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Abstract 

The environmental goal “God bebyggd miljö” states that 50 percent of the food waste should 

be collected, and 40 percent of it should go through biological treatment. This goal together 

with the prohibition on organic waste to landfill is a mean of control to get municipalities to 

implement waste treatment systems for food waste. This study focused on what the local 

waste treatment company in Halmstad municipality is doing to tackle the environmental 

goals and the system they’ve implemented, which is an optical sorting system. By talking to 

the local waste treatment company HEM to get an idea of the current situation regarding 

what can be improved, the idea of communication aspects was brought up by the company 

as an area which could be developed and improved upon to increase the collection of food 

waste in the municipality. 

 

The study was conducted in mainly two ways. First a literature study and secondly interviews 

were conducted. The following questions were asked: Which communication factors are 

important and affect the result for a successful degree of sorting for the optical sorting 

system? What’s important to communicate to get customers to sort their waste correctly? 

How can the communication between the municipal waste treatment company and the 

inhabitants change over time to ensure a successful collection of food waste? 

 

The study resulted in an identification of different central components which are important 

and affect the result for a successful waste collection - these are (1) audience targeting, (2) 

simplicity, (3) incentive, (4) continued communication (after the implementation of the 

system) and lastly (5) positive morale. To get customers to sort their waste correctly the 

study suggests that several of the central factors are included in the communication between 

the municipality and the inhabitants. To also ensure a successful waste collection over time 

the study also concluded that a continued communication is also needed. 

 

The conclusions drawn from the study is that the central factors gave good results for the 

interviewed municipalities and therefore would probably work for other municipalities. 

 

Keywords: food waste, household, persuasive communication, recycling, Sweden. 
 

 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Miljömålet om “God bebyggd miljö” anger att man vill kunna sortera ut 50 procent av 

matavfallet samt att 40 procent av det ska genomgå biologisk behandling. Detta tillsammans 

med förbud mot deponering av organiskt avfall är ett styrmedel för att få kommuner att 

implementera sorteringssystem för matavfall. Det som har implementerats i Halmstad är ett 

optiskt sorteringssystem. Genom att tala med HEM och få en nulägesbeskrivning kom idén 

om att kommunikationen kan vara en central faktor att se över och utveckla för att framöver 

öka utsorteringen av matavfall i kommunen.  

 

Arbetet syftar till att fylla kunskapsluckan vad gäller kommunikation mellan kommuninvånare 

och HEM, och därmed ge information om vad som krävs för att utsorteringen ska ske i större 

utsträckning än i nuläget. Nyckelfaktorer kan sedan identifieras och användas för att 

utveckla en kommunikationsstrategi som främjar en förbättrad utsortering av matavfall i 

Halmstad kommun, samtidigt som den kan fungera som inspiration och hjälpmedel för andra 

kommuner i utformandet av deras avfallsarbete. 

 

Studien har genomförts på två huvudsakliga sätt. Först genomfördes en litteraturstudie om 

avfall och avfallshanteringen. Samtidigt utfördes semistrukturerade intervjuer med 

kvalificerade personer som har eller har haft stort ansvar för implementeringen och den 

fortsatta verksamheten inom matavfallsinsamling i olika kommuner och som ansvarar för 

kommunikationen gentemot invånarna. Studien har resulterat i en analys av 

kommunikationen som utförts gentemot kommunernas invånare (kunder) för att extrahera 

nyckelfaktorer för en lyckad kommunikationsstrategi. 

 

Vi har valt följande frågeställningar; Vilka kommunikationsfaktorer är viktiga och påverkar 

resultatet för bra utsortering för optisk sortering? Vad är viktigt att kommunicera för att få 

kunder att sortera rätt? Hur kan kommunikationen mellan kommunala avfallsbolag och 

kommuninvånare förändras över tid för att säkerställa en god matavfallsutsortering? 

 

I resultatet identifierades olika centrala faktorer som är viktiga och som påverkar resultatet 

för en bra utsortering - dessa är (1) målgruppsinriktningar, (2) enkelhet, (3) incitament, (4) 

kontinuerlig kommunikation och (5) positiv anda. För att få kommuninvånare att sortera rätt 

ser vi att flera av de centrala faktorerna ingår i kommunikationen mellan kommun och 

invånare. För att också säkerställa en god avfallshantering över tid framkom det att en 

kontinuerlig kommunikation behövs. 

 

Slutsatserna som kan dras från studien är att de centrala faktorerna gav bra effekter för de 

intervjuade kommunerna och därför troligen skulle fungera bra även för andra kommuner. 

Främst har vi sett att kommunikationen ska vara inriktad mot barn & barnfamiljer, vara 

balanserad mellan den tekniska & generella informationen, och innehålla illustrationer och 

bilder. Kommunikationen ska också innehålla incitament som t.ex. där miljönyttan lyfts för att 

påverka fler personer. Kommunikationen ska också ske med en viss periodicitet, men också 

innehålla feedback så att invånare förstår att de bidrar. 

 



 
 

Sökord: avfall, avfallsbehandling, avfallshantering, avfallshierarki, barn, deponering, 

EU:direktiv om avfall, etappmål, matavfall, miljöeffekter av avfall, optisk sortering, sortering. 
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1 Introduktion 
Människor är idag medvetna om att de globala miljöproblemen inte kommer att lösas utan att 

miljön på den lokala nivån förbättras. Därmed måste man förändra beteendet på lokal nivå 

först (Sörbom, 2004). Miljö uppfattas av människor som ett politiskt område som de kan vara 

med att påverka. 

 

Ett av de 16 nationella miljökvalitetsmålen i Sverige ”God bebyggd miljö” fokuserar på att 

implementera en hållbar avfallshantering. Enligt Naturvårdsverket (2018a) ska denna 

avfallshantering vara effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna samtidigt 

som uppkomsten av avfallet förebyggs och de resurser i det avfall som uppstår tas till vara i 

så hög grad som möjligt vilket minskar avfallets miljö- och hälsopåverkan. 

  

I Sverige är det kommuner som ansvarar för att ta hand om hushållsavfall och behöver se 

över sitt system samt ta beslut för hur målen ska nås (Naturvårdsverket, 2012 a). Att ha 

matavfallsutsortering innebär stor förändring inte minst för kommunerna som behöver 

uppgradera och implementera nya system – men också för kommuninvånare som ska 

informeras och anpassa sig till nya utsorteringsmetoder – för att Sverige gemensamt ska 

lyckas uppnå det nationella miljömålet om ”God bebyggd miljö”. Målet anger att 40 procent 

av all matavfall ska behandlas biologiskt till 2018 (Naturvårdsverket, 2015). 

 

Många kommuner i Sverige har idag implementerat system för utsortering och biologisk 

behandling av matavfall. Till och med idag är det 212 av 290 kommuner som har 

matavfallsutsortering. Det vanligaste sorteringssystemet är ett separat kärl. Utöver finns 

också flerfackskärl, där fraktionerna sorteras i separata insatser i två stora sopkärl. Sedan 

finns också optisk sortering som en del kommunerna använder sig av. I några kommuner 

används även ett tvådelat kärl för mat- och restavfall (Avfall Sverige, 2018 a). 

 

I Halmstad är det kommunägda bolaget HEM (Halmstad Energi och Miljö AB) som ansvarar 

för insamlingen av hushållsavfall. På hösten 2014 till vintern 2015 började HEM att gå ut 

med information om att ett nytt optiskt sorteringssystem för utsortering av matavfall skulle bli 

till i Halmstad. Systemet har varit igång sedan juni 2017, och implementeras för att sortera ut 

matavfall för att kunna producera biogas och biogödsel. Men utsorteringsgraden är idag 

lägre än vad som är angivet för miljömålet “God bebyggd miljö”. Ytterligare finns också 

bekymmer med att det matavfall som slängs inte kan behandlas biologiskt då mängden av 

felsorterad matavfall stör processen för att göra ”slurry” – vilket är matavfall som blandas 

med vatten för att lättare kunna bearbetas (Montan, 2017). Systemet som HEM använder sig 

av är optisk sortering – där hushållen sorterar sina fraktioner i olikfärgade plastpåsar (Avfall 

Sverige, 2018). En grön för matavfall och hushållssopor i andra kulörer. Med optisk sortering 

kan man dra nytta av biologisk behandling av matavfall genom att det sorteras separat för 

biologisk behandling. Vilket har många fördelar eftersom den möjliggör produktion av biogas 

och biogödsel. Detta är värdefullt då många framtida problem rörande miljöområdet kan 

lindras genom framställandet och användandet av dessa produkter. Biogas kan användas till 

energi- och värmeproduktion eller uppgraderas till fordonsbränsle. I biogödseln finns kväve 

och fosfor som kan återföras till marken och på så sätt sluta kretsloppet (Naturvårdsverket, 

2012 b). 
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Resurserna på jorden är ändliga och två åtgärder för att bättre lyckas hushålla med resurser 

är att ändra på konsumtionsmönstret och/eller att källsortera så att naturresurserna ingår i 

ett slutet kretslopp där de kan återanvändas eller återvinnas. I båda fallen är det av stor 

betydelse hur man ändrar människors beteende med hjälp av kommunikation. På HEM har 

man uttryckt att man vill förbättra sin kommunikation, som kan vara en av flera faktorer som 

kan bidra till att öka utsorteringen av matavfall i kommunen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Arbetet syftar till att fylla kunskapsluckan vad gäller kommunikation mellan kommuninvånare 

och HEM, och därmed ge information om vad som krävs för att utsorteringen ska ske i större 

utsträckning än i nuläget. Nyckelfaktorer för en framgångsrik matavfallsinsamling kan 

identifieras och sedan användas för att utveckla en kommunikationsstrategi som främjar en 

förbättrad utsortering av matavfall i Halmstad kommun, samtidigt som den kan fungera som 

inspiration och hjälpmedel för andra kommuner i utformandet av deras avfallsarbete. 

  

Studien ska resultera i en analys av kommunikationen som utförts gentemot kommunernas 

invånare (kunder) för att extrahera nyckelfaktorer för en lyckad kommunikationsstrategi. 

 

Frågeställningar 

● Vilka kommunikationsfaktorer är viktiga och påverkar resultatet för bra utsortering för 

optisk sortering (kvantitet)? 

● Vad är viktigt att kommunicera för att få kunder att sortera rätt (kvalitet)? 

● Hur kan kommunikationen mellan kommunala avfallsbolag och kommuninvånare 

förändras över tid för att säkerställa en god matavfallsutsortering? 

 

2 Metod 
Studien har genomförts på två huvudsakliga sätt. Först genomfördes en litteraturstudie om 

avfall och avfallshanteringen. Studien ger en introduktion i befintliga lagar och regler som 

idag reglerar insamlings- och återvinningssystemen. I huvudsak kommer informationen från 

olika myndigheter, kommuner och branschorganisationer. T.ex. har information hämtats från 

Naturvårdsverket, Avfall Sverige och kommunernas egna hemsidor. Samtidigt utfördes 

semistrukturerade intervjuer med kvalificerade personer som har och eller har haft stort 

ansvar för implementeringen och den fortsatta verksamheten inom matavfallsinsamling i 

olika kommuner och som ansvarar för kommunikationen gentemot invånarna. En 

semistrukturerad intervjuteknik gör det möjligt för informanterna att från egna tankar och 

erfarenheter prata öppet om ämnena som diskuteras (Kvale & Brinkmann, 2009). Tekniken 

möjliggör även att ordningen med frågor och teman som ställs kan vara flexibla och därmed 

kan viktiga aspekter tas upp när det är lämpligt. Samtidigt blir kraven på intervjuaren högre i 

och med att flexibilitet behöver vara större. Viktigt är att det finns en medvetenhet om det 

intervjun gått igenom, vad som kan behöva förtydligas och det som återstår. Ryen (2004) 

argumenterar för den semistrukturerade intervjun då en för hårt strukturerad intervju riskerar 

att medföra en låst interaktion mellan intervjuaren och informanten. Intervjuaren kan då 

missa relevant information som är viktig för en övergripande förståelse för det undersökta 
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fenomenet. För att förhindra att detta sker kan en struktur som är mindre fast tillämpas där 

intervjun kan formas av informanten till viss del. Däremot kan en hård struktur tillämpas när 

intervjuaren har klart för sig vad hen är ute efter. Kommunernas organisering och processer 

när det handlar om kommunikation var innan intervjuerna okända för författarna och därför 

var det svårt att tillämpa en hård struktur på intervjun - därför passade en halvstrukturerad 

intervju bättre. En hård struktur hade försvårat för intervjuaren att få svar på frågorna som 

studien har. 

 

Genom de utvalda frågorna som vi valde tillsammans med HEM ville vi få fram kvalitativ data 

som sedan kunde analyseras för att hitta återkommande ord, citat, mönster och 

gemensamma nämnare. Analysen visade på att vissa faktorer som de intervjuade lyfte fram 

kring kommunikationen och implementeringen varit extra viktiga för att påminna, uppmuntra 

och engagera folk att sortera mer. 

 

2.1 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till det optiska sorteringssystemet och behandlar därför inte andra 

system för insamling och behandlingen av matavfall. Kommunerna som intervjuades togs 

från en lista som Avfall Sverige bifogade, se bilaga 2 (Avfall Sverige, 2017 b). Intervjuerna 

utfördes endast med kvalificerade personer med betydande ansvar för kommunikation vid 

implementeringen och den fortsatta verksamheten och som ansvarar för kommunikationen 

gentemot invånarna. Studien undersöker enbart kommunikationsaspekter. Detta för att få en 

inblick i hur kommuner med ett liknande sorteringssystem har arbetat och arbetar med 

kommunikation som ett styrmedel för att få invånare att sortera ut sitt matavfall. 

2.2 Intervjuer 

Intervjuerna utfördes för att kunna ställa mer tidskrävande frågor till personer på de utvalda 

kommunerna som har kompetens och erfarenhet i området och ofta har viktig information 

som kan vara till hjälp för studien. Här kan den intervjuade personen svara öppet och 

kompletterande frågor kan ställas vid behov. Intervjuer når ett fåtal personer och är 

tidskrävande men är bra på det sättet att de är mer djupgående än många andra metoder 

(Kylén, 1994). Syftet med intervjuerna är att ställa öppna frågor för att forma idéer om vad 

som är viktigt när det gäller kommunikation. Med denna kvalitativa information fås data som 

sedan kan analyseras för att hitta återkommande ord, citat, mönster och gemensamma 

nämnare som tyder på vissa faktorer som informanten (den intervjuade) upplevt varit viktiga 

för kommunikationen kring implementeringen samt den fortgående kommunikationen för att 

påminna, uppmuntra och engagera folk att sortera mer (Creswell, 2013). 

 

I ett tidigt skede gjordes en intervju med kommunikatören på HEM för att diskutera nuläget i 

Halmstads kommun. Intervjupersonerna valdes utifrån ett urval av kommuner som har 

samma avfallshanteringssystem som Halmstad - det optiska sorteringssystemet. Detta för 

att göra informationen som erhålls direkt relevant för studiens syfte. Totalt genomfördes fem 

intervjuer med personer inom bolag som valde att ställa upp. Då många kommuner 

samarbetar i sin kommunikation representeras totalt 15 kommuner i studien. I tabell 1 visas 
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bolagen, de kommuner som representeras och vilket år matavfallsinsamling infördes i dessa 

kommuner. 

 

Tabell 1. Bolag ansvarande för behandling av avfall, representerade kommuner, samt år för 

införande av matavfallinsamling. 

Ansvarande bolag Kommun År för införande av 
matavfallinsamling 

Sörmlands Vatten och 
Avfall AB 

Flen 2016 

Sörmlands Vatten och 
Avfall AB 

Katrineholm 2016 

Sörmlands Vatten och 
Avfall AB 

Vingåker 2016 

Eskilstuna Strängnäs 
Energi och Miljö AB 

Eskilstuna 2008 

Eskilstuna Strängnäs 
Energi och Miljö AB 

Strängnäs 2015 

Njudung Energi Aneby 2014 

Njudung Energi Eksjö 2002 

Njudung Energi Sävsjö 2002 

Njudung Energi Uppvidinge 2002 

Sydnärkes 
kommunalförbund 

Askersund 2014 

Sydnärkes 
kommunalförbund 

Hallsberg 2016 

Sydnärkes 
kommunalförbund 

Laxå 2016 

Sydnärkes 
kommunalförbund 

Lekeberg 2014 

Telge Energi AB Gnesta 2001 

Telge Energi AB Södertälje 2001 

 

 

En intervjuguide är lämplig att utforma som stöd för intervjuaren och informanten när en 

halvstrukturerad intervjustudie utförs (Kylén, 2004). Vad guiden bör innehålla är punkter som 

ska behandlas i intervjun, dessa punkter kan bestå antingen av övergripande ämnen, eller 

specifika frågor, vilket beror på intervjuns struktur och slutliga syfte. För att hålla intervjun 

öppen och inte styra informanten för mycket, kan intervjuaren även ha underfrågor till 

punkterna som informanten inte får se innan intervjun. På detta vis kan intervjuaren styra 

intervjun åt rätt håll under varje huvudpunkt. Eftersom halvstrukturerade intervjuer valts till 

studien används bara förskrivna huvudfrågor som tas upp under intervjuerna. Och andra 

sidan är det som inte förklaras innan intervjuerna detaljen av frågeställningarna. Detta för att 

kunna fördjupa svaret genom följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009; Ryen, 2004). 

Intervjuguiden innehåller utifrån detta framförallt huvudfrågor men även nyckelord och 

följdfrågor som ställs som en del av det naturliga samtalet (se bilaga 1). Frågorna är 

skapade utifrån frågeställningarna för att med säkerhet kunna ställa de frågor som i 

slutänden kan svara på de uppsatta forskningsfrågorna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Formulering av intervjufrågorna gjordes tillsammans med en kommunikatör på HEM för att 

göra frågorna relevanta för Halmstad kommuns fall och för att se hur de andra kommunerna 
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har hanterat dessa frågor. Aspekter som togs i akt vid formuleringen var om frågan är tydlig, 

om det behövs förkunskap som informanten inte har för att besvara frågan och om frågan 

kan vara känslig att svara på. Dessa faktorer utvärderades vid skapandet av studiens 

frågeställningar och intervjuguide. 

2.2.1 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna har genomförts per telefon, och informanterna har även tillhandahållits frågorna 

några dagar innan intervjun, detta för att kunna förbereda sig och i de fallen där informanten 

inte var anställd under implementeringen av det optiska sorteringssystemet eventuellt kunna 

ta fram uppgifter som tidigare personal eller chef på kommunen har. Denna komplettering av 

information behövdes vid två intervjuer, mycket beroende på att systemen i många 

kommuner är etablerade sedan en lång tid, i somliga fall för upp till 12 år sedan. 

Kompletteringen är ytterst viktig för att få fram rätt information som kan vara relevant för 

fallet Halmstad vars system endast är ca 11 månader gammalt och kan gynnas av hur andra 

kommuner gått tillväga vid uppstarten och hur man fortsatt arbetet med kommunikation 

framöver. 

 

Att informanterna får frågorna innan intervjun bidrar även till att de kan skapa sig en bild 

kring de ämnen som intervjun behandlar. Med informanternas godkännande har intervjuerna 

spelats in med hjälp av mobilapplikation, för att intervjuaren under intervjun lättare ska kunna 

koncentrera sig på själva intervjun och undgå att behöva anteckna allt som sägs. Att spela in 

samtalet underlättar efterarbetet för intervjuaren samt möjliggör transkribering och vidare 

analys. 

 

I intervjustudier är det viktigt att ta hänsyn till etiska frågor (Trost, 2010). Viktigt är också att 

informanterna ska ha gett ett medvetet samtycke. Därför inleddes varje intervju med att 

berätta om studiens syfte, samt en förklaring hur intervjun kommer att gå till. Informanterna 

blev tillfrågade om det gick bra att spela in intervjun och gjordes medvetna om att endast 

författarna kommer att ta del av den inspelade ljudfilen. Informanterna får även möjlighet att 

läsa det transkriberade materialet för att undvika eventuella missförstånd om så önskas 

(Kvale & Brinkmann, 2009). I studien namnges inte informanterna, istället anges yrkesrollen 

vid respektive kommun, vilket också godkändes av informanterna. På detta vis ges 

informanterna en viss anonymitet. Intervjuerna var frivilliga och informanten kunde när som 

helst avbryta intervjun om så önskades (Trost, 2010). 

2.2.2 Analys av intervjuerna 

Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet, detta gjordes så fort som möjligt 

efter att intervjuerna hade skett. Att transkribera de utförda intervjuerna snarast efter de ägt 

rum möjliggör den bästa återgivningen av samtalet mellan intervjuaren och informanten 

(Dalen, 2008). 

 

I detta fallet har de transkriberade intervjuerna definierat som texter i processen. Dalen 

(2008) uttrycket att vissa risker finns med detta, eftersom den då dras ut från det egentliga 

sammanhanget. Trots det här argumenterar Dalen (2008) för användningen av 

transkriptionsmaterialet som texter vid analyseringen av intervjun. Det transkriberade 



6 
 

materialet analyserades på ett systematiskt sätt. Genom att varje intervju genomgås var för 

sig för att få en uppfattning om vad den handlar om (Dalen, 2008). Processen börjar med att 

det transkriberade materialet läses där viktiga aspekter markeras. Dessa aspekter 

tillsammans med andra viktiga begrepp som hittas under läsningen delades sedan in i 

kategorier vilket möjliggör en mer djupgående och tolkande förståelse av materialet. 

Kategorierna får sedan ligga som grund för hela analysen. Med två författare av studien 

kunde man maximera nyttan som drogs från analysen genom att författarna separat utförde 

samma process och på så sätt kunde även olika perspektiv identifieras av intervjuerna. 

Författarnas egna resultat av den utförda kodningen och kategoriseringen jämfördes sedan 

och diskuterades. Genom att angripa analyseringen på detta vis minimeras risken för 

missförstånd och de identifierade perspektiven framgår tydligare. 

 

3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Avfallshierarkin 

Avfallsdirektivet (2008/98/EG) från EU infördes år 2011 i Sveriges avfallsförordning 

(2001:1063) vilken senare reviderades till (2011:927) i kapitel 15 om avfall i miljöbalken 

(1998:808). I direktivet är målet med avfallspolitiken att reducera användningen av resurser 

samt främja avfallshierarkin om detta är motiverat ekonomiskt och miljömässigt. 

 

Avfallshierarkin visas nedan i figur 1 och delas upp i fem olika steg där det första steget 

heter “Förebyggande av uppkomst av avfall”. Det första steget har högst prioritet och 

prioriteten avtar nedåt i hierarkin. Steget innebär att medlemsländerna ska sträva efter att 

mängden avfall som uppkommer ska minimeras så mycket som möjligt, detsamma gäller för 

farligt avfall. Minimeringen av avfall sparar på den begränsade mängden resurser som finns 

på jorden och reducerar samtidigt växthusgasutsläpp vilket är gynnsamt för miljön 

(Naturvårdsverket, 2017). 

 

“Återanvändning” är steg två i avfallshierarkin och innebär att det avfall som uppstår först 

och främst ska återanvändas (Naturvårdsverket, 2017). I det 15:e kapitlet 8 § i miljöbalken är 

det angivet att kommuner inte har renhållningsskyldighet när det kommer till återanvändning, 

utan detta gäller enbart återvinning. Återanvändning syftar till tanken att gamla produkter kan 

genom t.ex. inlämning till återvinningsmarknader eller second-hand butiker användas på 

nytt. 

 

“Materialåtervinning” är steg tre i avfallshierarkin och innebär att det avfall som uppstår ska 

återvinnas i den utsträckning som är möjligt samt att produktionen av nya förpackningar ska 

ske av de gamla som gått till återvinning. Avfall som inte lämpar sig för återanvändas eller 

inte kan återvinnas går till “annan återvinning”, vilket är steg fyra i avfallshierarkin. “Annan 

återvinning” innebär att energin i avfallet tas tillvara genom el- eller värmeproduktion. Detta 

sker genom uppeldning av avfallet i en förbränningsanläggning (Naturvårdsverket, 2017). 

 

Sista steget i avfallshierarkin heter “Bortskaffande eller deponering”. Lagsystemet i Sverige 

som styr deponeringen är hårt reglerat. Deponier är till för avfall som inte går att återvinnas, 

exempelvis askor eller slagg från förbränningsanläggningar, jordmassor som är förorenade 
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eller liknande. Förbud mot deponering av brännbart avfall kom år 2002 och tre år senare 

blev det även förbjudet att deponera biologiskt avfall (Naturvårdsverket, 2017). 

 

 
Figur 1. EU:s avfallshierarki. MIVA. 

3.2 Lagar och regler 

I Sverige är miljöbalken (1998:808) den viktigaste lagstiftningen med relevans till 

miljöområdet (Notisum, 2018). Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling 

vilket innebär att nuvarande och framtida generationer ska ha en hälsosam och god miljö. 

Detta utvecklingsmål byggs på förståelsen av att naturen har ett skyddsvärde och att 

människans rätt att bruka och förändra naturen förenas med ansvar för att förvalta naturen 

väl. 

 

Olika styrmedel har införts av den svenska staten för att påskynda utvecklingen av 

kretsloppstänkande avfallshantering (Naturvårdsverket, 2005). Ett av dessa är 

producentansvaret som gäller produkter som t.ex. returpapper, förpackningar och elektronik. 

Tanken är att motivera tillverkaren av produkten att ta ansvar och framställa resurssnålare 

produkter för att på sikt nå en mer miljöanpassad utveckling. Lagen om skatt på avfall som 

går till deponi infördes i januari år 2000. Detta styrmedel var effektivt och har bidragit till att 

mindre avfall går till deponier och att återvinningen har ökat. Två år senare infördes det 

också förbud mot att deponera utsorterat brännbart avfall och tre år efter det följde även 

förbud mot deponering av organiskt avfall. Förhoppningsvis ska detta leda till en bättre 

resurshållning och en minskad miljöpåverkan. Exempel på olika styrmedel är bl.a. 

deponiskatt, kommunala renhållningsavgifter och producentansvar för bl.a. förpackningar 

och returpapper (Naturvårdsverket, 2005). 

 

Utöver detta finns också en biproduktförordning som fastlägger hälsobestämmelser för 

insamlingen, hanteringen och transporten av biprodukter av animalisk karaktär. Animaliskt 

avfall definieras som det som kommer från djurriket som inte är ett livsmedel. Avfallet delas 

in i kategorier där en av dessa hanterar matavfall från butiker med mera. Förordningen är till 

för att reducera riskerna för folk- och djurhälsan och gäller för hela EU (Jordbruksverket, 

2017). 
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3.3 Miljömål 

Sverige har ett miljömålssystem som innehåller ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål, 

samt ett tjugotal aktuella etappmål. Generationsmålet anger inriktningen för den 

samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska 

nås. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska 

leda till. Dessa mål delas upp regionalt till respektive länsstyrelse där de har i uppdrag att 

samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen. Man har även ett 

tjugotal etappmål som fungerar som steg på vägen att nå miljökvalitetsmålen 

(Naturvårdsverket, 2018). 

 

I de regionala miljömålen för Hallands län har man antagit etappmål inom området avfall där 

man skriver att man vill ha en ökad resurshållning i livsmedelskedjan; “Insatser ska vidtas så 

att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 

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

av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.” (Länsstyrelsen Halland, 2015). 

 

I dagsläget når man inte dessa mål och endast 12-20 procent av matavfallet behandlas 

biologiskt i Halmstad. 

3.4 Avfallsplaner & lokala mål 

Avfallsplaner är en viktig del för att få en hållbar avfallshantering, dessa ska finnas på 

nationell, regional och lokal nivå. I den framtagna avfallsplanen står det vilka mål man ska 

uppnå, de åtgärder som krävs och även en utvärdering av mål i tidigare avfallsplaner. 

Åtgärderna som tas upp i avfallsplanen baseras på miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket, 

2018 b). 

 

Enligt 83 § avfallsförordningen (2001:1063) har Naturvårdsverket ansvar för att ta fram nya 

avfallsplaner. Den förra planen gällde för år 2012-2017 och en ny avfallsplan för perioden 

2018-2023 beslutas om under år 2018. Bestämmelserna från EU:s ramdirektiv för avfall 

(2008/93/EG) måste följas vid framtagandet av en ny avfallsplan. Planen syftar till att minska 

avfallsmängden samt minska mängden farliga substanser som finns i avfallet. Utöver detta 

är syftet även att ta vara på resurser i avfallet. Olika prioriterade områden finns i planen som 

ska fokuseras på. Ett exempel av de prioriterade områdena är hushållsavfall 

(Naturvårdsverket, 2018 b). 

 

I den regionala avfallsplanen beskrivs det vad i kommunen som påverkar mängden och 

sammansättningen av det uppkomna avfallet. Den innehåller också uppgifter om 

invånarantal, hushållsantal uppdelade i boendeformer samt kommunens näringslivsstruktur 

(Naturvårdsverket, 2018 b). Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2006:6) anger att 

avfallsplanen ska innehålla information om hur hushållsavfall uppkommer, hur det ska 

samlas in, hur stora mängder som samlas in, samt hur avfallet ska återvinnas eller på annat 

sätt bortskaffas. 

 

I den regionala avfallsplanen för Hallands län finns angivna miljömål som ska uppnås. I 

miljömålet “God bebyggd miljö” delmål 5 skriver man: ”Den totala mängden genererat avfall 
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får inte öka och den resurs som avfall utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt 

samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras”. 

 

I etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan som regeringen har fastställt 

anges att minst 50 procent av allt matavfall från hushåll, butiker, storkök och restauranger 

utsorteras samt behandlas biologiskt så att växtnäringen tas tillvara, där minst 40 procent 

behandlas, så att även energi tas tillvara till 2018 (Naturvårdsverket, 2012 a). 

 

3.5 Renhållningsordning för Halmstads kommun 

Kustkommunen Halmstad är belägen i Halland och ligger mellan två tillväxtområden för 

Göteborgs- och Öresundsregionen. Antalet invånare uppgår till 100 000. Inom kommunen 

finns det 20 tätorter där Halmstads tätort innehar närmare 70 procent av befolkningen. 

 

Halmstad har ca 44 000 bostäder (2016) där bostäder i flerfamiljshus är fler än andelen 

bostäder i småhus. Halmstad skiljer sig på det sättet från andra kommuner i Halland där det 

oftare är tvärtom i bostadsuppdelningen (Halmstads kommun, 2018). 

 

Kommunfullmäktige har övergripande ansvar för dels avfallshanteringen och även för 

renhållsordning och taxor som ska fastställas i Halmstads kommun. Verksamhetsansvaret 

för avfallshanteringen har getts till kommunstyrelsen av fullmäktige och kommunen är 

skyldig enligt miljöbalken (1998:808) och dess föreskrifter att utföra denna. 

 

Den avfallshantering som Halmstads kommun ansvarar för utförs av det helägda 

kommunala bolaget Halmstads Energi och Miljö AB (HEM). HEM ansvarar för insamlingen, 

transporten och behandlingen av avfallet som tillhör kommunens ansvar. Det HEM också 

ansvarar för är administrationen och inkasseringen av skatt och avgifter. Genom ägardirektiv 

utövar kommunen sin styrning genom miljöförvaltningen som ansvarar för 

avfallsverksamhetens tillsyn för bl.a. hundlatriner, de offentliga papperskorgarna och för 

inom planlagt områdes städning av illegala upplag (Halmstads kommun, 2018). 

3.7.1 Avfallsstatistik - Halmstad 

I juni 2017 införde Halmstads kommun utsortering av matavfall som separeras från 

restavfallet. Nedan i figur 2 presenteras innehållets fördelning i restavfallet för en 

genomsnittlig invånare i Halmstads kommun, bara några månader efter det att 

matavfallsutsorteringen införts (Halmstads kommun, 2018). 
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Figur 2. Fördelningen av innehållet i det insamlade restavfallet för en genomsnittlig invånare i 

Halmstads kommun hösten 2017. *Faller under producentansvar (Halmstads kommun, 2018). 

 

Restavfallet består av närapå en tredjedel av övrigt brännbart, 28 procent. Den största delen 

av avfall som felsorteras står förpackningar och tidningar för med 36 procent. Trots den 

nyligen införda utsorteringen av matavfall påträffas fortfarande 20 procent i restavfallet. I 

restavfallet påträffas också 11 procent trädgårdsavfall samt 4 procent inert material. Utöver 

detta innehåller även restavfallet en mindre mängd el- och elektronikavfall, 1 procent, samt 

farligt avfall, <1 procent. 

 

De gröna påsarna med matavfall har även dessa analyserats med samma metod och 

resultatet för en genomsnittlig invånare i Halmstads kommun presenteras nedan i figur 3. 

 

 
 

Figur 3. Fördelningen av innehållet i det insamlade matavfallet för en genomsnittlig invånare i 

Halmstads kommun hösten 2017. *Faller under producentansvar (Halmstads kommun, 2018). 

 

97 procent av avfallet är enligt plockanalysen rätt sorterat. 2 procent av dessa är däremot 

onödigt matavfall, exempelvis i form av oöppnade förpackningar innehållande mat. 1 procent 

vardera står papper och kartong, plast samt övrigt avfall för. Dessa är också felsorterade och 

ska inte slängas tillsammans med matavfallet. 0,1 procent står metall, glas och inert material 

för vardera. Till sist finns farligt avfall med 0,04 procent som felsorterat avfall. 

 

Halmstads lokala mål i avfallsplanen följer tankegångarna i den nationella avfallsplanen. 

Åtgärderna som föreslås bedöms kunna genomföras till år 2025. I Halmstad har man arbetat 
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utifrån tre huvudsyften: Ge kommuninvånarna och verksamheterna i kommunen 

förutsättningar för en bra avfallshantering. Uppfylla aktuell lagstiftning, nationella mål för 

avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Bidra till att minska avfallets mängd och 

farlighet och styra mot ökad återvinning (Halmstads kommun, 2018). 

 

För att nå målen för avfallsplanen i Halmstads kommun har en prioriteringsordning skapats. 

Där finns bl.a. målen om att: Förebygga uppkomsten av avfall, öka utsorteringsgraden av 

hushållsavfallet, öka återföring av näringsämnen från organiskt avfall. För att nå dessa mål 

anges åtgärder där synonymt för samtliga mål är att de ska nås med hjälp av 

informationsinsatser (Halmstads kommun, 2018). 

3.8 Optisk sortering 

Optisk sortering är ett av de sorteringssystem som används runtom i Sverige. Det finns idag 

några olika företag som tillhandahåller denna typ av system. Envac Optibag är de som 

implementerat systemet i Halmstad. Sorteringen fungerar genom att användarna, som kan 

vara restauranger, affärer och hushåll förses med olikfärgade soppåsar. Varje färg 

motsvarar en avfallsfraktion, t.ex. grön för matavfall, gul för pappersförpackningar, röd för 

papper, blå för plast och orange för restavfall. Soppåsarna slängs alla i samma 

sopnedkast/container/kärl. Soppåsarna samlas sedan in med sopbil och transporteras till en 

behandlingsanläggning. Vid anläggningen töms soporna i en mottagningsficka och överförs 

sedan till ett transportband. Än så länge har ingen sortering gjorts. På transportbandet 

sorteras påsarna automatiskt med hjälp av kameror som känner av färgen på påsarna. 

Vidare på bandet leds påsarna till en avslagare - även den känner av färgen m.h.a. en 

avslagarspade. Då slås de aktuella påsarna bort till ett underliggande band som 

transporterar det sorterade materialet vidare till antingen containers, 

containerkomprimatorer, balpressar eller annan behandling (Envac, 2018). 

Halmstad kommun införde optiskt sortering i juni 2017 och kan sedan dess utsortera 

matavfall som läggs separat i en grön påse. Den gröna påsen slängs i samma kärl, 

behållare eller sopnedkast som det andra hushållsavfallet och kan sedan sorteras i den 

optiska sorteringsanläggningen. Efter att matavfallet utsorterats på anläggningen hamnar 

den gröna påsen i en skild process varvid de gröna påsarna slits upp och innehållet mals till 

en slurry som genom biologisk behandling kan bli biogas och biogödsel. 

Det har varit vissa problem med intrimningen av det nya sorteringssystemet och 

slurrytillverkningen i uppstarten. Numera fungerar utsorteringen som den ska för påsarna 

och tills dess att problemen som finns med slurrytillverkningen är lösta skickas de gröna 

påsarna till Borås Energi och Miljö där man har en liknande, väletablerad anläggning, som 

kan ta hand om Halmstads matavfall. Just nu sker en utredning nationellt om 

producentansvaret där man ser över vilken roll kommuner i Sverige ska ha. Skulle ansvaret 

för insamlingen av förpackningar tilldelas kommunerna så kan man anpassa den optiska 

sorteringsanläggningen till att inte bara hantera matavfall men också förpackningar med 

hjälp av flera fraktioner och färger på påsarna (Halmstads kommun, 2018). 
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3.8.1 Andra typer av insamlingssystem 

Det mat- och restavfall som hushållen producerar kan antingen samlas in som blandad 

fraktion vilken är avsedd att gå till energiåtervinning, eller så kan den delas upp som en 

separat matavfallsfraktion och en separat brännbar fraktion. Tre av de vanligaste systemen 

för villahushåll är flerfackssystem, tvåkärlssystem och optisk sortering. Ett optiskt 

sorteringssystem har Halmstads kommun valt att använda. Detta systemet implementerades 

nyligen för att ha ett insamlingssystem för matavfall till syfte att kunna uppnå miljömålet ”God 

bebyggd miljö” (Halmstad kommun, 2018). 

 

Statistiskt sett är det vanligaste insamlingssystemet för källsorterat matavfall ett separat kärl, 

som kompletteras med ytterligare ett kärl för brännbart avfall. Detta utgör tvåkärlssystem 

som används av 66 procent av kommunerna som källsorterar matavfall. Normalt består det 

av två 190-literskärl vilka töms varannan vecka. Sedan kan man även ha olika varianter av 

storlek på kärl samt att intervall för tömning kan variera. För flerbostadshus gör man en 

hämtning av avfallet oftast varje vecka (Avfall Sverige, 2017 a).  

 

Flerfacksystem går ut på att det finns två stycken stora kärl som vardera har fyra fack, det 

vill säga åtta fraktioner totalt. Detta använder 20 procent av kommunerna. Kommuner i 

Sverige har olika anledningar till varför ett specifikt insamlingssystem väljs. Plockanalyser 

visar att kommuner med flerfacksystem ofta har goda resultat för insamling, en bra service 

gentemot användarna och en långsiktigt god ekonomi (Avfall Sverige, 2017 a).  

 

Med det optiska sorteringssystemet kan avfallet som hushållen producerar delas upp som 

en separat matavfallsfraktion och en separat brännbar fraktion. Då samlas avfallet normalt in 

i ett kärl. Därefter avgör färgen på påsen om det behandlas som matavfall eller brännbart 

avfall (Avfall Sverige, 2017 a). 

 

Mycket av det som hushållen slänger i soppåsarna skulle kunna gå till materialåtervinning. 

Den siffran överstiger 60 procent och innefattar bl.a. pappers-, plast-, glas- och 

metallförpackningar samt matavfall. Kommuner som väljer ett optiskt sorteringssystem gör 

det p.g.a. enkelheten vid införandet och för de ekonomiska skälen (Avfall Sverige, 2017 a). 

 

3.9 Avfallsbehandling 

Avfall hanteras på olika sätt beroende på flera faktorer, exempelvis dess egenskaper, 

geografiska förhållanden och hur bra avfallet är sorterat (Avfall Sverige, 2018 b). Det beror 

också på vilken teknik som används vid behandlingsanläggningen. Med andra ord finns det 

ingen självklar lösning på vilken behandlingsmetod som ska väljas. 

3.9.1 Biologisk behandling 

För att nå etappmål för “God bebyggd miljö” krävs det att minst 50 procent av allt matavfall 

ska utsorteras från hushållsavfallet för att behandlas biologiskt. Inom ramen för termen 

biologisk behandling ryms kompostering och rötning (Naturvårdsverket, 2018 c). 
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Mycket av vårt avfall består av biologiskt nedbrytbart material, ex. matrester och 

trädgårdsavfall. Med biologisk behandling i form av kompostering eller rötning utvinns 

näringen och energin tas tillvara i avfallet. 

 

År 2016 genomgick cirka 16 procent av hushållsavfallet någon typ av biologisk behandling 

hos de anläggningar som finns i Sverige. Detta var en ökning med nästan 4 procent från 

2015 (Avfall Sverige c, 2018). Det förväntas att denna typ av hantering kommer att öka 

ytterligare inom de kommande åren, främst p.g.a. delmålet om att minst 50 procent av 

matavfallet ska behandlas biologiskt till 2018. 

3.9.2 Rötning 

Rötning är en biologisk behandlingsprocess där organiskt material (substrat) kan brytas ner 

under anaeroba förhållanden, vilket innebär en syrefri miljö (BioMil AB, 2005). Rötning har 

använts länge för att stabilisera slam som kommer från avloppsrening (Persson et al., 2005). 

Rötningsprocessen utvecklades och i mitten av 90-talet kunde anläggningar även ta hand 

om organiskt avfall från hushåll, restauranger, livsmedelsindustrin och jordbruk 

(Jordbruksverket, 2017). 

 

Rötningsprocessen sker i en biogasanläggning under kontrollerande former. För att skapa 

ett substrat behövs först en förbehandling av avfallet för att ta bort oönskade element som 

felaktigt sorterat avfall eller andra förpackningar. Substratet behöver ha en optimal fuktnivå. 

Är substratet för blött kan det behöva torkas och om det är torrt behöver det blötas. Detta för 

att “mottagningssystemet” ska kunna bearbeta substratet optimalt. I vissa 

biogasanläggningar där substratet har ett animaliskt ursprung så kan substratet kräva ett 

extra steg i förbehandlingen i form av hygienisering. Då hettas substratet upp till 70 grader 

celsius så att patogener elimineras innan det matas in i rötkammaren (Energigas Sverige, 

2017). 

 

Processen med rötning delas in i tre steg: hydrolys, fermentation och metanbildning. I 

hydrolyssteget sönderdelas föreningar av mikroorganismer tillsammans med enzymer till 

enklare föreningar. Därefter sker fermentation (jäsning) vilket resulterar i bildningen av 

alkohol, fettsyror och vätgas. Sedan bidrar mikroorganismerna till att metanbildningen sker. 

Mikroorganismer är känsliga och kräver särskilda förhållanden i den omgivande miljön. Det 

behöver vara syrefritt samt finnas tillgång till olika vitaminer och spårämnen. Andra faktorer 

som behövs hållas konstanta, utan hastiga förändringar, är bl.a. temperatur och surhetsgrad 

(pH) (Energigas Sverige, 2017). 

 

Biogasprocessen utformas antingen genom enstegsrötning eller tvåstegsrötning. Det 

vanligaste sättet är enstegsrötning, vilket även är enklast. Denna rötningsprocessen går ut 

på att alla nedbrytningssteg sker på samma gång i rötkammaren. Den bildade biogasen 

stiger upp till toppen av kammaren där den samlas. Samtidigt som detta sker pumpas nytt 

substrat in i biogasprocessen. Rötresten som bildas samlas upp med pumpning eller med 

hjälp av ett bräddavlopp. Antingen lagrar man rötresten eller för man den tillbaka till 

processen. Metanhalten ligger mellan 50 och 60 procent i enstegsrötningen (Energigas 

Sverige, 2017). 
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Tvåstegsrötning är den andra typen av process och innebär att man delar upp processen i 

två steg där två rötkammare används. I den första kammaren sker hydrolys och 

fermentation. Den bildade rötresten från kammaren skiljs av och matas därefter in till den 

andra kammaren, här sker metanbildningen. Tvåstegsrötning resulterar i att biogas bildas 

snabbare, med en metanhalt på 85 procent. Detta beror på rötkammarens inbyggda 

anaeroba filter där mikroorganismer lättare kan ansamlas för att föröka sig (Energigas 

Sverige, 2017). 

 

Inmatningen av substratet varierar beroende på vilket substrat som rötas. Vätskeformiga 

substrat som exempelvis slam från reningsverk eller flytgödsel, kan pumpas in fortlöpande 

till biogasprocessen, till skillnad från fasta substrat, som matavfall eller växtavfall som 

pumpas in mindre frekvent och i större mängder. Det är fördelaktigt att blöta substratet för att 

lättare mer kontinuerligt kunna pumpa in substratet till biogasprocessen. Tiden substratet 

tillbringar i de olika kamrarna varierar från 15 till 30 dagar (Energigas Sverige, 2017). 

 

Temperaturen ska hållas på en så konstant nivå som möjligt för att processen ska ske 

optimalt och det är därför viktigt att rötkammaren är isolerad för att behålla värmen. 

Vanligtvis installeras en omrörare i rötkammaren för detta ändamål. Omrörningen för med 

sig andra fördelar genom att den förhindrar att materialet skiktar sig och underlättar 

mikroorganismernas kontakt med varandra. Den mest gynnsamma temperaturen som 

vanligtvis används i biogasprocessen ligger på ca 37 grader celcius, vilket kallas mesofil 

rötning, eller på ca 55 grader celcius, vilket kallas termofil rötning (Naturvårdsverket, 2012 

b). 

 

Från rötningen får man i huvudsak två produkter: biogödsel (rötrest) och råbiogas (45-85 

procent metan och 15-45 procent koldioxid). Växtnäringen frigörs från avfallet under 

nedbrytningen och genom att använda slutna behållare finns näringen kvar i rötresten. Efter 

kontroll kan man sedan använda rötresten som jordförbättringsmedel under namnet 

biogödsel. Samtidigt bildas också biogas. Biogasen är en sammansättning av metan och 

koldioxid (Jönsson et al., 2003). Biogasen som produceras kan antingen användas direkt 

genom förbränning för värmeproduktion eller gå igenom en reningsprocess där biogasen 

sedan kan användas till både el- och värmeproduktion. Alternativet till dessa är att biogasen 

uppgraderas. Då höjs energiinnehållet genom att koldioxid avskiljs i en 

uppgraderingsanläggning. Dessutom behöver vatten och särskilda föroreningar som 

exempelvis svavelväte och partiklar avlägsnas från biogasen. Efter detta kan biogasen 

utnyttjas som fordonsbränsle eller tillföras till naturgasnätet (Energigas Sverige, 2017). 

3.9.3 Kompostering 

Kompostering är liksom rötning en behandlingstyp för att bryta ner organiskt avfall. Denna 

typ av behandling sker till skillnad från rötning under aeroba förhållanden - vilket innebär att 

det sker i en syrerik miljö. Det organiska avfallet bryts ner med hjälp av mikroorganismer 

som i sin tur bildar koldioxid, värme och vatten (Persson, Bruneau, Nilson, Östman, 

Sundqvist, 2005). Processen med kompostering kan man delas upp i fyra steg (Lagerkvist, 

Dahlén, Grov, Lomeland, 2005). 
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Först utförs en förbehandling där vattenhalt, kol/kväveförhållandet och pH justeras. Även fler 

mikroorganismer kan blandas in i massan vid behov. Sedan inleds komposteringen genom 

att avfallet värms varvid nedbrytningen startar. Nedbrytningen är en intensiv del av 

processen på grund av att den frigör energi i form av värme vilket gör att temperaturen stiger 

upp till 70 grader celsius (Persson et al., 2005). 

 

Det organiska materialet bryts optimalt ned vid 35 till 50 grader celsius. Därefter följer en 

efterkompostering och här behandlas det mer svårnedbrytbara materialet. För att göra 

komposten redo för användning sker till sist en efterbehandling (Persson et al., 2005). 

Olika metoder finns för att genomföra kompostering (Persson et al., 2005). Antingen genom 

dynamisk eller statisk kompostering. I det dynamiska systemet tillsätts syre samtidigt som 

avfallet omblandas regelbundet, medan i det statiska systemet tillsätts syre istället genom 

luftning. Då är det vanligt att luftkanaler som sitter i botten av avfallsbädden används. 

Kompostering kan även ske i ett öppet eller ett slutet system. Den öppna kompostering sker 

i direkt kontakt med den fria luften eller under tak. Vid sluten kompostering är processen 

stängd där luktämnen som uppstår lättare kan samlas upp för att renas (Persson et al., 

2005). 

 

Många kommuner tillåter privatpersoner att hemkompostera vid sidan av den optiska 

utsorteringen av matavfall. Hemkompostering innebär att organiskt avfall tas omhand av 

hushållet (Persson et al., 2005). Det organiska avfallet läggs då i ett förvaringskärl. Kärlet 

fungerar isolerande och tätande för att hålla skadedjur borta. När nedbrytningen är klar finns 

komposten tillgänglig i botten. Den färdiga komposten kan då användas som 

gödsel/jordförbättringsmedel (Jönsson et al., 2003). 

 

4 Kommunikation och beteende kring 

avfallssortering 

4.1 Kommunikation 

Människor är idag medvetna om att de globala miljöproblemen inte kommer att lösas utan att 

miljön på den lokala nivån förbättras. Därmed måste man förändra beteendet på lokal nivå 

först (Sörbom, 2004). Miljö uppfattas av människor som ett politiskt område som de kan vara 

med att påverka. Sörbom anser också att politiska områden har blandats med misstro på 

grund av att människor inte ser sig ha verktyg till att genomföra det de kan och bör göra. Att 

genom själv i vardagen agera kan leda till att en person hittar sådant som denne vet hur det 

ska utföras och det är det här som kan förklara den ökade viljan hos människor att i 

vardagen agera miljövänligt (Sörbom, 2002). Miljöengagemanget är statistiskt sett utbrett i 

Sverige och detta engagemanget innebär bland annat att hushållen i stor uträckning sorterar 

sitt avfall (Sörbom, 2004). Läget blir komplicerat för hushållen. Man vet att man har ansvar 

över det avfall som skapas, men samtidigt är besluten tagna högt över den individuella 

nivån. Det blir då svårt för invånare att se hela orsakskedjan. Därför blir det svårt att veta 

vad det exakta problemet är och hur det ska lösas då ansvaret inte heller blir tydligt. Ett 
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tillvägagångssätt för att lösa detta dilemmat är att i vardagen agera miljövänligt vilket t.ex. 

kan innebära att källsortera sitt hushållsavfall. Att källsortera sitt hushållsavfall kan kännas 

som något som individen kan kontrollera själv. Dock är ett stort antal osäkra på vilket resultat 

handlingarna ger (Sörbom, 2004). 

 

Ska kommunikation uppstå behövs en sändare med ett budskap tillsammans med en 

mottagare av detta. Sändaren av budskapet kan t.ex. vara en person, en myndighet eller en 

tidning. Syftet är här att påverka mottagaren på olika sätt genom att informera, beröra eller 

motivera. Budskapet som vill förmedlas till mottagaren anpassas efter det uppsatta syftet 

och kan sedan framföras på olika vis, ex. genom en reklamfilm (Bergström, 2012). Det finns 

ett starkt sammanband mellan kommunikationens effekt och den framförda informationens 

tillgänglighet - både fysiskt och psykiskt. Måste mottagaren söka upp informationen är den 

fysiska tillgängligheten dålig. Skulle däremot mottagaren har tillgång till informationen men 

dessvärre inte förstå innehållet anses den psykiska tillgängligheten vara dålig. Något annat 

som har stor betydelse är informationens relevans. Känns den relevant har den lättare att nå 

fram till mottagaren och tvärtemot när den uppfattas som irrelevant. I en kommunikation kan 

kan det också mellan sändaren och mottagaren uppstå störningar. Detta kallas ett 

störningsfilter och nedan i figur 4 visas en filtereffekt. Hur ofta filtereffekter uppstår kan bero 

på störningsfaktorer som exempelvis organisatoriska, tekniska, politiska eller idébaserade. 

Andra faktorer som kan finnas kan vara kunskapsbaserade, ekonomiska eller språkmässiga 

hos mottagaren eller den sociala situationen den befinner sig i (Abrahamsson, 1972). 

 

 
Figur 4. Filtereffekt - störningar som mellan sändaren och mottagaren kan uppstå vid förmedling av 

information (Abrahamsson, 1972). 

 

För att en kommunikation ska lyckas är det viktigt att mottagaren uppfattar att källan av 

kommunikation är trovärdig och pålitlig samt att mottagaren är delaktig i beslut kring vad 

som kommunicerats. Något annat som är viktigt är att utnyttja olika kommunikationskällor 

eller kanaler då olika mottagares förutsättningar varierar. Ofta finns det en benägenhet till att 

utelämna information som anses komplicerad, det kan exempelvis röra sig om teknisk 

information. Dock har detta visat sig vara en mycket viktig aspekt som vid utelämnande kan 

riskera att mottagaren tappar sammanhanget. Därför är det viktigt att förstå målgruppen man 

kommunicerar till. Blir fakta för svår att förstå kan detta leda till att många inte tar till sig den 

och tvärtom om den är för lätt kan detta leda till en oengagerad mottagare (Lundgren & 

McMakain, 2013). 
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När information skapas finns det ett par variabler som är viktiga, dels varför man 

kommunicerar men också vad målet är med kommunikationen. Till “varför”-frågan kan en 

förhållning till policies från branschorganisationer eller lagar vara aktuell. Vid målet av 

kommunikationen behöver man fråga vad mottagaren vill få ut. Här kan hållpunkter tas fram 

som exempelvis att mottagaren vill ha riskerna förklarade för sig om det nuvarande 

beteendet eller konsekvenser som kan uppstå i framtiden samt hur de kan förhindra dessa 

(Lundgren & McMakain, 2013). 

4.2 Beteendeförändring 

Enligt Ekvall och Malmheden (2012) kan en beteendeförändring där man går från en 

etablerad vana till en ny vana med hjälp av information ses som en process. Processen kan 

kallas en beteendekedja som består i 4 steg där den första informationen ska 

uppmärksamma ett nuvarande beteende hos individen. Därefter behövs information om ett 

alternativt beteende samt att lyfta fördelarna det för med sig som exempelvis att ett enda 

bananskal kan bidra till att en bil kan köra 100 m, eller att en grön påse bidrar till att en bil 

kan köra en viss sträcka. Tredje steget bör lyfta de moraliska aspekterna, t.ex. vad man bör 

göra för att ex. erhålla andras gillande för att börja utöva det nya beteendet. Slutligen bör 

information som påvisar vad andra gör användas för att beteendet ska kunna bli varaktigt för 

att då skapa ett nytt “korrekt” beteende. 

 

Annan forskning har också visat att en personlig kommunikation med sk. sop-coacher där 

invånare kan ställa frågor om källsortering visat sig ha en bra effekt. Ekvall och Malmheden 

anser också att ett annat viktigt och underskattat sätt är att anspela på olika sociala normer 

t.ex. “alla i villaområdet källsorterar”. Det kan då anspela på individens vilja att vilja tillhöra 

gruppen och göra som andra. 

 

Ytterligare ett sätt att förändra beteende är genom att göra informationen lättillgänglig och 

otvetydig, samt att låta den ha ett högt “instruktionsvärde”. Man ska enkelt förstå vad och hur 

man ska göra något. Viktigt att tänka på är att beroende på vilken status mottagaren har mot 

avsändaren påverkar hur väl informationen uppmärksammas och tas till. Vidare finns det 

också samband mellan införande av miljöcertifieringssystem på arbetsplatsen och ökad 

källsortering hemma. Sist är det viktigt att även lyfta andra värden utöver miljön. Som 

ekonomi och livsstil (Ekvall & Malmheden, 2012). 

 

Det finns mycket forskning som visar på att inlärning i tidig ålder blir bestående genom livet. 

Exempelvis Sträng och Persson (2003) skriver om betydelsen av att göra saker alldagliga 

och att göra det till en vana för att det inte ska kännas krångligt eller jobbigt. Detta bidrar till 

att aktiviteten inte känns konstig utan blir mer av en självklarhet, t.ex. att sortera sopor. 

Därför kan det vara viktigt att ha lärare som är engagerade i det området för att påverka 

barns intresse för naturvetenskapliga ämnen. Vidare har Claesdotter (2008) skrivit om vikten 

av att inte bara lära barn om att ta vara på naturen, utan även att de kan förändra den. 

Ytterligare en punkt som tas upp är att man borde utnyttja samarbetet med barnens 

föräldrar. Att förskolan har ett närmare samarbete än skolor har, vilket kan användas till en 

positiv effekt. 
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4.3 Miljökommunikation 

Kommunikation definieras, som tidigare nämnt, som en process med sändare, budskap och 

mottagare, där budskapet som vill förmedlas är i formen av information. När kommunikation 

är riktad åt båda hållen mellan sändare och mottagare har en dialog uppstått (Palm, 2006). 

Inom miljökommunikation finns det flera olika kanaler eller vägar och helt avgörande för 

vilken form av kommunikation som bör väljas är budskapet och målgruppen man har. Andra 

faktorer som spelar in som man bör ha i åtanke är omfattning, frekvens, graden av påverkan 

och till sist tid. Här kan omfattningen ge en uppfattning om mängden man potentiellt kan nå, 

eller vill nå. Frekvensen fastställer hur ofta dessa kan nås. Styrkan av kommunikationen 

anges av påverkningsgraden samtidigt som kampanjer kan vara bundna tidsmässigt till 

exempelvis en speciell årstid för att ge det genomslaget som önskas (Bergström, 2012). 

 

Tidigare forskning av psykologer på området om sortering har mestadels varit av 

beteendevetare och har därför fokuserat på användningen av yttre incitament (oftast i form 

av pengar, leksaker eller lottningar) för att uppmuntra medverkan eller deltagande (Geller, 

Chaffee, Ingram, 1975; McDermott, 1980). Detta har lett till att slutsatser har dragits om att 

incitament krävs för att stimulera och bibehålla en fortsatt sortering av avfall (Geller, Winett, 

Everett, 1982). Viss forskning föreslår dock att när väl incitament tas bort är beteendet 

sannolikt att upphöra (Couch, Garber, Karpus, 1979; Luyben & Bailey, 1979), och i praktiska 

termer vore det svårt att ge meningsfulla incitament för alla miljöpositiva beteenden. Mycket 

av forskningen har dock fokuserat på användningen av materialistiska incitament och det är 

möjligt att andra approacher för en mer långsiktig förbättring av miljöpositiva beteenden kan 

bli utvecklade genom social-psykologiska principer. Övertygande meddelanden är en annan 

potentiell approach för att stimulera ansvarstagande i miljöfrågor, och är relativt mindre 

kostsamt och enkelt att administrera (Hovland, Janis, Kelley, 1953; Leventhal, 1970). 

 

Studier på övertygelse (persuasion) har fokuserat på den aktiva bearbetningen av 

informationen som finns i en kommunikation och motiveringen av individen att bearbeta den 

(Petty & Cacioppo, 1981). Det tros att när en person bearbetar det övertygande 

meddelandet uppstår en mängd problemrelevanta tolkningar som kan antingen stödja den 

förespråkades position eller motsätta den (Petty, Ostrom, Brock, 1981). När detta resulterar i 

en positiv utvärdering av mottagaren så antas en övertygelse ha skett. 

 

Sortering är en lämplig kandidat för användandet av övertygande meddelanden på grund av 

dess relativt opolitiska natur, entydiga positiva effekter (det är svårt att komma på argument 

för att sortering skulle vara skadligt på något vis) och dess generellt sociala acceptans. 

Normalt sett så motsäger sortering inga befintliga synsätt eller värderingar - man förstår vad 

det är och vad det är till för. Argument för att sortera kan också enkelt struktureras för att 

inkludera aspekter av rädsla som föreslogs av Rogers (1975). Detta kan vara viktigt vid 

övertygelse. Exempelvis att utan ansträngning för att öka sorteringen så får vi en sämre miljö 

att bo i (Burn & Oskamp, 1981). Just rädsla är inte något som HEM använt sig av vid 

kommunikationen eftersom man i Sverige generellt är väldigt miljömedveten, bryr som om 

naturen och tror på att miljö är något viktigt som man som privatperson kan bidra till 

(Montan, 2018). 
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En annan beaktning när det gäller övertygande kommunikation är att dess inverkan beror på 

tillförlitligheten av källan av meddelandet (Eagly & Chaiken, 1975). Detta beskrivs även i 

Aristoteles retoriska triangel där en av de tre metoderna är ethos som bygger på 

tillförligheten och auktoriteten i meddelandet som sändaren kommunicerar. 

 

Studier visar att om man noggrant strukturerar sina övertygande kommunikationer kan de 

vara inflytelserika för att öka sorteringen. Sådan noggrann struktur av kommunikation 

refererar till att kombinera en mängd faktorer, varav några som nämns här, som kan öka 

övertygelsen av ett meddelande hellre än att bara använda en sådan faktor (Burn & 

Oskamp, 1981). 

 

Sörbom (2003) skriver att utformning av information kan påverka människor att källsortera 

mer. ”Informationen tycks ge bäst resultat om den är utformad så att den passar in i en 

relativt specifik kontext samt att den kan relateras till en faktisk förändring i det vardagliga 

livet. När man planerar kampanjer för att lansera förändringar i fråga om källsortering visar 

forskningen också att det är av värde att få de människor som berörs delaktiga i planeringen 

av kampanjen. På så sätt ökar man möjligheten att få dem personligt engagerade i frågan, 

vilket i sig är ett användbart redskap för att förändra beteenden. Slutligen tycks det, kanske 

föga förvånande, också som att de kampanjer som studerats där man gjort det så enkelt 

som möjligt för hushållen att delta är de kampanjer som haft bäst resultat. Faktorer som 

bidrar till att ett källsorteringssystem uppfattas som enkelt är till exempel närhet och tydlighet 

i fråga om vad som kan sorteras.” (Nyquist & Åkerberg, 2007). 

 

Beteendeförändring är en utmaning och det som är effektivast för att övertyga är att i person 

ge information, därför utbildades 15 studenter om det nya sorteringssystemet för att sedan 

stå i matbutiker runt om i Halmstad. Studenterna fick dela ut flyers, gav ut tygkassar med 

budskapet “Sortera grönt”. Man informerade människor man mötte och frågade hur de 

upplever systemet och tog in synpunkter om folk tycker det är bra eller dåligt etc. 

Mottagandet var överlag väldigt positivt från de man mötte (Montan, 2018). 

 

Att besöka hushåll för ett personligt möte där man informerar kunden om sortering är ett 

annat tillvägagångssätt. Detta är effektivt men blir desto mer resurskrävande att utföra ju 

större kommunen är. Detta har gjorts i andra kommuner som Växjö, men var inte en metod 

som lämpade sig för Halmstad kommun (Montan, 2018). 

 

5 Resultat 

5.1 Centrala faktorer 

I studien kom vi efter analys fram till flera centrala faktorer som varit av betydelse för att 

lyckas med en bra matavfallsutsortering vid användning av påsar för optisk sortering. 

Faktorerna vi identifierat talar också om vad de intervjuade kommunerna upplevt har varit 

viktigast att kommunicera för att få kunder att sortera rätt. Dessa visas i tabell 2 och var 

målgrupper, enkelhet, incitament, kontinuerlig kommunikation (feedback, regelbundenhet, 

utskick och riktad kommunikation (avvikelser)) och positiv anda.  

 



20 
 

Tabell 2. Sammanställning av centrala faktorer från de intervjuade kommunerna. 

 Kommuner Målgrupper Enkelhet Incitament Kontinuerlig 

kommunikation 

Positiv anda 

Sörmlands 

Vatten och 

Avfall 

(Flen, 

Katrineholm 

och Vingåker) 

Barnfamiljer 

huvudmålgrupp. Men 

ska kunna nå alla, 

kontakt med 

handikapprådet och 

migrationsverket 

exempelvis. 

Lättbegriplig 

Svenska. men 

framförallt bilder och 

illustrationer. 

Yttre incitament: 

gåva i form av 

plastskrapa för 

diskho. 

Miljönyttan med 

biogasproduktion 

nämns, sedan har 

man ett eget val hur 

man vill göra. 

Kontinuerlig 

kommunikation i olika 

kanaler. Ex. sociala 

medier, budskap i 

fakturabilaga som 

påminnelse. 

Kundundersökning 

varje år. 

Positiv anda i all 

kommunikation, även 

mot hushåll som 

väljer att 

hemkompostera 

istället för att sortera 

ut matavfallet in till 

systemet. 

Eskilstuna-

Strängnäs 

Utsorteringen började 

för endast villor och då 

var det 

huvudmålgruppen. 

Främst för barnfamiljer 

med pekboken, men att 

det också ska vara 

enkelt för alla. 

En pekbok gavs ut 

till barn. “Ska vara 

barnsligt enkelt att 

sortera” med enkel 

pedagogik. I 

efterhand har den 

fungerat bra och 

varit enkel att förstå. 

“Det ska vara lätt, 

enkelt och roligt att 

sortera. Vi har hört 

mycket om barn som 

lärde sina föräldrar 

om hur enkelt det 

är.” 

Strängnäs: Konstanta 

utskick, Feedback och 

återkoppling på hur det 

har gått under de 

första två åren. 

Eskilstuna: Få utskick 

numera (gammalt 

system). 

I media lyfte man upp 

hur enkelt det det 

skulle vara att 

sortera och att det är 

en bra produkt. Det 

fick ett positivt lyft. 

“Mycket peppande 

och bra återkoppling 

så att de vet vad de 

bidrar till och att det 

faktiskt fungerar.” 

Aneby, Eksjö, 

Sävsjö och 

Uppvidinge 

Riktar information mot 

alla. Främst vuxna 

svensktalande, men 

också 

“förändringsbenägna”. 

Lättförstått med hjälp 

av bilder, ex. utskick 

av vykort med serie-

strip. 

Försöker undvika 

tekniska ord. 

Miljönyttan 

påtalades. Bildserie 

visade vad som 

händer med 

matavfallet för att 

tydligt visa och få 

kunder att förstå (ex. 

att det blir biogas). 

Utskick av 

sorteringsguide, 

kommuntidning med 

resultat av 

plockanalys. Inlägg på 

sociala medier. 

Kommun-almanacka. 

Kundenkät - feedback 

(“Hur bra är vår info till 

er?”). 

- 

Sydnärkes 

kommunalför-

bund 

(Askersund, 

Hallsberg, 

Laxå och 

Lekeberg) 

Barn, serie med figurer 

som ofta återkommer 

och känns igen. 

Det ska vara enkelt 

och roligt. “Barn lär 

föräldrarna”. 

Kort och koncis info. 

Miljönyttan 

kommuniceras till 

kunderna. 

Årshäfte och tidningar 

med figurer som även 

finns på samtliga 

kommuners sopbilar. 

En positiv anda 

tillämpas alltid 

gentemot kunder, 

även vid 

tillrättavisande vid 

ex. felsortering. 
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Gnesta (och 

Södertälje) 

Flerfamiljshus. Mycket 

jobb i skolor mot barn. 

Lättbegriplig 

Svenska. 

“Barn lär föräldrar”. 

Vid 

implementeringen 

lades stort fokus på 

miljönyttan. 

Nyhetsbrev skickades ut 2 

ggr/år. Klister- 

lappar för sopkärl. 

Årsalmanacka. Reklam på 

sopbilar. 

Vid avvikelser skickas 

brev ut. 

Affischer i soprum. 

- 

Målgruppsinriktningar 

I kategorin finns flera olika typer av målgrupper, och somliga kommuner har fler än en. I fyra 

av fem intervjuer angav man fokus mot barn och barnfamiljer i sin kommunikation. När det 

gäller målgrupper har de intervjuade kommunerna nämnt många olika målgrupper, bl.a. 

villahushåll med eller utan barn, flerfamiljshus (lägenheter), skolor eller vuxna. Detta verkar 

variera beroende på vilken kommun det handlar om. 

 

“Vår huvudmålgrupp skulle jag nog säga är en barnfamilj om man tar ett medel eller 

genomsnittlig kommunnivå.” -Sörmlands Vatten och Avfall (2018). 

“Den främsta målgruppen har varit villahushåll och då har det ju varit mycket mot 

barnfamiljer med pekboken och även om man inte är ett barnfamiljshus så är det ju 

barnsligt enkelt att ta till sig.” -ESEM (2018). 

 

“Vi har egentligen inriktat oss på vuxna svensktalande kan man ju säga.” -Aneby, 

Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge (2018). 

 

“Kommunikationen har vi riktat mot barnen. Sen är har vi också tänkt att den ska nå 

alla - för vem tycker inte om att läsa en serie med dom här figurerna som vi 

dessutom fått bra respons på. När figurerna varit på skolbesök har barnen blivit 

nyfikna och intresserade, vi vill att de ska vara något av en igenkänningsfaktor” -

Sydnärkes kommunalförbund (2018). 

“Man har anpassat kommunikationen lite till flerbostadshusen.” -Gnesta, Södertälje 

(2018). 

Genomgående är att man försöker nå så många som möjligt i kommunerna med sin 

information. Det finns de som är mottagliga och gör rätt men det finns också de som inte är 

mottagliga på grund av olika anledningar, och i några av de intervjuade kommunerna 

uttryckte man att man riktat informationen till de som är förändringsbenägna och att man 

accepterar att alla inte kan nås hur bra man än bearbetar eller anpassar den information 

man kommunicerar. 

Enkelhet 

Alla kommuner angav att materialet utformades för att det lätt skulle kunna förstås av 

mottagaren. Det lades stor vikt att för invånarna beskriva vad som tillhör kategorin 

“matavfall” på ett så enkelt och beskrivande sätt som möjligt och samtidigt visa vad som inte 

tillhör kategorin för att minska risken att det förekommer felsortering i den gröna påsen. Här 

utnyttjade de intervjuade kommunerna bilder och illustrationer i kombination med ett 
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lättförståeligt språk. Några av kommunerna skapade egna pekböcker och har upplevt att det 

varit ett mycket bra sätt att kommunicera på en enkel nivå och förmedla budskapet om att 

sortering i grund och botten är enkelt. Alla kommuner bearbetade sitt språk och använde sig 

av bilder och illustrationer. I flera kommuner ville man göra det så pass lätt att även barn 

skulle kunna förstå hur man sorterar, “Det ska vara barnsligt enkelt att sortera”, och flera 

uttryckte att barn kommit till sina föräldrar och berättat hur man ska göra. T.ex. i Eskilstuna 

betonade man att när produkten är bra blir även kommunikationen bra. 

 

“Produkten i sig när man ser till färgsorteringen, just det enkla med att sortera olika 

typer av material i olika påsar är en bra produkt i grunden. Då blir det också enkelt att 

kommunicera kring den.” -ESEM (2018). 

 

“Vi har valt att fokusera på att avfall ska vara enkelt, mat ska va mat.” 

“Vi använder enkelt språk men framförallt så använder vi bilder och illustrationer, 

väldigt mycket bilder. För att det inte ska vara beroende av att du kan ett visst språk 

då. Men enkel svenska.” -Sörmland Vatten och Avfall (2018). 

“Vi skickade ut vykort också i ganska tidigt skede med lite information om att vi skulle 

införa sopkärl och utsortering av matavfall. Det var en serie-strip som var väldigt 

lättbegriplig att ta till sig och enkel att förstå.” 

“Vi försökte göra det tilltalande och lättförstått med bilder. Till viss del har vi tänkt att 

vi inte ska krångla till det för mycket med språket. Men vi har nog inte lagt 

jättemycket krut på det utan istället använt bilder. Vi har försökt att inte använda 

tekniska ord utan försökt anpassa oss.” -Aneby, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge 

(2018). 

“Det ska vara lätt, enkelt och roligt att sortera. Vi har hört mycket om barn som lärde 

sina föräldrar om hur enkelt det är.” -Sydnärkes kommunalförbund (2018). 

“Mer generellt att man ska använda sig talspråk så att alla förstår, så lättbegriplig 

svenska som möjligt, ingen svårbegriplig svenska.” -Gnesta, Södertälje (2018). 

Incitament 

Alla kommuner angav att stort fokus lades på miljönyttan genom att i sin kommunikation 

beskriva vilken positiv miljöpåverkan som utsorteringen av matavfall har genom 

produktionen av biogas och biogödsel. I Sörmland hade man också vartannat år större 

utskick som exempelvis kan vara i form av yttre incitament som en plastskrapa till diskhon 

som uppmuntrade till utsortering av matavfall. 

 

“I tre olika omgångar har vi gjort utskick till villor, hyresgäster och sommarboenden 

där de får en liten gåva. Sist var det en plastskrapa som just då är kopplad till att ta 

upp matavfall i slasken. Och påminna om det budskapet då. Så det är en positiv 

uppmuntran.”  

“Vi lade störst fokus på att kommunicera om miljönyttan med produkterna som blir till 

av det utsorterade matavfallet - biogas och biogödsel.” -Sörmland Vatten och Avfall 

(2018). 
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“Våra främsta argument är ju också att det blir enkelt, tänk vad lätt det blir att du 

sorterar redan i ditt hem, och slipper åka till återvinningscentralen för att sortera.” -

ESEM (2018). 

 

“Vi påtalade miljönyttan genom en bildserie som visar just vad som händer med 

påsen efter att man hade lagt dem i sopkärl och hur de sorteras i 

sorteringsanläggningen och att de gröna påsarna sorteras ut och åkte vidare till en 

biogasanläggning osv.” -Aneby, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge (2018). 

“Vi kommunicerade för kunderna hur bra det är att sortera - att man tänker på miljön.” 

-Sydnärkes kommunalförbund (2018). 

“Det gjordes en broschyr där det lades stor vikt vid miljönyttan…” -Gnesta, Södertälje 

(2018). 

Kontinuerlig kommunikation 

Resultatet av kommunernas arbete med regelbundenhet och kommunikation följer en 

generell mall där man innan, under och kort efter implementeringen av ett 

utsorteringssystem för avfall lägger stort fokus på den kampanj man gör, evenemang, 

kundmöten och även i vissa fall haft så kallade sop-coacher för en personlig kommunikation 

där invånare direkt kan ställa frågor om källsortering. 

 

En tid efter den initiala fasen upprätthåller kommunerna någon form av kommunikation där 

den kan skiljas från få, mer sporadiska utskick per år till mer kontinuerliga och ständiga 

utskick. Kommunerna använder sig av många blandade kanaler för att förmedla och ständigt 

engagera invånare till sortering. 

 

“Vi hade väl en ganska bred informationssatsning innan implementeringen för att 

synas på många olika sätt. Med bl.a. tidningsartiklar i ganska tidigt skede. Sen så 

hade vi informationsmöten på några olika ställen dit vi bjöd in allmänheten. Vi 

skickade ut vykort också i ganska tidigt skede med lite information om att vi skulle 

införa utsortering av matavfall. Det var serie-strip som var väldigt lätt att ta till sig. 

Sedan hade vi ytterligare utskick till våra kunder, det var mycket fokus på 

matavfallssorteringen… Idag fyra år senare har vi vid något tillfälle skickat ut en 

sorteringsguide. Sedan försöker vi att synas dels i tidningen där vi försöker skriva om 

vi har gjort en plockanalys och resultatet därifrån. Vi har en kommuntidning som 

skickas ut till alla hushåll i kommunen där vi också har informerat vid något tillfälle, vi 

har gjort något inlägg på Facebook. Och sedan har skickat ut en kommunalmanacka 

till alla hushåll i kommunen där vi också skrivit om den optiska sorteringen. Vi har väl 

kanske egentligen ingen strategi för “såhär ska vi gå ut med information, så här ska 

vi göra” utan vi försöker lite då och då gå ut med information på olika sätt.“ -Aneby, 

Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge (2018). 

 

“Vi kommunicerar kontinuerligt i någon kanal. Det kan handla om att man gör ett 

inlägg på sociala medier eller t.ex. skriver någonting i fakturabilagan för att påminna. 

Att vi aldrig inte riktigt släpper ämnet. Sedan så kan jag väl tänka mig att vi har 

planerat att göra större insatser ungefär vartannat år, att man gör något större och 

verkligen lyfter upp det.” -Sörmland Vatten och Avfall (2018). 
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“Vi har en tidning som går ut till alla hushåll. Nu har kanske haft lite mer fokus i 

Strängnäs att ta upp färgsorteringen och återkoppla hur bra det går än vi haft i 

Eskilstuna. Men det nämns ju hela tiden och särskilt när vi lanserade den rosa påsen 

förra året. Jag skulle säga att om man pratar om regelbundenhet så är den väldigt 

jämn. Men just direktutskick görs mer vid behov.” -ESEM (2018). 

“Vi har den här årsbroschyren som vi håller hårt om som vi har haft i några år. Sedan 

använder vi oss mycket av hemsidan som vi hänvisar till. Vi har Facebook och även 

instagram. Vi skyltar upp mycket på återvinningscentraler. Sedan använder vi oss av 

kommuntidningarna som delas ut fyra gånger om året.” -Sydnärkes 

kommunalförbund (2018). 

“Vi har kommuninformationen som ges ut där vi informera om det här kanske två 

nummer per år. Sedan har vi almanackan som skickas ut en gång per år.” -Gnesta, 

Södertälje (2018). 

Feedback är ytterligare ett sätt för kommuner att kommunicera med sina kunder - och för 

kunder att kommunicera med sin kommun. Detta görs bl.a. genom kundundersökningar i 

form av enkäter där exempelvis en kommun ställde frågor angående om kunden vet vad den 

ska sortera och om den inte gör det - varför då? På detta sättet kan kommunen få en 

uppfattning om i vilken omfattning kommunikationen nått fram som önskat eller möjligtvis 

belysa varför vissa inte sorterar sitt matavfall. I fallet med sagda kommun berodde den höga 

siffran på att man har hemkompostering och därmed tar hand om matavfallet hemma utan 

att den når systemet. 

 

“Vi har även en kundundersökning som från och med nu kommer att genomföras 

varje år, men det har också genomförts vartannat år. Men det gjordes då i höstas och 

där så ställde vi frågorna om de vet vad som ska sorteras i gröna påsen.” -Sörmland 

Vatten och Avfall (2018). 

“I Strängnäs var 2016 första året som systemet var igång och då gjorde vi ett utskick 

med hur det hade gått med plockanalysen.” -ESEM (2018). 

“Ibland har det hänt att vi lämnat en lapp i samband med sophämtning om hur det 

ska sorteras osv. Men där skulle vi nog kunna jobba mer helt klart. Men framförallt 

tänker jag att det kanske är vissa verksamheter där man borde lägga tid på som 

skulle kunna fungera bättre. Sen är det så tycker jag att man ska rikta in information 

mot dem som är “förändringsbenägna”. Jag tänker att en andel inte går att förändra 

hur mycket information man ändå når ut med.” 

“Plockanalyserna är ett sätt att utvärdera och sedan hade vi också en kundenkät som 

vi skickade ut där en fråga handlade om information - “Hur bra tycker ni att 

informationen är från oss när det gäller allmänt om att sortera?”.” -Aneby, Eksjö, 

Sävsjö och Uppvidinge (2018). 

 

“Vid implementeringen skickades nyhetsbrev för att ge feedback och vässa det som 

inte lirade. Då skickade vi ut nyhetsbrev cirka två gånger per år.” -Gnesta, Södertälje. 
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Positiv anda 

Resultatet av analysen av de genomförda intervjuerna visar att man i många fall nämner att 

man använder sig av en positiv anda i sin kommunikation gentemot kunderna. Man tror att 

det är ett effektivt sätt att uppmuntra och engagera sina kunder till att sortera avfall. 

 

I de fall när man exempelvis vill tillrättavisa kunder då det uppmärksammats att felsorteringar 

har skett gör man även detta med en positiv ton. Ett exempel på detta är att man i 

Katrineholm har många kunder som har hemkompostering varvid matavfallet inte inkommer 

till det optiska sorteringssystemet utan istället används för eget bruk hemma. I detta fallet 

ville kommunen inte singla ut några så kallade “svarta får”, utan valde att betona miljönyttan 

med att sortera sitt matavfall till det systemet kommunen har för att utvinna biogas och 

biogödsel men att man har ett eget val som privatperson att göra som man vill. 

 

“Vi har inte använt några pekpinnar direkt, utan mer att vi utgått ifrån att det ska vara 

positivt. Ett exempel är att vi tillåter att man komposterar hemma. Annars kan det bli 

sådär att dem som komposterar blir de svarta fåren, att “de gör inte rätt” - de sorterar 

inte maten i den gröna påsen. Vi har då sagt att om de vill kompostera så får de göra 

det. Men vi talar även om vilken miljönytta det är att sortera matavfallet i den gröna 

påsen – sedan har du ju ett eget val.” -Sörmland Vatten och Avfall (2018). 

“Mycket peppande och bra återkoppling så att de vet vad de bidrar till och att det 

faktiskt fungerar.” -ESEM (2018). 

“Såklart det kan vara en morot att man skriver skriver positivt i sin kommunikation, 

exempelvis ”Nu har vi samlat in såhär mycket till biogas”“. -Sydnärkes 

kommunalförbund (2018). 

Övriga resultat 

Inför implementeringen av optisk sortering i Strängnäs hade man ett så kallat testområde i 
Glömsta som är beläget Huddinge kommun. Boende i Glömsta fick börja med 
färgsorteringen för att testa sorteringssystemet, men också för att utvärdera 
informationsmaterialet man skickade ut. Utvärderingen gjordes med hjälp av en enkät. 
Utifrån detta kunde man sedan justera materialet inför den slutliga implementeringen som 
täcker hela Strängnäs kommun. 
 

“Vi testade färgsorteringen i det här området först. Och då utvärderade vi både 

självaste systemet och informationsmaterialet. Hushållen fick nåt typ av material som 

de sedan utvärderade i enkät. Och då var det väl utifrån det testet som gjordes i 

Glömsta kunde man också justera lite i informationsmaterialet.” -ESEM (2018). 

Färgsorteringen infördes först i Strängnäs för endast villahushåll och då var fysisk 
tillgänglighet en viktig faktor som anledning till att allmänheten skulle ta till sig och börja 
sortera på ett nytt sätt. Att det skulle bli enkelt att sortera för att man nu direkt i hemmet kan 
sortera i olika fraktioner utan att behöva åka till en källsorteringsstation med sina sopor. 
 

“Våra främsta argument är ju också att det blir enkelt. Tänk vad enkelt det blir att du 

sorterar redan i ditt hem. Det blir ju bara att slänga allt i samma tunna, då behöver du 

inte åka till en återvinningsstation och sortera ut det där.” -ESEM (2018). 
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Alla kommuner jobbade mer eller mindre med språkanpassning. Några hade eget översatt 
material på exempelvis tyska, finska, arabiska m.m. som utlämnas på återvinningscentraler 
eller till hyresvärdar som hör av sig med efterfrågan. Andra hade jobbat mindre med 
språkanpassning i sitt material och hänvisade istället till hemsidan som översätts med hjälp 
av Google translate. Överlag har man i kommunerna använt bilder och illustrationer för att 
kommunicera hur sorteringen ska göras. I Sydnärke använde man sig av gemenskap som 
en faktor för att få invånare att sortera. Att anspela på moralisk aspekt t.ex. 
 

“I våra kommuner samlar vi in materialet i en grön påse.”. -Sydnärkes 
kommunalförbund (2018). 
 

Det kan då anspela på individens vilja att vilja tillhöra gruppen och göra som andra. Vidare i 
Sörmland används en verklig familj som man inkorporerat i broschyren som ges ut. Familjen 
är till för att skapa en igenkänningsfaktor där invånare får känslan av att de klarar av att 
sortera “Kan dem så kan minsann jag.” -Sörmland Vatten och Avfall AB. 
 
 

6 Diskussion 
Studien har identifierat olika centrala kommunikationsfaktorer. Dessa är (1) 

målgruppsinriktningar, (2) enkelhet, (3) incitament, (4) kontinuerlig kommunikation och (5) 

positiv anda. I Halmstads kommuns avfallsplan har man skapat prioriterade mål om att bl.a. 

förebygga uppkomsten av avfall, öka utsorteringsgraden av hushållsavfallet samt öka 

återföringen av näringsämnen från organiskt avfall. Ett av de styrmedel som anges är just 

informationsinsatser vilket är direkt kopplat till kommunikation. Kommunikation är alltså en 

mycket viktig del i hur man arbetar för att öka utsorteringen och nå uppsatta mål. 

 

Den första centrala faktorn är målgruppsinriktningar här har det genom intervjuer uppkommit 

att mycket fokus gällande målgrupper är på barn. Det går i linje med den forskning som finns 

i området som Sträng och Persson (2003) nämner. T.ex. att inlärning i tidig ålder blir 

bestående genom livet och kan leda till att alldagliga aktiviteter som att källsortera blir mer till 

en vana hellre än att kännas som ett besvär. Till detta nämner Sträng och Persson (2003) att 

det också kan vara viktigt att lärare i skolorna har ett engagemang för miljöområdet för att 

påverka barns syn på naturen. Claesdotter (2008) skriver om att förskolan har ett närmare 

samarbete än skolor har med föräldrarna. Detta tyder på att ju yngre barnet är desto större 

påverkan på föräldrarna och detta bekräftas genom att de intervjuade kommunerna - som 

har haft barn som en av sina målgrupper - vid flera tillfällen uttryckt att barn har kommit till 

sina föräldrar och berättat hur man sorterar. 

 

Den andra centrala faktorn enkelhet kopplas till intervjun med Aneby, Eksjö, Sävsjö och 

Uppvidinge där man nämnde att teknisk information helst utlämnades för att få informationen 

att uppfattas som enkel att förstå. Detta kan kopplas till forskning som Lundgren och 

McMakain (2013) presenterar. De visade på att detta kan få mottagaren av informationen att 

tappa sammanhanget och att det är viktigt att förstå vilken målgrupp man kommunicerar till. 

Att om man förenklar informationen för mycket kan det leda till oengagerade mottagare, men 

skulle den vara för svår kan den även göra motsatsen - att informationen inte tas in. Ett sätt 

för att undvika detta skulle kunna vara att skicka ut två separata informationsblad där det 

ena fokuserar på mer generell information och det andra mer fördjupande om teknisk 

information för att komma runt problemen som Lundgren och McMakain (2013) presenterar. 



27 
 

Utöver kan man också se av resultatet och vår analys av intervjuerna precis som Nyquist & 

Åkerman (2007) anger - att de kampanjer där man gjort det så enkelt som möjligt att delta är 

också de kampanjer som gett bäst resultat. Därför kan man se bland de intervjuade 

kommunerna att enkelhet är ständigt återkommande och ett viktigt begrepp i 

miljökommunikationen. 

 

Tredje faktorn om incitament visar att man i samtliga kommuner använt miljönytta som 

incitament för att få hushåll att sortera sitt matavfall. Det är däremot upp till mottagaren att ta 

till sig miljönytta som ett personligt incitament till att utföra sorteringen. En person som är 

miljömedveten och förstår anledningen till att sortera sitt avfall enligt uppsatta system gör det 

för att hen har kunskap och blir motiverad av att bidra till något den tror är en god sak. De 

intervjuade kommunerna uttryckte att man aldrig kan nå ut till alla på grund av att 

kommuninvånare befinner sig i olika livssituationer där sortering av avfall ibland kan 

bortprioriteras då det kan finnas andra saker som är mer akut viktiga att göra. I en av 

kommunerna använde man dessutom yttre incitament i form av gåvor som skulle uppmuntra 

till att sortera sitt matavfall. Forskning av Geller et al. (1975) och Mcdermott (1980) föreslår 

att när yttre incitament som dessa upphör så ökar sannolikheten för beteendet att upphöra. 

Kommunen har större utskick som dessa vartannat år, dock inte i form av fysiska gåvor varje 

gång, utan dessa yttre incitament är förmodligen mer som en bonus utöver de andra 

incitament man som hushåll har till att sortera. 

 

Till den fjärde faktorn om kontinuerlig kommunikation varierar det i hur olika kommuner 

sköter sin kommunikation över tid även om den ofta följer en generell mall om en initial fas 

som följs av någon form av kontinuerlig kommunikation för att upprätthålla en god nivå för 

utsortering. Den initiala fasen är viktig för att få en lyckad uppstart som grund för den 

fortsatta verksamheten och fånga allmänhetens intresse. Till exempel finns det kommuner 

som använt sig av “sop-coacher”. Det finns stöd i den forskning som Ekvall och Malmheden 

(2012) har gjort för kommuner som har haft sk. “sop-coacher” eller liknande form av 

personlig kontakt där invånare kan ställa direkta frågor också ger mer engagerade invånare 

och haft en bra effekt. Slutsatsen av detta kan vara att det är enklare för mindre kommuner 

att ha en personlig kontakt och nå ut till sina invånare än för större då det kräver mindre 

resurser, som Montan (2018) nämner. 

 

Den kommunikationen som sker efter är också viktig och kan exempelvis göras genom att 

ge feedback till hushållen för att de ska förstå att det man gör bidrar och gör skillnad. Med 

andra ord kan det vara gynnsamt för kommuner att ha en kommunikationsplan för att 

upprätthålla en kontinuerlig kommunikation så att den inte sker sporadiskt eller oregelbundet 

något som skulle kunna leda till att det allmänna intresset avtar. 

 

Även om positiv anda nämns som en central faktor lyfts den inte i alla intervjuer. Detta skulle 

kunna bero på att den intervjuade tycker att detta är en självklarhet i hur man kommunicerar 

mot kunder. 

 

Denna studie visar att för att lyckas med en kommunikation är det viktigt att mottagarna 

uppfattar källan av informationen som trovärdig och pålitlig vilket (Eagly & Chaiken, 1975 

och Lundgren & McMakain, 2013) nämner i sina studier, samt att mottagarna får vara 

delaktiga i beslut (Lundgren & McMakain, 2013). Ett gott exempel på detta är Eskilstuna-

Strängnäs som är den enda intervjuade kommunen som valt att använda ett testområde där 
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hushållen fått vara med i beslutsprocessen. Detta visar att invånarna fått vara delaktiga i hur 

systemet ska vara utformat rent praktiskt men även hur kommunikationen sker mellan 

kommunen och hushållen. Vidare såg Sydnärkes kommunalförbund nytta med att skapa en 

“vi”-norm i sin kommunikation kring utsorteringen av matavfall. Detta kan kopplas till steg 3 i 

den beteendekedjan som Ekvall och Malmheden (2012) pratar om. I Sydnärke anspelar man 

på de moraliska aspekterna genom “vi”-normen. Detta för att få fler att vilja ingå i “vi”-normen 

och känna tillhörighet med övriga hushåll i kommunen. 

 

Att involvera invånare är också något som kan skapa och utveckla en känsla av enhetlighet i 

kommunen där man som hushåll får vara med och påverka och känner sig uppmärksammad 

- att man som individ kan göra skillnad. Detta förklarar Sörbom (2004) i sin studie. Sörbom 

anser att befolkningen vet om att man har ansvar över det avfall som skapas, men samtidigt 

är besluten tagna högt över den individuella nivån. Det blir då svårt för invånare att se hela 

orsakskedjan. Därför blir det svårt att veta vad det exakta problemet är och hur det ska lösas 

då ansvaret inte heller blir tydligt. Ett tillvägagångssätt för att lösa detta dilemmat är att i 

vardagen agera miljövänligt vilket t.ex. kan innebära att källsortera sitt hushållsavfall. Att 

källsortera sitt hushållsavfall kan kännas som något som individen kan kontrollera själv. 

Dock är ett stort antal osäkra på vilket resultat handlingarna ger (Sörbom, 2004). 

 

Vissa kommuner har sedan innan ett etablerat miljötänk och lite av ett rykte som en 

“miljökommun”. Ett exempel på detta är Eskilstuna. Detta kan byggas på statistik som visar 

på att kommunen utmärker sig gentemot andra kommuner när det gäller sortering eller 

andra miljöaspekter. Detta kan leda till att kommunen erhåller olika utmärkelser eller annat 

som kan få invånare att uppleva en stolthet och en gemenskap som anspelar på faktorer 

som Ekvall och Malmheden (2012) tar upp om moraliska aspekter. I intervjun med 

Eskilstuna-Strängnäs uttryckte man att eftersom Eskilstuna har varit igång med utsortering 

av matavfall en längre tid upplevde man att det på så sätt var lättare för grannkommunen 

Strängnäs att ta efter erfarenheter från Eskilstuna. Här kunde man också utnyttja och 

utveckla den kommunikationsplanen som en gång tidigare redan har använts. Detta kan 

kanske härledas till att kommuner med miljöprofilering har lättare att införa fler system eller 

aspekter som har med miljön att göra. 

 

Om studien hade varit kvantitativ och t.ex. i form av enkäter, så hade deltagarna kanske inte 

svarat så uttömmande om sitt arbete med införandet av det optiska sorteringssystemet. 

Urvalet av kommuner för intervju gjordes utifrån en lista på kommuner med optiskt 

sorteringssystem, som Avfall Sverige bidrog med (se bilaga 2). Kontakt initierades med 

samtliga kommuner från listan. De som inte svarade eller inte visade intresse intervjuades 

ej. Intervjuer kunde utföras med dessa fem respondenter. Reliabiliteten för studien är god då 

olika kommuner med olika bakgrund har angett samma centrala faktorer i intervjuerna. En 

liknande studie kan troligtvis få samma utfall av faktorer som denna. 

 

Slutligen efter studiens genomförande tror vi att tillämpningsområdet inte är begränsat till det 

optiska sorteringssystemet utan kan breddas till andra sorteringssystem. Resultaten skulle 

generellt kunna användas för kommunikation som man gör oberoende av vilket system man 

har infört. Vidare kan HEM jämföra sin kommunikation med de aspekter och faktororer vi 

funnit vara viktiga för att på så sätt utvärdera sin nuvarande kommunikation för att se vad 

som kan utvecklas och förbättras. 
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7 Slutsatser 
Studien har kommit fram till centrala faktorer i form av kommunikationsfaktorer som påverkar 

resultatet för att åstadkomma en bra utsortering vid användning av påsar för optiskt 

sortering. Dessa är (1) målgruppsinriktningar, (2) enkelhet, (3) incitament, (4) kontinuerlig 

kommunikation och (5) positiv anda. 

 

1. Målgruppsinriktning. Här kan slutsatsen dras om att barn som målgrupp är en viktig 

faktor för att tidigt få in en positiv attityd och beteende till sortering. 

2. Enkelhet. Här är det viktigt att finna en bra balans i det informationsmaterial som 

mottagaren ska läsa för att lyckas med kommunikationen. 

3. Incitament. Miljönytta framkom som det viktigaste incitamentet och nämns av alla de 

intervjuade kommunerna. 

4. Kontinuerlig kommunikation. Här följer de intervjuade kommunerna en generell 

mall där den viktigaste/mest kritiska fasen är vid implementeringen av systemet för 

att få en lyckad uppstart som grund för den fortsatta verksamheten och fånga 

allmänhetens intresse. Feedback har också framkommit som viktig att använda sig 

av i sin kommunikation till hushållen för att de ska förstå att det man gör bidrar och 

gör skillnad. 

5. Positiv anda. Det har framkommit att använda en positiv anda i sin kommunikation 

har varit effektivt för att skapa positivitet och goda relationer i ett service-minded 

syfte. 

 

Andra faktorer som framkom under intervjuerna var personlig kommunikation som en viktig 

faktor för att få hushåll att sortera. Även att använda ett testområde som ett sätt att utvärdera 

en kommuns avfallshanteringssystem rent praktiskt och det kommunikationsmaterial som 

hushållen får framkom i denna studien som en viktig faktor. Detta kan vara ett potentiellt 

tillvägagångssätt för andra kommuner som vill utvärdera sitt system och sin kommunikation 

innan implementeringen. Vidare kan man också anspela på moraliska aspekter för att få 

hushåll att känna tillhörighet i handlingen av att källsortera och därför vilja bidra till 

sorteringen av matavfall. Slutligen framkom det att en tidigare miljöprofilering underlättade 

vid införandet av det optiska sorteringssystemet. Vad man gör i grannkommunen kan vara 

något man kan dra nytta av i den egna kommunen. Studien har visat att det idag inte finns 

någon uttalad sk. “Best practice”, även om många av de intervjuade kommunerna har 

liknande förhållningssätt i sin kommunikation till hushållen. För att HEM (Halmstad Energi & 

Miljö) ska lyckas nå en högre utsorteringsgrad tror vi att de faktorer vi funnit är användbara i 

HEM:s fortsatta arbete med kommunikation. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjufrågor. 
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Bilaga 2. Lista över kommuner i Sverige med insamling av matavfall (Avfall Sverige, 2017 

b). 
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