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Sammanfattning 
Lidingö har sedan 2010 erbjudit sina invånare att bli abonnenter av tjänsten för 

matavfallsinsamling. Trots årliga kampanjer har de dock inte samma anslutningsgrad som 

kommuner som har ett taxerings - och insamlingssystem som fungerar på liknande sätt. Syftet 

med detta arbete är därför att svara på; Varför sorterar inte småhus ut matavfall i Lidingö stad 

trots att det finns förutsättningar för det? Genom litteraturstudier och utskickad enkät till 

boende på Lidingö har anledningar till varför majoriteten av småhus-hushållen inte är 

abonnenter tagits fram samt vilka åtgärder som Lidingö stad kan bistå med för att få fler av 

dessa att bli abonnenter. Det som identifierades som anledningar till att Lidingöbor inte 

sorterar var främst att de var oroliga för lukt, de hade för lite matavfall och de saknade 

information. Kampanjer som ansågs fungera väl genom resultat från litteraturstudier i 

beteendeförändring och jämförelse med andra kommuner var att använda informatörer eller 

dörrknackare samt att involvera boende i funktionen och driften av systemet. De slutgiltiga 

åtgärdsförslagen till Lidingö var att synliggöra information bättre och på ett sätt som får de 

boende att känna sig personligt engagerade till att sortera samt att minska trösklarna i 

systemet.   

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Summary 
Lidingö has since 2010 offered residents to become subscribers of the food waste collection 

service. Despite annual campaigns they do not have the same connection rates as 

municipalities that have a taxation and collection system that works similarly. The purpose of 

this work is therefore to answer; Why does not single-family houses sort out food waste in 

Lidingö stad despite they have the conditions to do it? Through literature studies and a 

questionnaire sent to residents in Lidingö, reasons have been identified as for why the 

majority of small-family households are not subscribers, and what means Lidingö stad can 

use to get more subscribers. What was identified as a reason why citizens of Lidingö did not 

sort was primarily that they were worried about smell, they had too little food waste and they 

lacked information. Recommended campaigns that were identified through results from 

literature studies in behavioural change and comparison with other municipalities are; use 

informers or door-stepping and involve residents in the functioning and operation of the 

system. The final action proposals for Lidingö stad is to make information better visible and 

in a way that makes the residents feel personally involved in sorting and reducing the 

thresholds in the system. 

 

 

  



 

 

 

Förord 
Med detta kandidatexamensarbete avslutar vi våra tre första år på civilingenjörsprogrammet 

Energi och Miljö. Vi vill säga stort tack till vår handledare på KTH Monika Olsson som har 

funnits till hands när vi har behövt det. Stort tack också till vår handledare Charlotte Löfgren, 

miljö- och avfallsutvecklare på Lidingö stad som bistått med kunskap inom området och 

logistiken i att skriva ut samt skicka enkäter till ca 2000 boende. Vi vill också visa vår 

tacksamhet till avfallshandläggare Camilla Molina Muga, Camilla Skoogh och Eva 

Hedenström som svarat på långa mail och som har upplyst oss om hur systemen för 

matavfallsinsamling i Nacka och Danderyds kommun fungerar. En annan viktig person som 

hjälpt oss är Andreas Rundström som är registrator på Lidingö stad som tagit hand om våra ca 

800 enkätsvar. Sist men inte minst vill vi tacka alla invånare i Lidingö som har tagit sig tid att 

vara med i vår studie. 
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1 Inledning 

Globala problem som uppstår vid konsumtion och användning av olika resurser leder ofta till 

en diskussion om hållbar utveckling, dvs en utveckling som är hållbar på ett socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt sätt (Nationalencyklopedin). En viktig del i detta är produktion 

och konsumtion av mat. Det finns delar av världen som har rådande hungersnöd men trots det 

kastas 24% av all mat som producerats för mänskligt bruk och i Europa kommer 50% av 

maten som kastas från hushållen (Stancu et al. 2016). Det som kastas är onödigt svinn som 

skulle ha kunnat ätas upp och oundvikligt matavfall som skalrester mm. (Naturvårdsverket 

2017). Det är essentiellt att minska detta matsvinn för att få hållbarare konsumtion av mat och 

enligt FN:s hållbarhetsmål 12 ska matsvinnet halveras till 2030 (Globala målen).  

 

En annan viktig del i detta är att ta hand om den maten som kastas på bästa möjliga sätt, 

därför är det sedan 2005 förbjudet att lägga matavfall få deponi i Sverige (Energimyndigheten 

2004). Kommuner runt om i Sverige har efter detta implementerat system för att samla in 

matavfall från olika verksamheter och hushåll. Det insamlade matavfallet kan via rötning bli 

biobränsle som kan användas till olika färdmedel och biogödsel som kan användas till 

jordbruk (Avfall Sverige 2016). Detta gör att man kan använda biobränsle som substitution 

till de fossila bränslena och att biogödsel kan ersätta en del av det konstgjorda gödsel. Detta 

bidrar på ett positivt sätt till att minska miljö- och klimatpåverkan då det är känt att fossila 

bränslen är en bidragande faktor till den ökade växthuseffekten (Energimyndigheten 2004) 

och att använda konstgödsel istället för att återföra näringen till marken från matavfall bidrar 

bland annat till onödigt användande av resurser och ett oslutet kretslopp. Matavfallsinsamling 

har sedan 2000-talet tagit plats i fler och fler kommuner runt om i Sverige, år 2016 var det 

190 kommuner som erbjöd insamling av matavfall och att nästan 66% av hushållen var 

anslutna (Naturvårdsverket, 2016). Det finns olika sätt att se till att få in matavfall både när 

det kommer till det fysiska insamlandet men också hur detta finansieras. En av de kommuner 

i Stockholmsområdet som har jobbat med matavfallsutsortering sedan 2010 är Lidingö stad. 

Trots att systemet har funnits i närmare sju år så har Lidingö idag relativt låg anslutningsgrad 

(29%) (Bilaga 1, Tabell 2) vilket kan jämföras med Danderyd (61%) (Bilaga 1, Tabell 2) som 

har nästintill samma system och förutsättningar samt haft matavfallsutsortering som tjänst till 

sina medborgare i endast 2 år (Danderyd kommun 2017a).  

 

Varför Lidingö stad har så pass mycket lägre anslutningsgrad är intressant ur flera aspekter. 

Kan det vara så att invånarna inte har nåtts av informationen om att de kan sortera sitt 

matavfall? Finns det attityder som gör att det existerar en motvillighet till att sortera 

matavfallet på just Lidingö? Anser de boenden att det inte är viktigt eller värt att investera 

egen tid till att agera hållbart på det sätt som matavfallsutsortering leder till? Det är bara några 

av de frågor som kan väckas när dessa fakta presenteras. Det är av denna anledning som 

denna rapport formulerats, just för att reda ut; Varför sorterar inte småhus ut matavfall i 

Lidingö stad trots att det finns förutsättningar för det?   

https://paperpile.com/c/RPAVdq/pEQW
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1.1 Syfte 

Syftet med detta projekt är se på hur man kan få fler hushåll inom gruppen småhus att bli 

abonnenter av tjänsten för matavfallsutsortering i Lidingö stad. Den centrala frågeställningen 

för detta arbete kommer alltså att vara: Varför sorterar inte småhus ut matavfall i Lidingö 

stad trots att det finns förutsättningar för det? 

 

1.2 Mål 

 Målet med detta arbete är att ta reda på hur man får ett lyckat genomslag av en kommunal 

matavfallsutsortering med fokus på hållbar utveckling. Där lyckat genomslag innebär; hög 

andel anslutna abonnenter inom gruppen småhus. Att identifiera olika argument som gör att 

invånare skulle kunna bli abonnenter samt de attityder som gör att man inte sorterar. Detta 

görs för att hitta verktyg och metoder som Lidingö stad skulle kunna använda för att se till att 

fler boende ansluter sig och ändrar sitt beteende. Ett delmål är att ta fram fakta om vad som 

identifierats som bra åtgärder i andra studier för att få invånare att agera hållbart. Ett annat 

delmål är att identifiera olika åtgärder beroende på typ av individ från olika vetenskapliga 

artiklar. För att kunna besvara den frågeställningen kommer följande områden undersökas; 

Det nuvarande systemets funktion, anledningar till att man inte sorterar, vilka tillämpningar 

som kan leda till en beteendeförändring för den undersökta målgruppen samt kännetecken på 

hur en lyckad matavfallsutsortering kampanj ser ut.  

1.3 Relevans 

Anledningen till att sortering av matavfall har implementerats och fortsätter att göra det i 

olika kommuner är för att matavfall kan användas som biogödsel och biogas. Det är därför i 

ett hållbarhetsperspektiv bättre att sortera ut matavfallet ur det vanliga avfallet då det både 

kan användas för att sluta ett kretslopp där odlingar och åkrar kan gödslas med avfallet samt 

genom att omvandla avfallet till biogas kan det används som drivmedel till olika transporter. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet fokusera på de hushåll inom kategorin småhus inom Lidingö stad som inte sorterar 

sitt matavfall idag med målet att ta fram några av de huvudsakliga anledningarna till varför 

de inte sorterar. Detta har lett till geografiska avgränsningar där de hushåll som inte har 

möjlighet till tjänsten pga. bland annat framkomlighetsproblem för sopbilarna har valts bort. 

De förbättringsåtgärder som tas fram kommer endast vara sådana som kan implementeras till 

systemet som det ser ut idag. Rapporten kommer därför enbart fokusera på de förutsättningar 

som finns i dagsläget vad gäller system av matavfallsutsortering. Det kommer därför inte vara 

relevant att ta fram åtgärdsförslag som innebär alltför stora förändringar i hur systemet 

fungerar. 
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2 Metod 

Litteraturstudier görs inom matavfallssortering och implementering av ett sådant system samt 

olika kommuners tillvägagångssätt för att få fler abonnenter. För att få en djupare inblick i 

hur ett väl implementerat avfallssystem blir attraktivt för användaren ska fakta tas fram om 

vilka liknande kampanjer som fått ett bra genomslag i andra kommuner och varför dessa fått 

det. Denna fakta fås främst genom mailkontakt och intervjuer med miljö- och 

avfallsutvecklare och avfallshandläggare på de berörda kommunerna men också genom 

resultatet från enkäten som skickades ut i samband med denna rapport. Genom att undersöka 

andra kampanjer, i form av litteraturstudie och kontakt med vederbörande kommuner, ska 

åtgärdsförslag identifieras som kan implementeras i Lidingö stads kampanj för att kunna 

uppnå fler anslutna abonnenter. Utöver detta kommer även en enkät formuleras som skickas 

ut till småhus inom Lidingö stad som för tillfället inte är abonnenter av tjänsten för att ta reda 

på de brister som finns i det nuvarande systemet.  Med hjälp utav detta ska anledningar till 

varför invånarna inte är abonnenter formuleras samt vad de största hindren är för dem. För att 

denna enkät ska kunna ge ett underlag till en så korrekt analys som möjligt så kommer även 

en litteraturstudie om enkätmetodik att vara relevant. I enkäten kommer även icke 

abonnenterna informeras kortfattat om varför matavfallshantering är en viktig del i hållbara 

utveckling. 

2.1 Enkätmetodik  

För att få så relevanta svar och små felmarginaler som möjligt gjordes en litteraturstudie i 

enkätmetodik. När enkäten utformades formulerades frågorna utifrån råd och åsikter från Jan 

Trots litteratur Enkätboken. Frågorna var ämnade att hjälpa till att få svar på rapportens 

frågeställningar och mål. Detta för att försöka få adekvata svar som kan analyseras och 

användas i rapporten.  

 

Det fanns tidigt i arbetet en vision kring vad det var för svar som önskades analyseras från 

Lidingöborna. Därför delades frågorna upp i olika delområden för att sedan kunna formulera 

dom korrekt utifrån Enkätboken. Följande delar bestämdes skulle finnas med i enkäten som 

skickades ut: 

- Bakgrund: Ålder, kön, geografisk orientering på Lidingö, barn i hushållet, 

utbildningsnivå samt husets inkomst. 

- Allmänna frågor om miljö och avfallshantering: Här var målet att få en 

övergripande bild över vad den svarande hade för inställning till bland annat 

källsortering, miljöåtgärder, förändring av vanor mm. 

- Sortering av matavfall: I denna del ämnades få svar på vad den svarande hade för 

tidigare kunskaper om tjänsten som erbjuds, utgående information från Lidingö, 

inställning till matavfallsinsamlings miljöpåverkan samt inställning till att börja med 

matavfallssortering. 
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De huvudsakliga råd som togs i beaktande när enkäten formulerades var från Trots. Vid “sak” 

frågor som första delen handlade om angående bakgrund fokuserades det på att formulera 

frågorna på ett sådant sätt så att den svarande inte skulle ta illa upp. Sakfrågor brukar oftast 

vara ett känsligt ämne speciellt när man frågar en okänd person om dess ålder, inkomst osv 

vilket gör att man får vara försiktig med hur man ställer frågorna för att få så ärliga svar som 

möjligt. Vid attityd och/eller åsiktsfrågorna valdes att ställa frågorna och dess svarsalternativ 

på två olika sätt. Ena metoden är att man ber den svarande ta ställning till ett påstående och 

sedan se om denne instämmer eller ej. Den andra metoden är att man ställer frågor som 

besvaras jakande eller nekande. Anledningen till att vi bestämde oss för att ställa frågorna 

och dess svar på olika sätt är för att få en blandning av olika frågor. Enligt J. Trots är det 

främjande att blanda olika typer av frågor för att inte trötta ut den svarande och hålla denna 

koncentrerad. Utöver detta fokuseras det mycket på att ha ett symmetriskt utseende samt 

formulera stängda frågor. Skillnaden mellan stängda och öppna frågor är huruvida man har 

fasta svarsalternativ eller ej. Den ena anledningen till att det inte valdes att ha öppna frågor är 

rent teknisk då det är komplicerat att ta hand om de skrivna svaren då den svarande har olika 

handstil, man skriver för långa svar, man skriver osammanhängande svar osv. Den andra 

anledningen är för att en del människor är ovilliga att svara på öppna frågor då de känner sig 

obekväma med att formulera sig, stava osv vilket gör att man får ett oönskat bortfall. 

Däremot gjordes det möjligheter för den svarande att i slutet lämna en allmän kommentar 

kring ämnet som enkäten behandlar om det är så att den svarande har något att säga som 

denne inte tycker har framkommit i de andra frågorna.  

 

Utöver dessa frågor ingick även information i enkäten om tjänsten som erbjuds i kommunen 

samt information om att matavfallsutsortering inte ger upphov till förhöjd risk av lukt och 

skadedjur. Det fanns även information om vad matavfallet används till dvs de miljömässiga 

fördelar att sortera ut matavfall. Anledning till att detta togs upp var för att se om enkäten 

kunde få de som ansåg att detta var ett problem till att ändra sin åsikt. Detta resulterar även i 

att man kan se huruvida de svarande är villig att ta in ny information och ändra sin åsikt 

utefter upplysning. Ett problem med att framföra information i en enkät är att det kan påverka 

svaren. Därför valdes att ha denna information i slutet av enkäten för att sedan avsluta och 

fråga om informationen hade ändrat på den svarandes attityd.  

3 Resultat 

Denna resultatdel består av tre olika delar; (1) Matavfallssystem som Lidingö stad, Danderyd 

kommun och Nacka kommun har idag, hur fördelningen av abonnenter ser ut och hur mycket 

som sorteras ut. (2) Kommunala kampanjer som påvisats fungera när det kommer till 

matavfallsinsamling, hur Lidingö stad har arbetat för att få sina boenden att bli abonnenter 

och metoder som kan få individer att agera hållbart. (3) Svar från enkätundersökning som 

skickats ut till boenden i Lidingö stad. 
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3.1Matavfallsutsortering idag; system i olika kommuner 

Lidingö stad kan i många avseenden jämföras med Danderyds kommun och vice versa 

(Löfgren 2017). Detta för att kommunerna har liknande kommunalstyrning, liknande 

socioekonomisk sammansättning och båda kommunerna är delägare av SÖRAB som är ett 

lokalt avfallsbolag. Bolaget SÖRAB ägs av sammanlagt 10 kommuner i norra 

Stockholmsområdet och de tar hand om restavfall och matavfallsinsamling som samlats in av 

kommunerna från hushåll och en del verksamheter. (SÖRAB). Anledningen till att Nacka 

kommun valdes att ha med i denna studie var för att de har liknande matavfallssystem som 

Lidingö samt att de har en hög anslutningsgrad som vi ville analysera. Bortsett från detta har  

de även haft tjänsten tillgänglig för invånare ungefär lika länge som Lidingö har vilket gör 

kommunen idealisk att jämföra med. 

 

Gratis matavfallstjänster 

Anledningen till att kommunerna kan erbjuda matavfallssortering gratis är för att tjänsten är 

avgiftsfinansierad genom att den finansieras genom restavfallstjänsten (Löfgren 2017, Molina 

Muga 2017, Skoogh 2017). Enligt kommunallagen får man omfördela kostnaderna för olika 

tjänster inom kommunen för att miljöstyra en verksamhet. De kan då fördela de ekonomiska 

resurserna inom avfallskollektivet för att uppmuntra matavfallsinsamling som är ett hållbart 

beteende. (Löfgren 2017). De tre kommunernas matavfallshantering använder samma typ av 

kärl, påsar och behållare. Tecknar man ett abonnemang som småhus får man ett startpaket 

innehållande: 

 

● 140-liters ventilerat kärl: Detta är det kärl som man ska slänga sina papperspåsar 

fyllda med matavfall i. Dessa bruna kärl har små hål på soptunnan som bidrar till en 

naturlig avfuktning vilket i sin tur medför minskad lukt och minskad risk för att maten 

ska ruttna. Detta är den vanligast förekommande volymen på behållare i Nacka, 

Danderyd och Lidingö (Bilaga 1, Tabell 3). 
 

● Matavfallspåsar: I startpaketet får abonnenten en årsförbrukning av påsar och när 

påsarna tagit slut kan man beställa hem nya eller hämta nya på avsedda 

hämtningsplatser i kommunen (Lidingö stad 2017). Påsarna är tillverkade av 

förnybara råvaror som bland annat bestå av träspill från sågverk och rester från 

skogsavverkning. Påsarna andas och tillåter avdunstning av vätska vilket skyddar 

påsarna från att gå sönder. (San Sac 2017) 

 

● Behållare att lägga påsarna i: Behållaren placeras under diskbänken eller på 

godtyckligt passande plats i hushållet. Det är i denna påshållare som de bruna 

papperspåsarna sedan placeras. Anledning till användandet av påshållare är för att 

hålla påsarna på plats samt för att lufta påsen, vilket i sin tur minska risken för att den 

går sönder. 
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3.1.1 Lidingö stad 

Lidingö stad hade vid slutet av år 2016 en folkmängd på ca 47.000 (SCB 2016a) och har ca 

7000 småbostadshus. Av dessa har nästintill alla möjlighet till att vara abonnenter. 

Anledningen till att alla inte har möjlighet att ansluta sig till tjänsten är oftast pga. vissa gator 

har dålig sikt eller framkomlighetsproblem. På dessa gator finns ingen hämtning av restavfall 

heller utan de som bor på dessa gator har gemensamma hämtställen. Idag är ca 1900 småhus 

abonnenter av tjänsten matavfallsutsortering vilket motsvarar en anslutningsgrad på ca 27% 

(Löfgren 2017). Matavfallsutsortering har sedan 2010 varit en tjänst som Lidingö stad 

erbjudit boende på Lidingö och år 2015 samlade man i genomsnitt in ca 200 kg mat och 

restavfall per person (Bilaga 1, Tabell 1). Matavfallet hämtas samtidigt som restavfallet vilket 

gör att sopbilen inte behöver åka extra rundor för att hämta matavfall hos de som är 

abonnenter. Denna typ av sopbil kallas en baklastande tvåfacksbil som då har separata fack 

för restavfall och matavfall. 

Man kan bestämma om man vill ha hämtning av sitt matavfall varannan eller varje vecka. 

Köper man tjänsten varje vecka kostar det 410 kr per år medan hämtning varannan vecka är 

kostnadsfri. (Lidingö stad 2017). 

 

3.1.2 Danderyd kommun 

I Danderyd kommun bor det ungefär 32.000 invånare och kommunen har ca 6.800 

småbostadshus. Samtliga av dessa har möjlighet att beställa abonnemang för 

matavfallssortering (Hedenström 2017). Danderyd har sedan 2015 erbjudit insamling av 

matavfall till alla hushållen i kommunen. (Danderyd kommun 2017a). Antal villahushåll som 

är abonnenter av matavfallstjänsten idag är 3.139 stycken vilket motsvarar en anslutningsgrad 

på ca 46% (Molina Muga 2017). År 2015 samlade man i snitt in ca 200 kg rest och matavfall 

per person i kommunen (Bilaga 1, Tabell 2). 

  

3.1.3 Nacka kommun 

Kommunens invånarantal är ca 99.000 (SCB, 2016b) och har ca 15.500 enbostadshus 

(Skoogh 2017). Nacka kommun har haft sin matavfallstjänst sedan 2011 och idag är 54% av 

alla enbostadshus abonnenter av tjänsten (Nacka kommun 2017). Innan tjänsten erbjöds till 

alla invånare testades den på verksamheter och på några villor år 2011. Året efter det erbjöds 

tjänsten till alla villor plus att man började testa på flerbostadshus. Året därpå fanns tjänsten 

tillgänglig för alla förutom de som hade säckar och de som bodde på öar. (Skoogh 2017). År 

2015 var genomsnittet av mat och restavfall per person ca 220 kg vilket är den största andelen 

av de kommuner som undersöks (Bilaga 1, Tabell 2). I abonnemanget för hushåll ingår ett 

matavfallskärl (140 liter), matavfallspåsar, en plasthållare och en slaskrensare. Tömning av 

matavfallet är gratis och som abonnent av tjänsten får man även reducerade kostnader för 

tömning av övriga restavfall. Däremot blir man vid utkörning av matavfallskärl debiterad en 

engångsavgift om 100 kr per kärl. Under sommarhalvåret (1 maj till sista september) sker 
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hämtning varje vecka för att minska omak i form av lukt. Även detta ingår i gratistjänsten. 

Om man anser att man inte har plats eller inte fyller ett kärl själv kan man dela matavfällskärl 

med upp till 3 grannar. På detta sätt sparar abonnenterna både pengar och på miljön. (Skoogh 

2017) 

 

3.2 Metoder och kommunala kampanjer som påvisats bidra till 

beteendeförändring 

I denna del presenteras resultat kring vilka metoder som har visat sig ge effekt på att påverka 

människor till “hållbara” beteenden som matavfallsutsortering. 

3.2.1 Information 

Informationskampanjer har bedrivits i alla tre kommunerna både individuellt och i den 

regionala matavfallinsamlingskampanjen "Sortera matresten". Kampanjen “Sortera 

matresten” genomförs av 25 kommuner i Stockholms län och ska sträcka sig i flera år över 

hela Stockholmsregionen som initiativ från staten för att öka andelen abonnenter i alla 

delaktiga kommuner (Molina Muga 2017). Danderyd kommun har även gett information till 

sina boenden på hemsidan och på sociala mediet Facebook, detta har dock fungerat som ett 

komplement till de inplanerade kampanjerna som kommunen bedriver i större skala (Molina 

Muga 2017). De hade även ett pilotprojekt gällande matavfallsinsamling innan de 

implementerade systemet fullt ut i kommunen. Det framgår tydligt av en enkät som 

kommunen skickade ut att de svarande tyckte att informationen om projektet och tjänsten var 

väldigt bra. Enligt enkäten hade 98% av de svarande lagt märke till någon typ av information 

om matavfallsinsamling. Den typen av information som uppmärksammats mest var brev med 

broschyr i brevlådan. Utöver att informationen var lättillgänglig var den också tydlig och 

enkel att förstå, detta höll 91% av de svarande helt med om. (Bilaga 2, Kerstin Ahne Market 

Research 2013). 

 

Lidingö stad har i sina kampanjer arbetat aktivt med information både genom bland annat 

planscher och via direktutskick med svarstalong till boenden. Det sistnämnda är det som har 

gett flest nya anslutna abonnenter efter avslutad aktivitet. De har även haft aktiviteter i 

stadshuset och Lidingö centrum med informatörer. Under 2015 och 2016 hade Lidingö ingen 

kampanj och därmed inga aktiviteter för att nå ut till nya abonnenter eller för att informera om 

matavfallsinsamling. (Löfgren 2017). I Nacka har man tidigare testat olika typer av metoder 

för att nå ut med information till invånarna om tjänsten. Enligt Skoogh såg man att den bästa 

effekten åstadkoms då kommunen skickade ut informatörer som gick runt i villaområden. 

Man planerar att göra något liknande med exempelvis ungdomar från fotbollslag för att få fler 

åldrar att bli engagerade i frågan (Skoogh 2017). Även Danderyd har fått en ökad andel 

anslutna abonnenter efter liknande kampanjer. Eftersom Danderyds 

matavfallsinsamlingstjänst enbart funnits i 2 år är den relativt ny. Detta har dock inte hindrat 
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kommunen från att göra en fullskalig kampanj för att nå fler abonnenter. Inför starten av 

matavfallsinsamlingen gjordes flertalet olika kampanjer. Ett exempel på detta var att 

kommunen åkte runt med sopbilen (tvåfacksbil) och informerade invånarna. Det var även stor 

del av de svarande i den tidigare nämnda enkäten som hade svarat att de hade fått besök av en 

“miljöambassadör”. (Bilaga 2, Kerstin Ahne Market Research 2013). 

 

Informationskampanjer har dock enligt flera studier inte visat ge önskade 

beteendeförändringar (Dai et al. 2016, Dai et al. 2015). I en studie skulle frivilliga boende 

informera övriga i området om matavfallshantering men det gav inte önskad effekt. Att det 

inte fungerade antas det bero på att de frivilliga fick fel utbildning. I den studien hade de 

nämligen två olika områden där de använde varsin grupp av frivilliga, en med fokus på 

information och en med fokus på personlig interaktion. För det område där de enbart 

fokuserade på information fungerade inte de insatser som de frivilliga bistod med men i det 

område där de fokuserade framförallt på personlig interaktion fungerade dock insatserna. (Dai 

et al. 2016). Att det inte fungerade med de frivilliga som informerade antas bero på att 

människor inte är rationella och därmed inte endast behöver information för att anamma ett 

nytt beteende. En annan anledning till att det inte fungerade med att enbart ha fokus på 

information kan ha att göra med att informationskampanjer sällan granskas eller utvärderas. 

Detta är ett problem med informationskampanjer vilket gör att man inte vet hur man ska 

informera för att få önskad effekt. Anledningen till varför det fungerade när fokus låg på 

personlig interaktion tros bero på den personliga kopplingen som de övriga boendena kände 

med de personerna. Det såg även till att etablera sociala och personliga normer samt skapade 

en gruppkänsla och gemenskap (Dai et al. 2016).  

 

Informationskampanjer i både Danderyd och Nacka har gett en ökad anslutning av abonnenter 

vilket kan ha och göra med hur de valt att informera. Enligt Nacka kommun så var 

informatörer väldigt effektivt och det har visat sig i tidigare nämnda studier att informatörer 

eller “miljöambassadörer” kan ha en positiv effekt när det kommer till andel som sorterar ut 

sitt matavfall. Ett annat sådant exempel är dörrknackning, där det enligt en studie kan ge en 

signifikant positiv effekt på andelen som utsorterade matavfall (Dai et al. 2015). Enligt 

studien var det inte informationen som de gav som ledde till effekt utan de sociala influenser, 

känslor och övertalningsförmågan som de gav. Det var alltså inte viktigt att de boende kände 

sig välinformerade om vad beteendet gav upphov till eller hur de skulle sortera som gav 

effekten. (Dai et al. 2015). I en annan studie om dörrknackning sågs inte någon märkbar 

effekt (Bernstad et al. 2013). Där hade man undersökt om det blev bättre resultat (fler som 

sorterade och kvaliteten av det som sorterades) om man både fick information skrivet och i 

talform än om man endast fick det skrivet. Detta gav ingen märkbar skillnad (Bernstad et al. 

2013). 

3.2.2 Involvera boende 

Att involvera boenden i matavfallsinsamlingen är något som både Danderyd och Nacka 
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kommun arbetat aktivt med (Bilaga 2, Kerstin Ahne Market Research 2013, Skoogh 2017). 

Lidingö stad har inte haft samma fokus inom detta område då de framförallt anordnat 

aktiviteter som är av informationsmässig karaktär (Löfgren 2017). I Danderyd startades, som 

tidigare nämnts ett pilotprojekt, i april 2012 och slutade i slutet av året för att kunna 

sammanställa resultaten. Undersökningen gick ut på att fråga hushåll som är med vad de 

tycker om systemet och om vad de tycker bör förbättras i systemet. Totalt var de 350 hushåll 

som deltog i projektet. (Bilaga 2, Kerstin Ahne Market Research 2013). Nacka jobbar aktivt 

med att öka informationen, medvetenheten och effektiviseringen vid avfallshanteringen. De 

har bland annat en fokusgrupp där de låter invånare komma med idéer och förslag, en 

ungdomsgrupp som har diskuterat matavfallsfrågan samt en examensarbetare från KTH som 

analyserar matavfallsinsamlingstjänsten och har tagit kontakt med ca 800 invånare som är 

abonnenter av tjänsten. (Skoogh. 2017). I ett projekt i Shanghai så har man sett att genom att 

involvera boenden i ett frivilligt arbete inom matavfallsutsortering så har man lyckats 

motivera många andra boenden att börja sortera. Anledningen varför andra började sortera var 

dels för att de fick en personlig kontakt till sorteringen då de fick ett socialt möte när de gick 

och sorterade och dels för att de blev uppmuntrade och kände sig skyldiga att börja sortera. 

Den moraliska skyldigheten kan komma från att de såg andra boende engagera sig. (Xu et al. 

2016). Detta går i linje med en annan studie som visar på att utbildning och utveckling av 

individers moraliska pliktkänsla kan ge ett gott resultat när det kommer till hållbara 

beteenden, i den studien handlade det om att minska mängd restavfall (Pakpour et al. 2014). 

3.2.3 Spill-over 

Ett sätt att få individer att agera “hållbart” är spill-over effekter som innebär att om man har 

ett “hållbart” beteende är det lättare att anamma ett annat “hållbart” beteende. Det har visats 

att introducering av matavfallsutsortering har lett till att annan sortering ökat och att mängden 

vanligt avfall minskat  (Miliute-Plepiene & Plepys 2015). Det har också påvisats att 

miljövänliga alternativ kan bli mer accepterade av individer som börjat anamma olika 

miljövänliga beteenden (Thøgersen & Noblet 2012) vilket kan leda till spill-over. 

3.2.4 Nudging 

I nudging utgår man från att människor inte är rationella nyttomaximerare och försöker 

istället ta i beaktande det som färgar ens val. Det är ett verktyg man använder för att utan att 

ändra förutsättningar för valens existensen eller dess kostnad ändå ser till att dessa val väljs 

framför andra val. (Lehner et al. 2016). Det är de faktorer som finns i miljön, utformningen av 

valmöjligheterna och tillgänglighet som påverkar vad människor i slutändan väljer. Ändrar 

man valmöjligheternas placering i ett undersökt område så ändras utfallet, dvs människor gör 

olika val beroende på hur valmöjligheterna är presenterade eller placerade trots att alla andra 

förutsättningar är detsamma som innan. Ett tydligt exempel är placering av livsmedel i 

livsmedelsbutiker, där strategiskt utvald placering leder till ökad försäljning av olika 

livsmedelskategorier. Nudging är därför ett vägledande sätt att påverka människor på, där 

människans aktiva val förändras nästintill automatiskt utan någon reaktion eller reflektion.  

https://paperpile.com/c/RPAVdq/ldm4
https://paperpile.com/c/RPAVdq/9AWf
https://paperpile.com/c/RPAVdq/xpl9
https://paperpile.com/c/RPAVdq/ADiQ
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Komplexa problem som beteendeförändring kräver en omfattande plan för att man ska kunna 

arbeta bort de upplevda barriärer som finns till det önskade beteendet. Enligt en studie som 

gjorts för att hitta ett verktyg för hur beslutsfattare och andra kan arbeta för att ändra beteende 

hos individer så kan barriärer elimineras genom olika åtgärder. (Kneebone et al. 2017).  Det 

viktigaste var att ta bort barriärer som gjorde att det inte kändes lätt att genomföra. Studien 

kom också fram till att det inte går att ändra ett beteende genom att ta bort barriärer utan att 

viljan att implementera beteendet finns från början. Exemplet i studien är minskad 

vattenanvändning och de åtgärder som tas upp ska ta bort barriärer som leder till reducering 

av vattenanvändning, effektivisering av vattenanvändning och ökad underhållning av 

vattensystemen i hemmen. Studien tar också upp att det fysiska förändringarna som flest hade 

motstånd till att genomföra var reduceringar av vattenanvändningen (Kneebone et al. 2017). 

Detta kan ha och göra med att upplever att de ändrar sina vanor till något sämre för dem. 

 

3.3 Enkätundersökning; Lidingö 

Resultat av den enkät som skickades ut till boende inom Lidingö stad presenteras i form av 

hur frågorna besvarades och hur dessa svar kopplar an till individernas beteenden. Från 

individ till individ kan beteenden skilja sig och detta kommer av flera olika anledningar som 

exempelvis de som nämnts tidigare; upplevd nytta, ekonomisk förutsättning, normer, 

traditioner, kultur och åsikter men det kan även bero av annat. I denna del beskrivs hållbart 

beteende kopplat till individen utifrån låg grad matsvinn, låg grad avfallsgenerering och hög 

benägenhet att att sortera avfall. Enkäten finns bifogad i bilaga 4.  

3.3.1 Resultat från enkäten 

 

Lidingöbon är miljö- och klimatmedveten och är villig att ändra på sina vanor  

Hela 88% svarar att de tänker på miljön när de gör val i vardagen ( Bilaga 5, Tabell 13) och 

74% tror att deras vanor påverkar klimatet och miljön samt att de är villiga att ändra dem 

(Bilaga 5, Tabell 14). En del av dessa har dock kommenterat att de endast tänker på miljön 

när de gör val till viss del eller att de är villiga att ändra på en del av sina vanor. Detta tyder 

på att det finns ett motstånd hos en del individer till vissa beteendeförändringar. I enlighet 

med studier om självförmåga kan det finnas motstånd till att börja med en del “hållbara” 

beteenden om de är för avancerade eller krävande(Lauren et al. 2016). En studie gjord i 

Australien tar fram självförmåga, dvs att man har kunskap, tid och har fått utbildning att göra 

något, som ett sätt att motivera spill-over effekt för miljövänliga beteenden som är mer 

avancerade. Självförmåga kan användas för att få individer att anamma ett svårare beteende 

genom att börja med ett enklare. Exempel på detta är att minska sin vattenanvändning för att 

sedan gå över till ett mer krävande beteende såsom byta till vattensnåla munstycken. Det 

första alternativet kräver inte lika mycket kunskap, tid eller ansträngning som det sistnämnda 

men att anamma det första beteendet leder till att man minskar trösklar till det sistnämnda. 

(Lauren et al. 2016).  

https://paperpile.com/c/RPAVdq/aNu6
https://paperpile.com/c/RPAVdq/aNu6
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De flesta källsorterar och de gör det av miljöskäl 

I de svar som kommit in via enkätundersökningen finns några frågor som har normativa svar, 

ett exempel på detta är om man källsorterar. Där de normativa svaren enligt enkäten är 

antingen “Allt” (25%) och “Det mesta” (52%) (Bilaga 5, Tabell 10). Att det är 77% som 

svarar något av dessa alternativ tyder på att de flesta Lidingöbor källsorterar en stor del av sitt 

restavfall. Det finns också en stor majoritet som är ense om att de källsorterar av miljöskäl 

och en relativt stor del svarar att de känner en moralisk skyldighet till att sortera. En 

anledning till att undersöka om de svarande källsorterar eller ej är för att veta om detta 

beteende skulle kunna motivera till att börja sortera ut matavfallet. Miljövänliga beteenden 

som liknar varandra som att minska sitt avfall och att sortera sitt avfall har visats ha spill-over 

effekter. Detta fungerar tillsammans med självförmåga om man säkerhetsställer att 

personerna som genom självförmåga ska börja agera på ett miljövänligt sätt anser att miljön 

och/eller klimatet är viktigt (Lauren et al. 2016). 

 

Det finns en utbredd kunskapsbrist om tjänsten 

En stor majoritet av de svarande har fått information om att matavfallet som samlas in blir 

biogas och biogödsel däremot föreligger det kunskapsbrist inom andra områden såsom att 

tjänsten med matavfallsinsamling är kostnadsfri. Endast 38% var medvetna om detta och 

övriga svarade att de antingen visste att det erbjuds men inte att det var kostnadsfritt (33%) 

eller att de inte visste att tjänsten erbjuds överhuvudtaget (29%) (Bilaga 5, Tabell 15). En 

följdfråga som ställdes var om de visste att det gick att lägga till hämtning varje vecka för 

410 kr/år där 74% svarade att de inte visste om denna tilläggstjänst (Bilaga 5, Tabell 16). 

Några kommentarer som syns i samband med denna fråga och i slutet på enkäten tyder på att 

det finns en del boende som har fått uppfattningen om att deras matavfall är en resurs som 

kommunen ska betala för eller att om det krävs betalning för hämtning varje vecka så är det 

inte ett samhällsekonomiskt lönsamt system. Sådana svar är dock inte signifikanta i antal utan 

majoriteten lämnar denna fråga okommenterad. Enligt de svar som registrerats i 

nästkommande fråga så svarar endast 33% att de fått information om denna tjänst av Lidingö 

stad, 24% svarar “Till viss del” och 43% svarar att de inte fått information (Bilaga 5, Tabell 

17). När en följdfråga på detta var om de som svarat att de fått information eller fått det till 

viss del tyckte att det saknades något i informationen svarade 52% att det inte saknades något 

medan 30% ansåg att de fattades information om vad abonnemanget innebär och innehåller 

(Bilaga 5, Tabell 18). Kunskapsbristen finns trots att Lidingö stad har som tidigare nämnts 

informerat om tjänsten otaliga aktiviteter under flera år, med undantag för de senaste två åren 

då Lidingö inte haft egna kampanjer. Vad detta kan bero på kan diskuteras men som nämnts 

tidigare så kan det ha och göra med hur man valde att informera och inte metoden i sig.  

 

 

Egen vald formulerad anledning och oro för lukt var det vanligaste anledningarna till att de 

svarande inte sorterar ut matavfallet. 

Majoriteten av de svarande anger “Annan anledning” (281 röster) och “Jag är orolig för lukt” 

https://paperpile.com/c/RPAVdq/aNu6
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(200 röster) som anledning till att de inte sorterar ut sitt matavfall (Bilaga 5, Tabell 21). De 

flesta har angett flera svarsalternativ än ett i denna fråga, vilket var tillåtet. De kommentarer 

som lämnats som svar till “Annan anledning” är främst att de har för lite matavfall, de 

komposterar, de har platsbrist eller att de tycker att kärlen är fula. Av alla kommenterade svar 

för “Annan anledning” så var de svar som handlade om att de hade “för” lite avfall vanligast 

(43%). Det var också den vanligaste skrivna kommentaren i hela enkäten, där 25% skrev 

något om lite avfall (oavsett om det var ett tillåtet kommentarsfält eller ej). Ordningen på 

svaren som följde sedan på frågan om varför den svarande inte sorterar ut matavfall var “Har 

inte fått information om hur jag blir abonnent av tjänsten”, “Jag har inte plats”, “Jag vill börja 

sortera ut matavfall men har inte tagit tag i det”, “Jag är orolig för skadedjur”, “Att sortera tar 

för mycket tid och ansträngning”, “Jag komposterar mitt avfall”, “Jag ser ingen anledning till 

att sortera mitt matavfall” och sist “Jag ser brister i det nuvarande systemet”.  

 

Majoriteten var inte villiga att ändra sin åsikt 

I enkäten finns en informationsdel med en följdfråga som ska visa på om svaranden tar till sig 

information och därmed ändrar sin åsikt till matavfallsinsamling. Den information som är 

med fokuserar på tre delar; information om lukt, skadedjur och miljö när det kommer till 

matavfallsinsamling. Nedan sammanställs en fördelning av svar då den svarande har angett 

att de varit oroliga för något av det som sedan informeras om eller att de inte ser någon 

anledning till att sortera som anledning till att de inte sorterade.  

De svarande som valt att de var oroliga för lukt svarade: 

- 23 % att informationen i enkäten hade ändrat deras åsikt till matavfallssortering  

- 47 % att informationen i enkäten inte hade ändrat deras åsikt till matavfallssortering  

- 30% att det inte visste om informationen hade ändrat deras åsikt till 

matavfallssortering 

De svarande som valt att de var oroliga för skadedjur svarade: 

- 21% att informationen i enkäten hade ändrat deras åsikt till matavfallssortering  

- 52% att informationen i enkäten inte hade ändrat deras åsikt till matavfallssortering  

- 27% att det inte visste om informationen hade ändrat deras åsikt till 

matavfallssortering 

De svarande som angett att de inte såg någon anledning till att matavfallssortera svarade: 

- 0%  att informationen i enkäten hade ändrat deras åsikt till matavfallssortering  

- 93% att informationen i enkäten inte hade ändrat deras åsikt till matavfallssortering  

- 7%  att det inte visste om informationen hade ändrat deras åsikt till 

matavfallssortering 

De svarande som hade andra anledningar till att inte matavfallsutsortera svarade: 

- 17% att informationen i enkäten hade ändrat deras åsikt till matavfallssortering  

- 60% att informationen i enkäten inte hade ändrat deras åsikt till matavfallssortering  

- 18%  att det inte visste om informationen hade ändrat deras åsikt till 

matavfallssortering 
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3.3.2 Identifierade typer av “individer” från enkäten 

Genom att väga olika svarsalternativ med varandra hittas individer som i ett 

beteendevetenskapligt perspektiv kan ha olika beteendemönster och/eller värderingar. Dessa 

olika individer presenteras nedan för att sedan kunna analyseras individuellt.  

 

Ålder 

De som deltagit i enkäten tillhörde i störst utsträckning åldersgrupperna “45-64” (43%) och 

“65-” (42%) (Tabell 5). I enkätsvaren kunde inte någon avgörande skillnad urskiljas beroende 

på de svarandes ålder med undantag för anledningen till varför man källsorterar och varför 

man inte sorterar ut matavfall. Där gick det att urskilja att nästintill 10% fler inom 

åldersgruppen “45-64” än i åldersgruppen “65-” angett att de källsorterar för att få mer plats i 

soptunnan. I frågan om varför de inte sorterar ut sitt matavfall svarade “65-” i lite större 

utsträckning att de komposterade (20%) än “45-64” (12%).  

Enligt en annan studie kan ålder påverka anledningarna bakom hållbara beteenden såsom 

minskning av matavfall och utsortering av matavfall (Quested et al. 2013). Det finns också 

studier som identifierat högre ålder som en av de faktorer som gör att en individ har en större 

benägenhet att sortera sitt avfall (Pakpour et al. 2014). Anledningarna bakom hållbara 

beteenden visades vara att personer som var äldre än 65 år i större utsträckning motiverade 

sitt beteende med etiska anledningar medan yngre gjorde det av miljömässiga. De etiska 

anledningar som påverkade äldre grundade sig i “rätt” och “fel”, denna uppfattning kan enligt 

Quested komma från då mat ransonerades i Europa på grund av andra världskriget. (Quested 

et al. 2013). Uppfattningen om att äldre har en annan syn på varför man inte ska kasta mat 

finns i flera studier men det finns också bevis på att samma synsätt finns hos den yngre 

generationen. (Hebrok et al. 2017). I en annan studie så hittades ingen korrelation mellan 

avsikten att sortera avfall och ålder men det visades dock att äldre var mindre benägna att 

betala för att kunna sortera sitt avfall (Wang et al. 2016). Andra tydliga skillnader syns i 

svaren när det kommer till frågan om varför man inte sorterar ut sitt matavfall då “65-” har 

kommenterat att de inte sorterar pga. att de har för lite matavfall (36%) medan samma siffra 

för “45-64” är betydligt lägre ( 9%).  

 

Könstillhörighet 

Vid en närmare undersökning av svaren där viktningen baseras på om det var en man eller en 

kvinna som svarat kunde inte några tydliga skillnader iakttas. Det fanns endast en skillnad på 

maximalt 6% på enstaka frågor vilket inte kan ses som någon signifikant skillnad. Det var 

procentuellt sett betydligt fler män (64%) som svarat på enkäten än kvinnor (35%) (Tabell 4). 

Vilket kön man tillhör har i vissa studier påvisats påverka om man har ett visst beteende eller 

inte. Precis som ålder så kopplar könstillhörighet till generering- och sortering av generellt 

avfall som en del i ekvationen. Där det visar på att män kastar mindre än kvinnor (Hebrok et 

al. 2017) och att kvinnor sorterar mindre än män (Pakpour et al. 2014). Precis som med ålder 

så finns det dock studier där det inte konstaterats skillnader mellan könen (Wang et al. 2016).  

 

https://paperpile.com/c/RPAVdq/TMSu
https://paperpile.com/c/RPAVdq/ldm4
https://paperpile.com/c/RPAVdq/TMSu
https://paperpile.com/c/RPAVdq/TMSu
https://paperpile.com/c/RPAVdq/ldm4
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Utbildning 

Enligt resultatet från enkätsvaren har utbildningsnivån inte haft en betydelse för hur de 

svarande svarade. Av de som deltog i enkäten hade 84% utbildat sig på universitet eller 

högskola och därmed var det endast 16% som inte gjort det. När svaren undersöktes 

sinsemellan kunde inte några tydliga skillnader iakttas. När det kommer till beteende så kan 

utbildning precis som könstillhörighet ha en del i om man agerar “hållbart” eller inte där en 

studie menar att utbildade sorterar sitt avfall i högre utsträckning (Pakpour et al. 2014) medan 

en annan studie inte hittade någon korrelation mellan sortering och utbildningsnivå (Wang et 

al. 2016). Detta kunde dock som sagt inte urskiljas ur enkätsvaren.  

 

Hög socioekonomisk status 

En stor majoritet av de som deltog i enkäten skulle definieras höra till en grupp med hög 

socioekonomisk status sett till utbildningsnivå och inkomst. Denna grupp kunde inte urskiljas 

utifrån de få övriga svarande i enkäten till att ha andra åsikter eller uppfattningar. Enligt 

beteendeforskning så kan dock denna grupp vara mer mottaglig för en viss typ av 

beteendeförändring, att man som konsument skulle ha valt annorlunda utan denna “knuff” 

som nudging bidrar till. Nudging ska enligt en studie fungera väl på individer som har hög 

socioekonomisk status men inte ge någon märkbar effekt på andra förutom på de som redan 

till viss del har det önskade beteendet. Socioekonomisk status mäts i inkomst, utbildningsnivå 

och bostadssituation och denna studie visar på att individer med låg-medel socioekonomisk 

grad inte påverkas av nudging. (Rivers et al. 2016). 

 

Personlighetstyp: Mycket positiva/Positiva  

De som svarade att de var “Mycket positiva” till att börja matavfallsutsortera var 130 

personer (16%) av totalt 793 svarande. Utav dessa var det 39% (51 personer) som sedan 

svarade att dom hade blivit abonnenter om en anmälningsblankett hade följt med enkäten. 

Detta utgör 36% av alla som svarat att de hade blivit abonnenter om en anmälningsblankett 

hade skickats med. Av de 130 personer som var mycket positiva var det 27% som svarade att 

anledningen till att de inte matavfallssorterade var pga. oro för lukt, oroliga för skadedjur eller 

för att de inte såg någon anledning till att matavfallssortera. Av dessa var det 37% (13 

personer) som sedan svarade att deras inställning hade ändrats efter att det hade tagit del av 

informationen som fanns med i enkäten och 57% (20 personer) som svarade att de inte hade 

påverkat deras inställning. Dessa 13 personer är alltså både mycket positivt inställda till att 

börja matavfallssortera och har ett öppet sinne för att ta del av ny information som ändrar 

deras inställning. Denna kombination gör det lätt att nå ut till den svarande och därför enkelt 

att få den svarande att bli abonnent. Bör dock observeras att denna typ av kombination bara 

existerar hos 2% av alla som svarade på enkäten.  

 

Det var även 325 personer (41%) av 793 svarande som nämnde att de var “Positiva” till att 

börja matavfallsutsortera. Av dessa var det 26% (83 personer) som svarade att de hade blivit 

abonnenter idag om anmälningsblankett hade skickats med. Denna siffra är 4% lägre än för de 

personer som var “Mycket positiva”. Anledningen till att 49% av de 325 personerna som var 

https://paperpile.com/c/RPAVdq/ldm4
https://paperpile.com/c/RPAVdq/Ryl6
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“Positiva” till att börja matavfallsutsortera inte sorterade idag var pga. oro för lukt eller 

skadedjur eller för att de inte såg någon anledning till att matavfallsutsortera. Av dessa var det 

sedan 28% (45 personer) som svarade att deras inställning hade ändrats och 36% (59 

personer) som svarade att deras inställning till matavfallsutsortering inte hade förändrats. 

Även dessa 45 personer som var positiva och hade öppet sinne för att ta del av ny 

information. 

 

Mindre positiva/ inte alls positiva 

De som var “Mindre positiva” till att börja matavfallsutsortera var 20% (161 personer) av de 

totalt svarande. Av dessa 161 personer var det 76 % (125 personer) som inte såg någon 

anledning till att matavfallssortera eller var oroliga för antingen skadedjur eller lukt. Av dessa 

var det sedan 9% som svarade att deras inställning hade ändrats efter att ha tagit del av 

informationen i enkäten. Det var 10% (77 personer) som svarade att deras inställning till att 

matavfallssortera inte alls var positiv. Utifrån samma metod som ovan såg vi att de som svarat 

att de var oroliga för lukt eller skadedjur eller inte såg någon anledning till att 

matavfallssortera var det 0% som sade att informationen hade ändrat deras åsikt. Av alla ovan 

presenterade inställningar är det alltså de personer med sämst inställning som har lägst antal 

personer som blev påverkade av informationen. 

 

Inställning kopplat till anledningar till att inte sortera 

De som är mycket positiva till matavfallsutsortering: 

Av totalt 793 svarande personer var det 455 personer som var antingen positiva eller mycket 

positiva till att börja matavfallssortera. Frågan som återstår då är, varför är dessa inte redan 

abonnenter om de är mycket positiva till att börja matavfallssortera? Av de 131 personer som 

svarade att det var mycket positiva var det: 

- 21% som var oroliga för lukt 

- 11% som var oroliga för skadedjur  

- 0% som inte såg någon anledning till att matavfallssortera.  

- 26% som inte fått någon information. 

- 35% som komposterade 

- 38% som hade annan anledning 

 

De som inte alls är positiva till matavfallsutsortering: 

Det var 77 personer som svarade att det inte alls är positiva till matavfallsutsortering. Dessa 

var de presenterade anledningarna till att de inte matavfallssorterar idag: 

- 23% som var oroliga för lukt 

- 26% som var oroliga för lukt 

- 45% som inte såg någon anledning till att matavfallssortera 

- 8% som komposterade 

- 40% som hade annan anledning 

Utifrån denna statistik kan vi då se att de som inte alls var positiva till att börja 

matavfallsutsortera främst inte hade börjat för att dom inte såg någon anledning till det. Av 
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dessa 77 personer var det 100% som svarade att informationen som förmedlades på enkäten 

inte hade ändrat deras inställning.  

4 Analys av åtgärdsförslagen 

I denna del analyseras möjliga svar fram till den centrala frågeställningen; Varför sorterar 

inte småhus ut matavfall i Lidingö stad trots att det finns förutsättningar för det? 

Åtgärdsförslag presenteras som skulle kunna bidra till att Lidingö får fler abonnenter.  

4.1 Jämförelse mellan de valda kommunerna 

Storleken på kommunerna med avseende på invånarantal skiljer sig, Nacka har 99.000 

invånare vilket är flest av de tre undersökta kommunerna, Lidingö har 47.000 och Danderyd 

har 32.000 invånare. Anslutningsgraden till matavfallsinsamlingen för de olika kommunerna 

följer inte samma mönster utan där har Danderyd 61%, Nacka 37% och Lidingö 29% 

anslutna abonnenter (Bilaga 1, Tabell 2). Om man enbart tittar på anslutna småhus, vilket är 

den valda målgruppen, har Nacka 54%, Danderyd 46% och Lidingö 27%. Den insamlade 

mängden matavfall och restavfall för de olika kommunerna skiljer sig på följande sätt, 

Lidingö och Danderyd hade 2015 ca 200 kg per person medan Nacka hade 2015 ca 220 kg 

avfall per person. Lidingö stad har precis som Danderyd ett restavfall- och matavfallstjänst 

där det som samlas in av kommunerna förs vidare och tas omhand av kommunalägda 

SÖRAB. Alla tre undersökta kommuner har samma typ av insamlingssystem när det kommer 

till; typ av påsar, behållare och kärl. Det som skiljer sig systemmässigt är hur 

matavfallsinsamlingen om det finns en startkostnad för att få ett kärl. Lidingö och Danderyd 

har valt att inte ha en kostnad att bli abonnent medan i Nacka debiteras en startavgift på 100 

kr per kärl. Gratis hämtning sker varannan vecka i alla tre kommuner men under 

sommarhalvåret erbjuder Nacka kommun gratis hämtning varje vecka.  

I stort sätt fungerar de valda kommunernas matavfallsystem på samma sätt, det var en av 

anledningarna till att dessa kommuner valts att jämföras. Däremot har det påvisats att 

anslutningsgraden skiljer sig mellan kommunerna vilket antas bero främst på andra orsaker än 

de få och små skillnader i kommunernas system. Systemen kan dock påverka boendes 

inställning till systemet, i en enkätundersökning i Danderyd har det framkommit att en del 

personer var missnöjda med de papperspåsar som användes. Främst handlade det om 

kvaliteten på påsen såsom att den lätt blir fuktig, läcker och går sönder. (Bilaga 2, Kerstin 

Ahne Market Research 2013). Att byta till en annan sorts påse är inte möjligt utan att ändra 

mottagningsanläggning för matavfallet då det är kraven från anläggningen som styr vilken 

påse som kan användas. I enlighet med avgränsningen kommer dock inga förslag på andra 

påsar att tas fram, då det skulle leda till att systemet som används idag inte går att använda 

(separata kärl). Däremot går det att minska problem med påsarna vid korrekt användning.   
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4.1.1 Kommunala kampanjer 

De tre kommunerna har gjort liknande aktiviteter med undantag från att Lidingö inte har 

arbetat med att involvera boenden på liknande sätt som Danderyd och Nacka. Det verkar 

också vara skillnader mellan kommunerna när det kommer till vilka aktiviteter som fungerat 

bäst för att få fler abonnenter. Lidingö identifierade utskick med svarstalonger för att anmäla 

om att bli abonnent som den mest effektiva metoden medan både Nacka och Danderyd 

noterade informatörer/dörrknackning som en väldigt effektiv metod. Lidingö har dock haft 

informatörer i samband med aktiviteter vid stadshuset och runt om i alla stadsdelscentrum på 

Lidingö (Löfgren 2017). Informationsaktiviteter har alla tre kommuner arbetat med ändå från 

start och som nämnts tidigare så ansågs informationen som skickats ut i Danderyd ha varit 

lättillgänglig, tydlig och enkel att förstå.  

 

Aktiviteterna som kommunerna har gjort kan ha gett ökat antal anslutna abonnenter av flera 

anledningar. Genom att involvera boende i matavfallsinsamlings systemet uppmuntrar 

kommunerna sina invånare att börja sortera ut matavfall. Information leder till att de boende 

som inte ser problem med att implementera det nya beteendet får reda på hur de ska göra det 

och/eller att de ska göra det. En sådan typ av beteendeförändring efter att ha mottagit 

information fungerar dock endast på de som redan är villiga att ändra sig. Informationen 

fungerar på det sättet som en påminnelse eller en uppmaning till individer vilket gör att det 

upplevs mer naturligt eller lätt att implementera det nya beteendet. Vilket i mångt och mycket 

påminner om nudging. Valmöjligheten att matavfallsutsortera eller att inte göra det har inte 

ändrats men genom att informera så har valet att sortera ut matavfall blivit lite mer attraktivt 

och lätt att välja än innan. 

 

Att arbeta med involvering av boenden i matavfallsinsamlingstjänsten kan också vara en 

anledning till beteendeförändring. Det har som nämnts innan fungerat i flera fall i studier och 

det är något som både Nacka och Danderyd arbetar med. Enkätundersökningen som gjordes 

fick en hög svarsgrad, ca 2000 enkäter skickades ut och över 800 personer deltog med sina 

svar (en del av dessa kunde dock inte användas då de inte svarat korrekt eller valt att inte 

svara på de flesta frågor). Enkäten gick endast ut till de som inte valt att vara abonnenter 

vilket kan antyda på att de inte anser att det är viktigt för dem, att de är motståndare till 

beteendet eller att de inte är insatta i frågan. Svaren visar dock på något helt annat, då 40% 

svarsfrekvens kan anses vara relativt högt i en enkätundersökning av ett slag som denna. 

Detta tyder på att det kan finnas ett intresse från invånarnas sida att få möjlighet att involvera 

sig i matavfallsinsamlingssystemet och att frågan på det sättet är viktig för boenden.   

4.2 Beteende hos olika individer 

Beteendevetenskap är ett gemensamt namn för de vetenskaper som observerar människors 

beteende och studerar dessa beteenden vetenskapligt. Förr tänkte man att människan var homo 

economicus det vill säga att man alltid agerar rationellt och nyttomaximerar men det har visat 

sig att människan styrs av olika saker. Några av dessa är upplevd nytta, ekonomisk 
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förutsättning, normer, traditioner, kultur och åsikter. (Lehner et al. 2016). Beteenden kan 

styras genom att tillämpa olika styrmedel såsom ekonomiska och administrativa men också 

mjuka styrmedel som information och nudging. Till de ekonomiska styrmedel räknas avgifter, 

subventioner och skatter medan åtgärder som lagar och regleringar hör till administrativa 

styrmedel (Naturvårdsverket 2012). Det som försvårar att avgöra om en kommunal aktivitet 

för att få boenden att bli abonnent kommer att fungera mer eller mindre väl är att det är 

beroende av att individer ska ändra sina beteenden. Beteenden och villigheten att ändra sina 

beteende kan som nämnts tidigare styras av ålder, kön, utbildning och socioekonomisk status 

men de ovannämnda faktorer som kan påverka en individs beteende är inte de enda att ta i 

beaktning. Eftersom människan inte är som nämnts tidigare homo economicus finns det mer 

komplicerade aspekter att ta i åtanke också då gemene man inte agerar rationellt.  

4.2.1 Icke anslutna abonnenter 

Utifrån enkätundersökningen så är gemene Lidingöbo miljö- och klimatmedveten och är 

villig att ändra på sina vanor för att minska sin påverkan på klimatet och miljön. Det går att 

se utifrån enkätsvaren att de flesta källsorterar av miljömässiga skäl vilket tyder på att 

källsortering på Lidingö görs i störst utsträckning pga. miljömedvetenhet. Då frågan varför 

man källsorterar kunde besvaras med flera svarsalternativ är det svårt att säga med statistisk 

säkerhet vilket alternativ som de svarande ansågs som primärt när de svarade men det som 

fick flest röster var den miljömässiga anledningen. Det finns dock en begränsning till hur 

mycket exempelvis miljömedvetenhet kan påverka till ett önskat beteende där man kan se 

liknelser med hälsomedvetenhet. Att fetma och rökning leder till ett ohälsosamt leverne har 

nog inte gått någon förbi men ändå finns det människor som röker och äter “onyttigt”. Det 

finns därmed en gräns till hur mycket information om hur nyttigt eller bra ett val är som leder 

till önskad beteende förändring. För att få fler att bete sig på önskat sätt kan ekonomiska 

anledningarna vara viktiga, det vill säga att man sparar eller tjänar pengar på att ändra 

beteende. (Hebrok et al. 2017). Ett förslag till Lidingö stad som skulle kunna motivera 

boenden att bli abonnenter till matavfallsinsamlingen är att belysa miljönytta och ekonomiska 

fördelar att sortera. Det har bevisligen stor effekt i grannkommunen då det främsta skälet till 

att hushållen i Danderyd bestämt sig för att sortera matavfall var pga. miljöskäl/miljönytta 

etc. (74%). Även en lägre soptaxa/billigare avgift var en betydande faktor för de anslutna 

(26%) (Bilaga 2, Kerstin Ahne Market Research 2013).  

 

Gemene Lidingöbo sorterar inte ut sitt matavfall pga. oro för lukt och för att de anser sig ha 

för lite matavfall för att de ska börja. Samma problematik uppdagades i Danderyd där det i en 

enkät kom fram att det största missnöjet som framkom angående systemet handlade främst 

om tömningen. Högre frekvens gällande tömning förespråkades då man tyckte att tunnan 

luktade och drog till sig råttor när den bara tömdes varannan vecka. (Bilaga 2, Kerstin Ahne 

Market Research 2013). Oron för luktproblem kan tas i tu med på flera sätt av Lidingö stad, 

dels att tömma mer frekvent och dels genom att se till att matavfallet sorteras korrekt. Denna 

information om hur man ska sorterar ut matavfall korrekt och tips för att minska lukt är något 

https://paperpile.com/c/RPAVdq/ADiQ
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som skulle kunna presenteras tydligare från kommunen för att minska oro och motstånd. 

Invånare som nämner att de ser lukt som ett problemområde kan vara otillräckligt 

informerade om hur man sorterar ut matavfall korrekt eller har erfarit matavfallskärl som 

luktar då sorteringen inte gått rätt till. Denna information om hur man sorterar rätt och tips på 

hur man undviker lukt finns på Lidingö stads hemsida men för att nå denna information krävs 

en del navigering på hemsidan vilket gör att den kan anses vara svårtillgänglig för 

användarna. Det krävs att man vet vad man letar efter för att kunna hitta informationen man 

söker efter på hemsidan.  

 

Det framkom också utifrån enkätresultaten i form av övriga kommentarer att det fanns andra 

kommuner som hade gratis matavfallshämtning varje vecka under sommaren för att minska 

lukten i bostadsområdet. Detta verkade vara något som de svarande uppskattade då det var 

flera som hade uppmärksammat luktproblem kring grannarnas matkärl och därför inte själva 

ville bli abonnenter. Dessa luktproblem uppstår främst under varma sommardagar och dagar 

då det fanns matavfall som hade större tendens till att lukta såsom tex skaldjur. Nacka 

kommun har valt att erbjuda gratis hämtning varje vecka under sommarhalvåret, vilket kan 

antas vara ett sätt att minska problem och missnöje med illaluktande kärl. Detta skulle kunna 

vara en viktig strategi för Lidingö att titta på då oro för lukt var det som flest angav som 

anledning till att inte sortera.   

 

Det finns även en kunskapsbrist hos invånarna om matavfallsinsamling då en stor andel av 

svarande antingen har på olika sätt svarat att de inte har vetskapen om vad tjänsten innebär, 

att den är gratis eller att den finns. Enligt en fråga där de svarande ska ange om de har 

kunskaper om att insamlat matavfall blir biogas och biogödsel så verkar de svarande ha bättre 

kunskaper de som visste om detta var 54%, de som visste detta till viss del var 26% och det 

var endast 15% som inte visste om detta (Bilaga 5, Tabell 12). Kunskapsbristen verkar därför 

inte ligga i att det går att använda matavfallet till något användbart vid insamling utan det 

verkar som om de boende saknar kunskap om hur det fungerar för dem att vara del av detta. 

För att få bukt med denna kunskapsbrist bör Lidingö stad synliggöra att de erbjuder 

matavfallsinsamling kostnadsfritt och vad ett abonnemang innebär. På Lidingö stads hemsida 

kan man hitta information om tjänsten och att den är kostnadsfri men det kan vara så att denna 

är för svårtillgänglig för invånarna. Detta skulle kunna ses över. En annan kunskap som 

gemene Lidingöbo inte verkar besitta är vad matavfall är då de kommentarer som flertalet 

lämnar om att de har för lite matavfall för att sortera ut tyder på att de endast tänker på 

matavfall som rester av tillagad mat och inte biprodukter vid tillagning, dvs skal, ben, 

kaffesump och liknande. Det går också att diskutera varför det finns en uppfattning om att en 

liten mängd matavfall känns onödigt eller inte värt att sortera ut och därmed återvinna. 

 

Att dela kärl med grannarna kan vara en lösning på detta problem samt den upplevda 

platsbrist som kommit fram i enkätresultaten. Enligt de svar som registrerats från enkäten så 

ansåg en relativt stor skara att platsbrist var en av anledning till att de inte sorterar sitt 

matavfall idag. Av de övriga kommentarerna framkom det att de främst handlade om platsen 
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av sopkärlet utomhus. Många nämnde att de redan hade 2-3 kärl och att 3-4 kärl blir för 

mycket, vilket är förståeligt. En lösning till detta är att man gör det möjligt för hushåll att gå 

ihop och dela kärl med varandra. Om man har en samfällighet kan en annan lösning vara att 

samfälligheten har ett gemensamt större kärl som “medlemmarna” kan dela på. Detta löser 

både problemet med brist på plats men också det vanligaste problemet, för lite matavfall. Ett 

förslag till Lidingö stad blir därför att informera om att man kan sortera tillsammans med 

grannar eller i en samfällighet samt hur man gör det. Om det finns möjlighet att dela med 

andra hushåll kommer det också bli mer matavfall i ett och samma kärl vilket gör att det som 

inte är abonnenter idag kanske får upp ögonen för hur viktig deras del faktiskt är. 

 

Utöver platsbristen utomhus med kärlen fanns det ett fåtal som nämnde att de hade platsbrist i 

hemmet. De nyare köken har oftast en tilldelad plats för matavfall under diskbänken 

tillsammans med tex matavfall, plast, aluminium osv. I de äldre husen finns dock inte detta 

vilket kan göra det svårt att få plats med två sopkorgar under diskhon. Ett förslag till detta är 

att man som tilläggstjänst ska kunna köpa eller få med en upphängningsanordning som till 

skillnad från de vanliga behållarna inte behöver skruvas fast. Om man vet med sig att man 

har dåligt med plats i hemmet kan detta vara en lösning. Detta gör att man kan hänga påsen 

på tex skåpsdörren utan att behöva fästa fast anordningen permanent. En annan lösning är att 

man erbjuder olika typer av behållare för papperspåsarna. Idag finns det bara en typ och 

denna borde fortsätta vara gratis som en del av startpaketet men om man vet med sig att man 

exempelvis har ett avlångt utrymme eller vill ha en rund hållare eller liknande, kan detta 

också vara ett förslag på en tilläggstjänst man kan köpa till när man beställer paketet för 

första gången. Detta betyder att Lidingö skulle med fördel kunna se om ett alternativ till den 

behållare de har idag skulle kunna vara bättre anpassad till olika kök samt om ett komplement 

till behållaren i forma av upphängningsanordning skulle vara efterfrågat. Ett annat alternativ 

skulle kunna vara att informera om hur behållaren går att ställa och hänga så att fler vet om 

dess funktion. 

 

Är man positiv till att börja matavfallssortera är det inte lika lång process att gå från icke 

abonnent till abonnent då den svarande redan har rätt attityd. Detta gör att man inte behöver 

sälja tjänsten till personen i fråga. Därför var målet att utifrån enkätresultaten hitta positiva 

svarande och se hur de ställde sig i olika frågor. Av de svarande som var mycket positiva var 

det 39% som svarade att de hade blivit abonnenter om ett anmälningsblankett hade följt med. 

Detta innebär förmodligen att dessa 39% hade intentioner till att matavfallssortera och hade 

rätt inställning men behövde extra information eller påminnelse för att bli abonnent. Det var 

således 41% som nämnde att de var “Positiva” till att börja matavfallsutsortera. Dessa är 

nästintill 3 gånger fler än de som var “mycket positiva”. Huruvida man ska granska dessa 

resultat är svårt att veta. Antagligen är det så att folk som svarat att de är positiva har rätt 

inställning men ser problem i systemet eller har någon annan anledning till att de inte är 

abonnenter idag. Efter enkäten skickats ut jämfördes siffror för anmälningar av nya 

abonnenter för 2017 och 2016 samma period. Det visade sig att det var 54 personer som 

anmält sig denna period till skillnad från 21 personer samma period 2016 (Löfgren 2017). 
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Påminnelsen som enkäten bidrog till verkar ha lett till fler som ville ansluta sig då ingen 

annan aktivitet genomfördes samtidigt. 

 

De “mycket positiva” och “positiva” som svarade att de: 

- Att de var oroliga för lukt eller skadedjur eller för att de inte såg någon anledning till 

att matavfallsutsortera 

- De tog del av informationen av dessa ämnen och ändrade sin åsikt om 

matavfallsutsortering 

- Att de idag skulle bli abonnenter om anmälningsblankett följde med.  

 

Ovan presenteras särdrag för den ideala typ av människa att nå ut till då denne är mest 

benägen i dagsläget att bli abonnent. Denna kombination utgör ca 8% av de totalt svarande i 

enkäten, varav 6% kommer från de som är “positiva”. Dessa 8 % anses vara positiva och 

lättinformerade vilket är den enklaste typen av människa att påverka.  

 

I resultatet går att avläsa att det finns svarande som är mycket positiva men som anser inte 

vill bli abonnenter för att de idag redan komposterar. Detta var det alternativ med näst högs 

svarsfrekvens samtidigt som svarsalternativet med högst frekvens var övrig anledning. 

Däremot bör det tas i beaktning att de övriga anledningarna kryssades i av svarande som ville 

förtydliga att de har kompost eller att det har matavfallskvarn. Detta visar på att människor 

som redan tar hand om matavfall på ett eller annat sätt (så som matavfallskvarn eller 

kompost) är mycket positiva till att ta hand om sitt matavfall på annat sätt än 

matavfallsutsortering. Statistiken utifrån enkäten visade även att av dessa 130 personer som 

var mycket positiva var det 30 % som svarade att informationen som förmedlades i enkäten 

hade ändrat deras åsikt om matavfallssortering. 

 

Utifrån siffrorna angående resultatdelen “inställning kopplat till anledningar till att inte 

sortera” är det svårt att se ett mönster. De som svarade att de inte såg någon anledning till att 

matavfallssortera var de som i lägst utsträckning påverkades av den framställda 

informationen. Detta visar ännu en gång på att de som går in med sämre attityd har svårare att 

ta till sig information och ändra sig. Detta kanske för att man har en så stark åsikt om ämnet 

och därmed är mer svårnåbar. De svarande som nämnde att de var oroliga för skadedjur och 

lukt var de som var mest lika i sitt svar på huruvida informationen hade ändrat deras åsikt 

eller ej. Detta kan bero på hur informationen framställdes i enkäten. Informationen om 

skadedjur och lukt var relativ konkret och kunde kopplas till dessa punkter i fråga 18 

samtidigt som informationen om miljö snarare hade en indirekt påverkan till varför man bör 

matavfallssortera.  

4.2.2 Grupper som identifierats utifrån enkätsvar 

Utifrån de grupper som identifierats som intressanta i enkätsvaren kan flera intressanta 

aspekter tas fram. Mängden genererat matavfall och restavfall verkar skilja sig mellan olika 
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åldersfördelningar. Där äldre genererar mindre avfall än yngre, detta kan ha att göra med att 

grupperna tillhör olika stadier i livet. Det finns studier som visar att äldre personer genererar 

mindre avfall än yngre och att de som i en studie blev mest medvetna och kunde reducera sitt 

avfall till störst utsträckning visade sig vara människor över 40 år. (Hebrok et al. 2017). Detta 

tyder på att äldre redan från början har ett mer hållbart synsätt på avfall än yngre vilket på ett 

sätt även visar sig i en annan del i enkäten där de skulle ange varför de inte sorterar ut 

matavfall. De äldre komposterade i större utsträckning vilket tyder på att de redan har en 

hållbar matavfallshantering medan de yngre angav andra anledningar som tyder på att de inte 

har ett liknande hållbart beteende. Ålder kan även ge olika anledningar till hållbara beteenden 

då äldre anser att det är fel att kasta mat. Där är det dock svårt att förstå var övertygelsen om 

detta kommer ifrån. En del hävdar att det kommer från att kasta mat är som att kasta pengar 

medan andra menar att det kan komma från att det känns fel att kasta mat när andra svälter. 

(Hebrok et al. 2017).  Anledningen till att äldre inte sorterade ut sitt matavfall var för att de 

hade “för” lite. Antingen kan detta betyda att “65-” har mindre matavfall än den lägre 

åldersgruppen eller att de upplever att det de kastar är “försumbart”. Det har visats att för alla 

individer som undersöktes i en studie att det kändes mer “ok” att kasta rester när det var små 

kvantiteter eller är om det var sådana varor som är svåra att portionera och är billiga såsom 

potatis, ris och pasta. (Hebrok et al. 2017). Detta kan vara en anledning till att “65-” anser att 

deras matavfall är “för” lite att ha ett eget kärl till men det kan också ha och göra med att som 

nämnts tidigare att äldre är i en annan livsfas där de genererar mindre avfall eller att de har en 

annan syn på mat än yngre som också nämnts tidigare. Det som istället syns som en mer 

betydande anledning för “45-64” är att de inte fått information om tjänsten innan (25%) 

jämfört med “65-” (14%) samt att åldersgruppen “45-64” är mer oroliga för skadedjur (25%) 

vid jämförelse med “65-” (13%). Detta tyder på att äldre är bättre informerade om tjänsten 

och att de är mer mottagliga för de aktiviteter som Lidingö har gjort.  

 

Att analysera beteendeförändring och olika faktorer som gör att individer agerar på ett visst 

sätt. Det har visats att i ju lägre grad man är egocentrisk och politiskt cynisk i kombination 

med att ju äldre och mer plikttrogen man är desto större sannolikhet är det att man är hållbar i 

sina beteenden (Swami et al, 2011). Korrelationer som påvisats påverka mängden genererat 

avfall förutom de tidigare nämnda ålder, kön och utbildning är hushållsstorlek, fas i livet och 

konstellationer (Hebrok et al. 2017). Att förutsäga och ändra ett beteende blir genast mycket 

svårare då mjuka värden som är svåra att mäta och begripa också tas in som en möjlig 

påverkan på beteenden också. Det blir ännu svårare när ännu mer komplicerade faktorer som 

personligheter tas med som exempelvis att planlösa konsumenterna av mat, det vill säga de 

som köper mycket och kastar mycket, samt de som undviker köket är de som genererar mest 

matavfall utav alla kategorier (Mallinson et al. 2016).  

4.2.3 Metoder som leder till beteendeförändring 

Ett flertal av de svarande kommenterade sedan i frågan att de endast är villig att ändra en del 

vanor eller att de gör detta till viss del. Det kan som nämnts tidigare grunda sig i ett motstånd 

https://paperpile.com/c/RPAVdq/iiD7
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till att ändra sitt beteende då ett beteende som skulle vara bättre i klimat- eller miljösynpunkt 

skulle kunna skilja sig mycket från vad personen gör idag. Ett sätt att närma sig en sådan 

beteendeförändring är att börja med något som upplevs som lättare att ändra till för att sedan 

implementera ett beteende som anses vara mer svår implementerat, genom så kallad spill-

over. Det finns dock svårigheter i spill-over då det kräver specifika förhållanden för att det 

ska kunna ske, till exempel kan inte ett normaliserat beteende leda till spill-over. Att 

källsortera verkar som nämnts innan vara normen vilket tyder på att källsortering inte 

kommer kunna ge en effektiv spill-over till utsortering av matavfall. För att kunna uppnå en 

spill-over effekt ska detta sättas som mål från början och om det ska ske mellan olika 

miljövänliga beteenden så ska detta marknadsföras som en miljömässig åtgärd från början. 

Detta ökar sannolikheten för att en spill-over effekt sker. Problematiken med miljömässigt 

hållbara beteendeförändringar med hjälp utav spill-over är att det är viktigt att personerna 

som ska anamma beteendet har “rätt” värderingar, dvs anser att miljön är viktig, annars kan 

motivationen att ändra sig saknas. (Thøgersen & Crompton 2009).  Det finns dock problem 

med att försöka implementera miljövänliga beteenden genom att först motivera de lätta 

förändringarna eftersom det kan ge en uppfattning om att det är “lätt” att lösa dagens problem 

miljöproblem och att gemene man inte behöver ändra sin livsstil för att leva mer “hållbart”. 

Ett annat problem är att individer ofta motiverar sina “ohållbara” beteende med att de har 

anammat andra “hållbara” beteenden. Vilket är motsatsen till positiv spill-over och istället 

kan leda till mindre miljövänliga livsstilar accepteras. (Thøgersen & Crompton 2009). Trots 

detta skulle spill-over kunna vara ett sätt att få fler anslutna En annan studie som gjorts visar 

även på att det är viktigt att utveckla självförmåga och gemenskap i ett samhälle samt att öka 

upplevd tillfredsställelse med återvinnings servicen som samhället erbjuder (Tabernero et al. 

2015). Detta är viktigt om målet är att motivera individer och samhällen att sortera och 

återvinna sitt avfall. Idéer som presenterats till hur man kan öka självförmåga och 

gemenskapen till återvinningen är bland annat att skapa utbildningsprogram för invånarna 

och att se till att de som leder samhällets återvinningsaktiviteter är ledare med hög 

självförmåga när det kommer till återvinning. Detta för att efterlikna beteenden från 

ledargestalter. Utbildningsprogrammet för att öka självförmåga hos boende skulle bestå av tre 

delar; (1) förkunskaper och regler, (2) simuleringsmodell kopplade till invånarnas bedrifter, 

(3) miljövänliga situationer där invånarna kunde testa sina kunskaper och självförmåga. 

(Tabernero et al. 2015). Alla dessa tre delar i programmet arbetar för att utveckla kunskap 

hos deltagarna, ge tid att testa och analysera beteenden samt utbilda genom att få testa sina 

färdigheter.  

5 Diskussion 

I denna del diskuteras de felkällor som kan tänkas finnas i det resultat som tagits fram i 

analysen samt så diskuteras valideringen av dessa resultat. 

https://paperpile.com/c/RPAVdq/IBEZ
https://paperpile.com/c/RPAVdq/IBEZ
https://paperpile.com/c/RPAVdq/4fCN
https://paperpile.com/c/RPAVdq/4fCN
https://paperpile.com/c/RPAVdq/4fCN
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5.1 Felkällor och osäkerheter 

De felkällor som kan finnas i resultaten och analysen av resultaten kan komma från flera 

olika delar. Det handlar dels om felkällor från eventuella faktafel, tolkningsfel och fel vid 

generalisering men också i osäkerheter som i exempelvis fördelning av svarande i 

enkätundersökningen. Denna del av diskussionen kommer att behandla dessa ingående.  

5.1.1 Beteende 

Denna rapport behandlar till mångt och mycket individers beteende som en ekvation med få 

variabler. Där tas endast de som är relativt lätta att identifieras upp och det finns ingen 

djupare analys till hur ett beteende uppkommer. Ålder, kön, socioekonomisk status och 

generella åsikter är inte det enda som styr utan det kan komma från exempelvis värdegrunder 

eller sociala influenser. Anledningen till att dessa inte har tagits med är att det dels inte är lätt 

att mäta och dels för att de studier inom beteendevetenskap som hittats inom detta område 

anses vara för komplicerade för att kunna ta med i en avhandling av denna storlek. Detta ger 

dock felkällor. Beteende och möjligheten att förändra ett beteende ses i detta fall som linjärt 

och nästintill rationellt som nämnts tidigare inte stämmer överens med hur människor agerar. 

Det kan till och med vara så att anledningen till att en individ har ett visst beteende grundar 

sig i något som individen själv inte ens vet om. De studier som används som grund för att få 

en inblick i hur olika saker som ålder, kön mm. påverkar en individs beteende och möjlighet 

att ändra sitt beteende kommer från sprida kanter i världen såsom Iran, Australien, Kina, 

Sverige och England. En del av dess resultat kan tänkas vara mindre väl implementerbart på 

det valda fallstudie området Lidingö då det kan finnas stora skillnader inom exempelvis kultur 

och värderingar. Det kan också skilja sig mellan socioekonomiska statusen mellan de olika 

studierna. En viktig fråga att ställa är om någon av dessa skillnader skulle kunna göra att 

resultatet påverkas? Det ger en osäkerhet i hur pass väl de resultat från studierna som tagits 

med i litteraturstudien kan stämma överens med det geografiska område som undersöks i 

enkätstudien. Dessa skillnader antas dock vara irrelevanta då den största felkällan och 

osäkerheten när det kommer till beteenden anses ligga i att de behandlas utan komplexitet. 

Om komplexiteten i att förstå hur ett beteende skulle ha gjorts så skulle resultaten och 

analysen ha blivit mer tillförlitliga till om och hur en beteendeförändring kan gå till.  

5.1.2 Enkät 

En del av de felkällor som finns i resultaten kommer från enkäten. De begränsningar som 

gjordes i och med svarsalternativen kan ha gjort att de svarande svarat något som passade 

mest rätt in av alla svarsalternativ istället för det som kändes helt korrekt. Om andra alternativ 

eller möjligheten att själv formulera sitt svar hade funnits kunde det kunde ha lett till att helt 

andra svar kommit fram. Det finns dvs en risk att den svarande valt ett svarsalternativ som 

inte representerar vad denne egentligen velat svara.  

 

Tolkning av enkätfrågorna 
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Med svaren från enkäten uppdagades att en del av de svarande inte verkade ha uppfattat 

frågorna korrekt eller inte läst vad frågan faktiskt frågade om. Frågorna formulerades så snävt 

som möjligt men det finns alltid möjlighet för personer att tolka frågorna på ett annat sätt än 

tänkt vilket då också ger felmarginal i diskussion och analyser. Det visade sig dels i 

kommentar till en del frågor att de inte uppfattat vad frågan handlade om eller att de förstått 

skillnaden mellan olika delar av enkäten. Ett exempel som detta syntes i är kommentarer till 

frågan om anledning till att de som angett att de källsorterar gör det. Där framkom det i en del 

kommentarer att en del svarande fått uppfattningen att det handlade om matavfall och inte 

annat restavfall som formulerats i frågan. Anledningen till dessa svar kan dels vara att den 

svarande inte läst frågan, uppfattat syftet i frågan till det tänkta eller så kan det bero på att 

informationsbladet som skickades med angav att syftet med enkäten var att att ta reda på vad 

“du” som boende tycker om matavfallsutsorteringen på Lidingö. Detta kan ha gjort att en del 

svarande inte var beredda eller öppna att svara på andra frågor än just det som berörde 

matavfall.   

 

Osäkerhet i svaren som fåtts 

Andra problem som kommer fram vid analys av enkätsvar är om de som deltagit har svarat 

sanningsenligt. Oavsett om en enkät är anonym och en person som fyller i enkäten kan vara 

säker på att dennes svar inte går att urskilja från alla andra kan det finnas en motvilja att svara 

så korrekt och sant som möjligt. Att urskilja enkätsvar som skulle kunna vara mindre 

sanningsenliga än andra är inte möjligt i studie likt denna dels för att forskning i hur detta kan 

urskiljas inte har berörts och dels pga studiens omfattning. Det ger dock en ökad risk för 

felkällor som inte kan ignoreras i en studie likt denna. Det finns inget som säger att de 

svarande inte väljer det svarsalternativ som de tror är svårast för kommunen att göra något åt 

för att själva rättfärdiga att inte implementera beteendet. Samtidigt finns det inget som skulle 

kunna bevisa att de valt svara på ett sådant sätt heller.  

 

De som valde att delta i enkäten var i stor majoritet män (64%) vilket kan tänkas vara en 

överrepresentation utan grund i hur den faktiska fördelningen ser ut på det undersökta 

området. Det som är intressant att diskutera är om detta skulle ha gett en felaktig bild av vad 

de svarande anser om matavfallsutsortering. Enligt den tidigare analysen kan inte några 

sådana slutsatser dras då det inte finns några signifikanta skillnader mellan hur män och 

kvinnor har svarat i olika frågor. De små skillnaderna mellan hur män och kvinnor svarat 

antas snarare bero på att det var procentuellt sett betydligt fler män som svarat på enkäten än 

kvinnor, men det är inte något som går att säkerställa. Av den anledningen anses felkällor av 

den sorten vara obetydliga för resultatet från enkäten.  

 

Viktningar och aspekter som valts att inte analyseras 

De viktningar som gjordes kan också ge en missvisande bild av verkligheten då kategorier 

som geografiska skillnader hos svarande, skillnader i svar för familjehushåll kontra 

pensionärshushåll och skillnader i svar mellan olika inkomstnivåer inte undersöktes. 

Geografiskt sett så kan det antas vara osannolikt att det skulle skilja sig för det undersökta 
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området då det till ytan är ett relativt litet område som undersöktes. Detta kan dock vara 

intressant i studier med större undersökningsområde. Målet var också att få fler anslutna 

överlag och inte titta på åtgärder inom olika geografiska delar för sig. Det skulle kunna tänkas 

bli mer kostsamt och svår applicerat att genomföra olika typer av aktiviteter baserat på det 

geografiska läget för varje område. Livsfasen och vilken typ av hushåll den svarande har 

skulle ha kunnat vara intressant att se till. Dock anses detta täckas in relativt väl av resultaten 

som togs fram beroende på svarandens ålder. De olika skillnader som skulle ha kunnat 

uppmätas inom inkomstskillnaderna valdes helt bort då en stor majoritet av de svarande 

befann sig ovan medelinkomst enligt svenska mått.  

 

Problematik med generell indelning av personer i kategorier 

De olika indelningar av individer som gjorts utifrån enkätsvaren ger en bild över vad olika 

“grupper” anser om matavfallsutsortering och svar på varför de inte är abonnenter av tjänsten 

som Lidingö stad erbjuder. I en del fall kunde tydliga skillnader identifieras mellan grupperna 

och de normativa svaren. Syftet med enkäten var att ta reda på vilka attityder och anledningar 

som Lidingöborna har till matavfallsutsortering som gör att de inte sorterar. Valen av 

målgrupper för enkätresultatet var dels hur gemene Lidingöbo har svarat (dvs helt utan egna 

viktningar), hur olika åldrar svarat, olika könen svarat, olika utbildningsnivåer svarat, de med 

hög socioekonomisk status svarat och hur några personlighetstyper svarat. Dessa valdes ut för 

att de är lätta att kartlägga i enkätsvaren och dels för att de är intressanta ur ett 

beteendevetenskapligt angreppssätt. De olika kategorier som valdes ut var begränsade och 

andra kategorier som kunde ha undersökts är fördelning av svar geografiskt sett, skillnader i 

svar för familjehushåll kontra pensionärshushåll och skillnader i svar mellan olika 

inkomstnivåer. Det finns dock problem med att dela in kategorier när svar analyseras, oavsett 

vilka kategorier detta är. Anledningen till detta är att svaren ses som linjära och inte 

komplexa vilket de faktiskt är. Att åldersskillnader mellan olika svarande kan antas ge olika 

svar kan vara en korrekt analys men det är mer som väger in när det kommer till hur en 

människa svarar. Det är en svårighet med att analysera svar från enkäter eftersom en del av 

informationen försvinner vid tolkning. Det är mest fördelaktigt att tolka svaren översiktligt 

för den som analyserar men då försvinner unika kombinationerna av varje svarande. Ett annat 

problem med tolkning av enkätsvaren är att människan, som tidigare nämnt, inte är rationell 

vilket gör att en del beteenden kan inte förklaras med enkla svar. Detta ger en felmarginal 

som kan antas vara relativt omfattande eftersom att oavsett om en svarande har uppgett något 

i undersökningen så kan denne exempelvis ändra sig när ett alternativ inte längre är fiktivt 

utan reellt.  

 

Mänskliga felmarginaler vid sammanställning av resultat 

Metoden som användes för registrering av enkäterna var manuell där varje svarsalternativ 

lästes av och fördes in separat. Vid registrering skedde ett bortfall av ett fåtal enkäter då den 

svarande svarat felaktigt på fler än fem frågor i enkäten eller inte svarat överhuvudtaget. Det 

var ett val som gjordes vid registreringen av enkätsvaren för att få material som lättare gick 

att analysera. Den manuella metoden som användes för att föra in svaren kan ha bidragit till 
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felkällor då den förlitar sig på att allt som avlästes och infördes gjordes korrekt. Tillsammans 

med formulering av enkätfrågor och svarsalternativen anses detta vara den del av 

enkätundersökningen som kan innehålla störst felkällor. Oavsett om den svarande har svarat 

med förståelse för frågan och valt ett svarsalternativ som representerar dennes åsikt bäst så 

kan det i slutändan ha registrerats fel. Hur stora denna felmarginal skulle kunna antas vara är 

svårt att bedöma men resultaten från svaren på frågorna kan därför till viss del vara 

tvivelaktiga och missvisande. 

5.1.3 Intervjuer 

För att bredda kunskaperna om de andra kommunernas matavfallssystem togs kontakt med 

miljö- och avfallsutvecklare och avfallshandläggare på dessa kommuner. All kontakt skedde 

dock via mail vilket kan ha lett till en del misstolkningar. Frågorna som skickades ut var 

densamma till alla kommuner vilket gjordes för att minska felmarginalerna i bredden av 

kunskap. Svarens detaljrikedom varierade dock från respondent till respondent vilket i sig har 

genererat felmarginaler. All information som ficks från miljö- och avfallsutvecklare och 

avfallshandläggare har använts i rapporten vilket har gjort att mängden har varierat i viss 

omfattning mellan de olika kommundelarna. Bortsett från detta kan det också finnas 

felmarginaler i frågornas tolkning från miljö- och avfallsutvecklare och avfallshandläggare 

samt svarens tolkning från rapportskrivarna.  

5.2 Validering av resultat 

Eftersom enkäten som skickades ut gav empiriska resultat var det relativt enkla att tolka. De 

svarande som hade angett flera svarsalternativ, där man inte fick göra det, blev automatiskt 

borträknade i den frågan. De svarande som hade missat att svara på fyra frågor eller fler blev 

borträknade och deras resultat infördes därför inte tillsammans med de andra enkäterna. Detta 

ger i sig en felmarginal men dessa 6 enkäter utgör 1% av alla svarande vilket anses vara en 

obetydlig mängd som inte påverkar det givna resultatet som fåtts. De svåraste resultaten att 

validera var de där den svarande fick ange ett eget svarsalternativ. Dessa sammanställdes och 

de som ansågs vara betydande för studien har analyserats och tagits med i beräkningar.  

 

Föredragna kampanjer för Lidingö att satsa på  

Nacka har flest anslutna småhus (54%), sedan kommer Danderyd (46%) och sist kommer 

Lidingö med avsevärt färre anslutna (27%). Lidingö har dock haft matavfallsinsamling under 

längst period, sedan 2010, medan Nacka haft det sedan 2011 och Danderyd 2015. Kan det 

vara så att valen av kommunala aktiviteter har bidragit till denna skillnad i anslutna 

abonnenter? Mycket troligt har skillnaden med det att göra. Ingen av de andra kommunerna 

anger utskick som den mest effektiva metoden att få fler abonnenter medan det enligt Lidingö 

är den aktivitet som de noterat gett mest. Detta kan inte antas ha och göra med att 

Lidingöborna är mer känsliga för information eller verktyget nudging då den 

socioekonomiska sammansättningen på Lidingö och Danderyd är nästintill densamma. Kan 

det då ha och göra med att Lidingö inte haft informatörer/dörrknackning under de senaste 
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åren eller att de inte arbetat med att involvera boende som de andra kommunerna gjort? 

Varken Nacka eller Danderyd kommun har nämnt involvering av boende som den aktivitet 

som har gett mest men det är en av de två aktivitetstyper som Nacka och Danderyd arbetar 

med som inte Lidingö har arbetat med. Om skillnaden i anslutningsgrad skulle anses handla 

om vilka typer av aktiviteter som Lidingö inte arbetat med så är det mycket troligt att de 

skulle kunna få fler abonnenter om de implementerade aktiviteter för att involvera sina 

boende. Att Lidingö skulle få fler anslutna abonnenter om de satsade på aktiviteter inom dessa 

två områden är högst sannolikt, då Nacka och Danderyd har jobbat aktivt med dessa 

aktivitetstyper de senaste åren och båda har en avsevärt högre anslutningsgrad än Lidingö.  

 Nudging som verktyg att ändra beteende har visats vara effektivt på individer av hög 

socioekonomisk status men inte någon annan grupp vilket kan vara en av anledningarna till 

att information fungerar relativt bra i alla dessa tre kommuner. Något som dementerar detta är 

att anslutningsgraden skiljer sig markant för dessa tre kommuner både generellt men också 

inom kategorin småhus.  

 

Genomförande viktigare än metod 

Det är inte bara metoden i sig som är det viktiga för en kommun att bestämma när det 

kommer till aktiviteter som ska få boenden att ändra sina beteenden. Vilket gör att det inte 

bara är viktigt att se till vilka metoder som fungerat i andra studier utan även hur de 

genomfört metoderna. Dörrknackning verkar exempelvis ha fått olika genomslagskraft när 

det använts i två olika studier. Anledningen till detta kanske inte bero på metoden i sig, utan 

snarare hur de har gjorts. I ett fall där de frivilliga dörrknackarna fick en utbildning som 

fokuserade på information så gav aktiviteten ringa resultat men när utbildningen fokuserade 

på det personliga mötet gick det mycket bättre. Detta leder till en analys om att hur man 

bemöter någon dvs vilken inställning och karisma man har kan vara viktigare än vad som 

faktiskt sägs. Att den som genomför dörrknackningar gör det med att främst bjuda på sin 

personlighet och bjuda på sig själv.  

 

Det påminner mer om en inställning att sälja än att informera, då den som säljer ska kunna 

bedöma vad det är för typ av person de ska sälja till och därefter väljer vilket 

tillvägagångssätt som de tror fungerar bäst. Vilket kan anses vara en av anledningarna till att 

säljare går olika utbildningar för att lära sig nå ut till olika typer av folk. Den viktigaste 

aspekten vid genomförande av dörrknackning är att bestämma i vilket syfte den görs. Det är 

också viktigt att analysera vad dörrknackaren går in med för inställning. Är tanken att man 

ska informera om tjänsten eller är tanken att man ska sälja tjänsten? Om det handlar om en 

frivillig boende som genomför dörrknackning hos grannar och andra boenden runt om i 

området så kan det vara lättare att få en personlig kontakt med de som besöks utan vidare 

ansträngning. Det som de tidigare studierna visar på är istället att dörrknackare ska 

uppmuntra och engagera boenden i frågan vilket kommer leda till att fler blir positiva till att 

göra det själva.  

 

Hela idén med en lyckad dörrknackning är därmed att inte att fokusera på att ge information 
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utan att få en positiv personlig interaktion. Att information inte ger så mycket kan ha att göra 

med att det inte är den faktorn som saknas för att ändra beteendet, utan att det snarare är 

incitamentet att börja som saknas. Genom att få en personlig koppling till att börja med något 

kan ett incitament att börja med beteendet skapas. Vad är det då som kan saknas som gör att 

personlig interaktion leder till att villigheten att ändra sina beteende ökar? Kan det ha och 

göra med att det skapar en känsla av självförmåga eller att trösklarna minskar? Den som 

besöks av en dörrknackare som vill uppmuntra till ett beteende som besökaren redan gör kan 

troligen bidra till det. Att en familjär person som en granne eller ett känt ansikte från 

kommunen kommer med ett positivt budskap till den boende om ett beteende den boende 

själv kan implementera kan leda till att trösklarna minskar. Besökaren kan också sprida sin 

egen övertygelse att det är viktigt och att det är enkelt att göra vilket kan leda till att den 

boende känner en ökad egen förmåga till beteendeförändringen. Det kan också bidra till att 

beteendet får en stark personlig koppling till den boende och att denna känner en moralisk 

skyldighet att börja med beteendet. Detta kan också fungera med okända men det finns en 

risk att varken känslan av den personliga kopplingen eller den moraliska skyldigheten blir 

lika stark vilket kan leda till sämre genomslagskraft.  

 

Utifrån ovanstående analys ser vi att utförandet av en metod är mer betydande än valet av 

metod. Alltså kan dörrknackning vara en bra metod att använda sig av så länge man gör det 

på rätt sätt. För Nackas del nämndes att den metod som gett störst genomslag i form av fler 

abonnenter var informerande dörrknackning vilket stärker den tesen. Samtidigt vill man 

också att fler av invånarna ska få en personlig koppling till att sortera sitt matavfall. Detta för 

att en sådan gör det lättare att anamma en långsiktig beteendeförändring då man känner sig 

personligt engagerad och känner en moralisk skyldighet till att sortera. Ett förslag för att 

sammanföra dessa olika sätt att nå ut till individer och uppmuntra till beteendeförändring 

skulle exempelvis kunna vara att genomföra dörrknackning med frivilliga boenden. Detta kan 

vara allt från idrottsföreningar som går runt, styrelsemedlemmar i samfälligheter som man är 

bekant med, fritidsklasser mm. Detta gör också att de som blir informatörer blir mer insatta i 

ämnet samtidigt som dom försöker få andra, dem som de knackar på hos, att bli mer insatta. 

6 Slutsats 

Nedan presenteras förslag på åtgärder till Lidingö stad för att kunna få fler abonnenter till 

matavfallstjänsten som erbjuds.  

 

Rätt metod 

Utifrån ovanstående resultat och analys har det framkommit att rätt typ av informering måste 

användas när man når ut till invånarna. Det har visats att dörrknackning och informatörer är 

de metoder som är att föredra för att nå ut till flest invånare med högsta möjliga effekt. 

Utifrån analysen går även att dra slutsatserna att metoderna i sig inte är det viktiga för en 

lyckad kampanj utan utförandet. Det är även viktigt att försöka involvera boende för att skapa 

personligt engagemang och moralisk skyldighet till att börja matavfallsutsortera. Detta kan 
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enkelt göras genom valet av informatörer och ambassadörer i de olika 

informationskampanjerna man väljer att genomföra. Utöver detta behöver informationen som 

finns idag bli mer lättillgänglig, speciellt den som finns på hemsidan. Med tanke på att vi idag 

lever i ett digitalt samhälle är det på internet vi letar efter information. Ett åtgärdsförslag är 

därför att Lidingö ser över informationen på hemsidan för att se till att invånarna har den 

information som behövs för att kunna bli abonnent, för att kunna använda tjänsten korrekt 

(vad är matavfall, hur sorterar man osv) samt övrig information av tjänsten såsom pris, 

hämtning samt godtycklig information om matavfallssortering generellt. 

 

Minska trösklarna  

För att få fler att bli abonnenter måste Lidingö stad se till att minska trösklarna som existerar 

idag. Detta gäller främst i hur systemet ser ut idag. Det är viktigt att man försöker hitta 

lösningar till de problem som visats vara de vanligaste hos invånarna. Förslag på sådana 

lösningar är: 

- Erbjuda hämtning varje vecka under sommaren för att lösa problemet gällande lukt från 

kärlen. 

- Ge möjlighet till de som vill att dela kärl. Antingen med sin granne eller i samfälligheter. 

Detta blir då en lösning till problemet gällande “för lite matavfall” som anses vara en av de 

större anledningarna till att de svarande inte är abonnenter av tjänsten idag. Detta löser då 

problemet med platsbrist som finns hos en del av de svarande. 

- Offerera olika typer av behållare vid anslutning till tjänsten. Det finns svarande som nämner 

att det inte har plats för behållaren under diskhon i dagsläget. En enkel lösning till detta kan 

vara att man erbjuda abonnenterna olika typer av behållare för papperspåsarna. Idag finns det 

bara en typ och denna borde fortsätta vara gratis som en del av startpaketet men om man vet 

med sig att man exempelvis har ett avlångt utrymme eller vill ha en rund hållare eller 

liknande, kan detta också vara ett förslag på en tilläggstjänst man kan köpa till när man 

beställer paketet för första gången. Detta betyder att Lidingö skulle med fördel kunna se om 

ett alternativ till den behållare de har idag skulle kunna vara bättre anpassad till olika kök 

samt om ett komplement till behållaren i forma av upphängningsanordning skulle vara 

efterfrågat. 

- Ytterligare lösningar för att minska problemet med plats i hemmet är att man som 

tilläggstjänst ska kunna köpa eller få med en upphängningsanordning som till skillnad från de 

vanliga behållarna inte behöver skruvas fast. 
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Bilaga 1 Avfall Web 

 
Tabell 1. Insamlade mängder hushållsavfall 2015, exkl. slam (Westin 2016) 
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Tabell 2. Matavfallsinsamling 2015 (Westin 2016) 

 
 

Tabell 3. Insamling av mat- och restavfall 2015 (Westin 2016) 
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Bilaga 2 Undersökning om utsortering av matavfall från 

projektområde västra Danderyd 

Kerstin Ahne Market Research 2013. Undersökning om utsortering av matavfall från 

projektområde västra Danderyd, Stockholm. 
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Bilaga 3 Informationsblad tillhörande enkäten  

Dina åsikter och tankar om matavfallsutsortering 
 

Vi är två civilingenjörsstudenter på KTH som gör vårt kandidatexamensarbete tillsammans 

med Lidingö stad för att ta reda på vad du som invånare tycker om matavfallsutsortering. För 

att ta reda på detta har vi skickat ut en enkät som vi vill att du svarar på då det är viktigt att 

ha med vad du tycker i vårt resultat. 

 

Ditt hushåll är ett av de 2000 hushåll som denna enkät är utskickad till. Det som dessa 

hushåll har gemensamt är att ingen av dessa sorterar sitt matavfall idag. Hushållen har valts 

ut slumpvis över de områden som finns på Lidingö. 

 

Enkäten är formulerad av Emelie Borg och Felicia Pereira De Moraes som en del av det 

examensarbete som vi skriver inom kandidatprogrammet “Energi och miljö” vid Kungliga 

Tekniska högskolan i Stockholm i samarbete med Lidingö stad.  

 

Det tar några minuter att fylla i enkäten och vi uppskattar den tid du du väljer att lägga ned. 

Tillsammans med detta informationsblad hittar du enkäten samt svarskuvert där den ifyllda 

enkäten ska postas i. Svaren i enkäten kommer att behandlas anonymt.  

 

För att vi ska kunna ta med ditt svar önskar vi ditt svar på enkäten senast den 8:e maj 2017. 

Har du några frågor om enkäten kontakta gärna oss, Emelie Borg embo@kth.se och Felicia 

Pereira De Moraes fpdm@kth.se. Har du övriga frågor kan du kontakta vår handledare på 

Lidingö stad Charlotte Löfgren, charlotte.lofgren@lidingo.se. 

 

Vi uppskattar att du tar dig tid till att svara! 
Vänliga hälsningar, 

 

Emelie Borg och Felicia Pereira de Moraes 

 

 

Information om matavfallsutsortering hos dig! 

 

Matavfallsutsortering har sedan 2010 varit en tjänst som erbjuds av Lidingö stad till hushåll 

inom kommunen. Precis som många andra hushåll på Lidingö som faller inom kategorin 

småhus, så har det hushåll du bor i inte börjat sortera ert matavfall ännu.  

 

I snitt genererar en invånare ca 100 kg matavfall per år som genom matavfallsutsortering 

skulle kunna samlas in och bli en resurs för samhället i form av biogas eller biogödsel.  

 

Information om matavfallsutsortering: 
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Sedan Lidingö stad startade med matavfallsutsortering har det gjorts ett antal kampanjer 

riktade mot både småhus och flerbostadshus. Tecknar man ett abonnemang som småhus 

ingår följande i startpaketet: 

● Ett 140-liters ventilerat kärl 
● Ett års förbrukning av matavfallspåsar 
● En påshållare att lägga påsarna i 
● Hämtning varannan vecka 

 

Utöver denna gratistjänst kan man välja om man vill ha hämtning av sitt matavfall varje 

vecka. Köper man tjänsten för hämtning varje vecka kostar det 410 kr per år.  
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Bilaga 4 Enkät 
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Bilaga 5 Sammanställning av svar från enkät 

Enkäten skickades till 2000 slumpmässigt utvalda invånare av kategorin småhus på Lidingö 

som under tiden inte var abonnent av tjänsten för matavfallsinsamling. I denna bilaga kommer 

resultatet från den utskickade enkäten (se bilaga 4) att presenteras. Varje fråga kommer att 

presenteras enskilt för lättare översikt.  

 

Bakgrundsinformation: 

 

Fråga 1: Är du? 

Tabell 4. Könsfördelning för svarande i hushåll 

 
 

Fråga 2: Ålder? 

Tabell 5. Könsfördelning för svarande i hushåll 

 
 

Fråga 3. Bor det personer under 18 år i hushållet? 

Tabell 6. Har den svarande personer under 18 år i hushållet? 

 
 

Fråga 4. Har du studerat vid universitet eller högskola? 

Tabell 7. Utbildningsnivå för den svarande i hushåll. 
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Fråga 5. Hushållets sammanlagda inkomst per år. 

Tabell 8. Hushållets sammanlagda inkomst per år. 

 
 

Fråga 6. Vilken del av Lidingö bor du i? 

Tabell 9. Geografisk lokalisering av den svarandes hushåll. 
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Allmänna frågor om miljö och avfallshantering: 

 

Fråga 7. Källsorterar du? 

Tabell 10. Källsorteringsvanor för hushåll. 

 
 

Fråga 8. Om du källsorterar, av vilken anledning gör du det? (fler val får markeras) 

Tabell 11. Anledningar till den svarandes källsortering. 
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Fråga 9. Matavfallet från ditt område används för att utvinna energi i form av biogas och 

även till jordbruk i form av gödsel. Har denna information nått dig tidigare? 

Tabell 12. Den svarandes kunskap om användningen av matavfall 

 
 

Fråga 10. Tänker du på miljön när du gör val i vardagen? 

Tabell 13. Vardagliga val med avseende på miljön. 

 
 

Fråga 11. Tror du att dina vanor har en påverkan på klimatet och miljön? (Med vanor menas, 

konsumtion av varor, val av färdmedel, uppvärmning av huset, semester etc.) 

Tabell 14. Den svarandes inställning till konsekvenserna av de val som görs.  
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Sortering av matavfall 

 

Fråga 12. Om du anmäler dig som abonnent så får du allt du behöver för att kunna 

matavfallssortera gratis. Hämtning sker varannan vecka (gratis). Visste du om att denna 

tjänst erbjuds i ditt område? 

Tabell 15. Medvetenhet om gratistjänsten 

 
 

Fråga 13. En tilläggstjänst som erbjuds är hämtning av ditt matavfall varje vecka. För denna 

tjänst betalar man 410 kr/år. Visste du att denna tilläggstjänst erbjöds i ditt område? 

Tabell 16. Medvetenhet om tilläggstjänsten  

 
 

Fråga 14. Har du tidigare sett information om denna tjänst? (tex via kommunens hemsida, 

utskick, reklamblad, utställning i stadshuset etc.) 

Tabell 17. Kunskap utifrån information 
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Fråga 15. Om du svarat ”ja” eller ”till viss del” på fråga 14, tycker du att det saknas något i 

den utgående informationen från Lidingö stad? 

Tabell 18. Saknad av utgående information från kommunen 

 
 

Fråga 16. Dina matrester används för att skapa biogas och biogödsel som minskar vår 

påverkan på klimatet. Hur påverkar denna uppgift din inställning till att matavfallssortera? 

Tabell 19. Inställning till information om att matavfall blir biogas och biogödsel. 

 
 

Fråga 17. Vad är din inställning till att börja matavfallssortera? 

Tabell 20. Inställning till att börja matavfallssortera 
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Fråga 18. Det är väldigt vanligt i ditt område att inte sortera matavfall. Varför väljer du att 

inte sortera? (Max tre alternativ får väljas) 

Tabell 21. Vanligaste anledningarna till att inte matavfallssortera 

 
Fråga 19. Efter att ha tagit del av ovanstående information, har det ändrat din åsikt om 

matavfallssortering? 

Tabell 22. Ändrad åsikt till matavfallssortering efter information 
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Fråga 20. Om du hade fått med en anmälningsblankett tillsammans med denna enkät, hade du 

då fyllt i den och skickat in för att bli abonnent av matavfallssorteringstjänsten? 

Tabell 23. Hur många skulle blivit abonnenter idag efter denna enkät. 

 


