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1  Abstract 

In the residual waste bags in the municipality of Halmstad, only 28% of the waste was sorted 

correctly according to the pick analysis from spring 2018. In the municipality's new waste plan 

from 2019, one of the objectives is that this number should be 75% in 2025. Our aim with this 

study is to provide a basis on what it takes to get more inhabitants in Halmstad to sort their waste 

correctly. We hope that our results will be useful for Halmstad’s municipality in their work to 

achieve objective 2.1 in the new waste plan. Our main study question is: What would be required 

to get residents in Halmstad to sort their waste to a greater degree? To get answers to these 

questions, we conducted telephone and physical interviews with residents of the Vallås district in 

Halmstad. Our results from the interviews show that women recycle more than men, those who 

live in detached house/townhouses and co-operative apartment recycle more than those who live 

in rented apartment, age group 18-35 recycled the least and the ones over 65 years recycled the 

most. The main reason why people recycle is for the sake of the environment. Of those who did 

not recycle at least one fraction, most said that it is either because they could not manage to or that 

they have too far to a recycling station. According to our study, there are clear differences between 

different groups of inhabitants and their recycling habits, which means that you have to insert 

different actions for different groups. Some appropriate actions could be to inform about source 

separation more often on tv and in newspapers and to provide information in more languages.  

 

Keywords: domestic waste, food waste, Halmstad, optical sorting, recycling, waste disposal, waste 

management plan  
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2  Sammanfattning 

I påsarna för restavfall i Halmstads kommun var det endast 28% av avfallet som var rätt sorterat 

enligt plockanalyser från 2018. I kommunens nya avfallsplan från 2019 är ett av målen att den 

siffran ska ligga på 75% till år 2025. 

 

Vårt syfte med denna studie är att ta fram ett underlag om vad som kan få fler invånare att 

källsortera, som Halmstads kommun kan jobba vidare med för att kunna uppnå mål 2.1 i den nya 

avfallsplanen. Vår huvudfrågeställning är: vad skulle krävas för att få invånare i Halmstad att 

sortera sitt avfall i högre grad? De tre underfrågeställningarna är följande: Finns skillnader mellan 

olika grupper av invånare gällande hur de källsorterar sitt avfall? Av vilken anledning källsorterar 

de som redan gör det idag och av vilken anledning källsorterar inte de som inte gör det idag? Hur 

bra kunskap har invånarna om källsortering? 

 

För att få svar på dessa frågeställningar genomfördes telefon- och fysiska intervjuer med invånare 

i Vallås; en stadsdel med en mångfald av människor som kan representera hela Halmstad. Till 

dessa använde vi oss av en enkät med 23 frågor om personerna och deras källsorteringsvanor. 

Enkäten innehöll både kvalitativa och kvantitativa frågor för att få så bra svar som möjligt. 

Majoriteten av de fysiska mötena ägde rum på ICA Supermarket i Vallås och personerna valdes 

ut slumpmässigt. Svaren sammanställdes i Excel och det var där diagrammen till resultatet 

framställdes.  

 

Våra resultat från intervjuerna visar att kvinnor källsorterar mer än män, de som bor i villa/radhus 

och bostadsrätt mer än de som bor i hyresrätt, åldersgruppen 18–35 källsorterar minst och de över 

65 år mest. Den främsta anledningen till att folk källsorterar är för miljöns skull och av de som 

inte källsorterar samtliga fraktioner uppgav de flesta att det antingen beror på att de inte orkar eller 

att de har för långt till en återvinningsstation. Majoriteten av de tillfrågade tyckte att de har fått 

tillräckligt med information från kommunen för att kunna sortera rätt, men knappt hälften kände 

till att det finns lag på att man ska källsortera och knappt en tredjedel hade hört talas om den 

kommunala avfallsplanen.  

 

Enligt vår studie finns det tydliga skillnader mellan invånares källsorteringsvanor vilket betyder 

att olika åtgärder måste sättas in för olika grupper. Till exempel skulle det behövas mer information 

om källsortering på radio, tv och nyheter och även information på fler språk till de som inte kan 

svenska. Vår förhoppning är att Halmstads kommun ska få användning av vårt resultat i deras 

arbete för att få fler invånare att sortera sitt avfall rätt.  

 

 

Nyckelord: avfallshantering, avfallsplan, Halmstad, hushållsavfall, källsortering, matavfall, optisk 

sortering 
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3  Förord 

Vi har båda två haft ett miljöintresse i många år och att källsortera är något vi själva ser som en 

självklarhet. Denna vana är det dock inte alla som delar. I skolan, hos bekanta och på arbetsplatser 

ser vi bristande utsortering av avfallet. Hur mycket som faktiskt slängs fel och egentligen hade 

kunnat återvinnas på ett bättre sätt insåg vi under vårt studiebesök på HEMs sorteringsanläggning. 

Vi valde att skriva den här uppsatsen för att få en uppfattning om vad och varför människor 

källsorterar med förhoppningen att komma fram till vad som kan göras för att få människor att 

källsortera ännu mer.  

 

Den här kandidatuppsatsen skrivs i samarbete med Halmstad Energi och Miljö och därför vill vi 

ge ett extra stort tack till våra handledare därifrån: Angelica Quintana och Mats Andresen. Vi vill 

tacka för all er hjälp med bra idéer, synpunkter och såklart de trevliga mötena. Ett stort tack till era 

kollegor också som tagit sig tid till att svara på våra frågor och visat oss runt i den optiska 

sorteringsanläggningen. 

 

Ett stort tack till Marie Mattsson, vår handledare från högskolan, som följt vårt arbete, kommit 

med bra idéer och handlett oss i rätt riktning. 

 

Tack till samtliga deltagare i vår studie som har lagt ned sin tid på att svara på intervjun, utan er 

hade det inte blivit någon uppsats. Vi är också tacksamma för de kommuner och företag som vi 

har haft mejlkontakt med och som delat med sig av sina erfarenheter om optisk sortering: Trosa, 

Motala, Kalmar, Mjölby, Eskilstuna och Ekerö, samt Optibag, Avfall Sverige och Grønt Punkt 

Norge. 

 

Ett sista tack till vänner och familj för ert agerande som försökspersoner för våra intervjuer och ert 

stöd under arbetets gång.  

 

 

Cecilia Claesson                                                    Emmy Isbring                                        

  

  

 

  

 

Halmstad juni 2019  
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4  Ordlista  

● Avfall = Föremål/ämne som innehavaren gör sig av med, avser eller är skyldig att göra 

sig av med.  

● Farligt avfall = Ämnen som kan vara hälsoskadliga, smittförande, miljöfarliga, 

brandfarliga eller explosiva, t ex glödlampor, batterier och insektsspray.  

● FNI = Fastighetsnära insamling, t ex optisk sortering och flerfackskärl.  

● Fraktion = Uppdelning av de olika materialen som ska källsorteras, t ex matavfall, 

pappersförpackningar och metall. 

● FTI = Förpacknings- och tidningsinsamlingen. 

● HEM = Halmstad Energi och Miljö, kommunalt bolag som bl a ansvarar för 

avfallsinsamlingen i Halmstads kommun.  

● Inert material = Material som inte kan brytas ned, t ex sten, asfalt och betong. 

● Källsortering = Sortering av avfall på platsen där avfallet uppkommit, t ex i hushållet.  

● Optisk sortering = Ett sorteringssystem som med hjälp av kamerateknik sorterar bort 

olikfärgade påsar innehållande sorterat avfall.  

● Plockanalys = Avfallet i soppåsarna från olika hushåll gås igenom och sorteras. Sedan 

vägs de olika fraktionerna och den procentuella sammansättningen som innehållet i 

soppåsarna har räknas ut. 

● Restavfall = Det avfall som slängs i den ”vanliga soppåsen” och går till förbränning. 

Även kallat brännbart avfall. 

● ÅVC = Återvinningscentral, en central som tar emot sorterat grovavfall från 

privatpersoner och företag.  

● ÅVS = Återvinningsstation, en station där allmänheten kan sortera sitt 

förpackningsavfall. 
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5  Bakgrund  

5.1  Lagar och ansvar för källsortering 

Enligt Miljöbalken 15 kap 11 § ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett sätt 

som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. I Avfallsförordningen (2011:927) 

står det ännu mer specifikt att bl a förpackningsavfall, returpapper och matavfall ska sorteras ut 

och lämnas in till ett godkänt retur- eller insamlingssystem. 15 kap 20 § i Miljöbalken förklarar att 

det är kommunerna vilka inom deras gränser som ansvarar för att återvinna eller bortskaffa 

hushållsavfall. Kommunerna ska även tillhandahålla ett system för att samla in matavfall från 

hushållen enligt 15a § i Avfallsförordningen (2011:927). Enligt Förordningen (2018:1462) om 

producentansvar för förpackningar är det producenterna som själva ska ta ansvar, eller ansluta sig 

till ett insamlingssystem som tar ansvar, för insamling av förpackningar när de blir avfall. 

Producentansvaret infördes 1994 och för att möta det nya kravet gick näringslivet samman och 

bildade materialbolag som i sin tur bildade Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som idag 

bl a ansvarar för återvinningsstationerna och insamlingen av förpackningar och tidningar. FTI ägs 

av fem materialbolag; Metallkretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk 

Glasåtervinning. Verksamheten drivs utan vinstintresse och det får inte förekomma någon 

ekonomisk utdelning till ägarna (FTI, 2019). För att summera så ansvarar producenterna för att 

förpackningarna till deras produkter samlas in till återvinning, kommunerna ansvarar för att det 

finns ett insamlingssystem för hushållsavfallet, exklusive det avfall som faller inom 

producentansvaret, och konsumenterna ansvarar för att källsortera och lämna in avfallet på bästa 

möjliga sätt. 

 

Sedan 1991 ska alla kommuner utforma en avfallsplan som ska beskriva vilka åtgärder som behövs 

för att kunna hantera avfallet på det mest miljö- och resursmässigt lämpliga sätt för samtliga 

avfallsslag. I avfallsplanen bör det även finnas en beskrivning av nulägesförhållandet samt en 

bedömning av avfallsflödenas framtida utveckling. Det är inte bara kommunerna utan alla EUs 

medlemsländer ska också fastställa en nationell avfallsplan och ett avfallsförebyggande program 

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG. Enligt 83 § i Avfallsförordningen är 

det Naturvårdsverket som ansvarar för att upprätta en avfallsplan samt program för att förebygga 

uppkomsten av avfall. Det som vill uppnås med direktivet är bland annat skydd av miljön och 

människors hälsa. Detta ska uppnås genom att medlemsstaterna förpliktas att vidta förebyggande 

åtgärder samt minska de negativa följderna av uppkomsten av avfall, hanteringen av avfall och 

minska resursförbrukningen. Man vill även minska spridningen av farliga ämnen och främja en 

praktisk tillämpning av avfallshierarkin. I direktivet beskrivs bland annat bestämmelser om hur 

avfallet ska hanteras, tillståndskrav och registreringskrav (Naturvårdsverket, 2019).  

5.2   Optisk sortering 

I Sverige finns det flera olika insamlingssystem för hushållsavfall. Det som Halmstads kommun 

har valt kallas för optisk sortering och avfallet samlas då in i olikfärgade plastpåsar vilka sedan 

slängs i det vanliga sopkärlet. I nuläget är det enbart matavfall som sorteras ut i gröna påsar i 



8 

Halmstad och möjligheten finns att i framtiden även bygga ut för att samla in ytterligare fyra 

fraktioner, nämligen plast-, metall-, och pappersförpackningar samt tidningar, och restavfall 

(brännbart) i påsar med olika färger (Andresen & Quintana, 2019). I sorteringsanläggningen 

sorteras påsarna med hjälp av kameror som kan läsa av de specifika färgerna och slå bort de färgade 

påsarna från rullbandet så att de går till rätt återvinning. För att få en så bra utsortering som möjligt 

så använder HEM olika tekniker för att få bort felsorterat material från matavfallet. Till exempel 

ska transportbandet ha en särskild lutning så att flaskor och glasförpackningar kan rulla ned i ett 

särskilt sopkärl och en fläkt har installerats vilken blåser bort plast och andra lätta föroreningar 

från de gröna påsarna. De har även kommit fram till vilken hastighet på transportbanden som ger 

bäst kvalitet på sorteringen och infört ett system som styr vilken port som lastbilarna ska tippa 

avfallet i för att få bäst fördelning av materialet i tipphallen. Kalibrering på kamerorna som läser 

av de specifika färgerna på påsarna genomförs också oftare än innan då det visat sig ge bättre 

kvalitet på sorteringen (Lazic, 2019). De gröna påsarna är gratis och kan hämtas i matvarubutiker 

och på återvinningscentralerna i kommunen.  

 

212 av 290 kommuner samlar in matavfall i Sverige och 14% (13 st) av dessa använder sig av 

optisk sortering (Avfall Sverige, 2018). Tre av dessa kommuner har även infört fler påsar utöver 

den gröna matavfallspåsen. Eskilstuna är en av de kommuner och de har en orange påse för 

plastförpackningar, en gul för pappersförpackningar, en brun för metallförpackningar, en blå för 

tidningar, en rosa för textilier samt en valfri påse i annan färg för restavfall. Påsarna delas ut via 

posten genom att invånarna hänger ut påsar i brevlådan i de färger de vill ha fler av (Eskilstuna 

Energi & Miljö, 2016). 

 

Företaget som utvecklar och levererar majoriteten av de optiska sorteringsanläggningarna i 

Sverige är Envac Optibag AB. Sedan 1989 har de installerat mer än 25 anläggningar av varierande 

storlek mestadels i Norden (Envac Optibag, 2019). Vårt grannland Norge har procentuellt ungefär 

lika många kommuner som använder sig av optisk sortering som Sverige. Som nämnts tidigare är 

det bara ett fåtal svenska kommuner som använder sig av fler påsar utöver den gröna påsen, medan 

det i Norge är vanligare att kommunerna har 2–4 påsar (Toräng, 2019).  

5.3   Andra insamlingssystem 

Det vanligaste insamlingssystemet för källsorterat matavfall från villahushåll är ett separat kärl, 

som 66% av kommunerna använder sig av (Avfall Sverige, 2019a). Ett exempel på en kommun 

som använder sig av detta system är Örnsköldsvik. Där kan villaägare välja att enbart ha det gröna 

kärlet för restavfall eller så kan de även ha ett extra brunt kärl för matavfall (som först sorteras ut 

i papperspåsar), vilket har en lägre taxa jämfört med om de enbart har det gröna kärlet (Miljö och 

Vatten i Örnsköldsvik AB, 2019).  

 

Ett annat system är flerfackskärl som är valbart i kommunerna i nordvästra Skåne där NSR 

ansvarar för renhållningen. Varje hushåll har då två avfallskärl som har fyra egna sektioner i sig 

där de sorterar matavfall, restavfall, färgade och ofärgade glasförpackningar, hårda plast-

förpackningar, pappersförpackningar, tidningar respektive metallförpackningar (NSR, 2019a).  
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I flerbostadshus är det i många fall vanligt att det finns ett “miljörum” eller “soprum” i eller vid 

byggnaden där de som bor har möjlighet att källsortera sitt avfall (Avfall Sverige, 2019b). Ett lite 

mer ovanligt system däremot är sopsug som bl a finns i Eriksberg, Göteborg där organiskt 

matavfall, papper och restavfall sorteras. Användarna slänger sitt avfall i ett inkast där påsarna 

förvaras tillfälligt innan de, när de är fulla, sugs under jorden till terminalen med hjälp av fläktar 

som bygger upp ett undertryck i rörsystemet (Envac, 2019). 

 

Samtliga insamlingsmetoder som nämnts hittills är exempel på fastighetsnära insamling (FNI). De 

platser för insamling till materialåtervinning som fortfarande är de vanligaste är åter-

vinningsstationer och återvinningscentraler. Stationerna är obemannade och drivs av FTI medan 

centralerna är bemannade och drivs av kommunerna (Avfall Sverige, 2019b).  

5.4   Halmstads kommun  

Halmstads kommun har ca 100 000 invånare och ungefär 68 000 av dessa bor i Halmstad tätort. 

Det är det kommunala bolaget Halmstad Energi och Miljö AB (HEM) som ansvarar för 

insamlingen av hushållsavfall. År 2017 började matavfall från hushållen samlas in i gröna påsar 

som sedan sorteras ut med optisk sortering. Första januari 2019 började Halmstads kommuns nya 

avfallsplan att gälla. Mål 2.1 går ut på att innehållet i hushållens (brännbara) soppåse (även kallat 

restavfall) till år 2025 ska vara rätt sorterat till 75%. Plockanalyser från våren 2018 visade att 

enbart 28% av restavfallet var rätt sorterat och t ex tidningar och förpackningar stod för 35% av 

innehållet och matavfall för 24% (se figur 1). 

  

  
Figur 1. Plockanalys av restavfall i Halmstads kommun våren 2018. * = faller under producentansvar 

(Andresen & Quintana, 2019). 
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Det är inte bara påsen för restavfall som det slängs fel saker i. En plockanalys av de gröna 

matavfallspåsarna visar att 11% av det som slängs i dessa är förpackningar och returpapper och 

2% skulle egentligen sorteras som restavfall (se figur 2). Matavfall som återvinns blir till biogas 

som kan användas som drivmedel och rötrest som användas som biogödsel. Eftersom det inte är 

önskvärt att gödsel som sprids på åkrarna innehåller t ex plast eller metaller är det extra viktigt att 

det enbart slängs matavfall i de gröna påsarna. 

 

 
Figur 2. Plockanalys av restavfall i Halmstads kommun våren 2018. * = faller under producentansvar 

(Andresen & Quintana, 2019). 

5.5   Motivering till studie 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG artikel 4 ska avfallshierarkin (eller 

avfallstrappan som den också kallas) användas som prioritetsordning för hantering av avfall. I 

första hand ska uppkomsten av avfall förebyggas, det näst bästa alternativet är återanvändning, 

sedan materialåtervinning, energiåtervinning och det sista, som i högsta grad ska undvikas, är 

deponering (se figur 3). Att källsortera och återvinna avfall i högre grad istället för att förbränna 

det är därmed önskvärt enligt avfallshierarkin. En studie gjord i Stockholm visar att återvinning 

av bland annat metall, plast, papper och kartong ger en minskad miljöpåverkan och energi-

förbrukning jämfört med förbränning (Ambell, Björklund, Söderman, 2010). Därmed skulle 

detta projekt kunna kopplas till de svenska miljömålen “Begränsad klimatpåverkan” och “Bara 

naturlig försurning” (Sveriges Miljömål, 2019), då till exempel påverkan på växthuseffekten och 

försurning av mark minskar vid en ökad återvinning enligt en livscykelanalys (Ambell, 

Björklund & Söderman, 2010). Studien skulle därmed även kunna bidra till FNs globala 

hållbarhetsmål nummer 11: “Hållbara städer och samhällen”, nummer 12: “Hållbar konsumtion 

och produktion” och nummer 13: “Bekämpa klimatförändringarna” (Globala Målen, 2019).  
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Figur 3. Illustration av avfallstrappan/avfallshierarkin (Liljander, 2015). 

 

Ett av de största problemen inom avfallshantering är felsortering av hushållsavfallet (Bolton, 

Dahlén & Rousta, 2016). Enligt Andersson och Stage (2016) får man en ökad mängd matavfall till 

biologisk behandling om man har ett separat system för att samla in matavfall. Man får då även en 

mindre del som går till förbränning och det ledde enligt deras undersökning till att mer papper och 

förpackningar blev källsorterade. En undersökning i Kiruna (Axiotou, 2017) visade att hela 96% 

av de tillfrågade ansåg att källsortering har en mycket eller ganska betydande roll på hållbar 

utveckling. I samma studie kom de fram till att nästan hälften av respondenterna önskade sig mer 

eller lite mer information om källsortering trots att de hade en god medvetenhet om varför 

källsortering var viktigt. Detta visar hur viktigt det är med tydlig information. En annan studie som 

gjordes i Göteborgsområdet visade att information från tidningar, undervisning och TV-program 

verkar ha störst positiv påverkan vad gäller ökad källsortering (Hjortmo, 2014). Någon liknande 

studie som dessa har dock inte gjorts i Halmstad. För att uppnå det nya målet i avfallsplanen om 

en ökad källsortering anser vi att en studie om vad som skulle kunna få invånare i Halmstad att 

sortera sitt avfall i större utsträckning vore gynnsamt. 

5.6   Hypoteser 

Våra hypoteser, som är baserade på egna erfarenheter, är att yngre människor (18–35 år) 

källsorterar i högre utsträckning än andra åldersgrupper. Vi har även uppfattningen av att det kan 

finnas kulturella skillnader och att de som nyligen flyttat till Sverige inte anammat vanan att 

källsortera ännu. Enligt Oztekin et al. (2017) tyder många undersökningar på att kvinnor är mer 

miljöengagerade än män, särskilt när det gäller inom hushållet. Carlsson-Kanyama och Räty 

(2008) menar att mäns livsstil och konsumtionsmönster har en större negativ miljöpåverkan än 

kvinnors. Därför antar vi att kvinnor källsorterar i större utsträckning än vad män gör. En risk för 

exempelvis böter vid felaktig källsortering tror vi skulle motivera fler till att källsortera rätt då 

ekonomiska konsekvenser troligen har en stor påverkan på människor. Vi tror även att 

undersökningen kommer visa att majoriteten inte känner till att det är lag på att man som 

konsument ska källsortera sitt avfall. 
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5.7  Syfte med studien 

Syftet med studien är att ta fram ett underlag om vad som kan få fler invånare att källsortera.  

 

Förhoppningen är att Halmstads kommun och HEM sedan kan använda sig av resultaten i sitt 

arbete för att uppnå mål 2.1 i den nya avfallsplanen; att innehållet i hushållens soppåse till år 

2025 ska vara rätt sorterat till 75%. Förhoppningen är även att andra kommuner ska kunna bli 

inspirerade av studien till att arbeta för att deras invånare ska källsortera i större utsträckning. 

5.8  Frågeställningar 

Den huvudsakliga frågeställningen för studien är följande: Vad skulle krävas för att få invånare i 

Halmstad att sortera sitt avfall i högre grad? För att kunna komma fram till en slutsats har vi 

specificerat ytterligare tre frågor som vi vill ha svar på genom intervjuer med invånare i 

Halmstad: 

1. Finns skillnader mellan olika grupper av invånare gällande hur de källsorterar sitt avfall? 

2. Av vilken anledning källsorterar de som redan gör det idag? Och av vilken anledning 

källsorterar inte de som inte gör det idag? 

3. Hur bra kunskap har invånarna om källsortering? 

 

 

 

6  Metod 

6.1  Studiedesign  

För att få fram representativa svar från invånare i Halmstad valde vi i samråd med HEM att 

begränsa studien geografiskt genom att genomföra intervjuer med invånare i Vallås. Stadsdelen 

ligger i östra delen av Halmstad och har en befolkningsmängd på ca 6 000 personer (Halmstads 

kommun, 2019). I Vallås bor det både yngre och äldre och det finns både barnfamiljer och 

ensamhushåll. Det finns personer med svensk och utländsk bakgrund och en variation mellan 

villor, hyreshus och bostadsrätter, och ger därför en bra representation av Halmstad tätort. 

 

Att genomföra intervjuer valde vi för att vara säkra på att få svar från så många som möjligt. Vi 

valde att inte skicka ut enkäter då det inte ger lika många svar som när man söker upp folk fysiskt 

eller ringer upp dem. Samtal gör det också möjligt för deltagarna att ställa frågor om det är något 

de inte förstår och för oss att be dem utveckla ett svar som är otydligt (Kylén, 2004). Till samtliga 

intervjuer användes ett frågeformulär (se bilaga 1) med både kvalitativa och kvantitativa frågor. 

De togs fram i samråd med vår handledare från högskolan, Marie Mattsson, och kontaktpersoner 

på HEM, Angelica Quintana och Mats Andresen, vilka arbetar på verksamhetsområdet 

Återvinning som miljösamordnare och verksamhetsområdeschef. För att undersöka frågornas 

lämplighet och tidslängd för intervjun testades frågorna på totalt fem försökspersoner innan de 

riktiga intervjuerna påbörjades. Då vi var två som skulle genomföra intervjuerna parallellt var det 
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extra viktigt att vi båda genomförde provintervjuer och sedan diskuterade hur de hade gått för att 

säkerställa att frågorna fungerade för oss båda (Kylén, 2004). Ett formulär med frågorna på 

engelska förbereddes också utifall någon deltagare inte skulle förstå svenska.  

 

Sammanlagt bestod frågeformuläret av 23 frågor. Enligt Ejlertsson (2005) är detta ett rimligt antal 

då ett frågeformulär inte bör överstiga 40–50 frågor. Vi delade in frågeformuläret så att de första 

9 frågorna handlade om uppgifter om personen, t ex ålder, kön och inkomst. Fråga nummer 10 var 

om de källsorterade och om de svarade ja skulle de sedan svara på vilka fraktioner de sorterar. 

Alternativen var matavfall, plast, pappersförpackning, tidningar, metall, glas och farligt avfall, 

alltså sammanlagt 7 olika fraktioner. Därefter fortsatte några frågor om återvinning för att avsluta 

med två öppna frågor. Den första om vad de tänkte på när de hör om företaget HEM och den andra 

om de hade några övriga kommentarer eller tips angående avfallshanteringen i Halmstad. Genom 

att dela upp frågorna i olika delar ökar det förståelsen (Ejlertsson, 2005). Intervjuerna varade i 

genomsnitt 10 min vilket räcker för att gå på djupet inom ett begränsat område enligt Kylén (2004).  

6.2   Genomförande  

Studien genomfördes till en början med telefonintervjuer då vi först presenterade oss och vårt syfte 

med samtalet (för exakt presentation se bilaga 1). Telefonnummer till invånare i Vallås valdes ut 

slumpmässigt och togs fram med hjälp av söktjänsten Eniro. Varje person blev uppringd två gånger 

för att ge personen en chans att svara. En stor del av dem vi ringde besvarade dock inte samtalet 

vilket gjorde att svarsfrekvensen bland dem vi ringde var ganska låg. Därför valde vi att vid tre 

tillfällen på 1–2 timmar per tillfälle intervjua besökare på Ica Supermarket i Vallås, vilket var mer 

tidseffektivt. Efter intervjuerna på Ica saknades fortfarande svar från invånare som bott i Sverige 

0–5 år. Därför tog vi kontakt med ett språkcafé i Vallås där vi sedan genomförde ytterligare några 

intervjuer.  

 

Totalt intervjuades 62 personer med vårt frågeformulär. Majoriteten av dessa bor i Vallås och ett 

fåtal bor någon annanstans i Halmstad. När vi stod på Ica valde vi att även intervjua invånare som 

inte bor i Vallås och som var villiga att ställa upp för studien, eftersom de ändå bor i Halmstad och 

därmed var relevanta för vårt arbete.  

 

Under intervjuerna antecknades svaren på utskrivna papper med frågeformuläret eller på iPad 

direkt i ett Excel-dokument. Efter varje intervju gick vi igenom anteckningarna och kompletterade 

med kommentarer vi missat att anteckna under intervjun. Vi valde att inte använda oss av 

bandspelare för att spela in intervjuerna då det skulle kunna hämma deltagarna (Kylén, 2004). De 

skulle exempelvis kunna bli störda av att veta att de blir inspelade och potentiella deltagare skulle 

kunna bli avskräckta till att ställa upp. Vi skulle dessutom behöva lyssna på samtliga intervjuer 

fler gånger, vilket vi inte anser var nödvändigt då intervjuerna var tillräckligt korta för att vi skulle 

hinna anteckna under tiden.  

 

Svaren från intervjuerna har analyserats i Excel. Olika typer av diagram har skapats för att se 

skillnader och samband mellan olika grupper av invånare och deras vanor, kunskaper och åsikter 

om källsortering. Stapeldiagram valdes för vissa resultat då de är enkla att tolka (Ejlertsson, 2005). 

Olika färger och mönster för staplarna valdes för att lättare skilja de olika värdena åt så att det ska 
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vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att förstå resultatet. En utav frågorna i enkäten 

var, som nämnts tidigare, “Vad källsorterar du (vanligtvis)?” och de fraktioner vi var intresserade 

av att veta ifall de källsorterade eller inte var följande: matavfall, plastförpackningar, 

pappersförpackningar, tidningar och returpapper, metall, glas och farligt avfall. Vid jämförande av 

invånarnas källsorteringsvanor valde vi att räkna ut hur många procent av den specifika gruppen 

som källsorterar samtliga 7 fraktioner, 6 fraktioner, 5 fraktioner, osv. Därför säger alltså dessa 

jämförelser ingenting om vilka fraktioner de källsorterar utan enbart hur många fraktioner. De 

övriga kommentarerna och tipsen från invånarna har sammanställts för att se vilka åsikter som var 

återkommande och mest relevanta för vår studie.  

6.3   Litteratursökning  

Till bakgrunden gjordes en litteratursökning genom databasen Diva med sökordet “källsortering”, 

åren 2010–2018. Av 55 resultat valdes tre rapporter ut medan några andra sparades som inspiration 

till våra enkätfrågor. Andra rapporter valdes ut efter att en redan utvald uppsats refererat till de. 

En sökning på databasen OneSearch gjordes med sökorden “källsortering” & “klimatpåverkan” 

som gav ett resultat med en rapport som var relevant för vår studie och därmed valdes ut. 

Ytterligare en sökning gjordes genom databasen ScienceDirect med sökorden “recycling” & 

“Sweden”, åren som valdes ut var 2015–2019 med Article type: research articles och Publication 

title: waste management and resources & conservation and recycling. Vi fick då 21 resultat och 

utifrån dessa valdes tre artiklar ut till vårt arbete.  

Resterande rapporter och andra dokument har vi fått rekommenderat av personer som arbetar med 

avfallsfrågor från olika kommuner med optisk sortering samt kontaktpersoner på Envac Optibag 

och Avfall Sverige (kommunernas branschorganisation för avfallshantering). Dessa intervjuades 

via mejl och telefon för att få information och tips om hur de arbetat för att få fler att sortera sitt 

avfall på rätt sätt, främst med optisk sortering som insamlingssystem då det är det som Halmstads 

kommun har idag.  
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7  Resultat  

7.1  Skillnader i källsorteringsvanor 

Utav de personer som ställde upp på vår intervjuundersökning kan vi se flera tydliga skillnader 

vad gäller källsorteringsvanor och olika grupper av människor. En jämförelse av kvinnor och män 

visar att kvinnor källsorterar i något större utsträckning än vad män gör. Till exempel svarade 72% 

av kvinnorna att de källsorterar samtliga fraktioner medan enbart 45% av männen svarade samma 

sak (se figur 3).  
 

 
Figur 3. Antal fraktioner som invånare källsorterar. En jämförelse mellan kvinnor och män. Antal svarande 

Kvinnor: 29. Antal svarande Män: 33.  

 

En tydlig skillnad visar också en jämförelse av de olika åldersgrupperna, då de som är över 65 år 

källsorterar mest och de mellan 18–35 år minst (se bilaga 3, figur A). Då de som är över 65 år ofta 

är pensionärer källsorterar även de mer än studenter, som i många fall ingår i åldersgruppen 18–

35 år. Arbetande källsorterade ungefär lika mycket som pensionärer (se figur 4). En jämförelse 

mellan hur många fraktioner man källsorterar och hur stor månadsinkomst man har visar att de 

som tjänar mellan 20 000 - 40 000 kr källsorterar mer än de som har en inkomst under 20 000 (se 

bilaga 3, figur B). De som tjänar över 40 000 fick vi enbart 3 svar från och kan därför inte dra 

några slutsatser om. Det var även 3 deltagare som inte ville ange sin månadsinkomst.  
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Figur 4. Antal fraktioner som invånare källsorterar. En jämförelse mellan arbetande, studerande och 

pensionärer. Antal svarande Arbetande: 28. Antal svarande Studerande: 11. Antal svarande Pensionärer: 

17.  
 

En jämförelse mellan olika typer av boenden visar att de som bor i villa, radhus eller bostadsrätt 

källsorterar i lite större utsträckning än de som bor i hyresrätt (se figur 5). Har man tillgång till ett 

miljörum eller soprum där det finns möjlighet att källsortera nära hushållet källsorterar man i lite 

större utsträckning jämfört med om man inte har det (se bilaga 3, figur C). 
 

 
Figur 5. Antal fraktioner som invånare källsorterar. En jämförelse mellan de som bor i villa/radhus, 

hyresrätt och bostadsrätt. Antal svarande Villa/radhus: 27. Antal svarande Hyresrätt: 20. Antal svarande 

Bostadsrätt: 11.   
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Av samtliga deltagare i studien var det 7 personer som har bott i Sverige 0–5 år och resterande har 

bott i Sverige mer än 5 år. 3 av de 7 uppgav att de inte källsorterar någon fraktion, då de inte har 

möjlighet till det på det asylboende eller hostel de bor på. Över 60% av de som bott i Sverige mer 

än 5 år källsorterar samtliga fraktioner medan ingen av de som bott här i kortare tid gör det (se 

figur 6).  

 

 
Figur 6. Antal fraktioner som invånare källsorterar. En jämförelse mellan invånare som bott i Sverige 0–5 

år och över 5 år. Antal svarande 0–5 år: 7. Antal svarande Över 5 år: 55. 

 

Vad gäller de gröna påsarna uppgav 74% av samtliga att de använder sig av dem. Kvinnor 

använder dem i större utsträckning än män (83% respektive 67%). Pensionärer använder dem i 

högst utsträckning (94%), följt av de arbetande (83%), medan enbart 27% av de studerande 

använder sig av dem. Utav de som bor i villa/radhus och bostadsrätt använder nästan 90% av 

respektive grupp de gröna påsarna medan ca 60% av de som bor i hyresrätt använder dem (se 

figurer i bilaga 3, figurer D-F).  

 

Den vanligaste fraktionen som de tillfrågade uppgav att de källsorterar är glas och de två fraktioner 

som källsorteras minst är matavfall och pappersförpackningar (se figur 7).  
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Figur 7. Procent av respektive fraktion som samtliga deltagare källsorterar. Antal svarande: 62. 

7.2   Anledningar till källsorteringsvanor 

Frågan “Varför källsorterar du?” ställdes till samtliga som uppgett att de källsorterar minst en 

fraktion. Det var en öppen fråga och de hade möjlighet att svara flera anledningar. Majoriteten av 

de tillfrågade svarade att de källsorterar för miljöns skull, en mindre del svarade “för att man ska” 

och resterande uppgav olika svar (se figur 8).  
 

 
Figur 8. Procent av olika anledningar till varför invånare källsorterar minst en fraktion. Antal svarande: 58. 
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Till dem som uppgav att de inte källsorterar samtliga fraktioner ställdes följdfrågan “Varför 

källsorterar du inte?”. Den vanligaste anledningen var att man inte orkar, följt av att man anser att 

det är för långt till närmaste återvinningsstation från deras hem (se figur 9).  

 

 
Figur 9. Procent av olika anledningar till varför invånare inte källsorterar samtliga fraktioner. Antal 

svarande: 26. 

7.3   Kunskap om källsortering 

Nästan 60% av de tillfrågade svarade att de hade fått tillräckligt med information från kommunen 

för att kunna sortera rätt (se bilaga 3, figur G). Av de som svarade nej på frågan var det några som 

utvecklade sitt svar och förklarade att de hittat information på andra sätt men att de inte kan minnas 

att det var från just kommunen.  

 

Knappt hälften av de tillfrågade hade kännedom om att det är lag på källsortering (ca 45%). Det 

var ingen skillnad på kännedomen hos män respektive kvinnor men däremot vid jämförelse av 

åldersgrupper. 66+ var den enda åldersgruppen inom vilken fler personer svarade ja än nej på 

frågan om de visste att det fanns lag på källsortering. Åldersgruppen med minst vetskap var 36–

50 år då knappt en tredjedel var medvetna om detta (se figur 10).  
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Figur 10. Procent av åldersgrupperna som svarade ja, delvis respektive nej på frågan “Känner du till att det 

är lag på att vi som konsumenter ska källsortera vårt avfall enligt Miljöbalken?”. Antal svarande 18–35 år: 

19. Antal svarande 36–50 år: 16. Antal svarande 51–65 år: 11. Antal svarande 66+ år: 16. 

 

För att se huruvida invånarna känner till avfallsplanen för Halmstads kommun ställdes frågan 

“Känner du till att det finns en avfallsplan som beskriver hur avfallshanteringen i Halmstad ska 

genomföras och att det finns olika mål för hur avfallshanteringen ska förbättras?”. Resultatet visar 

att drygt 70% av de tillfrågade inte känner till den. I åldersgruppen 18–35 år var det ingen som 

hade hört talas om den och de som procentuellt hade bäst kännedom var åldersgruppen 51–65 år 

där 45% svarade att de kände till avfallsplanen (se figur 11).  
 

 
Figur 11. Procent av åldersgrupperna som svarade ja, delvis respektive nej på frågan “Känner du till att det 

finns en avfallsplan som beskriver hur avfallshanteringen i Halmstad ska gå till och att det finns olika mål 

på hur avfallshanteringen ska förbättras?”. Antal svarande 18–35 år: 19. Antal svarande 36–50 år: 16. Antal 

svarande 51–65 år: 11. Antal svarande 66+ år: 16. 
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För att se hur många som känner till bolaget som är ansvariga för insamlingen av avfall i 

kommunen frågade vi “Vad tänker du på när du hör om företaget HEM?” och förtydligade med 

“Halmstad Energi och Miljö” ifall de inte kände till förkortningen HEM. Av samtliga deltagare 

var det flest som svarade något om sopor, avfall eller återvinning. Det var något fler som 

associerade bolaget med något positivt jämfört med negativt och 16% kände inte alls till HEM (se 

figur 12).  

 

 
Figur 12. Procent av olika svar på frågan “Vad tänker du på när du hör om företaget HEM?”. Antal 

svarande: 62. 

7.4   Motivation till källsortering 

Hälften av de tillfrågade trodde att det skulle bli en bättre utsortering genom ekonomiska styrmedel 

som till exempel böter vid felsortering (se bilaga 3, figur H). Drygt två tredjedelar svarade att de 

blir motiverade till att källsortera när de hör eller läser om fakta rörande återvinning, till exempel 

att ett bananskal som blir till biogas kan göra så att en bil åker 100 meter (se figur 13). Många av 

de som redan källsorterade alla eller flera fraktioner svarade nej då de redan var fullt motiverade 

till källsortering. 
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Figur 13. Antal procent av invånarna som svarade ja, delvis respektive nej på frågan “Om du läser/hör att t 

ex “ett bananskal som återvinns och blir till biogas kan göra så att en bil åker 100 meter”, motiverar detta 

eller liknande fakta dig att sortera ditt avfall?”. Antal svarande: 60. 

 

HEM har som ambition att i framtiden utöka sin optiska sortering och samla in fler fraktioner i 

olikfärgade påsar. För att se vilken inställning invånarna har till detta system idag ställdes frågan 

“Tror du att det hade bidragit till en förbättrad källsortering att införa fler påsar utöver de gröna 

matavfallspåsarna, med olika färger att källsortera i? T ex en påse för plast, en för metall osv, och 

att man kan slänga samtliga i den vanliga soptunnan.” 60% svarade ja, medan de som svarade nej 

eller delvis var ca 20% vardera (se figur 14). 

 

 
Figur 14. Antal procent av deltagarna som svarade ja, delvis respektive nej på frågan “Tror du att det hade 

bidragit till en förbättrad källsortering att införa fler påsar utöver de gröna matavfallspåsarna, med olika 

färger att källsortera i? T ex en påse för plast, en för metall, osv, och att man kan slänga samtliga i den 

vanliga soptunnan.”. Antal svarande: 62. 

 
 
 

68

8

23

%

Ja Delvis Nej

6021

19

%

Ja Delvis Nej



23 

En av de sista frågorna i enkäten var huruvida de tillfrågade hade blivit mer motiverade att 

källsortera efter vår intervju. 64% av de tillfrågade svarade att de blev mer motiverade (se figur 

15). Andelen som svarade ja av de som inte sorterade alla fraktioner var något högre (69%). Precis 

som ovan utvecklade några av de som svarade nej sitt svar genom att förklara att de redan 

källsorterar allt och kan därför inte bli mer motiverade.  

 

 
Figur 15. Antal procent av deltagarna som svarade ja, delvis respektive nej på frågan “Har du blivit mer 

motiverad att källsortera efter denna intervju?”. Antal svarande: 62. 

7.5   Övriga kommentarer  

En av de vanligaste kommentarerna vi fick var att invånarna är frustrerade och besvikna på att det 

har saknats en återvinningsstation på Vallås i drygt två år. Det var också ett par stycken som 

påpekade att det brukar vara fullt i containrarna vid de återvinningsstationerna som de besöker. 

Flera önskade att kommunen ska öka antalet återvinningsstationer så det är närmare till dem, att 

det ska finnas fler miljöstugor och miljörum/soprum även till dem som bor i villa, så att man ska 

slippa kör bil för att återvinna. Två andra önskemål är att det ska vara lättare att hitta till 

återvinningsstationerna (bättre skyltat) och att det ska finnas möjlighet att lämna in glödlampor i 

affärer eller vid återvinningsstationer. Vad gäller kommunikationen fick vi tips om att göra mer 

upplysningar på radio, tv och nyheter, skicka ut mer information oftare eftersom det annars är lätt 

att glömma och att det behövs mer information på fler språk. Ett tips är också att använda någon 

typ av blindskrift på marken vid återvinningsstationer och att påsarna för optisk sortering kan vara 

i olika material så att de med nedsatt syn eller de som är blinda kan känna skillnad på påsarna (se 

bilaga 4 för fullständig sammanfattning av kommentarer).  
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8  Diskussion  

Våra resultat från intervjuerna visar på tydliga skillnader mellan olika grupper av människor. Till 

exempel källsorterar kvinnor mer än män, de som bor i villa, radhus och bostadsrätt mer än de i 

hyresrätt, åldersgruppen 18–35 källsorterar minst och de över 65 år mest (frågeställning 1). Den 

främsta anledningen till att folk källsorterar är för miljöns skull och av de som inte källsorterar 

samtliga fraktioner uppgav de flesta att det antingen beror på att de inte orkar eller att de har för 

långt till en återvinningsstation (frågeställning 2). Majoriteten av de tillfrågade tyckte att de har 

fått tillräckligt med information från kommunen för att kunna sortera rätt, men knappt hälften 

kände till att det finns lag på att man ska källsortera och knappt en tredjedel hade hört talas om 

Halmstads kommun avfallsplan (frågeställning 3).  

8.1  Metoddiskussion  

Som redan nämnts i metoden ändrade vi vår metod från telefonintervjuer till fysiska möten. Till 

telefonintervjuerna valdes deltagarna ut så att vi skulle ha ett så jämnt antal från varje åldersgrupp 

som möjligt. Detta var inte lika lätt vid de fysiska mötena att lyckas med eftersom vi inte kunde 

avgöra någons ålder och vi inte ville tacka nej till någon som ville ställa upp men som vi redan 

hade många resultat från i den åldersgruppen. Den målgrupp som var mest villig att delta i studien 

var pensionärer, både via telefon och på Ica. Invånare i medelåldern som hade tid till att svara på 

enkäten var det betydligt svårare att hitta. Ett annat problem vi stötte på med intervjuerna var att 

några invånare verkade vara villiga att ställa upp men då de inte hade tillräckliga kunskaper i 

svenska eller engelska gick det inte att genomföra en intervju.  

 

En annan metod för insamling av svar på vår enkät hade kunnat vara att skicka ut ett frågeformulär 

via nätet, som med hjälp av tolkar skulle kunna översättas till flera språk. Detta hade eventuellt 

kunnat leda till fler svar om det hade fått en bra spridning av formuläret. Nackdelarna hade dock 

varit att det skulle vara svårt att fastställa att enbart invånare i Vallås och/eller Halmstad svarar 

och att vi skulle få in ungefär lika många svar från olika grupper, t ex pensionärer och studerande. 

Det hade inte heller varit lika lätt för deltagarna att ställa frågor till oss om någon fråga skulle vara 

otydlig för dem.  

8.2  Resultatdiskussion  

8.2.1  Skillnader i källsorteringsvanor 

Resultatet visade att den vanligaste fraktionen som invånare i Halmstad sorterar är glas och det 

går även att se på statistik från FTI. De för statistik över samtliga kommuner i Sverige och hur 

mycket varje person i genomsnitt källsorterar av olika fraktioner. Halmstad ligger mycket nära 

riksgenomsnittet förutom vad gäller plast och tidningar (FTI, 2019).  

 

Våra resultat visar på att de som bor i villa/radhus och bostadsrätt källsorterar i högre utsträckning 

än de som bor i hyresrätt, detta gäller även för andra kommuner, exempelvis Mjölby (Persson, 
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2019) och Tranås (Ross, 2019). I Trosa har de även sett att sorteringen varit bättre i enskilda kärl 

jämfört med containrar med många användare (Karlsson, 2019). Även i ett annat land som Litauen 

visar studier på att de som bor i villor sorterar bättre än de som bor i flerfamiljshus (Hage et al., 

(2016). Våra intervjuer visade även att de som har tillgång till ett miljörum källsorterar i något 

större utsträckning än de som inte gör det och att majoriteten är positiva till att utöka antalet 

olikfärgade påsar att källsortera i. Att fastighetsnära insamling ger en bättre utsortering av avfall 

är välkänt och styrks av flera studier även i andra länder såsom Sydafrika (Du Toit & Wagner, 

2018), Tjeckien (Struk, 2017) och Litauen (Hage et al., 2016).  

 

Ett av de tydligaste resultaten är att de yngre (18–35 år) och studerande sorterar i lägst utsträckning 

medan pensionärer sorterar betydligt mer. Detta var något som förvånade oss då vi trodde att de 

yngre skulle sortera mer. Att studenter sorterar i lägst utsträckning bekräftas av en 

renhållningsarbetare vid namn Nicklas Kryger i ett reportage från programmet Maträddarna på 

SVT (Maträddarna, 2018). En studie som gjordes med svenska och bulgariska studenter visar dock 

på ett annat resultat då 86% av de svenska och 56% av de bulgariska studenterna uppgav att de 

källsorterade i hemmet. Endast fyra procent av de svenska studenterna uppgav att de inte 

källsorterade alls. De som medverkade i studien var elever som läste en naturvetenskaplig 

kandidatexamen och främst kvinnor (Alriksson & Stoeva, 2017). Detta tror vi kan ha en påverkan 

på resultatet då en som läser en naturvetenskaplig utbildning oftast, enligt egna erfarenheter, är 

mer miljömedveten. En intressant vidareutveckling skulle vara om en undersökning av olika 

program på utbildningar genomfördes för att se om det finns skillnader mellan vad för ämne 

studenter läser och vad de har för källsorteringsvanor.  

 

Av de invånare som bott i Sverige mindre än 5 år fick vi endast in ett lägre antal svar från, men av 

dem kunde vi se att ingen källsorterade samtliga fraktioner och att ett par stycken inte källsorterade 

något. Att personer med utländsk bakgrund inte källsorterar i så stor utsträckning bekräftas även 

av Farah och Kolanowska (2010) i deras arbete där de intervjuat utomeuropeiska invandrare i 

Angered om deras förhållande till källsortering. Personerna de intervjuade berättade om att de i 

sina hemländer slängde allt slags avfall i samma påse men att de blev mer miljömedvetna efter att 

ha flyttat till Sverige och därmed börjat källsortera mer med tiden. Något som de däremot inte 

verkade så angelägna om att källsortera var matavfall, vilket heller ingen av de vi intervjuade som 

bott en kort tid i Sverige uppgav att de källsorterar.  

 

Våra resultat visade även att de som hade en högre inkomst källsorterade i större utsträckning än 

de med en lägre inkomst. En studie i Colombia visar att även där sorterar invånare med högre 

socioekonomisk klass ut sitt avfall i högre grad än de med lägre socioekonomisk klass (Padilla & 

Trujillo, 2018). Några av deras förslag på åtgärder för att få den fattigaste populationen att 

källsortera är att höja utbildningsnivån och att göra internet mer tillgängligt. Då Sverige redan har 

en relativt hög utbildningsnivå och tillgång till internet är dessa åtgärder förmodligen inte lika 

effektfulla här som i mindre rika länder. Däremot vill vi poängtera att vi tror att det finns ett 

samband mellan välfärd och källsorteringsvanor vilket kan vara bra för kommuner att ha i åtanke.  

8.2.2  Anledningar till källsorteringsvanor 

Majoriteten av de tillfrågade var snabba med att svara att de källsorterar för miljöns skull. Detta 

resultat tycker vi känns lovande då det visar att invånarna är medvetna om varför det är bra att 
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källsortera och att de inte gör det enbart för att det är något de blivit tillsagda att göra. Det var även 

ett par stycken som angav att de tycker det är roligt med källsortering. För att etablera en ny vana 

menar Vibom (2008) att det är viktigt att man tycker aktiviteten är rolig eller intressant och man 

kan med fördel genomföra aktiviteten tillsammans med någon.  

 

Anledningar till att deltagare i vår studie inte källsorterar minst en fraktion är främst på grund av 

att de inte orkar eller har för långt till en ÅVS. En mindre del uppgav att det beror på att de inte 

har rutiner för det eller inte har plats för det i hemmet. Det var även totalt tre stycken som uppgav 

att de inte har möjlighet till det där de bor (i studentlägenhet och asylboende), och lika många som 

svarade att de inte vet hur man källsorterar eller att man ska källsortera. Detta bekräftas även av 

Hage et al. (2016) där de skriver att huvudorsaken (79%) till varför individer inte källsorterade var 

på grund av bekvämlighet, dvs att de tyckte att avsaknaden av containers eller avståndet till en 

sådan var avskräckande.  

 

Under våra intervjuer var det ingen som svarade att de inte källsorterar för att de inte bryr sig om 

miljön eller inte tror att källsortering gynnar miljön. Vi tror dock ändå att det kan finnas personer 

som inte är övertygade om varför källsortering gynnar miljön och därför kan detta behöva 

informeras mer om.  

 

Av våra respondenter var det en som svarade att hen källsorterar för att personens mamma sa att 

man ska göra det. En hypotes vi hade innan vi började med intervjuerna var att fler personer skulle 

svara att de källsorterar på grund av påtryckning från någon i deras närhet, t ex en partner, barn 

eller nära vän. Vad människor i ens närhet gör och vad de källsorterar spelar större roll i ett land 

som Litauen jämfört med Sverige, där källsorteringssystemet är mer utvecklat (Hage et al., 2016). 

Detta kan man även se från en studie i Ghana där respondenterna påstod att om människorna i 

samhället källsorterade skulle även de göra det. De kände även att deras grannar förväntade sig att 

de skulle källsortera (Alhassan et al., 2018).  

8.2.3  Kunskap om källsortering 

Eftersom invånarna i kommunen hade möjlighet att tycka till om den nya avfallsplanen medan den 

togs fram och eftersom vi kopplat detta arbete till ett av målen ansåg vi att det vore intressant att 

se ifall invånarna har någon kännedom om den. Att invånarna hade relativt låg kännedom om både 

avfallsplan och lagen om källsortering var något vi förväntade oss. Vad gäller lagen om 

källsortering var det de över 65 år som hade störst kännedom, vilket skulle eventuellt kunna bero 

på att de levt längst och därmed haft fler år på sig att höra talas om den, eller att de är pensionärer 

och därmed har mer tid över till att sätta sig in i avfallsfrågor jämfört med en arbetande eller 

studerande person.  

 

Vi kunde inte se något samband mellan att de som har hög kännedom om lagen på källsortering 

och/eller avfallsplanen källsorterar i större utsträckning än de som har låg kännedom. I viss mån 

tror vi att det hade gjort skillnad ifall kännedomen hade ökat hos invånarna, men utan någon typ 

av belöning för de som anstränger sig för att uppnå målen i avfallsplanen eller något slags straff 

för de som inte följer lagen om källsortering, påverkar det förmodligen inte invånarna i någon 

större utsträckning. På grund av att kännedomen om avfallsplanen var så låg är detta något som 
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kommunen skulle kunna informera mer om för att göra invånarna mer engagerade i frågan. Främst 

till de unga (18–35 år) då ingen av dessa svarade att de hade hört talas om den.  

8.2.4  Motivation till källsortering 

Ifall ekonomiska styrmedel skulle leda till en förbättrad källsortering var deltagarna i studien inte 

helt överens om. Hälften svarade att de trodde detta men ett flertal av dem påpekade att det ändå 

inte är ett riktigt bra alternativ, då det inte är ett trevligt sätt att göra det på även om det kanske 

hade gett en viss positiv effekt. Det var något fler som svarade att de blir motiverade av att höra 

eller läsa fakta om källsortering.  

 

Mer än hälften av de tillfrågade tycker att det vore en bra idé att införa fler påsar utöver den gröna 

matavfallspåsen. En kundundersökning i Örebro visar att invånare i villor som sorterar i 

olikfärgade påsar tycker det är enklare än att lämna avfallet vid en ÅVS. Inget talar emot att detta 

också skulle vara fallet för de i flerbostadshus. En annan kundundersökning i Eskilstuna år 2017 

visar att 98% av invånare i villor är mycket eller ganska nöjda med sortering i olikfärgade påsar 

(Avfall Sverige, 2018). Detta i kombination med att majoriteten av Halmstadborna redan innan 

införandet av fler påsar är positivt inställda till det visar på goda förutsättningar för det framtida 

införandet. Av de som i vår studie svarade att det delvis är en bra idé eller inte en bra idé tror att 

påsarna kommer användas till andra ändamål, medan vissa andra svarade att de är nöjda med deras 

nuvarande system och därför inte skulle vilja byta.  

 

Större delen av de tillfrågade svarade att de blivit mer motiverade av att källsortera efter vår 

intervju, vilket kan visa på att korta och enkla dialoger om källsortering ger en positiv effekt. 

8.2.5  Felkällor och andra svårigheter med studien 

Eftersom vi valde att avgränsa studien till Vallås tror vi att resultatet är representativt för staden 

Halmstad. Om källsorteringsvanorna i Halmstads kommun skulle undersökas, och för då även 

invånare som bor på landsbygden och i mindre samhällen, skulle resultaten förmodligen kunna 

visa något annat. Även om Vallås-borna inte har en ÅVS för tillfället i just Vallås så har de enbart 

ett fåtal kilometer till närmsta ÅVS, medan de som bor på landsbygden kan ha betydligt längre 

avstånd vilket kan påverka deras källsorteringsvanor.  

 

När vi gjorde telefonintervjuer hände det ett flertal gånger att personer la på luren eller svarade att 

de inte ville delta i studien efter att vi förklarat vad den handlade om. En hypotes vi har är att de 

som inte ville ställa upp inte källsorterar så många fraktioner och att det var flera av de som ställde 

upp som har ett visst intresse för källsortering och/eller miljöfrågor generellt och därmed 

källsorterar mer. Därför finns det en risk att vårt resultat inte är helt representativt för samtliga 

invånare i Halmstad. En annan felkälla kan också vara att de som deltog vill framstå som att de är 

bättre på källsortering än vad de faktiskt är, exempelvis för att vi skulle tycka att de var duktiga, 

och därmed inte svarade sanningsenligt. Alternativt att de tror att de är bättre på att källsortera än 

vad de faktiskt är, vilket skulle kunna bero på bristande kunskap om vad som ska sorteras som 

vad.  
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En annan potentiell felkälla är att vi var två stycken som höll i intervjuerna och att deltagarna 

eventuellt skulle kunna uppge olika svar beroende på vem som intervjuar dem. Fastän vi försökte 

ställa frågorna så enhetligt som möjligt så är vi ändå två olika individer med olika dialekter, 

kroppsspråk och utstrålning. Hade vi endast använt oss av enkäter som personerna själva fått fylla 

i hade vi eliminerat den så kallade intervjuareffekten där respondenten vid en intervju påverkas av 

intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor (Ejlertsson, 2005).  

8.3  Åtgärder för bättre sortering  

8.3.1  Kommunikationsinsatser  

Från våra intervjuer fick vi in ett antal förslag på förbättringar angående kommunikationen. Bland 

annat ansåg några personer att mer upplysningar ska göras på radio, tv och nyheter och en person 

nämnde att den tyckte om Pantameras reklam. Pantamera är ett varumärke som drivs av Returpack 

AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor (Pantamera, 2019). De har mycket reklam 

på tv och har bl a använt sig av olika kända samarbetspartners som exempelvis Rolandz, Linda 

Pira, e-sportprofiler och TV4. De har ofta satsat på att använda sig av låtar i sina reklamer vilket 

också kan öka chansen till att budskapet får en bättre spridning. Bolag som HEM och FTI skulle 

kunna ta inspiration av Pantamera och deras informationskampanjer, då vi har uppfattningen av 

att väldigt många känner till och gillar dem.  

 

Idag har privatpersoner, föreningar och företag möjlighet att komma på fysiska studiebesök på 

HEMs optiska sorteringsanläggning på Kristinehed i Halmstad. En förbättringsmöjlighet skulle 

kunna vara att införa digitala studiebesök. Detta är något som Pantamera har för sin anläggning i 

Norrköping. Då får de som inte har möjlighet att besöka anläggningen en möjlighet att se med 

deras egna ögon hur det går till. Företaget har filmat anläggningen med en 360°-kamera och lagt 

in några filmer som visar vad som händer på olika ställen i anläggningen samt ett antal 

informationspunkter som berättar mer (Pantamera, 2019).  

 

En grupp som vi vet har varit på många fysiska studiebesök på HEMs sorteringsanläggning är 

pensionärer och det är även den grupp som använder de gröna påsarna i högst grad. Därför skulle 

det kunna vara en bra idé att samarbeta mer med exempelvis högskolor och andra 

studieverksamheter för vuxna för att motivera 18–35 åriga studenter att använda den gröna påsen, 

då majoriteten av dem inte gör det idag.  

 

Vi fick förslag på att information om källsortering ska skickas ut oftare för att man inte ska glömma 

att göra det. Detta bekräftas av Briskov och Svantesson (2018) samt Hage et al. (2016) som skriver 

att det krävs en kontinuerlig kommunikation för att säkerställa en god avfallshantering. I Tranås 

är detta något de märkt av då de inte genomfört så många informationskampanjer efter att de 

införde gröna påsar och sorteringen blir sämre för varje plockanalys de genomför (Ross 2019). 

Några deltagare i vår studie kommenterade att de vill ha information på fler språk och även med 

bilder istället för bara text. Detta tar även Briskov och Svantesson (2018) upp i sitt arbete där de 

skriver att några kommuner har skapat egna pekböcker och att de har upplevt att det har varit ett 

bra sätt att kommunicera på en enkel nivå till främst barnfamiljer.  
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I nuläget är HEMs hemsida endast på svenska. Det finns möjlighet att översätta hemsidan till 

engelska men det är med hjälp av Google Translate vilket resulterar i att många ord inte stämmer. 

Till exempel översätts stadsdelen Villmanstrand till “Lappeenranta” vilket kan vara mycket 

förvirrande. I andra kommuner som t ex Tranås finns instruktioner för sortering av matavfall i den 

gröna påsen på engelska, tyska, somaliska, arabiska och nederländska. Det har bl a flera 

bostadsbolag använt sig av till sina hyresgäster (Ross, 2019). Om detta gett någon effekt vet vi 

inte säkert, men då deltagare i vår studie uttryckte att de vill ha mer information på fler språk och 

då det ökar chansen att fler kan ta till sig av informationen lättare tror vi att det kan vara en viktig 

åtgärd för att få fler att källsortera. 

 

De som inte orkar källsortera, de som har för långt till en ÅVS och de som inte har tillräckligt med 

plats i hemmet kan behöva tips om hur de kan göra det så enkelt som möjligt. Till exempel genom 

att informera väldigt tydligt om vad som ska källsorteras som vad, att man kan samåka med andra 

till en ÅVS och planera in det när man ändå ska iväg åt samma håll, samt hur man rent praktiskt 

kan organisera ett sorteringssystem i hemmet. Detta kan göras som reklam på sociala medier och 

tv, men också genom fysiska möten med invånare i form av workshops. Ett samarbete med 

högskolan i Halmstad och andra skolor i kommunen samt verksamheter med SFI vore extra 

intressant just för att vår studie visar på att både studenter och nysvenskar källsorterar i relativt låg 

utsträckning. Mer allmänna workshops skulle även kunna hållas på exempelvis bibliotek, för 

samtliga invånare som eventuellt redan har ett intresse för och vilja till att källsortera men vill ha 

tips på hur de kan göra det. 

 

För att involvera invånarna och få in konkreta tips på hur de kan organisera avfallssorteringen i 

hemmet skulle kommunen kunna anordna en tävling som annonseras i tidningar och på sociala 

medier, t ex Facebook och Instagram. Tävlingen går ut på att invånare ombeds att skicka in bilder 

på hur de har ordnat källsorteringen i deras hem. Ett urval av de bästa inskickade tipsen delas sedan 

på kommunens och HEMs kanaler och priser kan antingen delas ut slumpmässigt till ett visst antal 

av samtliga som deltog eller de med de bästa tipsen. Detta bidrar till att de som tycker det är svårt 

att få plats med allt i hemmet får välfungerande tips från andra privatpersoner och de som blir 

motiverade till att ställa upp i tävlingen för att vinna priser får sig en tankeställare angående sina 

egna källsorteringsvanor.  

8.3.2  Tips från andra samhällen 

Motalas kommun började samla in matavfall med optisk sortering 2012. Efter många år med dålig 

utsortering av matavfall i den gröna påsen valde de 2018 att införa fyrfackskärl till villor. I tunna 

1 som töms en gång i månaden lägger invånarna plast, tidningar, ofärgat glas och metall. I tunna 

2 som töms två gånger i månaden lägger de soppåsar (restavfall), pappersförpackningar, färgat 

glas och gröna påsar med matavfall. Mängden soppåsar till förbränning har efter detta minskat 

med 60% och dubbelt så mycket matavfall omvandlas till biogas och biogödsel jämfört med 

tidigare. Mängden förpackningar och tidningar som går till återvinning har även ökat med 30%. 

De har även genomfört informationskampanjer (reklamfilmer på tv och sociala medier) vilket har 

gett en viss effekt. Exempelvis brukar vanligtvis 18% gröna påsar sorteras ut men efter en 

informationskampanj ökade denna siffra något. Störst skillnad gjorde dock helt klart införandet av 

fyrfackstunnor (Lövgren, 2019). Gröna påsar fungerade inte så bra i Motala men ett exempel på 

ett ställe där optisk sortering fungerar bättre är i en bostadsrättsförening i Djurgården, Eskilstuna. 
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Där har sorteringen i den aktuella fastigheten förbättrats sedan insamling i olikfärgade påsar 

påbörjades och antalet kärl för brännbart avfall har minskat från fyra till ett (Avfall Sverige, 2018).  

 

Eskilstuna är en av de få kommuner med optisk sortering som har infört fler påsar utöver den gröna 

matavfallspåsen. Vad gäller renheten så är det påsarna för metall och tidningar som det slängs mest 

rätt i, medan det är påsen för pappersförpackningar som har mest felsorterat i sig. (Hiltula, 2019). 

Därför kan det vara bra att informera extra mycket om vad som ska slängas i just påsen för 

pappersförpackningar vid införandet av en sådan, och vad som ska slängas som brännbart. Det kan 

också vara bra att informera om de nya påsarna i god tid innan införandet. I Strängnäs började 

informationen spridas ett år innan införandet medan endast 3 månader innan i Örebro, vilket inte 

resulterade i en lika bra utsortering som i Strängnäs (Hiltula, 2019).  

 

I Halmstad är det idag ett problem med att de gröna påsarna som är gratis att hämta i mataffärer 

används till annat än matavfall. I Eskilstuna där de har flera påsar har de valt att inte ha påsarna i 

affärer utan istället får invånarna påsarna levererade i postlådan. De lämnar då en lapp i brevlådan 

om vad för påsar de vill ha eller hänger ut påsar i de färger de börjar få slut på för att sedan få nya 

rullar från brevbäraren. Om påsarna däremot skulle användas till annat och t ex synas ute på stan 

väljer Eskilstuna att se det som marknadsföring (Hiltula, 2019). Detta system bidrar förmodligen 

till att påsarna inte används till andra ändamål i lika stor utsträckning som när de är gratis för alla 

att hämta på offentliga platser. Något annat som skulle kunna minska felanvändning av plastpåsar 

är om invånarna behöver betala för dem. I Örebro distribuerar PostNord påsarna för 5 kr per rulle 

(på varje rulle är det 25 påsar) och i Eskilstuna kostar påsarna 50 kr/hushåll och år. Varje påse i 

Eskilstuna och Örebro kommer enligt nytt avtal att kosta 0,28 kr/st (Avfall Sverige, 2018). En risk 

med ett pris på påsarna skulle dock kunna vara att folk inte vill betala och därmed struntar i att 

sortera.  

 

Örebros kommuns erfarenhet är att det är viktigt att kunna återkoppla till hushållen, genom t ex 

lappar på kärlen eller telefonkontakt, för att exempelvis kunna minska mängden löst avfall i kärlen. 

Detta är lättare att göra med invånare i villor jämfört med de i flerbostadshus där avfallslämnare 

är mer anonyma (Avfall Sverige, 2018).  

 

I Norge finns sedan 1997 Returlotteriet som drivs av Norsk Returkartong vilka är en del av Grønt 

Punkt Norge. För att kunna vara med om vinsten ska invånarna vika och lägga i minst sex 

kartonger (t ex mjölk- eller juiceförpackningar) i en sjunde kartong så det blir ett samlat kompakt 

paket, samt skriva sitt namn och telefonnummer på förpackningen. Kartongerna läggs sedan i 

insamlingen i kommunen. Vinstsummorna har varierat mellan 10 000 upp till högsta vinst på en 

miljon norska kronor. Företaget menar att lotteriet har varit en viktig handlingsfaktor för att få så 

många som möjligt att skölja, vika och stapla dryckeskartonger i Norge. De tror även att 

uppmärksamheten runt lotteriet har bidragit till en högre retur-procent även bland de som inte 

deltagit i lotteriet (Moen, 2019). Ett liknande lotteri görs med de gröna matavfallspåsarna i Norge. 

För att vara med och tävla skriver invånarna då sitt namn och adress på den gröna påsen med 

matavfall i och sedan väljs ett par vinnare ut varje månad (Toräng, 2019). Detta är något som både 

FTI och HEM skulle kunna ta inspiration från. Förutom att enbart tävla individuellt skulle även 

olika gator, stadsdelar eller till och med städer kunna tävla tillsammans mot andra. Detta kan stärka 

gemenskapen och eventuellt få fler invånare att engagera sig då en större grupp människor måste 

samarbeta vilket kan leda till en ännu större effekt.  
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Dessa typer av tävlingar kan gå under begreppet “nudging”, eller “puffning” på svenska, som blivit 

mer och mer populärt under de senaste åren. Samlingsbegreppet går ut på att man genom olika sätt 

“puffar” individer åt rätt riktning, exempelvis att de själva ska välja ett miljömässigt bra val, utan 

att känna att de gör någon typ av uppoffring. En studie genomfördes i en förort till Stockholm med 

en kontrollgrupp och en grupp invånare som utsattes för nudging i form av att de fick hem en 

folder angående utsortering av matavfall. I foldern fanns det bl a information om vad som ska 

sorteras som matavfall, varför man ska sortera ut matavfall (t ex att en buss kan köra 2,5 km på en 

påse matavfall) och en uppmaning om att göra som sina grannar, dvs källsortera sitt matavfall. Två 

papperspåsar för matavfall delades också ut tillsammans med foldern. Resultaten visade att 

gruppen som hade fått foldern källsorterade betydligt mer matavfall jämfört med kontrollgruppen. 

Skillnaden var som störst i början men höll i ända upp till 8 månader efter utdelningen av foldern 

(Borgström, Lindahl, Linder, 2017). Ett annat forskningsprojekt inom nudging pågår i dagsläget i 

Varberg och Partille. Där skickar kommunerna ut brev med information om hur många kg 

hushållsavfall varje hushåll ger upphov till under en månad samt hur de ligger till jämfört med sina 

grannar. Projektet undersöker om hushållen minskar sin mängd avfall ifall de får se hur mycket de 

faktiskt ger upphov till och blir exponerade av sociala normer, genom att även se avfallsvikten för 

en genomsnittlig granne. Preliminära resultat från en liknande studie i Danmark visar att 

restavfallet minskar med 6% i genomsnitt (Söderberg, 2018).  

8.3.3  Övriga åtgärder 

En av de mest vanliga kommentarerna vi fick var att invånarna är frustrerade och besvikna på att 

det har saknats en återvinningsstation på Vallås i drygt två år. Det var också ett par stycken som 

påpekade att det brukar vara fullt i containrarna vid de återvinningsstationerna som de besöker. 

Flera önskade att kommunen ska öka antalet återvinningsstationer så det är närmre till dem, att det 

ska finnas fler miljörum/soprum även till dem som bor i villa, så att man ska slippa kör bil för att 

återvinna. Vad gäller återvinningsstationer är det FTI som ansvarar över dessa och inget som HEM 

kan påverka i någon större utsträckning. Däremot har HEM ambitioner att utöka den optiska 

sorteringen och införa fler påsar, vilket kan leda till att fler ÅVS:er inte är nödvändiga. Ett annat 

önskemål är att det ska vara lättare att hitta till återvinningsstationerna, till exempel genom bättre 

skyltning. Om det inte är möjligt att skylta mer vid vägarna är ett annat alternativ att FTI kan göra 

mer reklam för sin hemsida där invånare kan söka efter återvinningsstationer i hela landet.  

 

Under våra intervjuer framkom det att invånarna skulle vilja lämna in farligt avfall, t ex 

glödlampor, i affärer eller vid återvinningsstationer. I Eskilstuna har några utvalda affärer 

inlämning av bl a glödlampor och batterier vilket gynnar affärerna då folk eventuellt passar på att 

handla där samtidigt och invånarna slipper ta sig till en ÅVC. De som bor i villor kan även beställa 

en låda att ha i hemmet för insamling av farligt avfall. De kan sedan själva ta med den till en ÅVC 

eller beställa hämtning av kommunen mot en viss kostnad (Hiltula, 2019).  

 

Totalt var det fyra deltagare i vår studie som uppgav att de inte källsorterar någon fraktion alls. 

Två av dessa bor på ett asylboende, en på ett hostel och en i en studentlägenhet. Gemensamt för 

alla var att de förklarade att de inte har möjlighet till att källsortera vid sitt boende. I de fallen de 

har ett gemensamt kök finns det bara en soptunna och utanför byggnaden finns bara en 

container/sopkärl, varav båda går till förbränning. Det finns alltså inga möjligheter till 

fastighetsnära insamling. Detta är något som HEM skulle kunna jobba vidare med genom att 
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kontakta hyresvärdar för asyl- och studentboenden samt hostelägare i Halmstad för att informera 

om vikten av källsortering och diskutera olika alternativ för insamlingssystem.  

 

En annan metod för att få fler att källsortera rätt är att sophämtning inte genomförs om avfallet är 

felsorterat. Detta är något som bl a görs i kommuner med flerfackskärl, t ex i Nordvästra Skåne. 

Där kan chauffören välja att inte tömma kärlet ifall avfallet är felsorterat (NSR, 2019b). Att ha 

samma system med optisk sortering är förmodligen inte lika lätt då avfallet ska ligga i påsar och 

inte löst i kärlet som i flerfackskärl. Ett alternativ skulle kunna vara att slumpmässiga stickprov 

genomförs i påsarna och om ett hushåll har ett visst antal procent för mycket felsorterat lämnar 

chauffören en lapp om att avfallet är felsorterat och att hämtning sker när sorteringen är rätt.  

 

 

9  Slutsatser 

Enligt vår studie finns det tydliga skillnader mellan olika grupper av människor och deras 

källsorteringsvanor. Några av de grupper som källsorterar i mindre utsträckning och som HEM 

därmed skulle kunna fokusera extra på är invånare som bor i hyresrätt, män, invandrare, studerande 

och unga vuxna. Eftersom den främsta anledningen till att invånarna inte källsorterar samtliga 

fraktioner idag är på grund av att de inte orkar, kan HEMs fokus i workshops och 

informationskampanjer ligga på att förmedla hur man gör det lätt att sortera rätt. Att informera på 

fler språk kan också vara betydande för att nå ut till fler. En viktig aspekt vid ett införande av fler 

påsar till den optiska sorteringen är att informera om dem i god tid innan. I nuläget är dock 

majoriteten av invånarna positivt inställda till en utökning av antalet påsar vilket visar på att HEM 

har goda förutsättningar för att lyckas med ett sådant införande. En annan intressant idé är att 

införa ett liknande lotteri som finns i Norge, där invånare kan skriva sina kontaktuppgifter på en 

grön påse med matavfall i för att vara med i ett lotteri och ha chansen att vinna ett pris.  

 

För att undersöka om eventuella åtgärder baserade på denna studie ger någon effekt uppmanar vi 

att en liknande studie genomförs inom några år efter att åtgärderna är påbörjade. Alla människor 

tänker och tycker olika och därför finns inte ett enda konkret och korrekt svar på vad som kan få 

fler att källsortera rätt. Då vår studie inte gjorde någon större fördjupning inom beteendeförändring 

och invånarnas attityder till källsortering skulle en ytterligare studie kunna göras med mer fokus 

på dessa frågor. Vår förhoppning är dock att detta arbete ändå har gett lite mer klarhet i hur de som 

arbetar med avfallshantering kan gå tillväga för att påverka invånare i rätt riktning.  
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Bilaga 1 - Frågeformulär till studien 

Hej! Mitt namn är - och jag studerar på Halmstad högskola. Jag och min klasskompis skriver 

just nu vårt examensarbete och då gör vi en undersökning om källsorteringen här i Halmstad. 

Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en kort intervju? Du är självklart helt anonym och det 

kommer bara ta 5-10 minuter. (Om det inte passar nu kan vi ringa upp en annan tid som passar 

bättre för dig.) Första kontrollfrågan är ifall det stämmer att du bor på Vallås? Nu kommer jag 

fortsätta med några frågor om dig innan vi kommer in på källsorteringen senare.   

 

1. Hur gammal är du?  

1. 18-35 

2. 36-50 

3. 51-65 

4. 66+ 

5. Vill ej svara  

 

2. Vilken könstillhörighet identifierar du dig som?  

1. Kvinna 

2. Man  

3. Annat  

4. Vill ej svara 

 

3. Vilken typ av boende bor du i på Vallås? 

1. Villa/radhus 

2. Lägenhet (hyresrätt)  

3. Bostadsrätt  

4. Annat typ av boende  

5. Vill ej svara 

 

4. Har ni tillgång till ett miljörum?  

1. Ja  

2. Nej  

3. Vet ej  

 

5. Hur många är ni i hushållet?  

❏ ____ 

 

6. Hur många av dessa är under 18 år? 

❏ ____ 

 

7. Hur länge har du bott i Sverige?  

1. 0-5  

2. 6-10 
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3. 11+   

4. Vill ej svara 

 

8. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

1. Jobbar  

2. Studerar 

3. Pensionär  

4. Arbetslös  

5. Annat: _____ 

6. Vill ej svara  

 

9. Vilken är din genomsnittliga månadsinkomst (innan skatt)? 

1. Under 20 000 

2. 20 000-40 000 

3. Över 40 000 

4. Vill ej svara 

 

10. Källsorterar du ditt avfall? 

1. Ja  

2. Nej 

 

11. Om ja, vad källsorterar du, dvs vilka fraktioner? 

1. Matavfall 

2. Plast 

3. Pappersförpackningar 

4. Tidningar (returpapper) 

5. Metall 

6. Glas 

7. Farligt avfall 

8. Annat: ________ 

 

12. Om ja, varför källsorterar du?  

1. Familj/vänner 

2. Någon tvingar mig 

3. Miljön 

4. “För att man ska” 

5. Annat: _____ 

 

13. Om nej, varför källsorterar du inte?  

1. För långt till återvinningsstation 

2. Vet inte hur man gör 

3. Bryr mig inte  

4. Litar inte på att avfallet faktiskt återvinns  

5. Orkar inte  
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6. Annat: _____ 

 

Följande frågor kan besvaras med Ja, Delvis och Nej 

 

14. Händer det att du slänger något annat än mat i den gröna påsen?  

1. Ja 

2. Delvis 

3. Nej  

4. Använder inte gröna påsar 

 

15. Om du läser/hör att t ex “ett bananskal som återvinns och blir till biogas kan göra så att en 

bil åker 100 meter”, motiverar detta eller liknande fakta dig att sortera ditt avfall?  

1. Ja 

2. Delvis 

3. Nej 

 

16. I vissa andra kommuner använder man sig av ekonomiska styrmedel, t ex böter, för att få en 

bättre utsortering av avfallet, hade det påverkat dig att källsortera mer om ett sådant system 

hade införts i Halmstad kommun? 

1. Ja 

2. Delvis 

3. Nej 

 

17. Känner du att du har fått tillräcklig information av kommunen för att kunna sortera rätt?  

1. Ja  

2. Delvis 

3. Nej 

 

18. Tror du att det hade bidragit till en förbättrad källsortering att införa fler påsar utöver de 

gröna matavfalls-påsarna, med olika färger att källsortera i? T ex en påse för plast, en för 

metall, osv, och att man kan slänga samtliga i den vanliga soptunnan.  

1. Ja 

2. Delvis 

3. Nej  

 

19. Känner du till att det finns en avfallsplan som beskriver hur avfallshanteringen i Halmstad 

ska gå till och att det finns olika mål på hur avfallshanteringen ska förbättras? 

1. Ja 

2. Delvis 

3. Nej 

 

20. Känner du till att det är lag på att vi som konsumenter ska källsortera vårt avfall enligt 

Miljöbalken? 

1. Ja  
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2. Delvis 

3. Nej  

 

21. Har du blivit mer motiverad att källsortera efter denna intervju?  

1. Ja 

2. Delvis 

3. Nej 

 

22. Vad tänker du på när du hör om företaget HEM? (Förtydliga med Halmstad Energi och Miljö 

om de inte känner till förkortningen HEM.) 

_______________________________ 

 

23. Har du några övriga kommentarer eller tips om avfallshanteringen i Halmstad?  

_____________________________ 
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Bilaga 2 - Fördelning av respondenter till intervjuerna 

 

Fördelning av ålder  

18–35 år: 19 st (varav 5 kvinnor, 14 män) 

36–50 år: 16 st (varav 10 kvinnor, 6 män) 

51–65 år: 11 st (varav 7 kvinnor, 4 män) 

66+ år: 16 st (varav 7 kvinnor, 9 män) 

 

Fördelning av kön 

Kvinnor: 29 st 

Män: 33 st  

 

Fördelning av boende 

Villa/radhus: 27 st  

Hyresrätt: 20 st  

Bostadsrätt: 11 st  

Annat boende: 4 st  

 

Fördelning av antal år i Sverige  

0–5 år: 7 st  

6+ år: 55 st  

 

Fördelning av sysselsättning  

Arbetande 28 st  

Studerande 11 st  

Pensionärer 18 st  

Annat 5 st  
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Bilaga 3 - Diagram av resultatet från intervjuerna 

 

 
Figur A. Procent av varje åldersgrupp som källsorterar 0–7 fraktioner. Antal svarande 18–35 år: 19. Antal 

svarande 36–50 år: 16. Antal svarande 51–65 år: 11. Antal svarande 66+ år: 16. 

 

 
Figur B. Procent av de som har en månadsinkomst på under 20 000 respektive 20 000–40 000 kr som 

källsorterar 0–7 fraktioner. Antal svarande Under 20 000: 28. Antal svarande 20 000–40 000: 28.  
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Figur C. Procent av de som har tillgång till ett miljörum respektive de som inte har tillgång till miljörum 

som källsorterar 0–7 fraktioner. Antal svarande Miljörum: 25. Antal svarande Inte miljörum: 37.  

 

 
Figur D. Procent av kvinnor, män och samtliga deltagare som använder sig av de gröna 

matavfallspåsarna. Antal svarande Kvinnor: 29. Antal svarande Män: 33. Antal svarande Samtliga: 62. 
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Figur E. Procent av arbetande, studerande och pensionärer som använder de gröna matavfallspåsarna. 

Antal svarande Arbetande: 28. Antal svarande Studerande: 11. Antal svarande Pensionärer: 17. 

 

 
Figur F. Procent av de som bor i villa/radhus, bostadshus och hyresrätt som använder de gröna 

matavfallspåsarna. Antal svarande Villa/radhus: 27. Antal svarande Hyresrätt: 20. Antal svarande 

Bostadsrätt: 11.   
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Figur G. Procent av samtliga deltagare som svarade ja, delvis respektive nej på frågan “Känner du att du 

har fått tillräckligt med information från kommunen för att kunna sortera rätt?”. Antal svarande: 62. 

 

 
Figur H. Procent av samtliga deltagare som svarade ja, delvis respektive nej på frågan “I vissa andra 

kommuner använder man sig av ekonomiska styrmedel, t ex böter, för att få en bättre utsortering av 

avfallet, hade det påverkat dig att källsortera mer om ett sådant system hade införts i Halmstad 

kommun?”. Antal svarande: 62. 
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Bilaga 4 - Sammanställning av övriga kommentarer/tips från 
intervjuerna 

Siffran inom parentes efter en kommentar anger antal deltagare som angett ett liknande svar. 

 

Positivt: 

- Får bra vägledning på ÅVC:erna.  

- Fungerar bra som det är, bra med 15 besök på ÅVC och tömning hemma varannan vecka. 

 

Negativt:  

- Vill ha en ÅVS i Vallås. Tycker kommunen skött detta dåligt! (3 st) 

- Mycket nedskräpning i naturen. (3 st) 

- Fullt i containern (bl a i Snöstorp) och då slänger folk det nedanför containern. (2 st) 

- 15 besök på ÅVC:erna kan vara för lite.  

- Gratis påsar (som de gröna påsarna) skulle bara användas till annat, t ex hundbajspåsar, därför 

ingen bra idé att införa fler.  

- Gillar inte de gröna påsarna, supersmå, trillade ur behållaren. Större gröna påsar vore önskvärt.  

- Inga möjligheter att källsortera i en studentlägenhet på Vallås (men ska flytta till Bolmen där det 

finns mycket bättre möjligheter). 

- Skräp på parkering.  

- Ungdomarna är största problemet, de skräpar ner i naturen.  

 

Tips:  

- Borde jobba mer med närhet till ÅVS; fler miljöstugor, ska inte behöva ha bil; fler 

miljörum/soprum även till de som bor i villa. (3 st) 

- Glödlampor borde man kunna lämna i t ex affären eller vid ÅVS. (2 st) 

- Fler återvinningsstationer och bättre skyltat till dom så man hittar lättare. (2 st) 

- Alla påminnelser om att man ska källsortera är bra.  

- Behövs mer info till allmänheten på fler språk.  

- Bra med bilder och inte bara text, t ex så att de som inte förstår svenska ändå kan förstå. (2 st) 

- Borde göra mer upplysningar på radio, tv och nyheter. (2 st) 

- Mer “information för motivation". 

- Dom borde skicka ut mer information (t ex som man gör om det blir krig eller en allvarlig 

händelse) och oftare eftersom man glömmer. (2 st) 

- Bra med färger, inte bara text, hade varit bra om påsarna hade olika material så att de som har 

nedsatt syn/är blinda kan känna skillnad på påsar.  

- Hade varit bra med t ex blindskrift "på marken" så man vet var man ska gå för att slänga vad 

(finns t ex i Turkiet).  

- Mer straff till de som slänger skräp i naturen.  

- Man ska fokusera på den yngre generationen, t ex barnen i skolan. 

- Borde göra det svårare att använda gröna påsar till annat. 

- Bygg hus med redan sorteringsfack. 

- Gillar pant-reklam, när de säger att en burk kan bli det här istället.  

- Skaffa en scanning-panel till sorteringen så man kan skilja påsarna åt (scanna så man ser om det 

är t ex metall i de gröna påsarna). 
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Övriga kommentarer:  

- Källsorterar det mesta förutom papper, t ex mjölkförpackningar, men vet inte varför jag inte gör 

det, förmodligen för att man då måste vika det på ett särskilt sätt och skölja ur det osv.  

- Sorterar inte alltid plast, t ex kladdiga matförpackningar, de kan hamna i vanliga soppåsen, pga 

att det är långt till ÅVS.  

- Funderar på om kommunen verkligen har räknat på om det var billigare att ha kvar de gamla 

bilarna (eftersom jag vet vad en bil kostat, då mitt företag haft dom som kunder). 

- Inte fått information från kommunen om källsortering, utan det mer är allmänbildning att man 

ska källsortera och hur man gör det.  

- Tror på att lära folk, tror på människan! 
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