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Under perioden 2007-2009 genomfördes ett försök med utsortering av matavfall från fler-
bostadshushåll i Lund. Försöket involverade totalt 500 hushåll i olika boendeformer (bos-
tadsrättsföreningar, hyreslägenheter och studentboenden). Försöket har visat att hushållen i 
genomsnitt sorterar ut 0,9 kg matavfall/vecka. Detta motsvarar knappt 50 kg per hushåll och år 
eller omkring 30 kg/person och år. Den utsorterade mängden utgör endast 31 % av den totala 
mängden alstrat matavfall. Renheten i det utsorterade matavfallet har varit genomgående hög 
under hela försöket med en genomsnittlig renhet på 96,5 vikt-%. I det studentboende som 
ingått i försöket har renheten dock varit betydligt lägre; 81 % i den analys som gjorts separat i 
detta område. 0,5 % av det avfall som sorterats ut som matavfall av hushållen är i själva verket 
annat organiskt material så som jord och krukväxter Detta material redovisas dock som oren-
heter i denna rapport och utgör drygt 15 % av den totala felsorteringen 

Både utsorteringsgrad och renhet samt den totala mängden alstrat matavfall varierar stort mel-
lan de olika områden som ingått i försöket. Sorteringsgraden, dvs. den mängd matavfall som 
hushållen sorterar i relation till den totala mängden alstrat matavfall, är störst i de två bos-
tadsrättsföreningar som ingått i studien; 47 vikt-% jämfört med det hyreshusområde och det 
studentboende som ingått i studien (22 och 21 vikt-% respektive). 

Sorteringsgraden så väl som renheten har varit relativt stabila under försökets gång och det är 
därför svårt att se någonting som pekar mot att de insamlade mängderna matavfall skulle öka 
inom den närmsta tiden. Det är dock möjligt att tillvänjningstiden för många hushåll är längre 
än den tid som analyserats i detta försök. Den enkätundersökning som genomförts som en del 
i försöket har visat att de främsta anledningarna till att många hushåll inte sorterar matavfall är 
att hushållen är tveksamma till eller har haft problem med de papperspåsar som använts. Även 
platsbristen har varit ett problem bland många hushåll. Några få hushåll har dock uttryckt 
problem med skadeinsekter eller lukt i samband med utsortering av matavfall. 

Vid en dörrknackningsinsats som genomfördes under våren 2009 med ytterligare information 
om matavfallsutsorteringen nåddes endast en tredjedel av de hushåll som ingick i försöket. 
Inga förändringar på vare sig sorteringsgrad, renhet eller totalmängd alstrat matavfall kunde 
ses efter dörrknackningen. På grund av den låga svarsfrekvensen vid dörrknackningen är det 
svårt att veta om en muntlig information kan påverka sorteringseffektiviteten bland hushåll. 
Intervjuer med de informatörer som arbetade vid insatsen vittnar dock om att de hushåll som 
inte redan sorterade hade skäl för detta som inte kunde påverkas med ytterligare information, 
så som klagomål på papperspåsarna och utrymmesbrist i hemmet.

Sammanfattningsvis har försöket visat att utsortering av matavfall från flerbostadshushåll kan 
ge ett högkvalitativt material för produktion av förnybart bränsle och organiskt gödnings-
medel. Potentialerna att öka mängderna insamlat material är dock stora. 

Sammanfattning
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Bakgrund till försöket och  
dess syfte

Lunds Renhållningsverk (LRV) genomförde april 2004 – jan-
uari 2005 i samarbete med SYSAV Utveckling ett försök med 
utsortering av matavfall bland ett antal villahushåll i Lund.  
 
Utfallet från försöket var positivt och i december 2009 har 
matavfalls utsortering införts i 10 000 av 13 500 villahushåll i 
kommunen. För att öka insamlingen av matavfall vill kom-
munen även inkludera flerfamiljshushåll. LRV påbörjade där-
för under hösten 2007 ett försök med insamling av matavfall 
från ett mindre antal områden med flerbostadshus. 

Syftet med projektet var att undersöka vilka kvantitet och 
vilken renhet som kunde uppnås på insamlat matavfall, samt 
vilka informationsinsatser som behövs i samband med in-
förande av matavfallssortering och hur dessa påverkar resulta-
tet. Även hushållens och personalens synpunkter på insamling 
har undersökts i syfte att kartlägga dessa synpunkter innan 
systemet genomförs i större skala.

 

Försöket genomfördes som ett samarbete mellan LRV och 
SYSAV Utveckling. Lunds Tekniska Högskola (VA-teknik vid 
Institutionen för Kemiteknik) deltog i projektets senare del 
för att bistå med utvärdering och rapportskrivningen. Pro-
jektgruppen har bestått av Anna Wilhelmsson Göthe (LRV), 
Lena Wallin (LRV) Mikael Rönnmar (LRV), Stig Edner 
(SYSAV Utveckling), Martin Hallmer (SYSAV Biotec), Jes la 
Cour Jansen (LTH) och Anna Bernstad (LTH). 

Försöksupplägg

Bostadsområden och hushåll
Fem områden med flerfamiljsbostäder valdes ut för försöket; 
ett större område med hyreslägenheter (LKF- Lunds Kom-
munala Fastighetsbolag), ett större och ett mindre bostad-
srättsområde (Mandolinen och Havstruten) samt ett större 
och ett mindre studentboende (AF-bostäder Magasinet och 
Kalmar Nation). 

1 Uppgifterna har erhållits från husvärdar samt styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar. Vissa av 
uppgifterna kan tyckas motstridiga men inga möjligheter har funnits att undersöka områdeskaraktären  
mer detaljerat inom ramen för projektet. 
2 Uppskattning baserat på hushållens uppgifter i den genomförda enkätundersökningen.
3 Placerad 15 meter eller 150 meter ifrån de två soprum som finns i området.
4 Ej i soprum utan under enklare takkonstruktion. 
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Utrustning och insamling
Matavfallet sorterades ut av hushållen i papperspåsar. Pap-
perspåsen hade en linje för maximal fyllnadsgrad på insidan 
en tredjedel ner från påsens överkant. Till påsarna valdes en 
öppen påshållare i plast för att tillgodose god luftning runt 
påsen. 

Tillgängligheten för hushållen att få fler påsar såg lite olika 
ut på de olika områden som ingick i försöket. På LKF och 
på studentboendena kunde papperspåsar hämtas hos om-
rådesvärdar/husansvariga, medan papperspåsarna placerades i 
soprummet eller strax intill i de båda bostadsrättsföreningarna 
så att hushållen hade ständig tillgång till fler påsar. 

Papperspåsar med matavfall samlades in i 190-literskärl. I de 
flesta fall stod kärlen under tak. Ingen innersäck användes. 
Kärlen med utsorterat matavfall tömdes varje vecka un-
der hela försöksperioden. Det fordon som användes var en 
rotopress-bil som lånats in av Kävlinge kommun. Bilen är helt 
tät och på detta sätt undveks risk för läckage av matavfall vid 
insamlingen. Vid de tillfällen då plockanalyser genomfördes 
hämtades kärlen in med ett annat fordon.

 

Information och kommunikation

Samtliga hushåll fick vid projektets början information från 
LRV om syftet med projektet i form av broschyren ”Tryck 
på gasen för matavfallet”. Broschyren innehöll information 
om de miljömässiga fördelarna med utsortering av matavfall 
genom att berätta hur denna sedan blir biogas och biogödsel. 
Broschyren svarade på frågan ”varför”. Tillsammans med 
denna fick hushållen även en sorteringsguide med instruk-
tioner om utsorteringen och svar på frågan ”hur”. Dessutom 
inbjöds alla hushåll att delta vid en informationsträff.
 
En träff hölls i varje bostadsområde. Mellan 10-20 % av hush-
ållen i varje område deltog vid träffarna.  Ingen skillnad kunde 
ses mellan de olika områdena. Vid träffen berättade LRV om 
syftet med projektet och hushållen fick även med sig de behål-
lare och papperspåsar som krävdes för att komma igång med 
utsorteringen. De bostadsrättshushåll som inte deltog vid 
informationsträffen fick information om att material kunde 
hämtas hos styrelsemedlemmar och hyresgäster i LKF fick 
materialet utdelat av vaktmästare. 

Affischer sattes upp i trappuppgångar för att påminna hush-
ållen om att hämta behållare och papperspåsar hos ansvarig 
personal. I studentboendena sköttes utdelningen till dem som 
inte deltagit vid informationsträffen av ansvariga husvärdar. 
I samtliga områden utom Mandolinen kunde konstateras att 
påshållare och påsar delats ut till samtliga. LRV hänvisade 
även hushållen till information på kommunens hemsida där 
de kunde ta del av resultaten från försöket (t.ex. resultaten 
från enkätstudien) samt hitta allt informationsmaterial i dig-
ital form. Kontaktpersoner på LRV presenterades även med 
telefonnummer och e-mailadress på det informationsmaterial 
som delades ut. 

Enkätstudie
En enkät delades ut till hushållen ca 1,5 år efter det att 
försöket inletts. Syftet med enkäten var att samla upp hushål-
lens synpunkter på insamlingssystemet, få information om 
hur många hushåll som deltog i utsorteringen samt ringa in 
eventuella problem och anledningar till varför man valde att 
sortera eller inte sortera. Enkäten bestod av 23 frågor om 
hushållens upplevelser av insamlingen samt av den informa-
tion man fått kring detta. Dessutom innehöll enkäten fem 
påståenden kopplade till miljöhänsyn och hushållens möj-
lighet att minska sin miljöpåverkan. Detta för att ge en bild av 
hushållens inställning till miljöfrågor på ett generellt plan och 
kunna relatera valet att sortera eller inte till detta. 

Dörrknackning
Ca 18 månader efter det att systemet införts genomfördes 
en muntlig informationskampanj i området. Studenter med 
miljörelaterade utbildningar fick efter en kortare utbildning 
av LRV uppgiften att knacka på hos samtliga hushåll (na-
tionsboendet undantaget) för att ge ytterligare information 
om systemet samt svara på eventuella frågor som hushållen 
hade kring detta. Att nationsboendet undantogs berodde på 
den höga omflyttningsgraden i dessa bostäder vilket gjorde 
att man troligtvis inte skulle komma i kontakt med samma 
personer som bott där när systemet inrättades. 

Information på webben
Försöket har kunnat följas genom renhållningsverkets sidor 
på kommunens webbplats (www.lund.se). Här har resultat 
från plockanalyser och enkätstudier gjorts offentliga. 

Använda metoder för uppföljning och  
utvärdering 

Kärlen med utsorterat matavfall vägdes vid tömning av 
chauffören. Vägningen gjordes varje vecka under det första 
året och sedan mer sporadiskt under perioden hösten 2008 till 
våren 2009. Under hösten 2009 genomfördes en kortare pe-
riod med vägningar. För att få kännedom om utsorteringsgrad 
och renhet i utsorterat matavfall genomfördes en rad plock-
analyser på avfall från de fem försöksområdena. Plockanalyser 
genomfördes vid sex tillfällen. Det första provet gjordes innan 
försöket inletts. Samma analysmetod och personal användes 
vid samtliga försök. Vid analyserna sorterades avfall från 
samtliga matavfallskärl samt en representativ andel av restav-
fallskärlen. 
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Figur 1 Mängd utsorterat matavfall per hushåll och vecka 
under försöksperioden.

Under majoriteten av de veckor som vägningar gjorts har 
mängden utsorterat matavfall legat strax under 1 kg/hushåll 
och vecka. I genomsnitt har varje hushåll sorterat ut 0,92 
kg matavfall per vecka eller 50 kg per hushåll och år under 
försöksperioden. Med de uppgifter som erhållits gällande 
antal personer/hushåll ger det ca 30 kg/person och år. Plock-
analyserna visar dock att den genomsnittliga mängden alstrat 
matavfall uppgick dock till 3,0 kg/hushåll och vecka. Detta 
ger en genomsnittlig utsorteringsgrad på 31 % (Figur 2).

Figur 2 Mängder alstrat och utsorterat matavfall vid 
genomförda plockanalyser. Dörrknackningsinsatsen 
gjordes mellan analys 5 och 6.

Resultat
 

Mängder och kvalitet     
Både mängden och utsorteringsgraden har legat relativt 
stabilt under hela försöksperioden. Detta visar data från både 
från vägningar och de plockanalyser som gjorts på insam-
lat matavfall. Vågdata visar även att det inte går att urskilja 
några tydliga säsongsvariationer i insamlingsmängderna. 
Inga vägningar av källsorterat matavfall genomfördes dock i 
augusti 2008 samt under perioden maj-dec 2009 vilket gör att 
eventuella minskningar/ökningar under dessa perioder inte 
noterats. I januari 2010 gjordes vägningar återigen (Figur 1).  
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Mängden 50 kg/hushåll och år skiljer sig starkt från de nyck-
eltal som tidigare redovisats för insamling av matavfall från 
svenska hushåll och uppgår endast till 42 % av den genom-
snittliga insamlade mängden från områden med samma typ av 
insamlingssystem (separata kärl) (Avfall Sverige, 2009). Ny-
ckeltalet är dock baserat på ett genomsnitt av 32 kommuner 
där mängderna från både villa- och flerfamiljsbostäder slagits 
samman. Tidigare erfarenheter från Lunds kommun har 
visat på betygligt större mängder både alstrat och utsorterat 
matavfall från villahushåll och det kan därför antas att ett 
nyckeltal för enbart flerfamiljshushåll skulle ha legat lägre än 
de 120 kg/hushåll och år som redovisats av Avfall Sverige. Då 
siffrorna är baserade på hushåll och inte capita skulle en del av 
skillnaden kunna förklaras med olika storlekar på hushållens 
storlek (personantal). Många av de bostäder som berördes i 
denna studie bestod av relativt små bostäder och troligtvis 
därmed också få antal personer per hushåll.

Även renheten i utsorterat matavfall har legat på en genom-
gående hög nivå under försökets gång med ett genomsnitt på 
96,5% (Figur 3). Drygt 15 % av den felsortering som påträf-
fats utgjordes av organiskt material som inte var matavfall så 
som krukväxter och jord. Även tidningar och papper utgör en 
större del av det felsorterade materialet medan plast, metall, 
glas, disktrasor mm. utgör en mindre del. Vid ett analystill-
fälle noterades även antalet felslängda restavfallspåsar i kärlen 
för matavfall. Dessa uppgick till totalt fyra stycken eller 0.8 
påsar per 100 hushåll och vecka. 

Figur 3 Utsorteringsgrad och renhet i utsorterat matavfall 
vid genomförda plockanalyser.

Plockanalyserna visar dock att det fanns stora skillnader mel-
lan de olika områdena när det gäller både utsorteringsgrad 
och renhet. Separata plockanalyser av avfallet från de olika 
områdena genomfördes dock endast vid två tillfällen (vid övri-
ga tillfällen slogs prover från de olika områdena ihop). Dessa 
analyser visar att utsorteringsgraden när det gäller matavfall 
är mycket lägre i hyreshusområdet (LKF) och studentboendet 
(AF) än i de båda bostadsrätterna. 

Renheten i det utsorterade matavfallet är dock på samma nivå 
bland hyresrätter och bostadsrätter, medan det är betydligt 
lägre bland studenthushållen. Analyserna visar också att den 
totala mängden alstrat matavfall är mycket lägre i studentom-
rådet än i de båda övriga områdena när mängden matavfall är 
beräknade per hushåll. Detta kan dock bero på att det i regel 
bor fler personer inom LKFs hyreslägenheter och i bostad-
srätterna än i studentområdena. Ingen exakt information finns 
tillgänglig över hur många som bor i varje bostad. Vid den 
enkätundersökning fick hushållen dock själva svara på denna 
fråga. Detta visade på i snitt 1,7 personer/hushåll i bostadsrät-
ter och 1,9 i hyreslägenheter och i AFs studentbostadsom-
råde. Det senaste verkar dock orimligt eftersom hushållen i 
studentområdet är korridorsrum med plats för en person i 
vart ”hushåll”. Eftersom den siffra som angivits i studenter-
nas enkätsvar verkade orimligt antas att antalet personer per 
hushåll i detta område var 1 (Figur 4).

Figur 4 Utsorteringsgrad, renhet och totalmängd alstrat 
matavfall i de olika områdestyperna.
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Vid första plockanalysen (innan försöket inletts) konstaterades 
att över 49 vikt-% av restavfallet bestod av matavfall. I de fem 
analyser som gjorts under försöket har denna andel sjunkit 
till 38 %. Som en jämförelse kan konstateras att i genomsnitt 
27 vikt-% av restavfallet utgjordes av icke utsorterade för-
packningar och tidningar som omfattas av producentansvaret 
och som alltså borde ha sorterats ut för återvinning. Vari-
ationen när det gäller andelen ej utsorterade förpackningar 
och tidningar mellan olika analyser var stor och sträckte sig 
mellan 20 och 31 %. Någon skillnad kunde inte ses mellan 
den analys som genomförts innan projektet påbörjades och de 
som genomfördes under projektets gång. 

Hushållens synpunkter 

Enkätstudie
Hushållens synpunkter på försöket inhämtades genom en 
enkätstudie ca 1,5 år efter försöksstart. 267 svar erhölls efter 
utskick och en påminnelse, detta innebar en svarsfrekvens på 
56 %. Av enkäten framgår att nära 50 % av hushållen består 
av en person. 

En absolut majoritet (78 %) av de hushåll som svarat deltar i 
utsorteringen av matavfall och ytterligare 9 % deltar delvis. 
Bland dem som deltar är andelen störst i studentboendena 
följt av bostadsrätterna. Den främsta motiveringen till utsor-
tering tycks vara miljöhänsynen då det fanns en stark korrela-
tion mellan de som sorterar och de som ansåg att detta var en 
viktig del i miljöarbetet. De vanligaste argument som hushål-
len anförde för att de inte sorterar ut matavfall var:

 - dålig lukt/är äckligt
 - drar till sig ohyra
 - för lite utrymme
 - låg alstring av matavfall
 - långt avstånd till sophus 

70 % av de svarande hushållen tycker att papperspåsen 
fungerar bra eller mycket bra medan 17 % är missnöjda eller 
mycket missnöjda. 58 % tyckte även att påshållaren fungerar 
bra medan nära 10 % inte använder påshållaren. 9 % av 
hushållen byter påsen varje dag 38 % varannan dag och 33 
% mer sällan. Studentboendena byter betydligt mer sällan än 
övriga hushåll. Trots att problem med lukt anförts som ett av 
de främsta skälen till att inte sorter matavfall upplever nära 30 
% av hushållen inga luktproblem. 14 % svarar att de upplever 
lukt och 44 % att de till viss del upplever lukt. Lukt från 
kärlen i sophusen eller ohyra i dessa har inte upplevts som ett 
problem bland de boende. 

29 % av de svarande hushållen hade deltagit vid något av de 
inledande informationsmötena. Eftersom det bara var ca 10 
% av hushållen som deltagit vid dessa möten kan man anta att 
de hushåll som besvarat enkäten också var mer intresserade 

av projektet i stort än genomsnittet. Intresset för att följa 
försöket på nätet har varit lågt. 91 % säger att de inte följde 
försöket på hemsidan och endast några få har haft någon 
kontakt med LRV i form av telefon, e-mail osv. Generellt sett 
tycks hushållen dock ha varit nöjda med den information som 
givits och ca 75 % menar att de inte saknat någon informa-
tion medan ca 10 % menar att de velat ha mer/annorlunda 
information. 

Påse och hållare som används för matavfallet
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Dörrknackning
En kortare utbildning gavs till de informatörer som anställts 
för att genomföra den dörrknackningskampanj som ingick i 
projektet. Informatörerna hade fått instruktionen att komma 
tillbaka till de hushåll som inte nåtts vid första rundan med ett 
återbesök. Detta resulterade i en total kontaktfrekvens på 174 
hushåll, vilket utgör 36 % av det totala antalet hushåll. Vid 
dörrknackningen överlämnades skriftligt material om matav-
fallsinsamlingen återigen till hushållet. Av de hushåll som in-
formatörerna samtalade med meddelade 80 % att de sorterar 
sitt matavfall och 6 % att de delvis gör detta. De som inte 
sorterade matavfall angav liknande skäl som de som framkom-
mit genom den tidigare enkätstudien som de huvudsakliga 
skälen för detta (äckligt, påsen läcker, inget matavfall, långt att 
gå samt platsbrist). En del av hushållen brydde sig helt enkelt 
inte eller menade att det kändes meningslöst. 

En enkät skickades ut till de informatörer som genomfört 
dörrknackningsinsatsen i hushållen. Enkäten bestod i totalt 
7 frågor, mestadels kopplade till vilka argument som använts 
vid informationstillfället och hur hushållen reagerat på dessa. 
Informatörernas erfarenhet är att de flesta hushåll var positiva 
till dörrknackningskampanjen och den muntliga informatio-
nen. I några fall hade dock hushållen stängt dörren framför 
näsan på informatörer. Vissa av informatörerna menar att 
främst de hushåll som inte börjat sortera var glada för in-
formationen, medan andra menar att främst de som redan 
sorterar var de som var mest positiva och gärna ville prata om 
systemet. 

De argument som använts vid informationstillfället var oftast 
kopplade till de miljömässiga fördelarna med utsorteringen – 
”det blir förnybar energi” och ”näringsämnena i matavfallet 
återanvänds – kretsloppet sluts”. Vissa av informatörerna hade 
även hjälpt hushållen med tips om hur obehaglig lukt och 
läckande papperspåsar kunde undvikas. I båda fallen upplevde 
informatörerna att hushållen reagerat positivt till dessa argu-
ment. 

De vanligaste argument som hushållen anförde för att de inte 
sorterar ut matavfall var

 - Måste gå ofta med påsen
 - Har inte så mycket matavfall
 - Finns inte plats under diskbänken för kärlet
 - Känns meningslöst – bättre att förbränna
 - Luktar illa och drar till sig flugor
 - De extra transporterna ”äter upp” miljövinsterna

De hushåll som idag sorterar matavfall uppfattades i det stora 
hela som ganska pålästa men flera av hushållen hade ställt 
frågor kring miljövinsterna med utsorteringen. ”Blir det verk-
ligen biogas” och ”Blir det inte mycket extra transporter?” 
tillhörde de vanligaste frågorna. Också praktiska frågor togs 
upp, t.ex. om man får slänga kaffesump och matjord i pap-
perspåsarna, om man inte skulle kunna få mer plats i köket för 
utsorteringskärlet samt en oro för vad som händer om andra 
sorterar fel. Flera hushåll klagade också på att många inte 
skötte sig, dvs. att man ofta såg att folk sorterat fel. Flera av 
hushållen hade efterfrågat mer plats för kärlen i köket, kanske 
i samband med kommande renoveringar. 

Slutligen menade flera av informatörerna att insatsen troligen 
hade gett större effekt om den gjorts i samband med att syste-
met infördes och utrustningen (påsar och påshållare) delades 
ut, samtidigt som andra menade att det var bra att den kom 
när hushållen redan provat ett tag och kunde ställa frågor som 
dykt upp allt eftersom som problem uppstått. 

I påsen finns en linje markerad för att påminna om att påsen ej ska fyllas mer. Den blir då svår att försluta. 

9



Erfarenheter från LRV och LKF
Enligt LRV har försöket inte lett till de kvantiteter man 
väntat sig, men glädjande nog en hög kvalitet. Den stora 
utmaningen som man nu står inför att öka kvantiteterna och 
samtidigt behålla kvaliteten. Troligen kommer det att ta tid 
innan utsorteringen blir helt accepterad.  
 
Den dörrknackningskampanj som genomfördes inom ra-
men för detta försök var inte tillräcklig för att uppnå detta 
och kanske inte heller möjligt att använda i stor skala då det 
kräver mycket resurser. Istället måste man troligen arbeta 
närmre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar: En stark 
förankring hos styrelse, fastighetsägare eller motsvarande för 
införande av utsortering av matavfall är därför viktigt enligt 
LRV. Även denna grupp måste känna sig ansvariga för att 
få systemet att fungera. I en av bostadsrätterna fungerade 
förankringen dåligt, vilket enligt LRV kan ha bidragit till att 
mängder matavfall som samlats in där var lägre än i det andra 
bostadsrättsområdet. I detta område fungerade utdelningen av 
påshållare väldigt dåligt. Omkring 25 % av hushållen hämtade 
inte någon påshållare. Dessa sorterar troligen inte ut matav-
fall. Om de försökte göra detta genom att ha påsen stående i 
en hink eller liknande har de kanske slutat då denna hantering 
kan göra att påsen läcker igenom och att man som hushåll då 
tappar intresset. 

En viktig grupp är även personalen i hämtfordonen. Dessa 
kan ge god feed-back om hur insamlingen tycks fungera till 
renhållningsbolag och fastighetsägare. Här krävs dock up-
prättande av kommunikationskanaler mellan de olika aktör-
erna. Förhoppningen är att man i framtiden ska ha ett data-
system i fordonet så att uppgifter om mängder och kvalitet 
kan registreras och lämnas direkt till berörda parter. 

Vid ett liknande försök med utsortering av matavfall i vil-
lahushåll i Lund som genomfördes för några år sedan hörde 
många av de hushåll som ingick i försöket av sig till LRV med 
frågor och funderingar kring försöket. LRVs gissning är att 
dessa frågor oftare landar hos hyresvärdar, vaktmästare eller 
styrelsemedlemmar när det gäller flerfamiljsbostäder och att 
det är anledningen till att mycket få hushåll kontaktat LRV 
direkt under försökets gång. Eftersom vaktmästare fått infor-
mation om hur systemet ska fungera har de troligtvis kunnat 
besvara en stor del av frågorna. LKF och LRV har även haft 
möten en gång i kvartalet där denna typ av frågor har kunnat 
behandlas. LRVs gissning är också att hushållens inställning 
till utsorteringen till stor del påverkas av den personal som 
arbetar i de olika områdena.  

LRV menar att hushållens engagemang kan liknas vid en nor-
malfördelningskurva, där omkring 10 % av hushållen aldrig 
kommer att engageras. För de 90 % som man potentiellt kan 
få att delta gäller det att sänka trösklarna. De frågor som varit 
mest frekventa från hushållens sida under försöket var främst 
relaterade till papperspåsens kvalitet och förmåga att hålla det 
blöta matavfallet. Det har även funnits en osäkerhet kring hur 
många papperspåsar man får använda. Hushållen har själva 
känt att de bör hushålla med papperspåsarna – någonting som 
LRV inte tryckt på. 

Enligt en del av dem som arbetat med försöket krävs det 
mer information till de boende, medan andra menar att det 
troligen handlar om att hushållen kommer att vänja sig efter 
hand. T.ex. kan det krävas en inlärningsperiod innan hushål-
len lärt sig hur papperspåsarna ska hanteras, hur mycket fukt 
de håller och hur ofta de behöver bytas. Här kan LRV bistå 
med information till dem som är tveksamma. Viktigt är även 
att papperspåsarna är lättillgängliga. 

För att öka incitamenten för fastighetsägare och föreningar 
att vara mer aktiva i utsorteringen skulle man i framtiden 
kanske kunna arbeta med en mer differentierad taxa för olika 
avfallsslag. För att kunna göra det krävs dock liknande åta-
ganden från behandlaren där även de tydligt visar att man vill 
styra mot mer utsortering av matavfall. I de fall där hushållen 
helt enkelt är ointresserade eller där hushållen upplever plats-
brist i köken har kommunen svårare att påverka.  

En intervju gjordes med fastighetsskötare inom det LKF-
område som ingått i försöket ca 14 månader efter det att 
försöket inletts. LKF menar att omkring hälften av hushållen 
inledningsvis sorterade, men efter ett antal månader tror man 
att andelen sjunkit till omkring 25 %. Hushållen fick inledn-
ingsvis 150 papperspåsar men vid intervjutillfället har ca 10 % 
hämtat fler påsar.  LKF menar att det främst är äldre hushåll 
som sorterar. Enligt personal inom LKF har många hushåll 
klagat på påsarna. De blir för blöta och möglar. Hushållen har 
även haft svårt att montera det plastkärl som ska användas i 
utsorteringen. Att behöva gå ut med soporna oftare kan också 
minska intresset för att delta i utsorteringen. LKF tror att 
intresset skulle öka om hushållen upplevde att de själva fick ut 
något för sitt extraarbete, dvs. någon typ av finansiell belön-
ing som kan kombineras med att fortsätta trycka på att det 
man gör är bra för miljön i informationen till hushållen.

 
Arbetsmiljö
Insamlingskärl för matavfall med en volym på 190 liter har 
en genomsnittlig vikt på 65-75 kg per kärl om det är fullt 
(inklusive kärlets vikt). Detta är över det intervall som bedöms 
som acceptabelt enligt Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 
1998). Ett sätt att få ner vikten på är att använda mindre kärl. 
Tidigare erfarenheter har dock visat att mindre kärl lätt kom-
mer i obalans och trillar vid nedsättning efter tömning. Fler 
men halvfulla kärl är därför bättre ur arbetsmiljösynpunkt, 
men kan vara ett problem utrymmesmässigt. I detta försök 
användes inte perforerade kärl eftersom detta enligt tidigare 
erfarenheter lett till att vätska skvätt från kärlen vid tömnin-
gen. Trots detta upplevdes inga problem med vätska i kärlens 
botten. Kärlens insida och insidan på locken blev dock ofta 
blöta på grund av kondens. Förekomst av fluglarver uppmärk-
sammades vid ett fåtal tillfällen, främst i de kärl som stod 
placerade i direkt solljus. I de kärl som stod inomhus förekom 
blomflugor vid ett fåtal tillfällen. Fluglarver och blomflugor 
upplevdes dock inte som något problem under försökets 
gång, men kärlen bör inte placeras i direkt solljus om det kan 
undvikas. Inte heller lukt uppfattades som något problem för 
renhållningspersonalen under försöket.
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Jämförelse med liknande projekt

Augustenborgsprojektet – Malmö
Ett liknande försök med utsortering av matavfall för senare 
biogasproduktion inleddes våren 2008 i Augustenborgsom-
rådet i Malmö. Området består av 1630 hyreslägenheter. 
Områden har en starkt multikulturell prägel – omkring 50 % 
av invånarna har en utländsk bakgrund. Insamlingssystemet 
består även här i utsortering av matavfall i papperspåsar och 
kärlinsamling. I samband med att försöket inleddes delades 
område in i två delar där en del fick muntlig information om 
matavfallsutsortering av utbildade informatörer. Vid infor-
mationen fick hushållen även det påshållare och papperspåsar 
som krävs för att påbörja insamlingen. Samtliga hushåll fick 
skriftlig information, liknande den som använts i Lund. 

Utsorteringsgraden i Augustenborg har varit relativt konstant 
under det första året, omkring 27 %, alltså något lägre än 
den nivå som uppnåtts i Lund. Bristande renheten var till en 
början ett problem – särskilt i det område som inte fått någon 
muntlig information. Efter en omplacering av kärlen för mat-
avfall i miljöhusen – så att de inte längre stod lätt tillgängliga 
närmast ingången – förbättrades dock renheten väsentligt och 
uppgick efter omplaceringen till 95,5 %. Skillnaden i utsor-
teringen mellan de som fått muntlig information och de som 
inte fått det har främst synts på kvaliteten som varit högre 
bland hushåll som fått muntlig information. Skillnader finns 
också när det gäller utsorteringsgraden, men dessa är mindre 
och även i detta fall svåra att direkt koppla till den muntliga 
informationen då svarsfrekvensen vid informationsinsatsen 
var låg även i detta försök.

Övriga Sverige och Danmark
Allt fler svenska kommuner samlar idag in matavfall för 
biologisk behandling. Enligt Avfall Sverige uppgick antalet 
kommuner med någon typ av matavfallsinsamling år 2008 
till 133 stycken. Avfall Sverige genomförde under 2008 en 
större undersökning där en enkät om insamling av matavfall 
skickades ut till samtliga svenska kommuner. Baserat på data 
från 10 svarande kommuner kom man i denna rapport fram 
till att utsorteringsgraden i de flesta fall ligger omkring 50-70 
%. Villahushållen ligger i de flesta fall på nivån 70-80 % och 
lägenhetshushållen lägre än genomsnittet (Avfall Sverige, 
2009). I studien konstaterar man även att ”erfarenhetsmäs-
sigt ökar de insamlade mängderna matavfall ju längre tid en 
kommun har sorterat matavfall, förutsatt att det finns ett 
informationsarbete och en taxa som stimulerar utsortering av 
matavfall”. Tyvärr ger studien inga uppgifter om renheten i 
det insamlade matavfallet. 

I en studie från Sollentuna kommun där matavfall sedan några 
månader tillbaka sorterats ut med ett liknande system som 
det som använts i Lund visade genomförda plockanalyser på 
att 0,49 kg matavfall sorteras ut per person och vecka, dvs. 
jämförbart med mängderna som uppmätts i Lund. Den totala 
mängden alstrat matavfall var dock något högre i Sollentu-
naområdet än den som uppmäts i Lund; 2,0 kg/person och 
vecka i Sollentuna jämfört med mellan 1,3 och 1,6 i olika 

bostadområden som ingick i försöket i Lund. Detta gör att 
utsorteringsgraden var lägre i Sollentuna och uppgick till 25 
%. Procentsatsen kan dock vara en underskattning eftersom 
en del verksamhetsavfall ingick i den mängd som kontrollerats 
genom plockanalyser, vilket ökade den totala mängden alstrat 
avfall och därigenom minskade utsorteringsgraden (Olsson, 
2010). Några uppgifter på renheten i det utsorterade avfallet 
har dock inte rapporterats från denna studie. 

I Danmark har matavfall främst sorterats ut i plastpåsar som 
sedan separeras från restavfall genom en optisk sortering. Ett 
sådant system fanns tidigare i Århus, men avslutades efter nå-
gra år på grund av problem med renheten in det utsorterade 
avfallet. De insamlade mängderna var dock höga i förhål-
lande till svenska erfarenheter; 2,1 kg/hushåll och vecka från 
flerfamiljshushåll och en sorteringsgrad på 70 %. Renheten 
låg dock på ca 90 %, dvs. lägre än den nivå som uppmätts i 
försöket i Lund (Jansen m.fl. 2008). I Århus godtogs även 
att andra typer av organiskt avfall (främst växter) sorterades 
tillsammans med matavfallet. Detta kan dock endast förklara 
en mindre del av de stora skillnaderna försöken emellan.
 

Effekten av papperspåsar/plastpåsar
Det system för utsortering av matavfall som man arbetat med 
i Lund innebär stor avdunstning av det ofta blöta matavfallet. 
Hushållen råds att låta t.ex. blött potatisskal rinna av i vasken 
innan de läggs i papperspåsen. Papperspåsens särskilda behål-
lare är framtagen för att tillåta luftcirkulation och därmed 
torkning kring påsen och därmed minska risken för läckage. 

I sopkärlet sker även en viss kondensbildning. I många fall 
kan man se en fukthinna på kärlets insida och lock. Matav-
fallet förlorar därmed fukt – och därmed vikt – vid flera tillfäl-
len innan de vägs vid insamling samt vid plockanalyserna. 
Detsamma kan inte sägas ske med matavfall som inte sorteras 
ut, eftersom detta oftast läggs direkt i en plastpåse där avdun-
stningen kan förväntas vara betydligt mindre. Detta kan få 
effekter för den redovisade utsorteringsgraden, där det torrare 
sorterade matavfallet jämförs med det blötare icke-sorterade. 
För att undersöka effekterna av detta genomfördes ett mindre 
test gällande avdunstningen från papperspåsarna och avfall-
skärlen. Testet utfördes av personal från VA-teknik (LTH).  

Fem papperspåsar med kända mängder matavfall (blandat; 
bröd, frukt, kött, pasta, potatisskal och morotsskal) sorterades 
i sex olika påsar; tre papperspåsar och tre plastpåsar. Påsarna 
placerades i de plastkärl som används av hushållen i normal 
inomhustemperatur (20°C). Samtliga påsar vägdes kontin-
uerligt under tre dygn varefter de placerades i en plasttunna 
med lock. Samtliga påsar lades sedan i plastkärl med lock och 
förvarades i något svalare temperatur (16°C) i ytterligare fyra 
dygn vartefter de vägdes. Viktminskningen åskådliggörs i 
Figur 5, nästa sida. 
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Figur 5 Viktminskning i matavfall som sorterats 
i pappers- respektive plastpåsar. Observera att 
tidsaxeln ej är kontinuerlig.

Den totala viktminskningen under perioden på ”köksbänken” 
var 19 % för papperspåsarna och 2 % för plastpåsarna. Pap-
perspåsarna förlorade ytterligare 8 % vikt under de fyra 
dygnen i plasttunnan medan plastpåsarna förlorade ytterligare 
0,6 %. Om tidigare presenterade utsorteringsgrad räknas upp 
med en faktor motsvarande den totala viktförlusten skulle den 
genomsnittliga sorteringsgraden öka till 37 %. 

Att viktminskningen kan leda till en inte helt rättvisande bild 
av den totala mängden utsorterat matavfall och sorterings-
graden har tidigare uppmärksammats av bland annat Avfall 
Sverige (2009). Deras sammanställning av insamlade mängder 
matavfall från kommuner med olika påstyper visar dock en 
något högre insamlingsgrad (totala mängder) i områden där 
plastpåsar används jämfört med områden där papperspåsar 
används (120 jämfört med 135 kg/hushåll och år). 

Förbrukning av papperspåsar
Baserat på kontakter med LKF har det framkommit att 90 % 
av hushåll i deras område använt färre än 11 papperspåsar per 
månad under de första 14 månaderna av försöket. Detta antal 
kunde beräknas utifrån det totala antal påsar som varje hushåll 
tilldelades vid projektets början. 

10 % av hushållen hade efter 14 månader kontaktat hyres-
värden för att få tillgång till fler påsar. Några uppgifter om 
hur många av dessa som använts av hushållen har inte kunnat 
inhämtas. 

Uppgifterna tyder därmed på en något lägre påsförbrukning 
än den som angivits i enkätsvaren från detta bostadsområde, 
där nära 25 % av dem som svarat meddelat att de byter påse 
en gång per dag eller oftare. Några uppgifter om påsåtgång 
har inte erhållits från andra bostadsområden direkt. Enkäts-
varen tyder dock på att studenterna byter påse mer sällan än 
hushållen i övriga områden.
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Diskussion

Utvärderingen av projektet försvåras av är att det varit svårt 
för kommunen att komma i kontakt med hushållen för att 
inhämta deras synpunkter på sorteringen av matavfall och för 
att få information om hur många hushåll som faktiskt deltar 
och varför vissa väljer att inte delta. Detta trots att flera olika 
typer av informations- och kontaktytor har skapats inom detta 
projekt. Det är troligt att detta inte är unikt för just detta 
projekt. I ett liknande projekt i Augustenborg, Malmö., som 
genomfördes samma år nådde svarsfrekvensen endast dryga 
10 %. 

Erfarenheterna från försöket visar att andelen av den totala 
mängden matavfall som verkligen sorteras av hushållen är 
betydligt lägre än vad som antagits i tidigare systemstudier av 
behandling av denna avfallsfraktion. T.ex. antar Kärrman m.fl. 
(2005) en utsorteringsgrad på 70 % och Starberg (2008) en 
utsorteringsgrad på 60 %. Brolin och Andersson (2003) anger 
i en utredning för biogaspotentialen inom Gotlands län att 
utsorteringsgraden bör kunna överstiga 80 % i ett etablerat 
system. 

Den låga utsorteringsgrad som visat sig i detta projekt är 
troligtvis ett tecken på att få hushåll deltar i utsorteringen 
snarare än att de hushåll som deltar gör detta i liten utsträc-
kning, eftersom endast 9 % i enkäten svarat att de ”delvis” 
sorterar ut matavfall. 

Några säkra slutsatser kring antalet deltagande hushåll är 
svåra att dra. Den uppskattning som gjorts från LKF:s sida 
är att ca 25 % av hushållen i deras område deltar. Utifrån 
svarsfrekvensen i enkätstudien på 56 % kan man antingen 

anta att dessa är representativa för samtliga hushåll, eller att 
de knappa 40 % som inte svarat inte gjort det eftersom de 
inte deltar i utsorteringen av matavfall. Enligt enkätstudien 
deltar 78 % av de svarande hushållen i utsorteringen. Baserat 
på detta kan man uppskatta antalet deltagande hushåll till 
mellan 43 och 78 %. Resultaten från plockanalyserna tyder på 
att det är rimligare att anta att man ligger i den nedre delen 
av intervallet.
En anledning till att inte sortera matavfall som flera av hush-
ållen angivit i enkätstudien är att man har väldigt lite matav-
fall. Detta kan ha att göra med den höga andelen ensamhush-
åll som ingick i studien (nära 50 %). 

Enligt enkätsvaren är hushållen i hög utsträckning nöjda med 
papperspåsarna som använts för utsorteringen. Samtidigt har 
de fastighetsskötare som intervjuats uppfattningen att hush-
ållen är tveksamma till eller har haft problem med papper-
spåsarna. Denna skillnad kan vara ett resultat av att kontakten 
med fastighetsskötare ofta är problemorienterad och sällan 
ger dem information om vad som fungerar bra.  

För de boende kan det även vara mer naturligt att ta kon-
takt med fastighetsskötare, husvärdar eller vaktmästare för 
att förmedla vad som fungerar bra och mindre bra med det 
avfallshanteringssystem som används. Detta kan vara anled-
ningen till att mycket få hushåll valt att vända sig direkt 
till kommunen (LRV) med frågor och synpunkter. Det kan 
också vara en effekt av att hushåll som varit så missnöjda med 
papperspåsen att de inte längre sorterar inte heller besvarat 
enkäten.

En annan anledning till att hushållen inte sorterar sitt mat-
avfall skulle kunna vara informationsbrist eller svårighet att 
få kontakt och svar på frågor från kommunen. Detta är dock 
mindre troligt då en övervägande majoritet av dem som 
besvarat enkäten menar att de fått den information de behövt. 
Att endast mycket få personer vänt sig till LRV med frågor 
kan dock både vara ett tecken på att man inte haft några och 
att det inte varit den naturliga kontaktparten. 
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Slutsatser

Försöket visar att andelen matavfall som sorteras av fler-
familjshushållen är lägre än vad som visats genom det tidigare 
villahushållsförsöket i Lunds kommun. Försöket visar på en 
genomsnittlig sorteringsgrad på 31 % under den tid som 
försöket pågick. Försöket ger ingen säker information kring 
huruvida den låga utsorteringsgraden är ett utfall av att endast 
ett mindre antal hushåll sorterar eller om de som sorterar 
endast gör det till en viss grad. En sorteringsgrad på 31% 
är samtidigt högre än de som uppnåtts vid liknande försök i 
flerfamiljshushåll i både Malmö och Sollentuna. 

Vid den enkätstudie och dörrknackningskampanj som genom-
förts har en övervägande majoritet av hushållen svarat att man 
sorterar (78 respektive 80 %) medan långt färre svarar att 
man delvis sorterar matavfall (9 respektive 6 %). Detta kan ses 
som en indikation på att de som sorterar i de flesta fall gör det 
fullt ut, men det kan också vara ett utfall av att många hushåll 
beskriver en inte helt rättvisande bild av sitt eget agerande. 
Endast 36 % av hushållen kontaktades genom dörrknacknin-
gen och det är tydligt att de hushåll som informatörerna kom 
i kontakt med inte gav en representativ bild av situationen i 
de olika områdena. Uppgifter från LKF tyder på att 90 % av 
hushåll i deras område använt färre än 11 papperspåsar per 
månad under de första 14 månaderna av försöket. 

Både utsorteringsgrad och renhet i utsorterat matavfall 
varierar stort mellan de olika områden som ingått i försöket. 
Sorteringsgraden, dvs. den mängd matavfall som hushållen 
sorterar i relation till den totala mängden alstrat matavfall, 
är störst i de två bostadsrättsföreningar som ingått i stu-
dien; 47,0 vikt-% jämfört med det hyreshusområde och det 
studentboende som ingått i studien (22,2 och 21,0 vikt-% 
respektive). Renhetsgraden var i princip densamma i hyreshu-
sområdet som i bostadsrättsområdena; 97-98 vikt-% jämfört 
med 81 vikt-% i studentbostadsområdet. 

Mängden alstrat matavfall ligger mellan 2,9 och 3,7 kg/hush-
åll och vecka i hyresrätter och bostadsrätter, medan det endast 
uppgår till 1,4 kg/hushåll och vecka i studentområdet. Detta 
är troligen en effekt av att hushållen i studentboende uteslut-
ande är ensamhushåll, medan de i övriga områden ofta består 
av flera personer men kan också vara en effekt av mindre eller 
annorlunda matlagning (i mindre utsträckning baserad på 
råvaror) i studentboendet jämfört med övriga områden. Med 
de indikationer på hushållens storlek som funnits att tillgå blir 
den totala mängden alstrat matavfall 1,8 kg per person och 
vecka i bostadsrättsområdena, 1,7 i hyresrättsområdet och 1,4 
i studentområdet. 

I utvärderingen av resultaten från denna studie, som sträcker 
sig över en period på nära två år, finns det inget som tyder på 
att utsorteringen av matavfall skulle öka med tiden. Vid den 
sista kontrollen i januari 2010 hade dock mängden matavfall 
ökat jämfört med tidigare genomsnitt. Den generella trenden 
är dock att mängden har legat relativt stabilt, strax under 1 
kg/hushåll och vecka. Detta går emot de erfarenheter som 
beskrivs i Avfall Sveriges översikt över insamlade mängder 
matavfall i svenska kommuner. Liknande resultat, där sorter-
ingsgraden ligger på relativt stabil nivå, har dock erhållits vid 
det försök som pågår i Augustenborgsområdet i Malmö. Det 
är dock möjligt att tillvänjningstiden för många hushåll är 
längre än den tid som analyserats i detta försök. 

Den dörrknackningsinsats för informationsspridning som 
genomfördes inom ramen för projektet gav inte någon synbar 
effekt när det gällde att öka sorteringsgraden och renheten 
i utsorterat matavfall. Detta kan ha flera anledningar, bland 
annat att endast en dryg tredjedel av hushållen faktiskt nåddes 
av informatörerna. Samtidigt tyder liknande försök i Malmö 
på att den största behållningen med en dörrknackningsinsats 
kan vara kopplad till att hushållen då får det material som 
krävs för att påbörja insamlingen direkt i handen, dvs. den 
fysiska strukturen för insamlingen förbättras och trösklarna 
för att påbörja insamlandet sänks. Resultaten från projektet 
i Lund visar att det kan vara svårt att komma i kontakt med 
hushåll för att inhämta synpunkter kring hur utsorteringssys-
tem fungerar. Detta minskar möjligheterna för kommunen 
att förbättra systemen eftersom man saknar information om 
de trösklar som finns och de faktorer som gör att hushållen i 
många fall väljer att inte delta i utsorteringen av matavfall. 

Studien visar att flera av hushållen inte följt de tips och råd 
som givits av kommunen. Detta kan vara en anledning till att 
en del av hushållen sagt sig ha problem med papperspåsarna. 
En anledning till detta kan ha varit svårigheten att på ett 
lämpligt sätt få plats med påshållaren i köket. Platsbrist har 
också nämnts av en del av hushållen som en anledning till var-
för de väljer att inte sortera matavfall. Som en möjlig utveck-
ling av informationsinsatser vid introduktion av liknande 
system för utsortering av matavfall skulle informatörer kunna 
både dela ut och hjälpa till att installera nödvändig utrusn-
ing för utsorteringen på lämpligt ställe i hushållet redan vid 
försökets början. 
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Bilaga - Tabeller

Figur 1 Mängd utsorterat matavfall per hushåll och vecka under försöksperioden.

Figur 2 Mängder alstrat och utsorterat matavfall vid 
genomförda plockanalyser. Dörrknackningsinsatsen 
gjordes mellan analys 5 och 6.



Figur 3 Utsorteringsgrad och renhet i utsorterat matavfall 
vid genomförda plockanalyser.

Figur 4 Utsorteringsgrad, renhet och totalmängd alstrat 
matavfall i de olika områdestyperna.



Figur 5 Viktminskning i matavfall som sorterats i pappers- 
respektive plastpåsar. Observera att tidsaxeln ej är kontinuerlig.








