd expertis, kändisskap eller identifikation.
För att göra informationskampanjer och informationsprogram effektiva handlar
det enligt Andersson et al. (2010) inte så mycket om hur detaljerade och
fullständiga de är, utan snarare om hur man ska lyckas att fånga publikens
uppmärksamhet, hur man ska vinna deras engagemang och att få dem att komma
över den misstro som kan tänkas ligga under ytan (gör det någon nytta att ändra
beteende?). Andersson et al. (2010) menar att information inte når fram till
mottagaren om den behandlar ett beteende som utförs vanemässigt och styrs av
andra motiv än det som innehållet i informationen betonar. Ofta betonas
miljöbudskap i dessa sammanhang och författarna menar att det idag finns en
övertro att information som betonar miljövärden genererar eventuella
beteendemässiga eller ekonomiska uppoffringar till förmån för miljön. En ökad
kunskap om att ett visst beteende är mer miljövänligt än en annat i sig räcker dock
inte för att förändra ett beteende. Enligt Andersson et al. (2010) är en viktig faktor
att budskapet betonar att den enskilda individens insats gör skillnad. Annars finns
det en risk för att den egna insatsen avfärdas som onödig och då avstår majoriteten
från att agera.
Åberg (2004) menar att vi erfarenhetsmässigt vet att det är svårt att ändra
beteenden långsiktigt. Trots goda föresatser faller vi ofta tillbaka i gamla inrutade
beteenden efter en tid. Hon menar också att behovet av information ändras över
tid. Nya erfarenheter gör att vi ställer oss nya frågor som behöver bli besvarade.
Ekvall och Malmheden (2012) har sammanfattat utkomster från en rad social- och
miljöpsykologiska studier på området avfallshantering som genomförts i Sverige
under de senaste åren. De lägger fram fem olika exempel på kommunikationsvägar
som de menar är viktiga att beakta:


Användning av personlig kommunikation i form av ‟sop-coacher” eller
‟sopklubbar” genom vilka hushållen får chans att ställa relevanta frågor.



Anspela på sociala normer exempelvis ‟alla vi i bostadsrättsföreningen
källsorterar”. Det tilltalar individens vilja att tillhöra gruppen och göra
som alla andra i syfte att bli accepterad och omtyckt.



Se till att informationen är lättillgänglig, otvetydig, och att den har ett högt
instruktionsvärde. Efter att ha mött ett budskap eller läst en text ska folk
enkelt förstå vad de ska göra och hur.



Använda avsändare med hög status, t.ex. experter, personer som
målgruppen identifierar sig med eller som har ett kändisskap, vilket kan få
mottagarna både att uppmärksamma och ta till sig informationen.



Koppla information om avfallshantering till andra värden än miljön, som
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ekonomiska värden och livsstilsvärden.
Utöver detta har tidigare studier visat att budskap som förs fram via flera olika
medier samtidigt kan få en större genomslagskraft än vid användning av endast en
kommunikationskanal.

4.3

Svenska fallstudier på temat
avfallsbeteende

Ewert et al. (2009) Osäker eller nöjd?
Ewert et al. (2009) studerar genom djupintervjuer individers förhållande till
avfallshantering från ett etnologiskt perspektiv. De intervjuer som gjorts visar bl.a.
att människor upplever en brist på helhetslösningar och standardiseringar. Det är
förvirrande att avfallshanteringen ska skötas på olika sätt i olika delar av landet
och att symboler, begrepp och beteckningar skiljer sig åt i olika sammanhang.
Köket är för svenskar ett mycket viktigt och privat område. Här spenderas en stor
del av tiden i hemmet och här intas också ofta huvuddelen av måltiderna. Det ska
därför gärna uppfattas som trevligt och hygieniskt. Köket pekas dock ut som ett
problematiskt område och många av de som intervjuats menar att de inte
utformats för att underlätta källsortering. Matrester förknippas ofta med
kladdighet och lukt, vilket kan vara ett problem att hantera i just köksmiljön. Det
finns också ofta osäkerheter kopplade till det svenska systemet för sortering av
förpackningar, som av många av de intervjuade hushållen uppfattas som
materialsortering. Att göra skillnad mellan dessa båda är ologiskt för många
hushåll. Förpackningar som är gjorda av svårbestämbart eller blandat material
upplevs också som problematiska.
De intervjuade i Ewert et al. (2009) har oftast en grundläggande positiv attityd till
källsortering som är kopplat till att bidra till en god miljö. Intervjuer och fältarbete
tyder inte på någon betydelsefull skillnad mellan invandrare och infödda. Graden
av anonymitet i bostadsområden tycks dock kunna påverka attityder och beteende
i relativt hög utsträckning där avfallsbeteendet blir bättre när man har ett mer
personligt förhållande till grannar, hyresvärdar och bostadsföreningar.
För att människor ska känna sig nöjda med sin insats behöver de veta att det de
upplever som de största och för miljön viktigaste kategorierna avfall också tas
omhand på rätt sätt. Förtroende för avfallshanteringen är därför enormt viktig.
Trots att många av de intervjuade anger att de gärna källsorterar för miljöns skull
så finns det tydliga, om än individuellt varierande, gränser för hur mycket man är
beredd att anstränga sig. Det behöver därför vara lätt att göra rätt och
användarvänlighet är därför mycket viktigt.
Åberg, (2004). Boendeperspektiv på hushållsavfall och på system för
insamling och behandling i Västra Hamnen, Malmö
Åberg (2004) genomför en intervjustudie bland några av de hushåll i Västra
Hamnen som genom bomässan Bo01 fick tillgång till källsortering av matavfall i
vakuum system (sopsug) eller tankkopplad kökskvarn. Som en del i detta
utvärderades även kommunikationen från kommunens sida. Under försöket
användes ett flertal informationskanaler.
Utvärderingen visade bland annat att vissa av de informationskanaler som
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möjliggjorts för hushållen användes i mycket låg utsträckning. Av de 24 hushåll
som ingick i studien kunde nära 90 % påminna sig att de mottagit en broschyr med
information om systemet för matavfallsutsortering. Nära 20 % hade fått
information genom andra kanaler, så som fastighetsskötare eller fastighetsägare.
Inga av de tillfrågade hushållen hade tagit till sig information via kommunens
hemsida och endast i något enstaka fall hade man vänt sig till det mobila
informationskontoret på området för att få information om
avfallshanteringssystemet. De informationsmöten som anordnats inledningsvis
besöktes inte av några hushåll. Därför genomfördes istället en
dörrknackningskampanj en tid efter det att familjer flyttat in i området. Trots att
flertalet av de hushåll som deltog i intervjustudien var positiva till besöken från
informatörer, förekom enstaka fall av missnöje där man upplevt att
informatörerna haft ett nedlåtande beteende:
”De berättar om det som om du var sju år. Det kom en dam här som skulle visa mig
hur jag skulle använda kvarnen. Det har man inte behov av” (Åberg, 2004).
Trots att många av hushållen uppmärksammat att man fått en broschyr om
matavfallssorteringen, var det intervjuerna uppenbart att man tagit till sig
informationen i broschyrerna i väldigt varierande utsträckning. Många av
hushållen hade väldigt låg kunskap om vad som hände med avfallet efter det att
det lämnat hushållet och att man skulle känt sig mer motiverad om man haft sådan
information. Broschyren som delats ut till alla hushåll innehöll dock sådan
information.
Flera av intervjuerna vittnar om att fysiska hinder för matavfallsutsortering kan
vara ödesdigra. Som ett exempel ledde låsning av inkast för matavfall till att vissa
hushåll slutade med utsorteringen – eftersom nyckeln till inkasten ofta satt kvar i
lägenhetsdörren och man därför inte hade den lättillgänglig när man skulle göra
sig av med sitt avfall.
Åberg (2004) uppfattar även genom de intervjuer som genomförs att det tycks
vara något speciellt med mat som skiljer matavfall från andra typer av avfall. Enligt
henne finns det ett starkt tabu kring att slänga mat. Många hushåll anger att
slänger mycket lite mat och att det därför inte är motiverat att separera dessa små
mängder från övrigt avfall.
Malmberg och Nilsson (2011) Hyresgästperspektiv på matavfallsinsamling i
Augustenborg
Malmberg och Nilsson (2011) studerade med hjälp djupintervjuer med 13 hushåll i
ett bostadsområde i Malmö hushållens inställning till källsortering av matavfall
generellt och deras syn på en pågående kampanj i området specifikt. I kampanjen
besöktes hushållen av informatörer som berättade om miljöfördelar med
matavfallsåtervinning och förklarade det lokala bostadsbolagets målsättning på
området. I samband med besöken monterades även en metallhållare på insidan av
köksskåpen i syfte att underlätta matavfallsinsamlingen. Hållaren presenterades
som en obligatorisk del av lägenhetsinteriören. Efter kampanjen steg utsorteringen
kraftigt – mellan 80-100%, för att sedan sjunka igen efter ca två månader.
Studien visade att en majoritet av hushållen som intervjuats sorterat matavfall
även innan kampanjen, och fortsatt därefter. Ett antal hushåll hade börjat sortera i
samband med kampanjen, till största del eftersom de då ”blivit tillsagda” att göra
det. Ett mindre antal hade börjat sortera i samband med kampanjen men slutat
med detta efter några veckor. De angav främst lathet som en anledning till att de
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inte längre sorterade.
Enligt intervjustudien angav en övervägande del av de som sorterade matavfall
miljöskäl som motivation. Trots detta var den faktiska kunskapen om vad som
händer med matavfallet efter insamling låg. Enligt författarna är det alltså inte
nödvändigt med goda kunskaper för att bli motiverad av miljöskäl, en allmän
uppfattning om att det är bra för miljön är tillräckligt, i alla fall för en del.
Resultatet tyder även på att den information som delats ut i samband med
kampanjen, och som tydligt fokuserade på att beskriva miljöfördelarna, inte nått
fram till hushållen som mest mindes att de fått en hängare uppmonterad.
Intervjustudien visade att hushållen efterfrågade återkoppling – detta trots att
affischer satts upp i miljöhusen som visade på hur mängderna insamlat matavfall
hade ökat. Detta visar att det kan vara svårt att nå fram med information och att
den måste placeras på rätt ställe. Troligtvis hade hushållen helt enkelt inge
uppmärksammat den bland avfallskärlen i miljöhuset – en plats där man för övrigt
kanske inte vill uppehålla sig mer tid än absolut nödvändigt. Hushållen
efterfrågade även ekonomisk kompensation för det extraarbete de menade att de
utförde. Här finns en pedagogisk utmaning i att visa att hushållen får någonting
tillbaka för de minskade kostnader som faktiskt kan uppnås om alla källsorterar
bättre – eftersom området ifråga ligger i en kommun med differentierade taxor för
matavfall och restavfall.
Steinweg (2011) Interventions for successful recycling of nutrients and
energy from food waste.
I denna studie undersöks barriärer och möjliga åtgärder för att överbrygga
desamma för att öka den kommunala insamlingen av matavfall I Sverige.
Författaren tar upp en rad Environmental Policy Instruments, dvs. miljöstyrande
åtgärder som kan vidtas för att styra människors och organisationers beteenden
på ett sätt som minskar negativ miljöpåverkan. Dessa kan delas in i administrativa,
ekonomiska och informativa åtgärder. Administrativa åtgärder innefattar bland
annat regler och tillstånd. I relation till matavfallsinsamling kan detta t.ex.
relateras till att göra matavfallsinsamling obligatorisk Ekonomiska styrmedlen kan
bland annat användas för att styra behandlingstaxor så att det är billigare att
behandla källsorterat matavfall än restavfall, att det är billigare för kunder som har
källsorteringskärl, viktbaserad taxa på restavfall men ej på källsorterat matavfall
eller straffavgifter vid hög felsortering av matavfall. Författaren påpekar att
ekonomiska styrmedel måste vara accepterade av allmänheten för att nå
eftersträvad effekt. Informativa styrmedel baseras på tanken att informerade
aktörer gör andra, och förhoppningsvis bättre, val än icke-informerade aktörer.
Detta är grunden i allt kommunikationsarbete. För att administrativa och
ekonomiska styrmedel ska få effekt måste också dessa kommuniceras till
aktörerna.
Författaren har genom intervjustudier med ett antal svenska kommuner
konstaterat att kommunerna ofta lägger mycket resurser på olika typer av
informationskampanjer kring utsortering av matavfall, men att dessa sällan
utvärderas. Författaren citerar Refsgaard och Magnussen (2009), som baserat på
studier i Norska kommuner menat att förändringar i insamlingssystem för
hushållsavfall tar tid att sätta sig och att tålamod krävs. En annan aspekt som lyfts
fram är vikten av återkoppling, t.ex. genom att mängden insamlat matavfall visas
på kommunens hemsida eller produktionen av biogas från insamlat matavfall på
lokalbussar. För att nå lyckade återkoppling är det viktigt att involvera många
olika aktörer, t.ex. bostadsbolag och lokala lantbrukare. Sammanfattningsvis
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menar författaren att tydliga och långsiktiga mål och visioner för utsortering av
matavfall på lokalt plan, kopplat till ekonomiska incitament är en nyckelfaktor för
lyckade insatser.

4.4

Tidigare svenska
kunskapssammanställningar

Anderzén och Hellström (2011) Hjälpmedel för introduktion av system för
insamling av källsorterat matavfall
Skriften har som målsättning att ta fram en guide som innehåller tips om hur en
kommun kan gå tillväga för att införa ett system för källsortering av matavfall och
identifiera kritiska framgångsfaktorer. Rapporten är framtagen i samarbete med
Avfall Sverige och ligger till grund för den guide som också utarbetats (Avfall
Sverige, 2011)
I rapporten belyser man vikten av både förebyggande och kontinuerlig
kvalitetskontroll. Förebyggande kvalitetskontroll kan åstadkommas genom tydliga
instruktioner på sorteringsutrustningen, fungerande distributionen av påsar för
utsortering, ordentlig skyltning, rätt placering, låsta soprum/miljöhus/inkast och
begränsad storlek på inkast för matavfall. Det är också bra att från start informera
om att kontroller på källsorterat matavfall planeras så att kunderna är medvetna
om detta.
Kontinuerlig kvalitetskontroll sker i det dagliga arbetet främst vid tömning med
syfte att säkerhetsställa att kvaliteten på det insamlade matavfallet är den rätta.
Rutiner för detta bör upprättas när ett system för insamling av matavfall ska
införas, gärna i samarbete med insamlingspersonalen. Kontroller vid kärltömning
kan göras med kamera eller okulärt. Detsamma gäller underjordiska behållare där
inspektionslucka ibland kan finnas. Kontrollen försvåras dock av att endast det
översta lagret i behållaren kan kontrolleras okulärt. Efterkontroll kan göras efter
tippning vid behandlingsanläggningen. Denna kontroll kan med fördel göras
gemensamt, av både insamlingspersonal och behandlingspersonal, för bästa
resultat och återkoppling. Engagerad tömnings och mottagningspersonal är
förutsättningar för ett fungerande kvalitetskontrollsarbete. Att följa upp
kontrollerna med återkoppling är en förutsättning för att skapa förändring.
Rapporten tar upp vikten av tydliga målsättningar. Dessa kan formuleras som
produktion av biogas per år, återföring av växtnäring per år, andel anslutna
hushåll/verksamheter, renhet i insamlat material, utsorteringsgrad eller total
mängd insamlat material. I studien genomfördes även djupintervjuer med åtta
svenska kommuner/kommunala bolag kring deras strategier vid införande av
matavfallsutsortering. Bland de framgångsfaktorer som listats i rapporten kan
följande vara särskilt relevanta i detta sammanhang då de kan kopplas till
information, motivation och kvalitetsarbete:


Information till flerbostadshusägare behöver gå ut i god tid



Tillräckligt med personella resurser vid införandet



Väl genomtänkt och genomarbetad information



Gott samarbete med fastighetsägare och bostadsrättsföreningar
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Dörrknackning i flerbostadshus



Personlig information, exempelvis genom ringkvällar



Kvalitetskontroller och plockanalyser bör genomföras rutinmässigt



Kvalitetsarbetet måste följas upp med feedback till fastighetsägarna



Testa först insamlingssystem och information i ett provområde.



Säkerställ att rätt information går ut från början. Låt någon utomstående
som ej är insatt granska informationen.



Återkommande kontinuerlig information med återkoppling av resultat och
klapp på axeln.



Engagera och kommunicera med insamlingspersonalen. Gärna så tidigt
som möjligt i processen.



Ha en kvalitetsansvarig som återkopplar felsorteringar



Viktigt att få chaufförerna engagerade i kvalitetsarbetet



Var medveten om att omställningen i flerbostadshus tar längre tid



Fortsätt vara nyfiken på förbättringsmöjligheter



Göra hushållen engagerade och delaktiga i ett tidigt skede genom
enkätundersökning



Vägning skapar möjlighet att följa upp utsorterad mängd samt att verktyg
för att skapa incitament för sortering av matavfall



Vid upprepade felsorteringar säkerställa att kontakt tas med kund



Öppets hus på anläggningen där var och en kan se att avfallet verkligen tas
hand om på rätt sätt och inte blandades ihop. På öppet hus kan man oftast
även få en positiv mediabevakning.

Avfall Sverige (2008) Kartläggning av information till nysvenskar
I denna undersökning har samtliga svenska kommuner tillfrågats om riktad
information gällande avfallshantering till nysvenskar.
Undersökningen visar att 54 procent av kommunerna har någon riktad
information till nysvenskar.
Av de kommuner som svarade att de hade riktad information var studiebesök,
skriftlig information
om bioavfall/matavfall på olika språk samt försök till att använda tydligt
bildmaterial vanligast.
Några kommuner har även material på olika språk på sina hemsidor. I många fall
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gällde dock information en endast en eller ett fåtal typer av avfall, t.ex.
matavfall/bioavfall.
Bland de kommuner som inte har någon riktad information till nysvenskar var
anledningen oftast tid och resursbrist. Ett stort antal olika hemspråk upplevs som
problematiskt då det är svårt att prioritera vilka språk som skulle finnas med. Det
kan enligt kommunerna också bli dyrt att översätta och trycka upp olika upplagor
för hemspråken samt att hålla framtaget material aktuellt eftersom
avfallshanteringen förändras med tiden. Kommunerna anger även att nysvenskar
ofta anländer till kommunen ryckvis, dvs. under ett antal år kommer invandringen
från en del av världen för att sedan skifta till en annan del. Detta gör det svårt att ta
fram rätt volymer och satsa på rätt språk. Förvånansvärt nog har endast en av de
kommuner som besvarat enkäten angivit att de även utvärderat initiativet att ta
fram information riktad till nysvenskar. Utvärderingen visade att många nåtts av
materialet men det finns generellt sett mycket lite studier av hur mycket
information på hemspråk ger relativt information på svenska.
Inom studien genomfördes även djupintervjuer genomförda med nysvenskar.
Dessa visar att många av de intervjuade anser att källsorteringen måste göras så
att man kan klara av den i samband med alla andra dagliga göromål. Om det krävs
för mycket extraarbete och man måste börja prioritera så hamnar källsortering
långt ner på prioriteringsskalan. Man belyser att det är viktigt att underlätta
sorteringen hemma det egna köket. Om man har gott om plats i köket blir det
enklare och man kan slippa att sortera soporna i efterhand i soprummet. Att
många nysvenskar är trångbodda kan därför påverka sorteringen negativt. Av
intervjuerna framkommer att det inte är helt väsentligt att få informationen
serverad på det egna hemspråket. Material på lätt svenska med många förklarande
bilder kan fungera utmärkt.
Det är viktigt att minnas att många av nysvenskarna också har fokus inställt på att
få vardagen att fungera, dvs. att ordna boende, arbete, lära sig språket, hitta skolor
för barn och så vidare. Många har också kommit som flyktingar och bearbetar
fortfarande traumatiska upplevelser. Källsortering kan i detta sammanhang lätt
uppfattas som relativt irrelevant. Man bör även ha i åtanke att många av de
personer som idag är nysvenskar med all rätt har låg tilltro till information som
kommer från staten/kommunen, till skillnad mot majoriteten gammelsvenskar.
En intervjustudie genomfördes även bland SFI (svenska för invandrare) lärare i ett
antal svenska kommuner. Den visar att 60 % av lärarna tar in externa föreläsare
från kommuner/kommunala avfallsbolag eller anordnar studiebesök för eleverna
vid återvinningscentraler eller liknande. I de fall denna typ av information
förekommer anses den fungera bra. I övriga fall beror det på lärarens eget intresse
om avfallshantering och sortering diskuteras i undervisningen. Intervjuerna bland
lärare visar också att de i stor utsträckning efterfrågar informationsmaterial med
mycket bilder.
Skriften tar upp många tips kring hur information till nysvenskar kan förbättras.
Några av dem sammanfattas nedan:


Använd mycket bilder och tydliga symboler och testa dessa på
målgruppen innan användning. Bilderna måste vara tydliga.



Förklara hela avfallshanteringen och återvinningen. Ge intressanta
exempel och koppla till miljöfrågor och naturresurser men koppla inte
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avfallssortering till debatten om klimatförändringen och andra globala
miljöproblem i första hand. Det kan uppfattas som abstrakt och
överdrivet.


Presentera inte information på ett nedlåtande eller barnsligt sätt eller ett
sätt som kan upplevas som att vi svenskar vet bäst, och att vårt sätt att
göra saker är det bästa och enda rätta.



I information riktad till nysvenskar är det viktigt att de känner sig sedda
och tilltalade, men dock inte öppet utpekade.



Använd nya och/eller anpassade informationskanaler. Exempel på bra
informationskanaler är personliga möten, att utse hustomtar, lokal-TV,
lokalradio, spel och tävlingar, integrerat i SFI-kurser, studiebesök, filmer,
skolundervisning, information i samband med hyreskontrakt,



Använd nysvenskar som informatörer och experter, eftersom de har en
unik kompetens i och med att de kan tolka mellan olika kulturer.

Avfall Sverige (2011) Guide #2 Införande av system för insamling av
källsorterat matavfall
Guiden riktar sig till kommuner som funderar på att införa separat insamling av
matavfall. Guiden innehåller främst förslag till hur kommuner på ett systematiskt
sätt kan undersöka ekonomiska och praktiska effekter av matavfallsinsamling,
välja system för insamling och upphandla insamlings- och behandlingstjänster.
Guiden innehåller dock också ett kort avsnitt om kommunikation och information.
Enligt guiden bör kommunen ta fram en kommunikationsplan och låta en
utomstående som inte är insatt i frågorna granska all information innan den går ut.
I guiden menar man även att informationsbehovet aldrig tar slut och måste
fortsätta kontinuerligt, dels för att upprätthålla intresse och engagemang och ge
återkoppling men även för att nå nyinflyttade. Guiden ger exempel på olika
kommunikationsvägar:


Att informera direkt till hushållen genom att knacka dörr alternativt ringa
upp



Att arrangera egna informationsmöten alternativt på uppdrag av
fastighetsägare och bostadsrättföreningar



Resurser för att svara på frågor per telefon



Att göra platsbesök hos flerbostadshus och verksamheter



Tydlig information på kärl/inkast där matavfallet ska sorteras



Broschyrer



Fakturor



Miljöalmanackor



Hemsida



Kampanjer
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Media (t.ex. genom pressmeddelanden och genom att svara på insändare)



Sociala medier



Informationsplatser i exempelvis butiker

Göteborgs stads kretskoppskontor (2012) Fem steg för bra sortering av
matavfall - Checklista för flerbostadshus.
Göteborgsstads kretsloppskontor har tagit fram ett dokument särskilt riktat till
fastighetsägare: ”Fem steg för bra sortering av matavfall - Checklista för
flerbostadshus”. Några av de tips som tas upp i de fem punkterna sammanfattas
nedan:

1.

Hur ser det ut i avfallsrummet?
- God belysning och städning ett måste
- Glöm inte regelbunden tvättning av kärl

2.

Var är kärlen placerade?
- Kärlen för matavfall inte placeras närmast dörren i
avfallsrummet
- Tydlig uppmärkning vid inkast/kärl är viktig
- Om kärlen placeras utomhus ska de inte stå i direkt
solljus

3.

Hur hanterar de boende matavfallet?
- Se till att alla hushåll har luftiga påshållare och ständig
tillgång till nya påsar

4.

Hur ser informationen ut?
- När nya hyresgäster flyttar in ska de få all information,
gärna muntligt och skriftligt. Se även till att det finns en
påshållare.

5.

Personalen är viktig
- Skapa rutiner så att de eventuella anmärkningar ni får når
ut till rätt person.
- Lev som du lär – inför samma rutiner på ert kontor som
ute i fastigheterna.
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Övriga tips från Göteborgs stads kretskoppskontor:


Bilda en miljö eller avfallsgrupp med boende som är särskilt intresserade.
I den kan det föras en löpande diskussion om olika frågor som berör
avfallsrummen. Deltagarna kan bli ambassadörer som säljer in nya idéer
till de andra i fastigheten.



Anordna en särskild miljödag. Ett bra tillfälle att visa de boende hur de ska
sortera.



Bra sortering och minskat restavfall sparar pengar, uppmuntra hushållen
när det fungerar bra. Det kan vara allt från ett anslag i trappuppgången till
att man bjuder sina boende på tårta.



Kretsloppskontoret erbjuder sig även att hålla utbildningar kring
matavfallsinsamling för fastighetsskötare i mån av tid.

Återvinning i Sverige 2011, Katharina Norborg, GfK
En större undersökning med 1000 respondenter genomfördes 2011 för att samla
in kunskap om svenskars attityd till källsortering. Fokus låg på källsortering av
förpackningar. Resultaten visar en generell minskning av källsortering jämfört
med en liknande studie genomförd år 2009. Anledningen till att man inte sorterar
är enligt respondenterna framför allt att det är för långt till närmsta
avlämningsplats samt att man menar att man har så små mängder av varje
avfallstyp att det inte känns meningsfullt. Samtidigt som en minskning kan en
ökning konstateras bland de som menar att de nås av information om hur de ska
göra för att källsortera sitt avfall. Hela 74 % av de tillfrågade menar att
informationen är fullt tillräcklig. Siffran är dock något lägre bland yngre (under 30
år), där 62 % menar att de har tillräcklig information. Hushållen tillfrågades även
om nöjdheten i förhållande till hur olika typer av avfall tas om hand. När det gällde
matavfall svarade 53 % att de var mycket nöjda, medan 21 % svarade att de inte
var nöjda alls. Granden av källsortering av olika avfallsslag är generellt sett lägst
bland personer under 50 år. Bland personer i åldersgruppen under 30 år anger 25
% att de inte alls sorterar matavfall medan andelen är hela 33 % i åldersgruppen
30-49 år.
Konsumtionstrender och avfallstrender – kan vi lära något?
Tidigare studier visar också att svenska konsumenter i högre grad är positiva till
att köpa ekologiska livsmedel än vad de egentligen faktiskt väljer att göra detta
(Konsumentverket, 2006). Möjliga anledningar till detta är enligt
Konsumentverket att budskapet att en produkt är mer miljövänlig än andra
alternativ endast en av många som möter kunden i en köpsituation – budskapet
når därför inte alltid fram. En annan anledning är en skeptisk inställning till
någonting som utger sig för att vara bättre än någonting annat – är det verkligen så
och är det verkligen värt det högre priset eller extra omaket? (ekologiska
produkter kanske inte finns i närmaste livsmedelsbutiken). En tredje anledning är
att gruppen ”vi som handlar ekologiskt” inte är nog tilltalande för stora grupper av
befolkningen att vilja känna en tillhörighet till – den är fortfarande till viss del
förknippad med negativa egenskaper, så som bakåtsträvande, teknikfientlig och
skogsmulle (Konsumentverket, 2006). Trots att denna undersökning har några år
på nacken kan det vara intressant att reflektera över likheter till problematiken
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kring matavfallssortering. Konsumentverket har också konstaterat att konsumtion
i allt högre utsträckning förknippas med livsstil, skapande och bekräftelse av en
egen identitet och grupptillhörighet (Konsumentverket, 2007). Enligt Forstenberg
(2012) är vi är inne i ett paradigmskifte när det gäller våra konsumtionsvanor. Den
gamle konsumenten var passiv och föll för lockerbjudanden, medan den nye
konsumenten är välinformerad och aktiv. Att kunna välja och skapa individuella
lösningar som passar för ”just mig” har blivit en självklarhet i relation till
konsumtion – man kanske även också avfallshantering. Individen vill hitta egna
lösningar. Att skapa insamlingssystem som erbjuder ett visst mått av valfrihet kan
därför vara ett sätt att från början skapa en positiv attityd till utsorteringen, som
också kan bidra till att individen skapar ett system som passar och därför håller i
längden – både volym och kvalitetsmässigt.

4.5

Matavfallssortering – Erfarenheter från
andra länder

Syftet här var att inhämta erfarenheter från ett flertal andra länder. Tyvärr har
detta dock varit svårt då det finns få exempel på system liknande det svenska för
utsortering av matavfall från hushåll. I nuläget kommer därför samtlig information
från Storbritannien, Spanien och Norge.
Storbritannien
I ett större försök i 19 brittiska kommuner under perioden 2007-2008
undersöktes även olika kommunikationsvägar i förhållande till
matavfallsinsamling bland hushåll. Flera olika kommunikationssätt användes i
försöken. Erfarenheterna har sammanställts i en rapport skriven av WRAP (Waste
& Resources Action Programme), en brittisk organisation som arbetar med
avfallshanteringsfrågor. Eftersom WRAP tidigt konstaterat att resurser och
kompentens för att ta fram kommunikationsmaterial varierade kraftigt bland de
19 kommuner som ingick i försöket, tog man fram kommunikationsmaterial på
central nivå som kunde användas fritt av kommunerna. Materialet var dock
utformat som mallar där respektive kommun till en viss nivå själv kunde utforma
detaljerna i innehållet. Allt material gjordes tillgängligt via en inloggningsbar
hemsida som samtliga kommuner fick tillgång till. Det material som togs fram var:


Introduktionsbroschyr (fyrsidig A5 format) med information om
miljönyttan med matavfallsutsortering. Delades ut 2 veckor innan försöket
startade.



Instruktionsbroschyr och kalender (åttasidig A5 format) med information
om hur insamlingen skulle gå till. Delades ut tillsammans med material
som användes för insamling (sorteringskärl och påsar).



Klistermärke (A5 format) med sorteringsinstruktioner att fästa på
sorteringskärl för matavfallsutsortering i köket.



Felsorteringstaggar med sorteringsinstruktioner att sättas av
tömningspersonal på sopkärl där felsorteringen var hög.



Uppföljningsbroschyr som skickades ut till hushållen några månader efter
det att insamlingen satts igång för att påminna hushållen och visa hur
långt man nått.
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Man tog också fram standardiserade symboler och ikoner som användes av
samtliga kommuner (figur 2).

Figur 2. Ikoner som användes gemensamt av samtliga kommuner i försöket.
Trots att kommunerna erbjöds kommunikationsmaterial centralt från kampanjen,
togs ytterligare material fram i många fall. I flera fall användes information som
fått en profil och översättning anpassad till den etniska befolkningsprofilen i de
områden där de användes. Exemplet nedan användes i Luton, en kommun med
stor andel invånare med pakistanska eller indiska rötter.

Figure 3. Informationsbroschyr använd i Luton.

I en annan kommun fick man draghjälp av den lokala tidningen som varje vecka
dedikerade en spalt i tidningen till att följa upp kampanjen och visa på goda
exempel av familjer som deltog i utsorteringen.
I en attitydundersökning bland involverade hushåll i fem av de kommuner som
ingått i försökt framkom att ungefär lika många hushåll fått information om
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försöken genom foldrar som spridits inför försöket, foldrar som spridits i samban
med introduktionen av försöket och uppföljningsfoldrar som spridits bland
hushållen när kampanjen redan var igång.
Samma rapport visar att det är vanligt att mängden insamlat matavfall faller några
månader efter det att möjligheten för matavfallsutsortering införts. Rapportens
författare menar därför att kontinuerlig information är viktig för att motverka
detta. Att redan innan försöken satts igång lägga upp en strategi för när olika
kommunikationsaktiviteter ska genomföras är därför bra. Samtidigt är det viktigt
att kunna ha en viss flexibilitet i relation till detta för att kunna anpassa insatser till
den uppkomna situationen. Ett exempel på sådan flexibilitet är att kontinuerligt
genomföra dörrknackningskampanjer i områden där man upplevt att
utsorteringsgraden eller kvaliteten på insamlat matavfall är låg. En annan är att
redan på förhand förutse områden med hög in- och utflyttning, där information
och utdelning av eventuellt nödvändigt material för insamling kan behöva
distribueras mer frekvent.

YTTERLIGARE TIPS I RAPPORTEN


Vara noggrann med språkbruket – använd termer som är
förståeliga och positivt laddade, och använd alltid samma
termer för att undvika förvirring



Utbilda hämtpersonal kring sorteringsinstruktioner och
vad som händer med matavfallet efter hämtning. De är
ofta dessa personer som hushållen kommer i kontakt
med i sitt eget bostadsområde och det är viktigt att de
kan besvara eventuella frågor samt är införstådda med
poängen med insamlingen så att de känner sig delaktiga.



Ta fram information även till synskadade.



Låt utomstående fokusgrupper kommentera
informationsmaterial innan det används för att upptäcka
risk för missförstånd etc. Viktigt att fokusgruppen är
divers.



Medverka vid större evenemang mm med ”roadshows”
där matavfallsutsortering demonstreras och diskuteras.



Engagera ”kändisar” i kampanjen.
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Även Timlett och Williams (2008) tar upp exemplifiering av ett positivt handlande
genom att engagera kända människor. Detta har enligt dem genomförts i en rad
brittiska kommuner under de senaste åren för att öka utsorteringen av
återvinningsmaterial. Samtidigt menar författarna dock att det finns väldigt få
studier som undersökt den faktiska effekten av sådana strategier och att
effektiviteten i sådana kampanjer därför är okänd.
Tävlingar kan vara ett sätt att både kommunicera nuvarande status och skapa
incitament. Enligt Nigbur et al. (2005) visade på hur man genom att införa ett
tävlingsmoment i kommunikationen kring källsortering i vissa fall ökade
materialåtervinningen från 50 till 90 % i brittiska kommuner i början av 2000talet. Detta skapade en social press och talar även till en tävlingsinstinkt som finns
inom de flesta. De budskap som enligt studien fungerade bäst var de som jämförde
grannkommuner; ”Återvinningen är X% lägre här än i kommun X – bidra till att
vända på detta”.
Spanien
I Katalonien måste alla kommuner sedan 2009 ha en plan för separat insamling av
organiskt avfall från hushåll. För att stödja kommunerna i implementeringen av
detta obligatorium har man regionalt tagit fram en gemensam övergripande slogan
samt ett kampanjmaterial som kan användas fritt av samtliga kommuner.
Materialet innehåller informationsfoldrar med både Hur- och Varför-information i
en enhetlig grafik (figur 4).

Figur 4. Exempel på kampanjmaterial som kan användas av kommuner i
Katalonien inom ramen för kampanjen ”Aqui Reciclem” – ”Här återvinner vi”.
Utöver detta har regionen även tagit fram andra typer av material som kan
användas vid evenemang, mässor och festivaler eller i andra sammanhang (figur
5):


En hoppborg i form av en bläckfisk med åtta armar som vardera
representerar en avfallstyp där barn ska hoppa ner i den arm som
representerar källsorteringsmöjligheten för en speciell typ av sopa.



En hoppborg bestående av återvinningscontainrar i olika färger i vilka
uppblåsbara ”sopor” av olika slag kan slängas.



En utställning bestående av 2.5 meter höga bokstäver som formar ordet
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”ORGANICA”. Varje bokstav är klädd avbilder med organiskt material av
olika typer och olika grader av nedbrytning; från färska produkter till jord
med nya växter i. På varje bokstav kan man även läsa statistik om
mängderna organiskt avfall som alstras i kommunen, hur mycket
näringsämnen som kan återvinnas ur dessa och miljövinsterna kopplade
till detta.


En utställning bestående av återvinningscontainrar i olika färger som med
bilder, korta texter och filmer visar de återvinningsprocesser som följer på
källsortering av olika typer av material samt ett spel på samma tema.



Fyra spel på temat återvinning som kan laddas ner från hemsidan, riktade
till barn och ungdomar i olika åldersspann.



De fysiska materialen kan kommuner i regionen boka via en nätenkät och
därefter användas kostnadsfritt under den bokade perioden.

Figur 5. Utställning/hoppborg med återvinningsteman som kan bokas och
användas av kommuner i Katalonien.
Norge
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) organiserar
avfallsinsamling och hantering i ett flertal Norska kommuner. Bolaget har kartlagt
hinder för källsortering bland hushåll och genom detta kommit fram till att tillgång
till utrymme för hygienisk och estetiskt tilltalande sorteringsutrustning i köket är
ett av de främsta hindren idag. Därför har man kartlagt ett antal leverantörer av
sorteringsutrustning och förmedlar kontaktuppgifter till dessa genom sin hemsida.
Man presenterar även flera lösningar på hur man kan organisera sin källsortering i
hemmet via sin hemsida (Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS,
2013).
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5 RESULTAT FRÅN INTERVJUSTUDIE
Ett antal nyckelpersoner i Sverige kontaktades under februari månad 2013 via
mail eller per telefon med förfrågan om tips på positiva och negativa exempel på
kommunikation kring matavfallshantering. En fullständig lista återfinns i bilaga 2.
Utifrån dessa kontakter identifierades ett aktörer med vilka telefonintervjuer eller
mailkorrespondens genomfördes under våren 2013. Utkomsten från dessa
intervjuer, samt relevant input from kontakten med nyckaktörer/organisationer
själva sammanfattas nedan. Fokus i intervjuerna med kommuner/organisationer
ansvariga för matavfallsinsamling har varit att få information om
insamlingssystem, kommunikation gentemot hushåll samt resultat av genomförda
insatser.

5.1

Borås Energi och Miljö

I Borås infördes separat insamling av matavfall under 90-talet. Avfall separeras i
en vit plastpåse för restavfall och en svart påse för matavfall. Påsarna separeras
optiskt och kan därför placeras i samma kärl. Kostnaden för påsarna ingår i
avfallsabonnemanget och sorteringen är obligatorisk för alla hushåll.
Den biogas som produceras från matavfallet används inom lokaltrafiken, i
avfallshämtningsfordon och finns även tillgänglig för privatfordon. De gasmackar
som denna gas säljs genom är kopplade till ett särskilt tankkort hos Borås Energi
och Miljö. Kunder får i och med tecknande av ett tankkort ett öppningserbjudande,
vilket gör det ekonomiskt attraktivt. Faktura kommer månadsvis. Man kan dock
även betala med BABS -kort (visa, MasterCard mm) och Volvokort. På detta sätt
kan även förbipasserande gasbilsägare använda dessa stationer.
Sedan några år tillbaka tar Borås Energi och Miljö emot fallfrukt från
privatpersoner. Frukten kan avlämnas vid återvinningscentraler inom kommunen.
Information om denna möjlighet har spridits främst genom annonser i lokalmedia.
Under de senaste åren har mellan 25-30 ton fallfrukt samlats in för
biogasproduktion på detta sätt. En annan fraktion som man satsat på att samla in i
kommunen är frityrfett från hushåll.
En särskild satsning på information till hushåll har gjorts genom ett mobilt
informationskontor ”Mobile Info Center” i ett samarbete mellan brandkåren, Borås
kommun och Borås Energi och Miljö. Tre heltidsanställda personer arbetar genom
kontoret bland annat med information om källsortering, bland annat genom att
delta i evenemang och genom informationskampanjer på plats vid
återvinningsstationer runt om i kommunen. Detta sker ofta i nära samarbete även
med det kommunala bostadsbolaget Borås AB Bostäder. De anställda på kontoret
talar de i kommunen vanligaste språken bland nysvenskar, vilket gör att en
muntlig kontakt med invånarna kan knytas på flera olika språk.
Borås Energi och Miljö har tagit fram en broschyr med sorteringsinstruktioner och
kortfattad information om den vidare behandlingen av matavfall till biogas på ett
antal språk utöver svenska (engelska, finska, serbiska/kroatiska/bosniska,
arabiska, persiska/farsi och somaliska). Dessa finns att ladda ner från företagets
hemsida. Distributionen av dessa broschyrer sker även genom studiebesök hos
olika organisationer och samt genom Mobile Info Center.
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Samma information som finns i broschyren finns även att tillgå som en
nedladdningsbar mobil applikation från företagets hemsida. I appen finns
dessutom öppettider och adresser till återvinningscentraler och
återvinningsstationer. Ett knappt halvår efter introduktionen har denna app
laddats ner av mellan 100-500 personer i androidformat, och uppskattningsvis lika
många i Apple format (exakt uppföljning av antalet nedladdningar görs ej från
kommunens sida).
Referens: Fredrik Seger, Borås Energi och Miljö, februari 2013.

5.2

Vafab Miljö

Separat matavfallsinsamling infördes under 1997 i de kommuner som Vafab miljö
bedriver verksamhet inom. Vid införandet hölls informationsmöten i samtliga
områden där utsorteringen infördes. Totalt hölls 150 möten. Omkring 10 % av de
inbjudna kom och man bockade av deltagarna på listor för att sedan kunna gå
vidare med en dörrknackningskampanj hos de som inte deltagit. De hushåll som ej
nåddes genom dörrknackningen ringde man sedan till. Totalt tror man sig ha nått
80 % av hushållen på detta sätt. Insamlingen är inte obligatorisk i någon av de
kommuner man jobbar mot, men man har en styrande taxa som har gjort att 92 %
av hushållen i Västerås har valt detta abonnemang. I samtliga kommuner man
jobbar mot ligger snittet på 86 %.
Vafab Miljö har även tagit fram ett ambitiöst material för både lärare och skolbarn
som finns tillgängligt genom deras hemsida. Här beskriver man hur matavfall blir
till biogas och biogödsel steg för steg, fakta om biogas och om ekologiska
fotavtryck och växthuseffekten. Man har även tagit fram ett pedagogiskt paket;
Framtidskraften. Paketet innehåller besök av informatörer i skolklasser,
studiebesök på avfallsbehandlingsanläggningar, projektarbete på temat avfallsoch energiminimering och publik utställning av producerade alster på samma
tema. Man har även tagit fram en lärarhandledning innehållandes lektionstips och
exempel på arbetsmetoder som är användbara under Framtidskraftens gång.
Responsen har varit mycket positiv och man upplever att barnen fungerar som
budbärare till övriga delar av familjen.
Utöver kontakten med skolor arbetar man även mycket med SFI (svenska för
invandrare) genom att besöka klasser i de kommuner som man bedriver
verksamhet inom. Detta har man fått mycket positiv respons på – både från lärare
och från elever. Lärarna uppskattar att man har information på lättförståelig
svenska med mycket bilder, eftersom de då kan använda detta i sin undervisning.
Detta har gjort att man frångått tidigare ambition om att ha information på flera
olika språk – detta är svåradministrerat och det är inte lätt att se till att man har
rätt språk på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Kvaliteten följs upp genom plockanalyser och input från avfallshämtarna som
rapporterar till Vafab Miljös kvalitetsansvariga om man upplever brister. Olika
kommuner har olika system för vad som händer vid felsortering – ibland tömmer
man ändå, medan kärlen lämnas kvar i andra fall. Kunden får dock alltid en
återkopplingslapp på sitt kärl och vid upprepade felsorteringar kontaktas man av
Vafab miljö. Om ingen förändring sker över går abonnemanget till ett
”mixabonnemang” vilket är dyrare än matavfallsutsorteringen. I samtliga
kommuner debiteras kunden också en felsorteringsavgift. Man använder sig även
av stickkontroller där kvalitetsansvariga från Vafab Miljö följer med hämtare på
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olika turer och kontrollerar kärl innan tömning. Här lyfter man inte bara på locket
utan öppnar även vissa papperspåsar för att kontrollera innehållet i dessa. Man
har ännu inte fått någon negativ respons på detta, utan tvärt om upplever man att
hushållen ser det som positivt att man kontrollerar sorteringen så att man vet att
det arbete man gör verkligen resulterar i en miljönytta där restprodukterna kan
användas som gödningsmedel på åkermark.
Referenser: Åsa Linden och Anna Boldt, Vafab Miljö, februari 2013.

5.3

Östersund Kommun

Östersunds kommun var en av de första kommunerna i Sverige som började samla
in matavfall, redan år 1997. Enligt kommunens renhållningsordning ska alla
sortera ut sitt matavfall och korgar och påsar för utsortering kan hushållen hämta
kostnadsfritt på rådhuset och återvinningscentralerna i kommunen. Till större
fastighetsägare görs särskilda leveranser. Budskapet vid införandet var "Från usch
till resurs". Då utsortering av matavfall är etablerat i kommunen idag, utgår man
nu ifrån budskapet ”Sortera!”, dvs. man kommunicerar både miljöfarligt avfall,
förpackningar och tidningar samt matavfall samtidigt gentemot invånarna.
Under senare år har kommunen börjat erbjuda en ”Soprums Make-over” till
bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Detta görs i samarbete med en
av Förpacknings- och tidningsinsamlingens entreprenörer. Två versioner finns –
ett ”mini make-over” kit med rådgivning på telefon, skyltar för olika kärl och
utdelning av källsorteringsinformation till boende, samt ett ”total make-over” kit,
där personal från kommunen dessutom kommer ut till det aktuella soprummet och
ger råd om ombyggnation, kärldimensionering och belysning och erbjuder en
informationskväll om sopsortering för alla boende. Information om detta
erbjudande har bara gått ut via kommunens hemsida, då man ännu saknar
personella resurser för att genomföra alltför många make-overs. Enligt kommunen
kontaktas man då och då av intresserade föreningar och mindre fastighetsägare.
Någon uppföljning av eventuella förbättringar i relation till källsorteringsgrader
eller minskad felsortering görs dock inte.
Referenser: Catrine Edlund, Östersunds kommun, mars 2013.

5.4

Enköpings kommun

I Enköping har man valt att kalla sin matavfallsinsamling för ”Mulljakten”, Detta
eftersom man när systemet infördes 1997 producerade kompost. När man
övergick till biogasproduktion valde man dock att behålla det gamla namnet. I
samband med införandet av matavfallsutsortering genomfördes både stormöten
och dörrknackningar i kommunen. Erfarenheterna visade att stormötena gav en
låg uppslutning medan dörrknackning har givit god respons.
För ett antal år sedan producerade kommunen en film om avfallssortering – Sopan.
Filmen har visats för ett stort antal skolklasser och man har även satsat på
skolinformatörer som informerar skolelever. Detta har enligt kommunen fått
mycket bra respons. Man använder även unga personer i sin grafiska
kommunikation, dvs. på informationsbroschyrer med både hur- och varförinformation som tagits fram för matavfallsutsortering. Kostnaderna för filmen
uppskattas till omkring 100 000 SEK. Filmen finns tillgänglig även via kommunens
hemsida men man har inte gjort någon uppföljning för att undersöka antal
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visningar via nätet. Kommunen använder sig av ett inkluderande och alvarligt
budskap genom sin slogan för matavfallsinsamling: ”Din hjälp är helt avgörande”.
Referens: Niklas Söderholm, Enköpings kommun, mars 2013.

5.5

Solna stad

SÖRAB är ett avfallsbolag som ägs gemensamt av tio kommuner i
Stockholmsområdet, däribland Solna stad. Under namnet Gröna Linjen, som
genomförs gemensamt I samtliga kommuner som är delägare i SÖRAB, genomförs
ett särskilt initiativ startats för separat insamling av matavfall från restauranger
och storkök i de tio kommunerna. Detta medför att informationsmaterial kan tas
fram gemensamt. Insamlingen sköts också av samma entreprenör i samtliga nio
ägarkommunerna. På detta sätt kan arbetet bli effektivare och kostnaderna hållas
nere. Erfarenheterna är generellt sett mycket positiva. I dagsläget är 93
verksamheter anslutna och gemensamma möten hålls fyra gånger per år med
samtliga ägarkommuner för att ta upp eventuella problem i systemet.
Verksamheter som ansluter sig får dekaler och diplom.
För att komma i kontakt med verksamheterna på ett effektivt sätt noterar
livsmedelsinspektörer vid vanliga rutinbesök de aktörer som är intresserade av att
bli kontaktade av kommunens avfallshandläggare för att delta i Gröna Linjen. Det
är svårt att hinna med info om detta vid reguljär tillsyn, därför har en
projektanställd nyligen anställts för att enbart arbeta med detta.
Just nu pågår också ett arbete för att inkludera fler av de många kontorskomplex
som finns i Solna. Man satsar bland annat på att vara med och informera på
frukostmöten på arbetsplatser samt framtagande av en broschyr särskilt riktad till
arbetsplatser och verksamheter.
Vid införande av matavfallsutsortering kommer en informatör från Solna stad
alltid ut till bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren och håller ett
informationsmöte med styrelse, ägare, boenden eller vaktmästare. Vid
informationen delas även material för insamling ut samt broschyrer med både
sorteringsinstruktioner och kortfattad information om vad som händer efter
insamling.
Solna stad ger även genom sin hemsida ”Tips för sommar” och ”Tips för vinter” till
villa- och fastighetsägare som sorterar matavfall, både i relation till vad hushållen
kan göra med matavfallet innan det slängs, insamlingspåsen (papperspåse) och
kärl för att undvika problem.
Referens: Freja Rylander, Solna stad, mars, 2013.

5.6

Renhållningen Kristianstad

Under 2012 förändrades renhållningstaxan i Kristianstad. Enligt den nya taxan gav
hemkompostering inte längre någon reducerad avgift jämfört med om man har ett
kärl för insamling av matavfall. Förändringen motiverades av miljöskäl. Hushåll
som ville fortsätta med hemkompostering skulle efter förändringen meddela detta
till Renhållningen genom att skicka in den svarstalong som fanns i en
informationsbroschyr som Renhållningen skickade till alla hushåll med
hemkompost. Förändringen resulterade i en kraftig minskning av antalet
hemkomposterare i kommunen. Detta tyder på att ett stort antal av de hushåll som
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tidigare haft ett abonnemang med reducerad avgift för hemkompostering i själva
verket kanske inte utnyttjat sin kompost i någon större utsträckning.
Under 2012 genomfördes även en kampanj med reklam på
avfallsinsamlingsfordon där Kristianstad kommuns invånare tackades för den
miljönytta de gör genom att sortera sitt matavfall genom texten ”Tack för att DU
sorterar ditt matavfall”. Dessutom gjordes en återkoppling i form av en broschyr
med texten ”Vi har granskat ditt avfall”. I broschyren presenterade man resultat
från plockanalyser som genomförts på hushållsavfall inom kommunen och visade
på att både sorteringsgrad och renhet kunde förbättras. Reaktionerna från
hushållen var i vissa fall negativa. Man upplevde att texten ”Vi har granskat ditt
avfall” gav en känsla av att kan snokat och kontrollerat hushållen utan deras
vetskap.
Flera projekt har genomfört som syftat till att möta hushållen direkt i deras
bostadsområde. I ett projekt anställdes informatörer (bovärdar) som informerade
boende i flerfamiljshus med stor andel icke-svenskspråkiga hushåll på deras eget
språk. Bovärdarna gick runt i området och pratade med det boende, knackade dörr
och berättade om hur sorteringen går till. På detta sätt skapades en personlig
relation och förtroende mellan bovärdar och hushåll. Insatsen gav en stor
påverkan på sorteringen. I ett annat projekt i en bostadsrättsförening fick de
boende endast slänga avfall på vissa tider då personer fanns på plats och
informerade om avfallssorteringen. Insatsen gav mycket bra resultat.
Renhållningen Kristianstad tar även fram en barnbok om matavfall som riktar sig
till årskurs 1. Tanken är att denna både ska användas i undervisning samt att
barnen ska få ta med denna hem. Boken ska vara färdig till skolstarten hösten
2013.
Referens: Anna Strömberg, Renhållningen Kristianstad, februari 2013 samt Maj

5.7

Nordvästra Skånes Renhållningsbolag –
NSR

NSR har arbetat med matavfallsutsortering under en längre tid. För villahushåll
används två- eller fyrfackskärl. Kommunikationen kring utsortering av matavfall
betonar att detta är en resurs. Bolaget har en policy som säger att
informationsmaterial även ska ha en funktion, t.ex. en disktrasa. Detta tror man
ökar ”livslängden” jämfört med ett informationsblad. NSR har bland annat tagit
fram material om matavfallsutsortering till SFI (Svenska För Invandrare) som varit
mycket uppskattat.
Bolaget deltar för tillfället i ett försök i stadsdelen Dalhem i Helsingborg,
tillsammans med Helsingborgshem, där man gör om soprum i flerfamiljshus,
anordnar träffar och försöker engagera de boende. NSR anordnade även en
informationsdag i samband med områdets årliga event ”Dalhemsdagen” där de
pratade avfallshantering, hade matavfallstävling och 2-facksbilbil med chaufför på
plats. I samband med ett kommande byte av containrar till kärl i vissa soprum på
området kommer man återigen ha en informationsdag med bland annat lotteri och
infofilm. Helsingborgshems förvaltningsgrupp på Dalhem har också sett över
rutinerna och informationsmaterialet i samband med in och avflyttning.
Man har även planer på att använda ungdomsfullmäktige i Bjuv som består av
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högstadieelever för att komma åt en yngre målgrupp. Ungdomsfullmäktige
kommer bli remissinstans för den nya renhållningsordningen och avfallplanen i
Bjuv.
Inom NSRs område finns flera orter med utpräglad sommarboende karaktär. En av
dessa är Båstad. Matavfallsutsortering har funnits sedan 2005 i Båstad och
felsorteringsgraden är normalt sett låg. Under den inledande delen av sommaren
2013 hade den dock stigit till hela 30 %. Den höga siffran berodde främst på att
mjukplast och trädgårdsavfall samt hela påsar med restavfall sorterats som
matavfall. Det starka sambandet mellan felsorteringen och ett ökat antal
sommargäster i kommunen, inledde NSR en informationskampanj där man var
måndag och fredag under tre sommarveckor fanns på plats dagtid utanför den
lokala ICA-butiken i Båstad. Insatsen genomfördes av inhyrda studenter som kom i
kontakt med mellan 40-100 personer per tillfälle. Responsen var övervägande
positiv och enligt studenterna var det mycket fruktbart att inleda kontakten med
en konkret, men inte anklagande fråga – t.ex. ”Visste du att blomjord inte är
matavfall?”. I samband med satsningen gjordes pressmeddelanden vilket gjorde att
lokaltidningen uppmärksammade kampanjen. Detta underlättade studenternas
arbete eftersom många då återkopplade till informationen i tidningen när de
möttes av informatörerna. Utöver att dela ut broschyrer om hur
matavfallssortering går till, delades även påsar för matavfallsutsortering ut
styckevis. För större kvantiteter hänvisade man till den närbelägna ÅVCn.
Kontakten ledde även till att man uppmärksammade att många inte visste var de
skulle få tag i fler papperspåsar för utsortering, att många sommargäster upplever
det som alltför administrativt krångligt när de bara befinner sig i kommunen
någon månad per år och att campingplatsen saknar bra källsorteringssystem.

Referens: Louise Alexandersson, NSR, maj 2013

5.8

Landskrona-Svalöv Renhållning – LSR

LSRs kommunikationsstrategin syftar till att lyfta sopgubben till miljöambassadör
och framställa källsortering av avfall till en lokal miljörörelse. LSR är medvetna om
att många ger det budskap man sänder ut minimalt med tid och arbetar därför i tre
steg: Bilder används för igenkänning hos de som inte läser eller letar sig vidare,
bilder + text för de som är lite mer intresserade och bild + text + hemsida för de
som är så pass intresserade att de letar sig vidare. Alla tre stegen ska fungera
separat och samtidigt hänga ihop. Den skriftliga informationen består av enkla och
lekfulla texter i talspråk – dels för att göra informationen lättillgänglig för alla och
dels för att väcka uppmärksamhet. En framgångsfaktor för att få kommunala
verksamheter att komma igång med matavfallsutsortering har varit att länka
avfallsplanen till andra kommunala handlingsplaner.
Referens: Karolina Karlsson, LSR, maj 2013

5.9

Nårab

Nårab var först i Sverige med att erbjuda separat insamling av matavfall till hushåll
genom fyrfackskärl. Systemet infördes redan 1999. Enligt Waldemarson var den
interna informationen var mycket viktig. Alla i organisationen måste vara positiva,
kunna svara på frågor och motivera systemet, eftersom det kan bli ifrågasatt av
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hushållen. Detta gäller hela organisationen; från styrelse till entreprenörer.
Vid införande skedde en uppföljning av utsorteringen i from av brev till hushållen.
Uppföljning har också skett kontinuerligt genom att man rapporterat om
utsorteringen i ett lokalt informationsblad som går ut till hushållen regelbundet
samt genom återkoppling på var faktura som skickas till kunder. Enligt
Waldemarson är det viktigt att ligga före med information. T.ex. genom att gå ut
med tips inför julen eller inför sommaren då särskilda problem kan uppstå.
Från Nårabs sida har man upplevt att den sociala kontrollen är viktig.
Villahushållen vet att avfallshämtaren tittar i tunnan och vill inte göra bort sig.
Detta menar man är den främsta anledningen till att utsorteringen är bättre bland
villor än bland flerbostadshushåll. Från villor får man idag in 75kg/person och år,
medan utsorteringsnivån ligger på 36kg/person i flerfamiljshus. Mängden
restavfall ligger högre från flerfamiljsbostäder (133kg/person och år) jämfört med
villor (90kg/person och år).
Referens: Dan Waldermarson, Nårab, januari, 2013.

5.10 Lunds Renhållningsverk – flerfamiljshus
Lund har uppnått hög utsorteringsgrad och renhet bland villor med hjälp av
fyrfackssystem. Under 2009/2010 genomfördes ett försök med utsortering även
bland flerfamiljshushåll för att kunna utvärdera detta i mindre skala. Fem
bostadsområden med totalt 500 hushåll valdes ut för att ingå i ett pilotförsök med
utsortering av matavfall från flerfamiljshushåll, ett större hyreshusområde, tre
bostadsrätter och ett studentboende. Matavfall sorteras ut i papperspåsar och
slängs i separata 190-literskärl för senare biogasproduktion.
Följande informationskanaler användes:


Dörrknackning med utbildade studentinformatörer (18 månader efter
införande av utsortering)



Broschyr med information om miljönyttan med matavfallsutsortering
(direktutskick)



Sorteringsguide (direktutskick)



Informationsträffar



Information på kommunens (Lunds Renhållningsverk, LRVs) hemsida



Möjlighet att ställa frågor till LRV via telefon och email



Affischering i trappuppgångar



Enkätstudie (18 månader efter införande av utsortering)

Informationsträffar hölls i varje ingående bostadsområde innan
matavfallsutsorteringen infördes. Träffarna lockade 10-20% av hushållen. Vid
träffarna fick hushållen även med sig de behållare och papperspåsar som krävdes
för att komma igång med utsorteringen. Icke deltagande hushåll fick själva hämta
detta material hos medlemmar av styrelsen (bostadsrätter) eller vaktmästare
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(hyresrätter). Enligt uppföljningar hämtade en absolut majoritet av hushållen upp
material, men systemet leder till svårigheter att veta var material fortfarande kan
fattas. Informatörerna hade fått instruktionen att komma tillbaka till de hushåll
som inte nåtts vid första rundan med ett återbesök. Detta resulterade i en total
kontaktfrekvens på 174 hushåll, vilket utgör 36 % av det totala antalet hushåll.
Informatörerna upplevde att denna kampanj troligtvis haft större effekt om den
gjorts i samband med att systemet infördes och de haft möjlighet att dela ut
behållare och påsar till hushåll som ännu saknade i samband med besöket.
Svarsfrekvensen i enkätundersökningen uppgick till 56 % efter det att en
påminnelse gått ut till samtliga hushåll. Enligt svaren hade 29 % av de svarande
hushållen hade deltagit vid något av de inledande informationsmötena. Eftersom
bara drygt 10 % av hushållen deltagit vid dessa möten visar detta att de hushåll
som besvarat enkäten också var mer intresserade i projektet än genomsnittet.
Information kring projektet fanns tillgänglig via kommunens hemsida. Kommunen
tog även emot frågor/synpunkter via telefon och email och kontaktuppgifterna
framgick tydligt i det material som distribuerades till hushållen. Enligt den
enkätundersökning som gjordes inom projektet framgick dock att intresset för att
följa försöket på nätet har varit lågt. 91 % säger att de inte följde försöket på
hemsidan och endast några få har haft någon kontakt med kommunen i form av
telefon eller email.
Utsortering av matavfall är i Lunds kommun obligatorisk även för verksamheter.
Man upplever dock problem med att kärlen ofta blir mycket tunga vilket leder till
arbetsmiljöproblem. För att avhjälpa detta förordar man från kommunens sida
avfallskvarnar i storkök. I större verksamheter står kunden själv för investeringen.
Det kan handla om ca 65 000 kronor för kvarn med tillhörande tank. Abonnemang
startas för tömning av tankarna, och sätt på längre sikt blir detta inte dyrare än att
ha källsortering. Dessutom sparas tid och påfrestande arbetsmoment för
personalen. Mindre verksamheter kan leasa kvarnar av kommunen som köpt in ett
antal system för detta ändamål. Leasingen görs ofta på fem år, vartefter kunden
kan välja att fortsätta hyra kvarnen eller att köpa ut den. Responsen från
verksamheter som infört kvarnar är i regel mycket positiv. Ett problem som
uppstått är dock att det ibland är svårt att enas om vem som ska ta kostnaderna för
installationen av systemet – fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren.
Referens: Ingela Holmblad, Lunds Renhållningsverk, februari 2013.

5.11 VA SYD (Malmö och Burlövs kommun)
VA SYD har sedan flera år tillbaka erbjudit frivillig matavfallsutsortering för
bostadsrätter och hyreshusägare. 2011 fattades beslut om att utsorteringen skulle
bli obligatorisk och införandet sker nu områdesvis. Man har samtidigt valt att
införa en taxa på matavfall som är kraftigt miljöstyrande för att skapa ekonomiska
incitament. En särskild hemsida har tagits fram, liksom en symbol och en slogan
som används genomgående i kommunikationen med invånarna (figur 6).
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Figur 6. Symbol och slogan använd av VA SYD för
matavfallsinsamling i Malmö och Burlövs kommun.

Sedan 2008 har man även använt ett testområde i staden där
matavfallsutsortering för biogasproduktion infördes och följdes upp mycket
noggrant under en längre tid.
Augustenborgsområdet med 1631 lägenheter och 13 miljöhus med full
källsortering, ägt av det kommunala bostadsbolaget MKB. Matavfall sorteras ut i
papperspåsar och slängs i separata 190-literskärl för senare biogasproduktion.
Matavfallsutsortering infördes 2008, men då utsorteringsgraden var låg gjordes
ytterligare informationsinsatser under 2010-2012.
Följande informationskanaler användes:


Dörrknackning med informatörer (i flera fall med anknytning till området)
och uppmontering av hängare för att underlätta matavfallsutsortering



Broschyr med sorteringsguide information om miljönyttan med
matavfallsutsortering – överlämnad av informatörer



Affischering i trappuppgångar



Djupintervjuer



Utdelning av påsar för att underlätta utsortering av återvinningsbara
förpackningar



Uppvisning av hela ledet från matavfall till biogas och biogödsel genom
skyltar i miljöhus

Köken i området är i de flesta fall mycket små och en tidigare intervjustudie hade
visat att hushållen hade svårt att få plats med korgen för utsortering av matavfall i
köket. För att underlätta genomfördes därför en kampanj där en hängare i metall
monterades på insidan av skåpet under köksvasken i samtliga lägenheter i
bostadsområdet. Insatsen har bland annat utvärderats genom vägning av allt
matavfall som sorterats ut från området under perioden efter installationen,
jämfört med året innan installationen. Utvärderingen av den första etappen i detta
projekt redovisas ovan genom studien ”Hyresgästperspektiv på
matavfallsinsamling i Augustenborg” (Malmberg och Nilsson, 2011). I etapp två,
som genomfördes under hösten 2012, användes istället en annan
informationsstrategi, där man istället för att fokusera på Varför, fokuserade på Hur
och på att göra utsorteringen av matavfall ännu enklare för de boende genom att
även få bättre struktur på utsorteringen av andra återvinningsbara material.
Utvärderingen av denna senare insats visade på en ökning av mängden utsorterat
matavfall med nära 50 %.
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MKB har också inkluderat information om matavfallsutsortering som en del i det
material alla nya hyresgäster tilldelas vid inflyttning. Utsorteringen framställs häri
som obligatorisk, dvs. nya hyresgäster får informationen att matavfallet ska
sorteras separat. Då företaget erfarit att hyresgästerna vid detta tillfälle är mer
fokuserade på andra frågor än avfallshantering har man beslutat sig för att
genomföra uppföljningsbesök hos alla nyinflyttade. Vid detta besök kommer
avfallshanteringen att vara en viktig del där fastighetsägaren kan svara på
eventuella frågor och undersöka i vilken utsträckning de boende deltar i
utsorteringen samt ytterligare trycka på vikten av detta. Företaget har också
räknat på hur mycket pengar man skulle kunna tjäna om alla hushåll i olika
bostadsområden sorterade sitt matavfall. Ofta uppgår detta till miljonbelopp på
grund av Malmö stads differentierade taxa för hämtning och behandling av
matavfall jämfört med restavfall.
För att underlätta kommunikationsarbetet har VA SYD skapat en separat hemsida
med information och uppföljning av matavfallsutsorteringen. En tydlig länk på VA
SYDs hemsida styr besökaren till den separata sidan, som man även hänvisar till i
all övrig kommunikation. Detta kan göra det lättare för invånare att enkelt hitta till
och ta till sig av informationen.
Referens: Åse Dannestam, MKB samt Mimmi Bissmont, VA SYD, våren 2013

5.12 Växjö kommun
Matavfallsinsamling infördes under 2012-2013 i Växjö kommun. Kommunen
började med villahushållen under 2012. Sorteringen sker i separata kärl.
Sorteringsutrustning (påshållare och påsar) samt sorteringsanvisningar och
broschyr med Varför-information delas ut tillhushållen tillsammans med
extrakärlet för matavfall. Flerfamiljshushåll påbörjas under våren 2013.
Följande informationskanaler användes:


Informationsbrev med inbjudan till informationsträffar



Informationsträffar



Broschyr med information om miljönyttan med matavfallsutsortering (i
extrakärl)



Sorteringsguide (i det extrakärl som delades ut inför starten av
utsorteringen)

Kommunen delades in i 36 mindre delar och informationsbrev om kommande
utsortering av matavfall skickades ut till samtliga villor i ett område i veckan under
2012. Tre veckor efter utskick genomfördes en informationsträff i samma område.
Informationsträffarna drog mellan 20-140 personer. Flest besökare drogs i
områden med hög andel äldre personer och lägst i områden med mycket
barnfamiljer. Efter träffarna fick hushållen ytterligare några veckor på sig att svara
på om de ville delta i matavfallsutsorteringen eller ej. Ca 75 % av villahushållen har
valt att delta. Kärl med sorteringsutrustning och information delades ut till
samtliga hushåll som valt att delta ca tre veckor efter att svar inkommit.
Plockanalyser som genomfördes i tre olika områden i staden under hösten 2012
visar att sorteringsgraden ligger på mycket höga 93 % med en felsorteringsgrad på
1.5 %.
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Under 2013 inleds utsorteringen i flerfamiljshushåll. En dialog förs med
fastighetsägare kring intresset att delta. Kommunala bostadsbolag är tvingade att
delta. Under våren kommer en dörrknackning med utbildade studentinformatörer
anlitade genom ett bemanningsföretag att genomföras. Inför dörrknackningen
kommer dessa att genomgå en halvdagsutbildning för att kunna svara på frågor.
Genom de informationsträffar som hållits med villahushåll tror sig kommunen ha
god kännedom om vilka frågor kom kommer att komma upp. Från kommunens
sida ser man frivilligheten som en av de huvudsakliga anledningarna till de goda
resultaten.
Referens: Pernilla Nilsson, Växjö kommun, januari 2013.

5.13 Stockholms stad
Stockholms stad arbetar fortfarande för att införa utsortering av matavfall i fler
och fler områden i kommunen. Utsorteringen är inte obligatorisk eftersom man
menar att det – trots att man använder sig av många olika utsorteringstekniker
inom kommunen - i vissa områden inte finns praktiska förutsättningar för
utsortering.
Trafikkontoret har tagit fram informationsmaterial som används i
kommunikationen gentemot avfallsgenererare när renheten i avfallet är
bristfälligt. Hämtpersonalen kan genom dessa kommunicera de brister som lett till
anmärkningar eller gjort att ingen tömning skett (bilaga 3). Enligt kommunen har
detta sätt att kommunicera fungerat bra och varit smidigt för tömningspersonalen.
Trafikkontoret ställer krav på att inkastluckorna på matavfallsinkasten/luckorna i
bottentömmande behållare och sopsug är låsta. Detta beror på svårigheterna i att
kvalitetssäkra matavfall innan tömning i stora system eftersom det, till skillnad
från kärl inte går att lämna otömda om det visar sig att kvaliteten är undermålig.
Ett problem i stationära sopsugssystem är dessutom att flera fastighetsägare är
kopplade till samma system och att det därigenom är svårt att säga vem som är
ansvarig om problem uppstår. Generellt sett har man haft mest problem med
matavfallssortering i områden med sopsug.
Enligt Trafikkontoret är det viktigt att vara tydlig med vikten i att det sorteras
enligt instruktionerna, vad som händer annars och att insamlingspersonal också
tar detta på allvar så eventuella problem rapporteras. I Stockholm ligger ansvar för
matavfallsinsamling och blandat hushållsavfall på skilja entreprenader. Det
innebär att entreprenören aldrig kan lösa kundens problem genom att tömma ett
felsorterat kärl som blandat avfall. Kunden får istället info om att de antingen kan
välja att sortera om eller beställa en extra hämtning av blandat avfall som de själva
får bekosta. Effekterna av felsortering blir därför kännbara för kunden.
Renheten i utsorterat matavfall har generellt sett varit god, men i vissa fall har
problem uppstått. Problem kan bland annat uppstå på restauranger där
kypare/servitriser inte respekterar systemet för matavfallsutsortering. På grund
av starka hierarkier inom restaurangbranschen kan det vara svårt för
städ/diskpersonal att påtala denna typ av brister gentemot serveringspersonal.
Trafikkontoret har vid tillfällen därför själva behöv hålla möten med samtlig
personal, alternativt se till att personal på chefsnivå kan påtala
serveringspersonalens bristande källsortering.
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I Stockholm har man valt att inte acceptera snittblommor som matavfall, vilket
man tror kan vara mer pedagogiskt och öka tydligheten för hushållen och därmed
ge renare fraktioner.
Referens: Johanna Nilsson, Trafikkontoret Stockholms stad, februari 2013.

5.14 Trollhättans kommun
Under våren 2000 infördes separering av hushållens avfall i de två fraktionerna
komposterbart och brännbart. Det komposterbara avfallet skulle läggas i gröna
påsar och går till biogasproduktion efter optisk sortering. Under 2012 förändrades
dock systemet till ett två-kärlsystem av kostnadsskäl.
Kommunen har tagit fram en app för mobiltelefoner för att underlätta
avfallshanteringen för hushåll. Appen ”Sorteringsguiden” innehåller:


Sorteringsanvisning av alla sopor från A-Ö



Frisökning på sopor



Information om hur soporna kommer att återvinnas



Karta med närmaste ÅVS och ÅVC



Avstånd och adress till närmaste ÅVS och ÅVC



Karta över alla ÅVS och ÅVC i Sverige



Automatisk påminnelse om att ställa ut kärl

Appen kan enligt kommunen användas i hela Sverige men är i första hand
utvecklad för kommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan, Uddevalla och
Vänersborg. Enligt kommunen har ca 1000 nedladdningar gjorts under det första
året.
Referens: Bengt Petersen och Kenneth Wilsson, Tekniska Förvaltningen
Renhållningen, februari 2013.

5.15 Landskrona-Svalövs Renhållning, LSR
Under 2013 genomförs en kampanj där man undersöker kvaliteten i utsorterat
matavfall okulärt innan hämtning. En projektanställd åker varje dag ut innan
hämtningsfordonet för att kontrollera samtliga utställda matavfallskärl. Varje kärl
får en återkopplingslapp – positiv vid god sortering och negativ vid dålig sortering.
Villor med anmärkning kontaktas sedan av kommunen som erbjuder övergång till
mixabonnemang, till en merkostnad av ca 1000kr/år om inte sorteringen
förbättras. Kampanjen kommer att genomföras i två omgångar, dels för att se om
de hushåll som fått anmärkningar förbättrat sig och dels för att undersöka om den
höga kvaliteten bibehålls bland de hushålls som fått beröm.
Kommunen har fått både positiva och negativa reaktioner på kampanjen. I vissa
fall har hushåll hört av sig och varit upprörda för att man snokat i deras avfall,
medan man i andra fall varit glada över att ha fått positiv feedback. Inga av de
hushåll som fått anmärkningar ännu övergått till mixabonnemang och från LSRs
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sida menar man att trots vissa negativa reaktioner så är detta ett sätt att komma i
kontakt med hushåll där sorteringen fungerar dåligt.
Man avser att genomföra samma typ av kampanj även gentemot
flerfamiljsbostäder framöver, men har inte bestämt sig ännu för hur
återkopplingen ska fungera i dessa fall.
Referens: Karolina Karlsson, LSR, februari 2013.

5.16 Tekniska verken i Linköping AB
I kommunerna Linköping, Motala och Vadstena sorteras matavfall i gröna
plastpåsar gjorda av återvunnen plast. Påsarna ingår i avfallsabonnemanget. Allt
avfall slängs i samma kärl och sorteras sedan optiskt vid
avfallsbehandlingsanläggningen. Under våren 2012 genomfördes en intensiv
kampanj för att presentera konceptet med den optiska sorteringen och utsortering
av matavfall i gröna påsar för kommuninvånarna. En ”maskot” togs fram,
föreställande en ”personifierad” grön påse (figur 7). En rad olika kanaler användes;
alltifrån direkt reklam, annonsering i dagspress och utomhus och deltagande i
olika evenemang, till användning av egna kanaler såsom Tekniska Verkens
hemsida och fakturabilagan.
Som en del av kampanjen kunde invånarna i kommunen kunde spela spelet ”Gröna
Påsen” via Tekniska Verken i Linköpings hemsida. Tävlingen genomfördes under
en månads tid och deltagare hade chansen att vinna en Ipad eller biobiljetter.
Tävlingen marknadsfördes framförallt med annonser i dagspress, banners på
nyhetswebb och genom utomhusreklam. Spelet gick ut på att sortera rätt och
utöver att klara spelets fyra banor skulle deltagare även hitta på en slogan som
skulle öka utsorteringen av matavfall i området. Vinnare utsågs av en jury. Enligt
Tekniska Verken i Linköping lockade kombinationen spel/tävling och fint pris
tyvärr inte fram det bästa ur en del av dem som deltog. Det visade sig svårt att
hantera möjligheterna till att manipulera den specifika kod som var deltagare
tilldelades och som gjorde att en person inte skulle kunna delta mer än en gång.
Genom manipulation kunde dock enskilda individer förbättra sina möjligheter att
vinna. Idén med att skapa en slogan till varje bidrag kom därför fram efter några
turer. Slogan-tävlingen sågs även som positiv eftersom det kan ge inspiration till
fortsatt kommunikationsarbetet direkt från användarna av systemet.
I en undersökning som gjordes strax efter kommunikationskampanjen svarade 91
% att de tillfrågade att de var positiva till att matresterna sorteras ut och återvinns
till biogas och biogödsel och 85 % kände sig väl informerade i samband med
införandet av sortering av matrester i Gröna Påsen. Ett antal plockanalyser
genomfördes även under hösten 2012. Plockanalysen visade på en
utsorteringsgrad på 57 % och en renhet som varierade mellan 90,3-98,6%, med ett
snitt på 93,5 %.
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Figur 7. ”Gröna Påsen Maskoten” som tagits fram i Tekniska Verken i Lidköpings
kommunikationsarbete.
Referens: Linda Genander, Tekniska Verken i Linköping, Maj 2013.

5.17 Norrköpings kommun
Norrköpings kommun har använts sig av maskoten ”Supersorteraren” i sin
matavfallskommunikation (figur 8). Den främsta insatsen i kampanjen var ett
utskick till alla hushåll i kommunen, men även andra aktiviteter har genomförts –
bland annat information på reklampelare och busshållplatser och en tävling via
kommunens hemsida.
Efter kampanjen genomfördes en medborgarundersökning genom
telefonintervjuer med 400 respondenter. Undersökningen gjordes av ett externt
undersökningsbolag. Resultaten visade att endast en mycket liten andel av de
svarande uppmärksammat kampanjen. Utomhusreklam (cykeltavlor) var den
informationskanal som fungerat bäst, medan mycket få uppmärksammat den
tryckta information som skickats ut till alla hushåll. Samtidigt anger två tredjedelar
av de svarande att de helst vill ha information om källsortering via trycksak i
brevlådan. En ökande andel anger att de föredrar information via mail eller på
annat sätt via internet och att det också söker sig dit för att få information om
matavfall, men mycket få hade lagt märke till kampanjen via kommunens hemsida
(Tekniska kontoret Norrköpings kommun, 2011). Dessa motstridiga svar visar
därmed att samtidigt som uppföljning är viktigt, kan det vara svårt att utforma den
på ett sådant sätt att den ger värdefull information.
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Figur 8. Supersorteraren – den maskot med anspelning på 60-talets
superhjälteuttryck som använts i Norrköpings kommuns
matavfallskommunikation.
Kampanjen i Norrköpings kommun innehöll både information kring vikten av
matavfallsminimering och källsortering av det matavfall som ändå uppstår – i
samma trycksak. Genom att inledningsvis ta upp det stora svinn som finns av mat
idag, det slöseri av miljö och pengar det innebär och möjligheterna till att minska
dessa, och sedan övergå till att tala om vad vi kan göra med det matavfall som ändå
uppstår, knöts båda områdena länkades ihop (Norrköpings kommun, 2011).
Någon utvärdering av hur detta budskap emottogs av allmänheten gjordes dock
inte.
Referens: Anna Egelstrand, Tekniska kontoret Norrköpings kommun, våren 2013.

5.18 Lidingö kommun
I Lidingö kommun har man under senare år genomfört återkommande kampanjer
under parollen ”Dina matrester blir biogas”. Kampanjen genomförs under
september till december månad och innefattar bland annat visning av en film om
matavfallsutsortering i butiks-TV, annonsering i lokalpress, utomhusreklam och
deltagande i olika evenemang. Utsortering är inte obligatoriskt i kommunen och
inför kampanjen sätts tydliga målsättningar på hur många som ska starta
utsorteringsabonnemang under kampanjperioden. Resultaten följs upp
kontinuerligt på kommunens hemsida. Taxan är starkt styrande för villahushåll
som väljer att sortera: 0 kr/år vid hämtning varannan vecka och 410 kr/år vid
veckohämtning. Detta kan jämföras med avgiften för restavfallet som uppgår till
1155 respektive 2610 kr/år vid samma intervall och 578 kr/år vid
månadshämtning. På kommunens hemsida ges exempel på hur mycket man tjänar
per år och hushåll vid olika matavfallslösningar under parollen ”Skräddarsy sin
sophämtning”. På kommunens hemsida kan man även följa tre olika familjer av
olika karaktär (barnfamilj, äldre etc.) som berättar om sin matavfallsutsortering.
Kampanjens utformning och tilltal är starkt anpassat till en målgrupp
huvudsakligen boende i villor, där möjligheten till individuella val och utformning
efter ”just mina behov” ses som starkt positivt och där en känsla av att
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matavfallsutsortering är en pålaga uppifrån skulle kunna leda till negativa
reaktioner.
Referens: Tekniska förvaltningen, Lidingö Stad, våren 2013.
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6 SYNTES
I syntesen sammanfattas utkomsterna frånlitteraturstudien och intervjustudien
utifrån tolv olika teman, alla kopplade till avfallsbeteende och kommunikation.
Syftet är dels att utkristallisera vad forskning och tidigare erfarenheter tidigare
konstaterats i relation till dessa teman och dels att sammanfatta tidigare
erfarenheter av kommunikationen gentemot hushåll samt av infrastruktur för
matavfallssortering för att a) öka insamling och b) höja kvaliteten i insamlat
material, baserat på svenska erfarenheter.

6.1

Budskap

Information kring matavfallsinsamling kan ges både i form av Hur-information och
Varför-information. Hur-informationen består kan bestå av sorteringsanvisningar,
instruktioner kring hur ofta påsar ska bytas, var nya påsar kan erhållas, tips för att
minska risk med olägenheter i köket etc., medan Varför-information visar hur
matavfallet blir till biogas och biogödsel och t.ex. hur många mil man kan köra bil
på ett kilo matavfall.
Denna studie visar att många svenska kommuner som inför matavfallsinsamling
tar fram material som både ger svar på Hur och Varför matavfall ska samlas in
separat. Någon direkt slutsats kring vilket som är mest effektivt kan man dock inte
dra några slutsatser kring utifrån detta material. I många fall där man hållit på
längre med matavfall har man övergått mer och mer från Hur till Varför. Samtidigt
måste man vara medveten om att nyinflyttade fortsatt behöver även Hurinformation.
Materialet visar också att Varför-information inte får vara långsökt. Man måste
utgå ifrån att många medborgare ännu inte har sambandet matavfall-biogas och
matavfall-biogödsel klart för sig. För att landa rätt med slogans och
kampanjmaterial som fokuserar på Varför bör detta testas på grupper av personer
som inte arbetar med dessa frågor dagligen.
Det skulle kunna antas att även om en Varför-information kan motivera
kommuninvånare så krävs också alltid en Hur-information för att medborgare ska
veta hur de faktiskt ska agera för att uppnå dessa Varför-fördelar. Denna studie ger
dock exempel på hur tekniska lösningar (vad vi här kallat infrastruktur) i vissa fall
tycks vara än viktigare än så väl skriftlig och muntlig information kring
matavfallssortering. Att förenkla utsorteringen i vardagen genom att t.ex. göra
platsen för matavfallsinsamling till en permanent installation i köket kan tala sitt
tydliga språk och göra skriftlig information mindre viktig.
De studier som gjorts av hushållens inställning som redovisats här visar också
tydligt på en vilja att veta mer om vad som ”händer sedan”. Detta även i fall där
sådan information getts till hushållen i form av broschyrer i samband med att
matavfallsutsorteringen infördes. Det indikerar att sådan information tål att
repeteras och att andra informationsvägar än skriftliga utskick kan vara viktiga.
Några av de exempel som tagits upp här är studiebesök vid
behandlingsanläggningar, reklam på bussar, information med mycket bilder i
miljöhus och samarbeten med lokal press.
Trots att tidigare studier menat att budskap kring miljönytta kan ha en begränsad
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effekt på beteende, kan sådana naturligtvis ha effekt. Miljönyttan kommer därför
troligtvis även fortsättningsvis att vara ett av de huvudsakliga budskapen i
kommunikationen – även om det kanske inte bör vara det enda eller det som
används för få allmänhetens uppmärksamhet.
När det används gäller det också att det inte leder till förvirring. Ett problem som
uppmärksammats under projektets gång är att det saknas en samsyn kring de
miljöfördelar som matavfallsinsamlingen kan leda till. Nedan återges några
exempel från svenska kommuner och andra aktörer.

Stockholms stad
1 000 kilo matavfall kan omvandlas till biogas som motsvarar 110
liter bensin. En familj kommer tio mil under ett år om de kör på
biogas från sitt matavfall
VA SYD
10 kg matavfall ger så mycket biogas att man kan köra en bil över
en mil
Trelleborgs kommun
På tio kilo rötat matavfall kan en biogasbil köra över 1,2 mil.
SITA
Ett hushåll på fyra personer slänger cirka 300 kg matavfall per år.
Det kan bli gas som driver en biogasbil i cirka 40 mil
Biogas Syd
5 kg sorterat matavfall kan ge tillräckligt med biogas för att driva
en personbil upp till 1 mil.
Upplands-Bro
På 1000 rötade bananskal kan du köra en bil ca 10 mil.
SÖRAB (Sören.nu)
En personbil kan köra 2,5 km på en påse (ca 2,2 kg) rötat
matavfall.
Lunds Renhållningsverk
1 500 mil på biogas minskar utsläppen av koldioxid med ca 3 600
kg.
Lidingö kommun
Rötat matavfall från 4 730 personer räcker för att driva en buss
under ett helt år.
Avfall Sverige
En personbil kan köra 2,5 km på en soppåse rötat matavfall. För
varje kilo matavfall som rötas till biogas undviks 0,3 kg
koldioxidutsläpp, eftersom det ersätter fossila bränslen.
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Hur långt man kommer och vilka klimatvinster det ger varierar naturligtvis med
vilka antaganden man gjort kring mängden matavfall som produceras per år och
person, eventuella förluster vid förbehandling, biogasutbytet i rötningsprocessen,
fordonets effektivitet, samt vilka antaganden man gjort till användningen av fossila
bränslen samt om man t.ex. räknat på netto eller bruttoproduktion (dvs. även tagit
hänsyn till att det åtgår en viss energiinsats vid produktionen av biogas eller ej).
Dessa kan i samtliga fall ligga inom rimliga intervall, och alltså inte vara inkorrekta
i något fall, men variationerna i de exempel som ges kan minska förtroendet för
systemet från innevånarnas sida. Att nå en samsyn kring sådana parametrar skulle
därför dels kunna vara praktiskt för kommuner och andra aktörer som då slipper
ta fram sådana siffror själva, och dessutom ge ett mer trovärdigt intryck för
allmänheten.
Ett eventuellt ökat kommunalt ansvar för information kring avfallsminimering
leder till frågan om hur man från kommunens sida samtidigt ska tala om att öka
mängderna insamlat matavfall och minska mängderna avfall som genereras.
Avfallsminimering är ett relativt nytt område för kommunerna att arbeta med och
att kommunicera dessa båda budskap kan upplevas som motsägelsefullt och svårt.
Ett första steg kan vara att istället för att kommunicera mål baserade på totala
mängder insamlat matavfall, tala om andelen av det genererade matavfallet som
samlas in.

6.2

Uppföljning och återkoppling

Flera av de exempel som tagits upp i denna studie visar på ett stort behov av
uppföljning och återkoppling av matavfallsutsortering. Flera olika metoder för
uppföljning har också tagits upp: registrering av vågdata, plockanalyser,
registrering av typer av frågor/synpunkter som inkommer via mail/telefonsamtal,
kvalitetskontroll vid tömning (via tömningspersonal alternativt av
kvalitetsansvariga), enkätstudier och djupintervjuer.
Utöver dessa sätt att undersöka mängder och kvalitet i utsorterat matavfall är det
även relevant att utvärdera genomförda kommunikationsinsatser. Sådana kan
genomföras t.ex. genom djupintervjuer, uppmärksamhetsundersökningar (t.ex.
genom telefonintervju) eller användning av fokusgrupper. Sådana verkar dock
vara relativt sällsynta, men de exempel som presenterats här visar att budskap
som kan verka enkla och tydliga för de som arbetar med dessa frågor, inte alls
förstås av hushållen samt att hushåll kan ta illa vid sig av budskap och bemötanden
som uppfattas som snokande, tillrättavisande och övertydliga.
Enkätstudier har använts på flera håll i landet för att följa upp
matavfallsutsortering. Flera av de exempel som tagits upp här visar dock på att det
kan vara svårt att få en hög och representativ svarsfrekvens i enkätstudier. En
studie genomförd i Umeå visade att personer i åldersgruppen 18-35 år var kraftigt
underrepresenterade medan personer över 60 år kraftigt överrepresenterade i
relation till mängden enkätsvar som inkommit i studien (Nilsson, 2008). Detta är
många gånger logiskt - en pensionär tar sig troligtvis oftare tid att besvara en
enkät, jämfört med en småbarnsfar eller student, där många andra aktiviteter
konkurrerar och i många fall anses viktigare än enkäten.
Oftast svarar också i mycket hög utsträckning endast de hushåll som deltar i
matavfallsutsortering och då får man inte reda på varför de som inte deltar har valt
detta. Detsamma kan självklart gälla i djupintervjuer, där det kan vara svårt att få
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hushåll som inte deltar i utsorteringen att ställa upp på intervjuer. Djupintervjuer
kan dock ge värdefull information om hushållens syn på matavfallsinsamling.
Genom djupintervjuer kan också man få reda på sådant som kan själv inte hade
kunnat förutse att man ville ha information om – vilket oftast inte är fallet i
enkätstudier. Ett problem i samtliga fall där ett beteende själv-rapporteras, dvs.
hushållet svarar på frågor kring om de källsorterar eller ej, och därmed både vid
enkätstudier och djupintervjuer är att hushållen tenderar att överdriva ett
beteende som de tror är efterfrågat av den som frågar (Timlett och Williams,
2008). Detta blir ofta uppenbart om enkätstudier eller djupintervjuer kombineras
med annan typ av uppföljning, t.ex. genom plockanalyser, som kan visa att en
mycket stor del av matavfallet inte sorteras ut, trots att svaren i enkätstudien visar
att den absoluta majoriteten av hushållen deltar.
Flera exempel som redovisats här har tryckt på att kommunikationen med de som
tömmer kärlen är mycket viktig för att kvalitetskontrollen ska fungera och vara
likvärdig inom ett större område, vilket kan vara svårt eftersom ett visst mått av
subjektivitet från tömmaren alltid kommer att förekomma. Det är viktigt att
upparbeta ett förtroende mellan kommun/insamlingsansvarigt bolag, tömmare
(om detta sker i entreprenadform) och kund. Systematisk registrering av
eventuella problem och dokumentation i form av foton kan enligt flera exempel
vara en relevant del i detta.
Oavsett hur uppföljning av mängder, kvalitet och uppmärksamhet görs så är det
viktigt att den görs på ett systematiskt sätt och att uppföljning och utvärdering av
olika kommunikationsinsatser planeras redan i samband med att kampanjen
planeras för att man ska kunna veta vilka effekter de insatser man gjort fått – och
lära sig inför nästa insats!
I relation till återkoppling kan det vara relevant att upprätta system för både
positiv och negativ återkoppling gentemot kunder. I flera av de studier och
exempel som presenterats här har man använt sig av någon form av ekonomisk
återkoppling gentemot kunder där sorteringen varit undermålig. Olika exempel på
hur detta kan gå till har tagits upp, t.ex. i form av att lämna kärl utan att tömma
eller ge anmärkning och straffavgift. I vissa fall har man ansett att det i
flerfamiljshushåll kan det vara svårt att lämna kärl utan att tömma, eftersom detta
drabbar samtliga i bostaden trots att kanske bara ett fåtal misskött sorteringen. I
värsta fall kan detta göra att personer som tidigare sorterat upphör med detta
eftersom de får en känsla av att sorteringen inte fungerar. Det kan även finnas skäl
för att undvika detta utifrån tesen att vi tar seden dit vi kommer och uppför oss
bättre i välstädade avfallsutrymmen. Återkoppling via tömningspersonal kräver
även att dessa har tillräckligt med tid för återkoppling och systematisk registrering
av avvikelser.
Genom miljödifferentierad taxa kan ökad utsortering av matavfall leda till billigare
avfallshantering, vilket ger en tydlig återkoppling till villahushåll, medan
kopplingen är mindre tydlig för flerfamiljsbostäder. Det finns dock exempel på
fastighetsägare som använt pengar som ”sparats” genom matavfallsutsortering på
sociala aktiviteter eller förskönande investeringar i bostadsområdet. Någon
utvärdering av hur detta påverkar hushållens avfallshantering har dock inte gjorts
i dessa fall
Samtidigt som återkoppling efterfrågas från kunder, finns det exempel på hur
denna getts på ett sätt som lett till att hushåll känt sig kontrollerade, vilket lett till
negativa reaktioner. Att utforma positiv respons på ett sätt som talar direkt till
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individen kan vara ett sätt att öka motivationen (t.ex. ”Tack för att DU sorterar ditt
matavfall så bra!”) och negativ återkoppling på ett allmänt sätt (t.ex. ”Ingen plast
bland matavfallet tack!”) kan vara ett sätt att minska risken för sådana negativa
reaktioner.

6.3

God kommunikation – i hela ledet

De exempel som presenterats i denna studie visar i många fall på vikten av god
kommunikation och kontakt mellan olika delar i hanteringskedjan. I
flerfamiljshushåll kommunicerar t.ex. kommunen ofta inte direkt med hushållen,
utan med fastighetsägaren. I många fall har fastighetsägaren ett eget
informationsmaterial kring avfallshantering. I dessa fall är det viktigt att
informationen som ges av fastighetsägare och kommun, samt eventuellt även
andra aktörer, är överensstämmande. Detta gäller både i relation till
sorteringsanvisningar, vad som ”händer sedan” och de termer som används, t.ex.
bioavfall, matavfall, matrester, biogödsel, biomull mm. Detta gäller även i muntlig
information som ges när hushåll kontaktar fastighetsägarens personal eller
entreprenörer. Om informatörer hyrs in för att genomföra
dörrknackningskampanjer eller liknande är det viktigt att dessa är välutbildade
inom området och verkligen kan svara på frågor.
De goda exempel som tagits upp här visar även på vikten av god intern
kommunikation inom kommun/avfallsbolag, där samtliga inom styrelse och
tjänstemannakåren ställer sig bakom utsorteringen av matavfall. Fastighetsägaren
har enligt de exempel som getts här även en viktig uppgift i att se till att
avfallsutrymme hålls rena, att skyltningen kring matavfall är god och att hushåll
lätt kan få tillgång till nödvändigt material för utsortering. Att skapa minikurser
kring matavfallssortering och vad som händer sedan för fastighetsägare,
fastighetsskötare, hämtpersonal och andra relevanta grupper kan vara en god idé.
Det kan även finnas sätt att minska risken för att dessa grupper skapar sig en
negativ inställning till matavfallsutsortering. Några exempel är att i förväg ta fram
information och skyltmaterial som kan användas av fastighetsägare och skötare för
att minska risk för olägenheter och felsortering i soputrymmen samt att utforma
kontrakt med hämtpersonal på ett sätt som gör att de inte förlorar tid på att
tömma matavfallskärl på ett korrekt sätt, t.ex. genom att arbeta utifrån fasta
arbetstider snarare än utifrån ett visst hämtningsområde. Många skånska
kommuner använder sig idag av entreprenörer för hämtning av avfall. Därför är
det viktig att upphandlingen utformas på ett sätt som medför att man inte tjänar på
att slarva med matavfallet.

6.4

Obligatoriskt eller frivilligt

Medan vissa skånska kommuner valt att införa obligatorisk utsortering av
matavfall bland hushåll, så är den frivillig i andra kommuner. Enligt flera av de
exempel som getts här är det fördelaktigt att ha en obligatorisk utsortering, då
detta ger en viktiga signaleffekt. Andra menar att frivilligheten är ett måste om
man vill få hög kvalitet i utsorterat material och att frivilligheten är en
förutsättning för att insamlingen ska fungera i längden. Det är uppenbart att
kommuner som har frivillig insamling inledningsvis kan visa på en högre
källsorteringsgrad, men att man kanske får en mindre total mängd utsorterat
matavfall eftersom man riskerar att ”missa” motiverade hushåll hos
fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar som inte valt att möjliggöra
matavfallsutsortering. Det kan dock upplevas som positivt att erbjuda olika
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alternativ av matavfallsutsortering, så att hushåll/fastighetsägare/verksamheter
upplever att de kan välja den form för matavfallsutsortering som passar dem bäst.
Ett exempel på sådana arrangemang är Sjöbo kommun och MERABs kommuner
där man låtit villahushåll välja mellan två-fack eller fyr-facks kärl och Lidingö där
budskapet till stor del kretsar kring att kommunicera individens möjlighet att
skräddarsy sitt avfallsabonnemang.

6.5

Taxekonstruktionen – ett bra redskap?

Viktbaserad taxa och miljödifferentierande taxa används idag i flera svenska
kommuner för att påverka avfallshanteringsbeteenden.
Viktbaserad avfallstaxa innebär att hushållen får betala per kg avfall som slängs.
Vanligen består taxan av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen kan i sin tur
bestå av två delar; en avgift per hämtning och en avgift per kg hämtat avfall. Flera
studier har visat att totalmängden hushållsavfall minskat i områden där
viktbaserad taxa införts, samt att systemet lett till ökad återvinning av
förpackningar (Ekvall, 2008; Hage et al., 2008). Genom att hushållen debiteras per
kg får de också en kontinuerlig återkoppling som kan ha en positiv påverkan på
beteendet. Det är dock inte säkert att den positiva effekten är varaktig;
priskänsligheten kan sjunka med tiden. För att det ska fungera krävs ofta att det
ska finnas ett alternativ som känns vettigt, t.ex. ett attraktivt system för utsortering
av matavfall och förpackningar. Annars kan taxan kännas som en orättvis
bestraffning, vilket ökar risken för icke-önskat beteende, så som dumpning.
Tidigare studier har visat att även kärlets storlek har betydelse för motivationen
att minska avfallsmängden, där större kärl minskar hushållens vilka att minska
avfallsmängden jämfört med när mindre kärl används (Sörbom, 2003; Miranda och
Aldy, 1998). En god idé kan därför vara att minska storleken på kärlen i samband
med att viktbaserad taxa införs. I Skåne tillämpas viktbaserad taxa endast i
Skurups kommun. Där ligger de rörliga avgifterna för hämtning av hushållsavfall
(från både hushåll och verksamheter) på 1,50 kr/kg för matavfall och 2,00 kr/kg
för restavfall.
Miljödifferentierad avfallstaxa är tänkt att skapa en tydligare koppling mellan det
avfall hushållen genererar och den miljöpåverkan som olika typer av
avfallsfraktioner leder till vid behandlingen. Flera skånska kommuner använder
sig redan idag av miljödifferentierande taxa och uppfattar detta som positivt
utifrån ett kommunikationsperspektiv – det ska vara billigare att göra rätt!
Tidigare studier har visat att hushåll i flerfamiljshus kan tro att utsortering av
matavfall medför ökade kostnader för fastighetsägaren, vilket kan skapa motvilja i
att delta i utsorteringen. En differentierad taxa för att styra mot ökad
matavfallsinsamling gör dock att denne i själva verket istället tjänar på utsortering.
Det kan dock vara känsligt att kommunicera detta till hushållen eftersom man inte
vill att dessa ska få en bild av att de ombeds göra en ökad ansträngning (sortera
sitt matavfall) för att fastighetsägaren ska tjäna pengar. Om denna aspekt tas upp i
kommunikationen är det därför mycket viktigt att tydligt visa på att hushållen
själva tjänar på utsorteringen, trots att denna koppling kan vara långsökt i
flerfamiljsområden där avfallsavgiften utgör en ganska liten del av de totala
kostnader som hyresnivån baseras på.
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6.6

Informera på andra språk än svenska

Den studie som genomförts av Avfall Sverige visar att de nysvenskar som
intervjuats i studien inte tycker att information på hemspråk är nödvändig.
Lättförståelig svenska och tydliga bilder är viktigare och kan fungera gott nog. SFI
kan vara en viktig kommunikationskanal för att nå gruppen nysvenskar. Att
avsätta resurser så att kommunen går ut och informerar om matavfallsinsamling i
samtliga klasser kan därför vara väl investerade resurser. Ett sätt att nå denna
grupp kan även vara samarbeten med olika etniska föreningar som i sin tur kan
sprida information vidare till sina medlemmar.

6.7

Generellt om informationskanaler

I nära nog alla kommuner och exempel som ingått i denna studie har använts sig av
massutskick av broschyrer med tryckt information. Massutskick med generell och
allmän information påverkar många gånger inte människors beteende nämnvärt.
De kan användas för att informera om alternativa beteenden, vilket kan vara
tillräckligt för personer som är motiverade genom ett redan befintligt
miljöengagemang, men är troligtvis mindre effektiva för att påverka beteendet hos
personer som redan känner till alternativen men ändå inte väljer att ändra sitt
beteende.
Broschyrer kommer dessutom ofta bort eller slängs snabbt och det kan därför vara
bra att satsa på information på produkter som används om och om igen. Ett
exempel är de hängare för matavfallsutsorteringskärl som monterats upp i kök
Malmö. Andra exempel är ”ploppar” som kan sättas på nyckelringar och används
istället för mynt för att låsa upp kundvagnar som kan ha ett kort budskap om
matavfallsutsortering.
För att öka livslängden på tryckt information kan man i flerfamiljsbostäder och
verksamheter även använda sig av planscher som kan sättas upp i både
personalkök, sopsorteringsutrymmen och trappuppgångar.
Flera exempel vittnar om att man i många fall har mycket information på
kommunens/ avfallsbolagets hemsida. Endast ett fåtal exempel finns där man
utvärderat hur mycket denna information används av hushållen. Enligt Åberg
(2004) var användningen mycket låg. Mycket kan dock ha hänt sedan dess, då det
generella användandet av internet troligt vis ökat start sedan dess och senare
undersökningar har visat att en ökande andel anger att de föredrar information via
mail eller via hemsidan (Norrköpings kommun, 2011).
Hemsidan kan också fylla olika funktioner, t.ex. vara någonting man hänvisar till
för den som vill veta mer eller en plats där lärare, fastighetsägare etc. kan hämta
material om utsortering. Materialet som ligger till grund för denna studie visar att
hemsidan snarare fungerar som informationskanal för den som vill veta mer, än en
kanal där man kan nå personer som man vill få att intressera sig för
matavfallsutsortering för första gången.
Kanaler som kommit upp i diskussionen men där inga erfarenheter inhämtats som
en del i denna studie är påminnelse om tömning av sopkärl till mobiler och
använda sociala medier. Någon uppföljning kring hur många som nås genom dessa
kanaler och vilka effekter det får på insamlingen av matavfall tycks dock inte ha
genomförts ännu.
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Kontakten med skånska kommuner har visat att man har goda erfarenheter av att
komma ut och möta medborgare direkt vid olika evenemang eller på större
arbetsplatser eller matbutiker. Har kan man visa på hela ledet; från bananer och
äpplen (som kan delas ut till passerande) och insamling av bananskal och
äppelskruttar till biogasproduktion t.ex. genom testkörning av biogasbilar.
Flera av de exempel som återgivits här, samt kontakten med skånska kommuner,
visar att stormöten ger låg uppslutning och ofta endast drar ”redan frälsta”, dvs.
sådana som skulle deltagit i matavfallsutsorteringen ändå, även om de inte fått
information vid ett stormöte. Erfarenheter från mindre kommuner kan dock vara
annorlunda. En anledning kan vara att man här har mindre konkurrens med andra
händelser, en större gemenskap bland boenden eller allmänt större engagemang i
sin bostadsort.
Mobilapplikationer för avfallshantering tas fram av allt fler kommuner och kan
vanligtvis laddas ner från kommunens hemsida. Det är osäkert hur många som
verkligen använder sig av sådana applikationer eftersom nedladdning endast varit
möjlig i ett fåtal månader i de kommuner som kontaktats inom ramen för denna
studie. Troligt är dock att det krävs relativt stort initialt intresse från hushållen
innan man väljer att ladda ner denna typ av applikationer.

6.8

Användning av dörrknackning

Muntlig information om matavfallsinsamling via dörrknackning är mycket vanligt
bland svenska kommuner. Det finns dock relativt få studier som undersökt
effekten av denna informationsform. Denna studie visar att det kan vara svårt att
nå ut till samtliga hushåll och att flera återbesök krävs. Den visar även på exempel
där man inte kunnat se några signifikanta skillnader i källsorteringsgrad och
renhet i utsorterat material mellan en grupp hushåll som fått både skriftlig
information samt muntlig information genom dörrknackning jämfört med en
grupp som endast fått skriftlig information samt hur hushållen även efter
dörrknackning hade en mycket låg kunskap kring matavfallsinsamling. Timlett och
Williams (2008) påpekar också att det internationellt sett finns mycket få studier
som följer upp de långsiktiga effekterna av en dörrknackningskampanj. Detta är
anmärkningsvärt eftersom dörrknackning ofta är ett dyrt
kommunikationsredskap.
Då det samtidigt finns flera exempel på hur viktigt det är att hushåll får den
utrustning de behöver för att komma igång med insamlingen, kan
dörrknackningsinsatser kanske främst motiveras om de kombineras med
utdelning av utrustning för sortering eller kontroll av att sådan kommit in och
finns kvar i alla hushåll. Ett annat tillfälle då dörrknackning kan vara motiverad är
för kontakt med hushåll som kan ha en negativ inställning till myndigheter eller
där möjligheten att ta till sig skriftlig information är mycket låg. Då kan
dörrknackning vara ett sätt att skapa en personlig relation, särskilt i kombination
med att informatörer rör sig och finns närvarande i området på ett sätt som skapar
direktkontakt och förtroende.
Litteraturgenomgången visar även på vikten av att förhålla sig respektfullt
gentemot hushållen vid informationstillfället. En tillrättavisande attityd eller
övertydlighet kan uppfattas som nedlåtande.
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6.9

Olika information gentemot olika
grupper

Skåne är en mycket divers region med både landsbygd, större så väl som mindre
städer, områden med stor andel villahushåll och områden med övervägande
flerfamiljsbostäder, sommarboenden, singelhushåll, områden med stor andel
högutbildade, områden med arbetarkaraktär, stora grupper människor med ickesvensks ursprung samt stora grupper av studenter. Dessa grupper präglas av en
rad olikheter i förhållande till matavfall som kan vara av relevans att ta hänsyn till i
kommunikationsarbete:


Olika vanor kopplade till matberedning (i.e. lagar mer eller mindre mat
hemma och använder mer eller mindre andel råvaror och halvfabrikat).



Olika förmåga att förstå skriftligt material på svenska



Olika förkunskaper kring matavfallshantering



Olika intresse i miljöfrågor



Olika förmåga att engagera sig i avfallshantering – andra saker kan kännas
betydligt mer relevant för t.ex. nyanlända, ungdomar eller barnfamiljer



Olika rörelsemönster i staden och olika informationskanaler

Utifrån detta kan det vara relevant att i en målgruppsanalys bryta ner större
grupper så som ”flerfamiljshus” och ”villor” till mindre grupper och fungera kring
vilken information och återkoppling samt vilka informationskanaler som kan
fungera bäst för en rad mindre grupper och ställa sig frågan – täcker vi in alla? Här
kan resultaten från de attitydundersökningar som presenterats tidigare vara
behjälpliga för att ringa in olika gruppers behov och förutsättningar.

6.10 Terminologi
Terminologin är väldigt viktig i kommunikationsarbetet. Den enkät som
genomförts inom ramen för denna bakgrundsstudie visar att termen ”matavfall” är
den som används för att beteckna den avfallsfraktion som man vill sortera ut.
Enligt vissa kan detta vara mer pedagogiskt än t.ex. ”biologiskt” eller ”organiskt”
avfall. Samtidigt kan det vara förvirrande att använda termen ”matavfall” och i
sorteringsinstruktioner ange att även t.ex. snittblommor ska sorteras tillsammans
som matavfall. Dessutom finns det studier som visar att just termen ”matavfall”
kan leda tankarna till att man slänger ätbar mat, vilket kan vara starkt tabubelagt
och i förlängningen leda till att hushåll menar att man inte behöver sortera ut
matavfall efter man ju inte slänger mat.
Det kan finnas många andra termer som man skulle behöva skapa en samsyn
kring. Ett exempel på en term som kan vara besvärlig är ”rötning”, eftersom detta
för många är mycket negativt laddat. Många kommuner har därför istället valt att
använda sig av termen ”biogasproduktion”. Förslag som inkommit i kontakten med
skånska kommuner är ”processande av matavfall”, ”förädling” och ”behandling”.
Begreppet ”biogas” kan blandas samman med ”naturgas”, vilket tidigare
intervjustudier vittnat om. Även begreppet ”rötrest” kan vara lätt att blanda ihop
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med restprodukten vid rötning av VA-slam, vanligen kallat ”rötslam”, vilket bland
annat kan vara förknippat med höga halter av tungmetaller. I många fall använder
man sig därför för begreppet ”biogödsel”, vilket dock kan vara svårkommunicerat
och svårt att skilja från t.ex. kompost och naturgödsel.
I ett område som Skåne, där invånare ofta rör sig över flera kommungränser
dagligen, finns det stor anledning att enas kring en gemensam terminologi kring
dessa begrepp för att undvika förvirring bland invånare.

6.11 Praktiska förutsättningar
En stor del av de problem i relation till matavfallsutsortering som man pekat på
från skånska kommuner har handlat om praktiska förutsättningar för
matavfallsutsortering. Ett exempel är att det kan saknas plats för ytterligare kärl i
soprum/miljöhus, att man har svårt att hämta kärl i områden med bilfria gator och
i tättbebyggda centrala delar av städer. Dessa problem kommer att öka med
förtätningsambitionerna i regionen. Man ser behov av ökad flexibilitet i den typ av
hämtfordon som används, så att t.ex. mindre eldrivna fordon kan hämta kärl och
ställa på uppsamlingsplats där tyngre fordon kan tömma dem. Ett problem i detta
är att sådana tjänster ska upphandlas och att upphandlingskontrakten ofta löper
över en längre tid vilket minskar flexibiliteten.
Detta är egentligen inte direkt kopplat till kommunikation kring
matavfallsutsortering, men en indirekt koppling kan finnas. Tidigare studier har
visat att hushåll ibland ifrågasätter insamlingen eftersom man tror att det ökar
behovet av transporter. Kan insamlingen istället organiseras med hjälp av mindre,
tystare och miljövänligare fordon så kan detta kanske minska att insamlingen
ifrågasätts av denna anledning.
De praktiska förutsättningarna kan också vara viktiga utifrån ett attitydperspektiv;
om det upplevs som att matavfallsutsorteringen leder till problem eller att den
utrustning som tillhandahållits fungerar dåligt kan detta leda till en negativ attityd
gentemot matavfallsutsortering som helhet. Ett exempel kan vara kärlens
utformning där erfarenheter från Sjöbo kommuns användning av fyrfacks-kärl har
visat att man fått god respons på att låta matavfallet sorteras i kärlens insats, vilket
innebär att plast kan källsorteras i ett större fack i kärlet.
Praktisk information om hur/var man får tillgång till nya påsar eller påshållare är
basalt – samtidigt som undersökningar visat att sådan information inte alltid gått
fram till hushållen (ex. Norrköpings kommun, 2011). Här kan både kommuner,
bostadsrättsföreningar och fastighetsägare ta ett ökat ansvar för att se till att
nödvändig utrustning alltid finns på plats vid inflyttning och kan bytas ut efter
behov och behag för att hushållen ska känna att utrustningen är fräsch.

6.12 Att skapa och upprätthålla
beteendeförändringar
Det är tydligt att det sällan varken saknas HUR- eller VARFÖR-information
gällande matavfallsinsamling. I många fall ligger knäckfrågan snarare i att gå från
kunskap till konkret handling. Det är uppenbart att det inte finns någon
samstämmighet kring vad som verkligen kan skapa hållbara beteendeförändringar
i förhållande till avfallshantering. Några aspekter tycks det dock finnas en
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samstämmighet i de forskningsresultat och praktiska erfarenheter som redovisats
här:
Identifiera och undanröj praktiska hinder: Genom en problemorienterad analys
kan hinder identifieras och undanröjas. Om det uppfattas som lika lätt att sortera
sitt avfall som att inte göra det så ökar chansen att hushåll deltar. Små hinder, som
att t.ex. låsa inkast för matavfall för att minska risken för felsortering eller dålig
tillgång till sorteringspåsar kan göra att man tappar vissa hushåll. Viktigt att tänka
igenom olika gruppers behov i förhållande till den infrastruktur för utsortering
som tillhandahålls.
Skapa ekonomiska incitament: Att det är billigare att bidra till en bättre miljö är en
viktig signal – kanske viktigare än den egentliga ekonomiska vinningen. Detta är
dock i princip effektivt endast gentemot villahushåll, verksamheter,
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar men inte mot hyresgäster.
Förutse praktiska problem som kan uppstå: T.ex. fastfrysningar vintertid eller
fluglarver sommartid. Försök sprida information och skapa rutiner som minimerar
olägenheter som kan uppstå för hushållen för att minska risken för att hushåll
faller ifrån när det blir för jobbigt – det är svårt att komma in i en rutin igen när
man en gång gått ifrån den.
Olika information och kanaler till olika målgrupper: Massutskick av skriftlig
information kan fungera gentemot vissa målgrupper, medan sådan information
kan gå andra förbi obemärkt. Identifiering av de olika typer av målgrupper som
finns i det aktuella området, vilken typ av kommunikation och vilka medier som
kan vara lämplig gentemot just dessa.
Uppsökande verksamhet: Man kan inte förvänta sig att medborgare i allmänhet
söker sig till information – även om den finns tillgänglig. Uppsökande verksamhet
är därför nödvändig där olika grupper kontaktas. Det kan vara en god idé att
använda sig av redan etablerade nätverk och organisationer.
Sociala normer: Öka viljan att delta genom att skapa en känsla av gemenskap med
olika personer som olika grupper vill identifiera sig med. Satsa på samarbeten med
t.ex. kändiskockar.
Var beredd att förändra kommunikationen över tid: Till en början kan det vara
viktigare att skapa uppmärksamhet kring en företeelse än att ge konkret
information. Nya erfarenheter gör dock att vi ställer oss nya frågor som behöver bli
besvarade och att behovet av information därför ändras över tid. En viktig fråga är
därför hur information skall utformas vid olika tidpunkter efter det att system för
matavfallsutsortering införts.
Slutligen kan sägas att den stora tillgången till information och fortsatta bristen av
beteendeförändring också kan tolkas som att informationen inte utformas eller
sprids på ett sätt som i tillräcklig utsträckning uppmuntrar till beteendeförändring.
På samma sätt som man inom reklambranschen på senare år tänkt i nya banor för
att påverka konsumtionsvanor kan det finnas behov av att tänka nytt även för att
påverka avfallshanteringsvanor. Ökat deltagande, känsla av valfrihet, användande
av individens egen kreativitet och individanpassade lösningar är nyckelbegrepp
inom reklambranschen som kan vara meningsfulla att ta fasta på även inom
avfallskommunikation.
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BILAGA 1. ENKÄTFRÅGOR
1. Har ni infört separat insamling av matavfall för hushåll inom kommunen? (ringa
in ett av alternativen nedan och besvara följdfrågan).
Ja – i så fall när? ________
Nej – i så fall planerat till vilket år?___________
Vi håller på – i så fall sedan?___________
2. Vilka system för matavfallsutsortering från hushåll har ni inom kommunen?
(t.ex. fyrfack, tvåfack etc.)
__________________________________________________________________________________
3. Vilka olika typer av kommunikationssätt gentemot hushåll har ni använt er av
hittills?
__________________________________________________________________________________
4. Har ni infört separat insamling av matavfall för restauranger inom kommunen?
(ringa in ett av alternativen nedan och besvara följdfrågan).
Ja – i så fall när? ________
Nej – i så fall planerat till vilket år?___________
Vi håller på – i så fall sedan?___________
5. Vilka olika typer av kommunikationssätt gentemot restauranger har ni använt er
av hittills?
__________________________________________________________________________________
6. Har ni infört separat insamling av matavfall för storkök inom kommunen? (ringa
in ett av alternativen nedan och besvara följdfrågan).
Ja – i så fall när? ________
Nej – i så fall planerat till vilket år?___________
Vi håller på – i så fall sedan?___________
7. Vilka olika typer av kommunikationssätt gentemot storkök har ni använt er av
hittills?
__________________________________________________________________________________
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BILAGA 2. KONTAKTPERSONER
Personer som kontaktats inom ramen för intervjustudien
(utöver de som refereras till direkt i rapporten):
Angelica Blom, Avfall Sverige
Hanna Hällström, Waste Refinery
Sanna Due, Naturvårdsverket
Åsa Stenmark, IVL
Lisa Dahlén, Luleå Tekniska Universitet
Jes la Cour Jansen, Lunds Tekniska Högskola
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BILAGA 3. TRAFIKKONTORET
STOCKHOLM
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BIOGAS SYD

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i södra Sverige. I nätverket
deltar cirka 30 organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning.
Tillsammans arbetar vi för att främja produktion, distribution och användning av biogas.
Organisatoriskt är Biogas Syd en avdelning inom Energikontoret Skåne med
Kommunförbundet Skåne som huvudman. Region Skåne är huvudfinansiär.

Biogas Syd | Nordenskiöldsgatan 17 | 211 19 Malmö
info@biogassyd.se | www.biogassyd.se

