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Stiftelsens FÖRORD till rapport från projektet 
Återvinning av plast från hushållsavfall 
 
Plastkretsens AB:s Stiftelse för Forskning har finansierat denna studie för att få fram mera information om 
olika system för insamling av plastförpackningar från hushåll. 
Stiftelsen har som uppgift att stödja vetenskaplig forskning avseende återvinning av 
plastförpackningsmaterial och andra plastprodukter. 
 
Övergripande syfte med projektet var att få fram information om olika insamlingssystem för 
plastförpackningar från hushåll. En huvudfråga för projektet var att jämföra fastighetsnära insamling 
(FNI) med insamling vid återvinningsstationer (ÅVS). Informationen ska kunna vara beslutsunderlag vid 
val av insamlingssystem. 
 
Urvalskriterier vid val av kommuner som studerats var att FNI skulle vara väl utbyggt. Det var även av 
intresse att få med kommuner där det finns FNI från villor. 
 
De parametrar, som har studerats, har varit det insamlade materialets kvalitet, kvantitet (där så varit 
möjligt) samt samband mellan insamlingsresultat och den information, som hushållen får om källsortering 
av plastförpackningar. 
 
En viktig förutsättning för att få fram ett rättvisande resultat har varit att säkerställa att det insamlade 
materialet som analyserats verkligen kommer från en viss kommun. Detta är möjligt enbart i de 
kommuner där det insamlade materialet inte blandas med material från andra kommuner, dvs att 
tömningsbilen inte hämtar material från flera kommuner vid samma tömningsrunda.  
 
I de kommuner, där FNI bedrivs av privata aktörer, är det vanligt förekommande att man i samma 
tömningsrunda hämtar material från flera kommuner i syfte att optimera logistiken.  
För att säkerställa att det analyserade materialet i projektet kommer från en viss kommun har, i de 
kommuner som studerats, den fastighetsnära insamlingen bedrivits av kommunen.  Det har dock inte 
varit avgörande för urvalet av kommuner.  
 
Det bör här dock påpekas att i landet som helhet har merparten av den fastighetsnära insamlingen, genom 
subventioner från FTI, byggts upp av de privata återvinningsföretagen i direkta avtal mellan 
fastighetsägare och kommunala fastighetsbolag. 
 
Insamlingen via ÅVS sköts av Förpacknings och TidningsInsamlingen (FTI), som på uppdrag av 
producenterna ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar.  
 
Av projektet kan man dra slutsatsen att FNI från villahushåll ger bästa materialkvalitén. När det gäller 
flerbostadshus är skillnaden mellan FNI och ÅVS inte lika tydlig. Engagerad kommunikation och 
information till hushållen är en viktig faktor för kvalitén på det insamlade materialet. 
 
Vi hoppas att resultaten av projektet kan användas för att bidra till vår strävan att öka återvinning av 
plastförpackningar, vilket i sin tur bidrar till minskning av koldioxidutsläppen.  
 
 
Lena Lundberg 
Styrelseordförande  
Plastkretsen AB:s Stiftelse för Forskning 
 
 



 



 

Författarnas förord 

Denna rapport är resultatet av en treårig studie på uppdrag av Plastkretsen ABs stiftelse för 
forskning. Arbetet har utförts i samarbete mellan Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
och forskargruppen Avfallsteknik vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). För innehållet i 
rapporten svarar tekn dr Lisa Dahlén, LTU, utvecklingsingenjör Sanita Vukicevic, NSR och 
kommunikatör Martina Tapper, NSR. 

Vi vill särskilt tacka Mikael Rönnmar och Anna Wilhemsson Göthe (Lunds Renhållnings-
verk), Thomas Grenbäck (Lycksele kommun), Björn Aldin (Söderköpings kommun), Bengt 
Jonsved och Mirja Törnquist (Gästrike Återvinnare), IL Recycling i Göteborg och Agneta 
Fladerer (FTI AB), samt hjälpsamma maskinförare i Lund, Lycksele, Söderköping, Gävle och 
Göteborg som varit ovärderlig hjälp för att genomföra plockanalyserna.  

Kommunikationsanalysen har varit möjlig att genomföra tack vare Lena Wallin (Lunds 
Renhållningsverk), Eva B Nilsson (Gästrike återvinnare), Mats Åström (AB Gavlegårdarna), 
Sessan Larsson (Kretsloppskontoret Göteborgs Stad), Eva Bengtsson och Eva Jonasson 
(Göteborgs stads bostadsaktiebolag), Gisela Weber (Poseidon), samt sist men inte minst 
Elisabet Olausson och hela kommunikationsavdelningen på Renova AB.   

Tack också till Maria Schyllander (MBS Konsult), Jörgen Sabel (Swerec AB), Annika 
Ahlberg, Henrik Nilsson och Thord Görling (FTI AB), Patrizia Finezzi (SABO), Lennart 
Jensen (Nårab), med flera, som bidragit på många olika sätt till projektet. 

Luleå/Helsingborg juni 2013 

 

 

 

  

 

 

 

Omslagsfoto, från vänster till höger:  

Martina Tapper (Göteborg 2012), Sanita Vukicevic (Göteborg 2012), Lisa Dahlén (Gävle 2012) 

 



Återvinning av plast från hushållsavfall 
 

 
Dahlén, Vukicevic & Tapper 2013 

 

 
  



Återvinning av plast från hushållsavfall 
 

 
Dahlén, Vukicevic & Tapper 2013 

 

 

Sammanfattning 
Övergripande syfte med projektet Återvinning av plast från hushållsavfall var att bidra till ett 
förbättrat beslutsunderlag vid val av insamlingssystem för plastförpackningar från hushållen. 
Projektets specifika mål har varit följande: 

− Samla in unika mätdata av felsorteringsgraden i källsorterad plast  
− Jämföra felsorteringsgraden vid fastighetsnära insamling (FNI) med 

återvinningsstationer (ÅVS) 
− Kartlägga kommuners informationsinsatser om källsortering 
− Söka samband mellan insamlingsresultat och informationsarbetets utformning 

Projektet avgränsades till studier i fem svenska kommuner: Gävle, Göteborg, Lund, Lycksele 
och Söderköping. Plockanalyser gjordes på samlingsprov från fastighetsnära insamling 
respektive återvinningsstationer i utvalda kommundelar. Huvudsakliga metoder för projektets 
genomförande har varit provtagning, plockanalyser, intervjuer, litteraturstudier, utvärdering 
av insamlingsdata och beräkningar. Plockanalyserna genomfördes under åren 2010-2012. 

Av 75 m3 material (2 800 kg) insamlat från kärl 
avsedda för återvinning av plastförpackningar, i 
fem olika kommuner med varierande insamlings-
system, var 72 viktprocent rätt sorterade plast-
förpackningar och 16 viktprocent var plast-
produkter utanför producentansvaret. Resterande 
12 viktprocent var andra helt felsorterade material, 
ungefär en tredjedel andra förpackningar och 
tidningar och i övrigt diverse andra produkter som  
t.ex. skor, kläder, blöjor, väskor, vaxdukar, 
matavfall, samt en mindre del el-, elektronik och 
farligt avfall.  

Renheten på plasten var bättre från fastighetsnära insamling (10 % icke plast) än från 
insamling vid återvinningsstationer (15 % icke plast). Renheten var bäst hos villor med 
fastighetsnära insamling (6,5 % icke plast).  Villahushåll med fastighetsnära insamling var 
bäst på att sortera rätt även när det saknades engagerade informationsinsatser.   

Fastighetsnära insamling vid flerfamiljshus är mer problematisk med kraftigt varierande 
kvalitet. Även plastinsamlingen vid återvinningsstationer visar en ojämn kvalitet med stora 
variationer. Det gick inte att visa någon egentlig skillnad på plastens renhet från 
återvinningsstationer jämfört med fastighetsnära insamling vid flerfamiljshus. 

Hushåll med FNI sorterade mer än hushåll med bringsystem (ÅVS), men i båda 
insamlingsformerna fanns en stor återvinningspotential för plastförpackningar kvar i 
restavfall/brännbart (i storleksordningen 14-17 kg per invånare och år).   

Om målet är att få in så mycket plast som möjligt är det bästa systemet fastighetsnära 
insamling i kombination med engagerad kommunikation med hushållen om återvinning. 
Kommuner med fullt utbyggd fastighetsnära insamling samlade in nästan dubbelt så mycket 
plast per invånare (9,0 kg) jämfört med riksgenomsnittet 4,9 kg (2012). Renhållningstaxans 
utformning har en underordnad betydelse jämfört med insamlingssystemets fysiska 
utformning och information.  
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Engagerad kommunikation med hushållen är en avgörande faktor. Kommunikation är särskilt 
viktigt gentemot hushåll som nyttjar relativt anonyma insamlingssystem, som återvinnings-
stationer och flerfamiljshusens källsorteringsrum. Samtidigt är hushåll i flerfamiljshus de som 
kommunernas kommunikation fungerar sämst med. Det är vanligt att varken kommunen, 
avfallsentreprenören eller hyresvärden kommunicerar strategiskt om källsortering direkt med 
hyresgästen. Man missar därför stor del av målgruppen, eftersom den största delen av 
befolkningen i en större stad bor i flerfamiljshus (ca 80 procent i Göteborg). 

Det syns en tydlig vilja från hushållen att sortera plast som inte är förpackningar. Det följer 
även med andra produkter som bara till viss del innehåller plast (elektronik med plasthöljen) 
eller består av plastliknanden material som t ex gummistövlar. Hushållens val i det här fallet 
kan ha påverkats av att det under lång tid har kommunicerats ett generellt budskap (avseende 
förpackningar) att sortera efter huvudbeståndsdelen. 

Översikt av kommunernas styrmedel, i form av insamlingssystemens utformning, 
renhållningstaxan och kommunikationsengagemang, i förhållande till insamlingsresultat:  
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Bilaga 1 Protokoll för plockanalys av hushållens källsorterade plastförpackningar 
(1 s) 

 
Bilaga 2 Plockanalysdata från Lund, Lycksele, Söderköping, Gävle och Göteborg 

(3 s) 
 
Bilaga 3  Renhållningstaxor i Lund, Lycksele, Söderköping, Gävle och Göteborg 

vid tidpunkten för plockanalysen (109 s, separat dokument) 
 

Bilaga 4  Kommuner med viktbaserad renhållningstaxa (1 s) 
 

Bilaga 5 Kommuner med fastighetsnära insamling vid både villor och  
 flerfamiljshus (1 s)  

 

 

 

Förkortningar  

 
FFH Flerfamiljshus 
 
FNI Fastighetsnära insamling 
 
FTI  Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB 
 
ÅVC Återvinningscentral (för alla avfallsslag från hushåll och småföretag, i 

kommunal regi) 
 
ÅVS  Återvinningsstation (för förpackningar och tidningar, i FTI ABs regi). 

Insamlingssystemet kallas även bringsystem.  
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1 Bakgrund 
 
1.1 Varför samla in plastförpackningar? 
Materialåtervinna eller förbränna? 
Klimatpåverkan från avfallsförbränning har studerats i omfattande systemanalyser inom 
ramen för forskningsprojektet ”Perspektiv på framtida avfallsbehandling” (Waste Refinery, 
2013). De två bästa åtgärderna för att minska klimatpåverkan från förbränningen, räknat i 
utsläpp av CO2-ekvivalenter, är ökad materialåtervinning av plastförpackningar respektive 
övergång från fossil till förnybar råvara för plast. Den tredje bästa åtgärden vore att samla in 
övrig plast (ej förpackningar) till materialåtervinning. Systemanalyserna tog hänsyn till hela 
livscykeln, inklusive transporter för insamling, hantering av rejektströmmar, 
ersättningsbränslen inom fjärrvärme- och elproduktion, ersättningsråvara för plast, etcetera. 
För varje kg ökad insamlad plast till återvinning minskar utsläppen både vid förbränning och 
vid undviken jungfrulig produktion. Utsläpp sker i hela kedjan från insamling till återvunnen 
råvara, men dessa motsvarar bara ca 30 procent av de utsläpp som undviks då återvunnen 
råvara ersätter jungfrulig råvara. De känslighetsanalyser som genomförts visade att resultatet 
är robust. Det finns därmed en tydlig klimatnytta av att konsumenten ökar sin källsortering för 
återvinning, det innebär en nettominskning av utsläpp som uppgår till ca 2,8 kg CO2-ekv. per 
kg insamlad plast (inklusive rejekt). För att maximera nyttan av återvinning är det viktigaste 
att öka kvaliteten på det insamlade materialet (minska rejektmängderna), samt säkerställa att 
den återvunna råvaran finner avsättning på marknader där den ersätter jungfrulig råvara. 
Transportarbetet vid insamlingen är däremot av marginell betydelse, sett i ett system-
perspektiv. Det är därför klimatmässigt rationellt med långa transporter av materialet om det 
samtidigt innebär att mängden återvunnen råvara som ersätter jungfrulig råvara ökar 
(Bisaillon/FTI, 2012). 
 

1.2 Samhällets styrmedel 
Gällande lagstiftning förutsätter att samhällets avfallsströmmar är mätbara och går att styra. 
Fel part tvingas betala för hanteringen när plastinsamlingen innehåller felsorterade material, 
likaväl som när plastförpackningar lämnas i hushållens restavfall.  Frågan som återkommer 
när samhället vill påverka människor beteende är: Vad bottnar problemet egentligen i? Palm 
& Windahl (1989) menar att det finns tre sätt att påverka människors beteende: Engineering, 
Enforcement och Education. Vad det innebär är att det kan vara ett fysiskt problem, till 
exempel långt till soprummet eller dåligt med plats under diskbänken (Engineering). 
Problemet kan även vara behovet av ett 
regelsystem som ökar sorteringsgraden, till 
exempel vikttaxa (Enforcement). Eller så kan det 
vara ett kunskapsproblem, det vill säga att 
målgruppen inte vet, kan eller förstår hur man gör 
och måste informeras eller utbildas (Education). I 
de flesta fall är det en kombination av alla tre 
angreppssätt som ger bäst resultat (Palm, L. & 
Windahl, S.1989).  
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Fastighetsnära insamling (FNI) som styrmedel 
I Sverige finns nästan 6 000 återvinningsstationer, men trots det väljer ett ökande antal 
kommuner att utveckla insamlingssystem med fastighetsnära insamling av förpackningar och 
tidningar. Fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial är en tjänst som kan utföras 
på olika sätt. Den vanligaste formen är separata kärl i soprummen vid flerfamiljshus, vilket 
förekommer i de flesta av landets kommuner, och i synnerhet hos de allmännyttiga 
kommunala bostadsbolagen. Vid villor är det ovanligt att förpackningsavfall hämtas 
fastighetsnära, men trenden är att fler kommuner väljer att erbjuda en sådan lösning. 2012 var 
FNI vid villor etablerat i 18 av landets kommuner, varav 10 hade valt fyrfackskärl (två kärl 
per hushåll). Ytterligare ett 20-tal kommuner håller på att införa FNI med fyrfackssystem 
under 2012-2014. Övriga FNI-kommuner erbjuder villahushållen olika varianter av 
tvåfackskärl, enfackskärl, lösa säckar, backar och hinkar. 
 

    
 
Figur 1 Fyrfackskärl för fastighetsnära insamling vid villor (bilder lånade från www.molndal.se). 
 
Fyrfackskärlen töms i fyrfacksbilar. Kärlet med fack för matavfall och restavfall, samt två 
förpackningsslag, töms varannan eller varje vecka, medan det andra kärlet med enbart torra 
återvinningsmaterial töms var sjätte eller var åttonde vecka. FNI erbjuds vanligen som en 
frivillig tilläggstjänst. Samtidigt konstruerar de flesta FNI-kommuner renhållningstaxan så att 
det mest förmånliga alternativet för hushållet är att nyttja den fastighetsnära hämtningen. Ett 
exempel är tre kommuner i västra Blekinge, som nyligen infört möjlighet att välja 
fyrfackskärl. Där valde en majoritet av hushållen fullsorteringssystemet (72 % i Karlshamn, 
78 % i Sölvesborg och 86 % i Olofström). I en kundenkät angavs ”högre grad av service och 
utökade källsorteringsmöjligheter” som skäl att välja fyrfackskärlen (www.vmab.se). 
Generellt anger kundenkäter hög nöjdhet med fyrfackssystemet och mängden utsorterade 
förpackningar ökar (Kretsloppskontoret, 2012). 

En annan form av fastighetsnära insamling av sorterade förpackningar är olikfärgade påsar, 
som alla slängs i samma kärl, för efterföljande maskinell optisk sortering. Det tillämpas i 
Eskilstuna.  

I Bilaga 5 finns en förteckning över de 18 svenska kommuner som hade etablerad och fullt 
utbyggd fastighetsnära insamling av plastförpackning år 2012, samt insamlad mängd 
källsorterad plast i dessa kommuner åren 2011 och 2012.    
 
Skillnaden i transportarbete vid FNI och ÅVS 
I ett systemperspektiv är transporternas miljöbelastning försvinnande liten jämfört med 
betydelsen av materialets kvalitet (rejektmängder) och i vilken utsträckning jungfrulig råvara 
kan ersättas. Dieselförbrukningen är 40-100 procent högre per ton vid fastighetsnära 
insamling jämfört med insamling vid återvinningsstationer, men har trots det en obetydlig 
påverkan på det samlade resultatet ur klimatsynpunkt. Transportskillnaden vid FNI eller ÅVS 

http://www.vmab.se/


Återvinning av plast från hushållsavfall 
 

 
Dahlén, Vukicevic & Tapper 2013 

 
3 
 

påverkar de samlade växthusgasemissionerna för hela livscykeln med endast ca 0,1 % (en 
tusendel), vilket understryker att andra delar av livscykeln är avgörande, d.v.s. 
rejektmängderna och att jungfrulig råvara ersätts (Bisaillon, 2012). Vidare finns en risk att 
miljöbelastningen flyttas mellan olika aktörer vid byte av insamlingssystem. Den lägre 
bränsleförbrukningen (räknat i utsläpp av CO2-ekv/ton) för insamling vid 
återvinningsstationer ökar till samma nivå som vid fastighetsnära insamling om ca 30 procent 
av hushållen tar bilen endast för att lämna materialet på återvinningsstationen och sedan köra 
hem igen (Bisaillon, 2012).  
 
Viktbaserad taxa som styrmedel 
Den vanligaste taxekonstruktionen för hämtning av 
hushållens avfall i Sverige är en fast grundavgift kombinerad 
med en rörlig avgift i förhållande till volymen på 
avfallskärlet och tömningsfrekvensen. Ett fåtal, men ökande 
antal, kommuner har dessutom infört en avgift knuten till 
avfallets vikt i den enskilda abonnentens kärl vid varje 
tömning. Vanligvis beläggs restavfall med en högre 
debitering per kg, medan matavfall i separat kärl antingen får 
en lägre viktdebitering eller ingen alls.  

En studie av vikttaxans införande i Göteborg visade att 
effekterna på flerfamiljshus varit i stort sett obefintlig under 
det första året. En förklaring är att i flerfamiljshus är 
avfallskostnaden del av hyra eller boendeavgift och delas 
mellan flera boende, vilket gör återkopplingen till enskilda 
boende bristfällig (Schmidt et al, 2012). Tidigare studier har 
konstaterat att trots viktbaserad taxa blir den ekonomiska effekten av ändrat avfallsbeteende 
marginell i förhållande till övriga boendekostnader (Avfall Sverige, 2009). Det gäller även för 
villaägare, som dock själva hanterar fakturan och där kan följa utvecklingen för hushållets 
avfallsvikter, samt konfronteras med den information och uppmuntran till utökad källsortering 
som brukar följa med faktureringen.  Schmidt et al (2012) drog slutsatsen att taxan är ett 
ekonomiskt styrmedel som kan vara en avgörande anledning att information uppmärksammas, 
i synnerhet i samband med införandet, men att det är informationen tillsammans med 
systemets symbolvärde som i slutändan är viktig för att åstadkomma förändring. Slutsatsen 
styrktes av en konstaterad ökning av förpackningsinsamlingen vid ÅVS i Askim, 
Bergsjön/Kortedala som skedde vid informationstillfället snarare än vid införandet av själva 
taxan.  

I Bilaga 4 finns en förteckning över de 29 svenska kommuner som hade viktbaserad 
avfallstaxa för insamling av hushållsavfall år 2012. I bilagan framgår vilket år taxan infördes 
samt insamlad mängd källsorterad plast i respektive kommun åren 2011 och 2012.    

 
Information och kommunikation som styrmedel 
Oavsett vilket insamlingssystem som finns och hur avfallstaxan är konstruerad så behövs en 
fungerande kommunikation med hushållen för att uppnå avsedd effekt. Oftast används flera 
olika begrepp för att beskriva kommunikation och information. Det är viktigt att förtydliga 
detta eftersom det påverkar analysen. Ordet information härstammar från det latinska verbet 
informare som betyder ge form åt d.v.s. skapa budskap. Ordet kommunikation kommer även 
det från ett latinskt ord, men då från verbet communicare som betyder att göra någonting 
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gemensamt. Det betyder att kommunikation syftar till att påverka känslor, kunskap, attityder 
och beteenden. Detta kan förenklas genom att se det som att information är innehållet och 
kommunikation är formen. Att informera är alltså en sak och att kommunicera, samt nå fram 
med sin information, är en annan (Falkheimer och Heide, 2003). Kommunikation är alltså en 
cirkulär och dynamisk process där samspelet mellan organisationer och personer ständigt 
påverkas (Fors-Andrée, J. 2012).  

Informationsansvaret gentemot hushållen angående förpackningsavfall är delat mellan 
producenter och kommuner. Inom varje kommun är ansvaret i sin tur ofta delat mellan många 
olika aktörer såsom kommunal förvaltning, kommunalt avfallsbolag, avfallsentreprenörer, 
regionala samverkansorgan, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, m fl. I den 
gamla producentansvars-förordningen var informationsansvaret reglerat i en formulering som 
sade att kommunen skall informera hushållen om förpackningsinsamling (1997:185,§8,§9). I 
den nya förordningen (2006:1273), saknas motsvarande paragraf vilket innebär att 
ansvarsförhållandet hamnade i ett oklart läge. Så småningom kom istället Samarbetslösning 
på avfallsområdet enligt Kommittédirektiv 2008:9, ett avtal som skrivits under av både FTI 
AB, Avfall Sverige, Sveriges kommuner och landsting (SKL), och Svensk Glasåtervinning. 
Överenskommelsen skulle utgöra grunden för den fortsatta utvecklingen av 
insamlingssystemen för förpackningar och returpapper. I överenskommelsen framhölls vikten 
av att följa upp insamlingssystemens effektivitet och plockanalyser angavs som en lämplig 
uppföljningsmetod. Det påpekades att plockanalyser av hushållens restavfall (säck- och 
kärlavfall) bör utföras för att bestämma hur mycket förpackningsmaterial och tidningar som 
inte har källsorterats, vilket skulle ses som en värdemätare på insamlingssystemets 
servicenivå. Parterna var överens om att felsortering ska minska med hjälp av ökad 
servicegrad och förbättrad information. Kommunerna åtog sig ett informationsansvar lokalt 
gentemot kommuninvånarna, medan FTI åtog sig ett övergripande informationsansvar, samt 
kommunikation med verksamheter där även fastighetsägare av flerbostadshus ingår.  

Det kan ifrågasättas om Samarbetslösningen någonsin blev fullständigt sjösatt och 
medvetandegjord ute i verkställande delar av berörda organisationer. Det har fortsatt varit 
oklart om ansvarsförhållandet och även varit otydligt för medborgare vart de ska vända sig 
med frågor om förpacknings- och tidningsinsamlingen.  
Idag (våren 2013) anser företrädare för såväl FTI AB1 som Avfall Sverige2 att 
Samarbetslösningen har blivit inaktuell och nu avvaktar alla inblandade parter propositionen 
som ska baseras på den statliga utredningen SOU 2012:56 ”Mot det hållbara samhället - 
resurseffektiv avfallshantering”. Där förväntas informationsansvaret tydliggöras som en 
konsekvens av vilken avfalls- och återvinningsorganisation regeringen väljer att föreslå.  
 

1.3 Förpackningens design och materialval 
När förordningen om producentansvar infördes var syftet dels att skapa en rikstäckande 
infrastruktur för materialåtervinning av utpekade avfallsslag, men också att stimulera till 
förändrad produktdesign som skulle underlätta återvinning och effektivisera 
materialutnyttjandet. I ett studentarbete inom industriell ekonomi på KTH kartlades 
förpackningsdesignens betydelse för återvinningsprocessen. Studien visade att designens 
betydelse generellt är underskattad och inte utnyttjas till fullo, att det saknas riktlinjer, 

                                                 
1 Annica Dahlberg 
2 Weine Wiqvist 
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direktiv och kunskap. Plastdesigners i allmänhet saknar kunskap om produkternas hela 
livscykel. Det finns en stor utvecklingspotential att genom medveten design effektivisera 
sortering och separering av polymerer, vilket är ett nödvändigt steg innan 
återvinningsprocessen. Studenterna framhöll vidare att endast ett fåtal experter i området har 
kunskap om hur plastmaterial påverkas av att re-processas, och hur additiv uppför sig vid 
upprepad återvinning (Ljunggren & Wiklund, 2011). Även en studie från IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB belyste att aktörer inom återvinningsbranschen har dålig kunskap om vad 
olika plaster innehåller och att det har betydelse dels med tanke på förekomsten av farliga 
ämnen, och dels avseende andra tillsatser, t ex krita, som visserligen inte är farliga, men som 
påverkar möjligheterna till materialåtervinning (Bibi et al, 2012). Betydelsen av 
förpackningarnas design och materialval kan således inte förbises om samhället på ett 
framgångsrikt sätt ska kunna utveckla processerna för förpackningsåtervinning.  
 

1.4 Syfte, mål och avgränsning 
Övergripande syfte med projektet ”Återvinning av plast från hushållsavfall” var att bidra till 
ett förbättrat beslutsunderlag vid val av insamlingssystem för plastförpackningar från 
hushållen. 

Projektets specifika mål har varit följande: 
− Samla in unika mätdata av felsorteringsgraden i källsorterad plast  
− Jämföra felsorteringsgraden vid fastighetsnära insamling (FNI) med 

återvinningsstationer (ÅVS) 
− Kartlägga kommuners informationsinsatser om källsortering 
− Söka samband mellan insamlingsresultat och informationsarbetets utformning 

 
Projektet avgränsades till studier i fem svenska kommuner. Plockanalyser gjordes på 
samlingsprov från fastighetsnära insamling respektive återvinningsstationer i utvalda 
kommundelar. Det innebär att ett genomsnitt för felsorteringsgrad kan visas per kommundel, 
men inte hur enskilda hushåll har agerat. Fastighetsnära insamling av förpackningar med 
olikfärgade påsar i samma avfallskärl, s.k. optibag, har inte studerats i projektet. 
 
Betydelsen av plastförpackningars design, och möjligheten att förändra förpackningarnas 
utformning och materialval med hänsyn till insamlingssystem och återvinningsprocesser, har 
inte heller ingått i studien. Fokus har varit på insamlingsresultat för de plastförpackningar som 
omfattas av producentansvar, fanns på marknaden och källsorterades av hushållen under åren 
2010-2012.  
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2 Material och metod 
 
Huvudsakliga metoder för projektets genomförande har varit provtagning, plockanalyser, 
intervjuer, litteraturstudier, utvärdering av insamlingsdata och beräkningar. Under projektets 
gång genomfördes även studiebesök på plaståtervinningsindustrin Swerec AB, med syfte att 
öka projektgruppens kunskap om kvaliteten på källsorterad plast, vad som krävs för 
återvinningsprocessen och konsekvenser av felsortering.  
 
2.1 Fem kommuner 
Fem kommuner i landet valdes ut för plockanalyser. Kriterier för valet av kommuner var att 
en stor stad, en liten glesbygdskommun, några mellanstora städer och minst två olika 
kommuner med fastighetsnära insamling vid villor skulle ingå i studien. Dessutom 
eftersträvades en geografisk spridning över landet och en spridning av vilka 
bolag/entreprenörer som sköter insamlingen eller om insamlingen sker i kommunal 
förvaltningsregi. Dessa kriterier uppfylldes av urvalet Göteborg, Gävle, Lycksele, Lund och 
Söderköping. 

  
Figur 2 Kommuner som medverkat i projektet  

Lycksele: 12 300 inv. 
Glesbygd.  
ÅVS och viss del FNI 
vid ffh.  

Gävle: 95 400 inv. 
Större stad.  
ÅVS och viss del FNI 
vid ffh. 

Göteborg: 530 000 inv. 
Storstad.  
ÅVS och viss del FNI 
vid ffh. Lund: 117 700 inv. 

Större stad.  
FNI vid ffh och villor, 
samt ÅVS.  

Söderköping: 14 000 inv. 
Förortskommun.   
FNI vid ffh och villor. 



Återvinning av plast från hushållsavfall 
 

 
Dahlén, Vukicevic & Tapper 2013 

 
7 
 

Av de fem kommunerna valdes Lund, Gävle och Göteborg för fördjupad kartläggning av 
informationsinsatser, medan Söderköpings och Lyckseles informationsarbete kartlades mera 
översiktligt. Valet baserades på att Söderköping och Lycksele är små kommuner där det inte 
fanns någon kommunikatör eller annan personal som jobbar särskilt med strategier för 
avfallsinformation och kommunikation om källsortering. Nedan följer en kortfattad 
beskrivning av de utvalda kommunernas insamlingssystem och renhållningstaxor för 
hushållens avfall vid tidpunkten för plockanalyserna.  
 
LUND  
Lunds kommun är en större stad med cirka 112 000 invånare.  Lunds Renhållningsverk 
ansvarar för avfallsfrågorna och de har haft detta ansvar i 100 år. Lunds Renhållningsverk har 
100 anställda och 76 egna hämtningsfordon. Avfall levereras till Sysav (Sydskånes 
avfallsaktiebolag) där Lunds kommun är delägare. Fastighetsnära insamling är väl utbyggd 
för både villor och flerfamiljshushåll. Vid tidpunkten för plockanalysen (oktober 2010) hade 
cirka 70 procent av villahushållen (7500 stycken) valt fyrfackskärl och 80 procent av 
flerbostadshushållen (18 500 stycken) var anslutna till FNI. I de källsorteringsrum som 
besöktes av projektgruppen i 
samband med plockanalysen 
samlades plastförpackningar in i 
660 l avfallskärl med stor öppning, 
locket på. I Lund finns ett begränsat 
antal återvinningsstationer (22 
stycken), vilket motsvarar 5000 
invånare per station.  
 
LKF (Lunds Kommuns Fastighets 
AB) är ett kommunalt bostadsbolag 
med 8700 lägenheter i sitt bestånd. 

Figur 3 Källsorteringsrum vid LKF 2010. Foto: Lisa Dahlén 
 

Avfallstaxan i Lund  
Avfallstaxan i Lund erbjuder fyra alternativ för villahushåll, priserna gällde 2010:  
1) två fyrfackkärl med tömning varannan respektive var sjätte vecka (2708 kr/år) 
2) ett tvådelat kärl för restavfall och matavfall med tömning varannan vecka (2708 kr/år) 
3) likadant som alternativ 1 plus ett 190 l kärl för extra restavfall som töms varannan vecka 
(4 058 kr/år)  
4) två kärl, ett för restavfall och ett för matavfall, båda töms varannan vecka (4 689 kr/år) 
 
För flerfamiljshus har taxan en volymbaserad konstruktion, baserat på såväl val av kärlstorlek 
som hämtningsintervall, med olika pris för respektives kärl beroende på avfallsslag. Priset är 
högst för restavfall och sjunker sedan i följande ordning: returpapper, kartongförpackningar, 
plastförpackningar, glasförpackningar, metallförpackningar. För detaljer se Bilaga 4 med 
fullständigt taxa som gällde i Lund vid tidpunkten för plockanalysen. 
 
LYCKSELE 
Lycksele kommun är en glesbygdskommun med cirka 12 300 invånare.  AVA-enheten 
(Avfall, Vatten & Avlopp) hanterar avfall, slam och vatten, drift av deponi, ÅVC, vattenverk 
och reningsverk. Det finns 17 återvinningsstationer samt tre återvinningscentraler där 
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kommuninvånarna kan lämna sina sorterade förpackningar och tidningar. Det motsvara cirka 
700 invånare per återvinningsstation.  
 

 
Figur 4 Återvinningsstation Lycksele landsbygd. Foto: Sanita Vukicevic 
 
Lycksele Bostäder AB (LYBO) är kommunens bostadsbolag som har 1340 lägenheter och 
120 lokaler. 
 
Avfallstaxan i Lycksele 2011  
Avfallstaxan i Lycksele består av en grundavgift och en volymbaserad hämtnings- och 
behandlingsavgift för brännbart respektive komposterbart avfall. Taxan är starkt 
volymberoende, dels genom val av kärlstorlek (80, 190, 370 eller 660 l) och dels genom val 
av hämtningsintervall (från 2 ggr/vecka till 2 g per år). Vidare se Bilaga 4 med fullständigt 
taxa som gällde i Lycksele vid tidpunkten för plockanalysen. 
 
SÖDERKÖPING 
Söderköpings kommun är en förortskommun med cirka 14 000 invånare. SITA Allrent AB är 
entreprenör åt Söderköpings kommun och sköter den fastighetsnära insamlingen. 
Fastighetsnära insamling är väl utbyggd för både villor och flerfamiljshushåll. Söderköpings 
kommun var en av de första kommunerna i landet som införde långtgående källsortering i 
hela kommunen. Insamlingen sker med ett system för 9 olika fraktioner, så kallad 
”grindhämtning” i säckar och kärl. Hushållsavfallet hämtas var 14:e dag och det källsorterade 
avfallet hämtas var tredje vecka, tre fraktioner per gång. I Söderköping finns därför endast en 
återvinningsstation, belägen i anslutning till kommunens återvinningscentral.  
 
Det kommunala bostadsbolaget, Ramunderstaden, har 819 stycken lägenheter. 
 
Avfallstaxan i Söderköping  
Avfallstaxan i Söderköping består av en direkt volymrelaterad avgift, dels genom val av 
kärlstorlek för restavfall (190, 370 eller 660 l), och dels genom val av hämtningsintervall (2 
ggr/vecka, 1 g/vecka eller varannan vecka). Avgiften kan reduceras genom hemkompost efter 
särskild ansökan. Källsorterade återvinningsmaterial hämtas utan extra kostnad var tredje 
vecka, tre fraktioner åt gången. Vidare se Bilaga 4 med fullständigt taxa som gällde i 
Söderköping vid tidpunkten för plockanalysen. 
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GÄVLE 
Gävle är en större stad med cirka 95 000 invånare. Ansvar för avfallsfrågorna ligger hos 
Gästrike Återvinnare som är ett kommunalförbund bildat av fem kommuner: Gävle, Hofors, 
Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Förbundets uppgift är att ansvara för insamling, 
behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall. Fastighetsnära insamling 
är väl utbyggd för flerfamiljshushåll, medan villor nyttjar återvinningsstationer. Vid 
flerfamiljshusen är det vanligt med källsorteringshus, där plastförpackningar samlas in i 
öppna avfallskärl. På vissa håll pågick försök med stängt lock och ett mindre hål i locket att 
slänga plasten genom. I Gävle finns 56 återvinningsstationer, vilket motsvarar cirka 1700 
invånare per återvinningsstation.  
 

 
Figur 5 Plastinsamling i källsorteringshus, Gavlegårdarna. Foto: Lisa Dahlén 

 
Gavlegårdarna är det kommunala bostadsbolaget, som har cirka 15 000 lägenheter i sitt 
bestånd. 
 
Avfallstaxan i Gävle  
Avfallstaxan i Gävle består av en grundavgift och en volymbaserad hämtningsavgift för 
brännbart respektive komposterbart avfall. Taxan är starkt volymberoende, dels genom val av 
kärlstorlek (140, 190, 360 eller 660 l) och dels genom val av hämtningsintervall (från 5 
ggr/vecka till 1 g var tredje månad). Det finns även möjlighet välja endast ett kärl för blandat 
avfall med hämtning minst varannan vecka, då till en betydligt högre taxa än 
tvåkärlssystemet. Vidare se Bilaga 4 med fullständigt taxa som gällde i Gävle vid tidpunkten 
för plockanalysen.  
 
GÖTEBORG 
Göteborg är Sveriges näst största stad med cirka 530 000 invånare, varav cirka 80 % bor i 
flerfamiljshus. Kretsloppskontoret, som Göteborg stads renhållningsverksamhet heter, 
använder sig av olika entreprenörer för att hämta avfall, där den största entreprenören är det 
kommunala avfallsbolaget Renova. Renova har 11 ägarkommuner och driver även stadens 
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återvinningscentraler, som ägs av Kretsloppskontoret. Fastighetsnära insamling är delvis 
utbyggd för flerfamiljshushåll med källsorteringshus/miljörum, där plastförpackningar samlas 
in i öppna avfallskärl. Återvinningsstationer finns för övriga flerfamiljs- och alla villahushåll. 
2012 fanns 338 återvinningsstationer i Göteborg. Det motsvara cirka 1600 invånare per 
återvinningsstation.  
 
I Göteborg finns det tre kommunala bostadsbolag, Bostadsbolaget, Poseidon och 
Familjebostäder, som tillsammans har cirka 60 000 lägenheter.  
 

 
Figur 6 Miljöhus i Göteborg. Foto: Martina Tapper.  

 
Avfallstaxan i Göteborg  
Göteborg har successivt infört så kallad viktbaserad taxa med start 2010. Taxan består av en 
grundavgift, en hämtningsavgift som är volymbaserad (kärlstorlek och hämtningsintervall) 
och en behandlingsavgift som är viktbaserad. Det blir billigare ju mer hushållet sorterar. Den 
viktbaserade avgiften är 1,40 kr/kg för restavfall. Matavfall hämtas utan viktavgift. I 
stadsdelarna där proven till plockanalys togs i september 2012 gäller viktbaserad avfallstaxa 
sedan januari 2012. På grund av de speciella geografiska förhållandena i södra skärgården 
finns det för närvarande inga planer på att införa vikttaxa där. Vidare se Bilaga 4 med 
fullständigt taxa som gällde i Göteborg vid tidpunkten för plockanalysen. 
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2.2 Plockanalysmetod för källsorterad plast 
Information om sammansättningen på avfall är källan till utvärdering av ett insamlingssystem. 
Genom plockanalys får man fram information som krävs för att förändra eller utvärdera ett 
insamlingssystem. Metoden innebär att man sorterar avfall från ett aktuellt område i olika 
kategorier och en procentuell sammansättning beräknas sedan för det sorterade materialet. 
Avfallet sorteras i olika fraktioner enligt den sorteringsmetodik som har utvecklats och 
publicerats i ”Manual för plockanalys av hushållsavfall i kärl och säck”, RVF Utveckling 
2005:19. Den metod som beskrivs i manualen innefattar fem steg: 
 

1. Förstudie 
2. Provinsamling 
3. Provneddelning 
4. Plockanalys 
5. Utvärdering 

 
Metoden är utformad för att med en rimlig arbetsinsats ge ett resultat med en precision som är 
tillräckligt god för att avfallets sammansättning ska kunna beskrivas. 
Under 2009 gjordes en förstudie (Dahlén & Vukicevic 2009) där plockanalysmetod för prover 
av källsorterad plast har utvecklats och använts i detta projekt. Plockanalyser hade som mål 
att bestämma provets renhetsgrad och sammansättning med avseende på hushållens 
sorteringsregler. I det följande beskrivs den metod som använts vid genomförande av 
plockanalyserna. 
 
Förstudie 
I förstudien specificeras syftet med plockanalysen och de frågor som önskas besvaras 
formuleras. I förstudien bestäms också vilket material som ska sorteras, från vilket 
boendeform materialet hämtas och vilket det geografiska undersökningsområdet är. En plan 
för provinsamling togs fram i samråd med kommunerna och FTI.  
 
Provinsamling 
Insamling av det material som ska analyseras ansvarade kommuner och FTI för, efter 
instruktioner från projektgruppen. Provtagningsplanen sammanfattas i Tabell 1. Utifrån 
projektets syfte, kommunstorlek och typ av insamlingssystem för plastförpackningar i olika 
områden/kommuner bestämdes typ och antal prover som ska samlas in enligt följande:   
 
Tabell 1 Provtagningssplan i fem kommuner 

 
 
 
 

Lund  
höst 2010 

Lycksele  
vår 2011 

Söderköping 
höst 2011 

Gävle  
vår 2012 

Göteborg  
höst 2012 

FNI, villor ÅVS, tätort FNI, villor ÅVS, flerfamiljshus ÅVS, villor 

FNI, flerfamiljshus ÅVS, landsbygd FNI, flerfamiljshus FNI, flerfamiljshus ÅVS, flerfamiljshus 

    FNI, flerfamiljshus 
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Lund Samlingsprover togs av material från kärl/fack avsedda för källsorterade 
plastförpackningar med fastighetsnära hämtning i 1) villaområden med 
fyrfackskärl, 2) källsorteringshus vid flerfamiljshus vid LKFs hyresrätter, samt 
några bostadsrättsföreningar. 
 

Lycksele Samlingsprover togs av material från kärl avsedda för källsorterade 
plastförpackningar på återvinningsstationer 1) i tätorten med i huvudsak 
flerfamiljshus, 2) på landsbygden med i huvudsak enfamiljshus.  
 

Söderköping Samlingsprover togs av material från kärl och säckar avsedda för källsorterade 
plastförpackningar med fastighetsnära hämtning 1) i villaområden, 2) vid 
flerfamiljshus.  
 

Gävle Samlingsprover togs av material från kärl avsedda för källsorterade 
plastförpackningar 1) på återvinningsstationer vid flerfamiljshus, 2) i 
källsorteringshus med fastighetsnära hämtning vid i huvudsak Gavlegårdarnas 
flerfamiljshus. 
 

Göteborg Samlingsprover togs av material från kärl avsedda för källsorterade 
plastförpackningar 1) på återvinningsstationer vid villaområde i Askim, 2) på 
återvinningsstationer i Hisings kärra vid flerfamiljshus med bostadsrätter, 3) i 
källsorteringshus med fastighetsnära hämtning vid hyreslägenheter i Angered, 
Kortedala, Sävedalen (samt en mindre del i lasset från Partille).  
 

 
 
 

 
                                           
Figur 7 Tömning av plastförpackningar som samlades in med FNI vid villor. Foto: Sanita Vukicevic 
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Kravet är att insamlingsfordonen enbart samlar in källsorterad plast från respektive 
boendeform eller från återvinningsstationen, allt enligt provinsamlingsplanen. I vissa fall 
måste rundan för insamlingsfordonet anpassas för plockanalysen. Insamlingsfordonet ska 
alltid tömma hela lasset/moderprovet på provneddelningsplatsen. 
 
Provneddelning 
Insamlingsfordonet dirigeras till provneddelningsplatsen och tömmer avfallet på en ren, 
hårdgjord yta eller på en stor presenning. Lastbilen ska vägas före och efter tömning. 
Moderprovets vikt, hämtningsområde, m m antecknas i protokollet. 

Hela lasset blandas med hjälp av en lastmaskin och läggs ut i en platt, avlång sträng. I 
förstudie 2009 bestämdes att tre delprov à 100 kg från ett moderprov ger ett tillförlitligt 
resultat vid plockanalyser. Tre delprov tas med lastmaskin i form av raka skivor av strängen. 
Delproven tas från olika ställen, jämt utspridda i avfallssträngen. Varje delprov märks med 
nummer och vilket moderprov det kommer ifrån. Proven kan förvaras i containers under 
presenning eller inomhus i högar på marken/golvet. Ibland behövs allt material i moderprovet 
till analysen. Då sker ingen provneddelning, istället delas moderprovet i tre lika stora delar 
(delprov).  

Tre delprov från 11 moderprov togs för plockanalys och sammanlagt sorterades 33 delprov, 
varav 18 kom från FNI och 15 från ÅVS i fem kommuner. Delproven vägde i genomsnitt 85 
kg per prov. 
 
 

           
Figur 8 Provtagning Gävle. Foto: Lisa Dahlén 
 
 
     
 

 
Figur 9 Provstorlek för ett delprov. Foto: Sanita Vukicevic 
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2.2.4 Plockanalys 
 
Sortering sker på ett sorteringsbord som är anpassat för praktisk hantering av material, enkel 
rengöring och god arbetsmiljö. Alla i sorteringsteamet instrueras innan sorteringen börjar och 
en person i teamet har det övergripande ansvaret att alla följer samma rutiner. Runt bordet 
ställs säckar (160 l) och kärl för olika fraktioner. 

Arbetet utförs av vanligtvis 3 personer per bord, enligt följande: 

1. En person lastar upp materialet på sorteringsbordet, skär sönder påsar och sprider ut 
material 

2. De två övriga sorterar avfall i fraktioner enligt sorteringsprotokollet (Bilaga 1) 
3. Allt sorterat material vägs med en noggrannhet på minst 0,1 kg, t ex med en mobil 

balkvåg. Vägningen sker samma dag efter avslutad sortering. 
4. Alla data och viktiga observationer noteras i sorteringsprotokollet. Alla typer av föremål 

som klassas som farligt avfall noteras i protokollet och det fotograferas. 
5. Invägda vikter justeras för vikter på säckar och kärl i sorteringsprotokollet. 
  
 

 
Foto: Tommy Wikström   Foto:Evelina Brännvall 

Figur 10 Sortering och vägning  
 
 
Vid bestämning av renhetsgraden är det av intresse att veta vad föroreningarna i materialet 
består av. Hushållens felsortering kan graderas i tre kategorier som orsakar ökande grad av 
problem: 

1) Plast som inte är förpackningar 
2) Andra material som tillhör normalt hushållsavfall t.ex. matrester, papper, 

förpackningar 
3) El-, elektronikavfall och annat farligt avfall 
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Kommentarer angående sorteringsprotokollet 
I Bilaga 1 visas det sorteringsprotokoll som används vid plockanalyser för att bestämma 
renhetsgrad. Med ”mjukplastförpackningar” avses plast i form av tunn, seg folie, i huvudsak 
plastpåsar av olika slag. Hårdplastförpackningar är alla övriga förpackningar av plast som ej 
lätt kan kramas ihop (burkar, flaskor, dunkar, tråg, m m).  

Bioplast har sorterats i en separat kategori. Begreppet ”Bioplast” används ofta med en oklar 
betydelse. Bioplast kan avse antingen: 

(a) Vanlig plast (t ex polyeten) som är framställd av förnyelsebar råvara eller 

(b) Plast som är modifierad för att bli relativt lätt biologiskt nedbrytbar, den kan vara 
framställd av antingen förnyelsebar eller fossil råvara 

Vid plockanalysen har endast förpackningar märkta ”komposterbar” eller motsvarande 
sorterats som bioplast, vilket således tillhör gruppen (b).  

Kategorin ”Icke plast” inkluderar farligt avfall. Det innebär att, trots att benämningen säger att 
kategorin inte skulle innehålla plast, det förekommer plast i den mån som el- och 
elektronikavfall har plasthöljen och plastdelar som inte på ett enkelt sätt kan plockas isär.  
 
2.2.5 Utvärdering 
Efter sortering och vägning beräknas en viktsammansättning på det sorterade materialet och 
resultatet presenteras i form av tabell, diagram samt noteringar och bilder på utsorterat 
material. Resultaten grupperas och medelvärden med standardavvikelse för renhet och 
sammansättning på proverna beräknas och presenteras. 
 

2.3 Kommunikationsanalys 
Generella informationsinsatser från FTI AB antogs vara likvärdiga i alla kommuner. 
Kartläggning av informations- och kommunikationsstrategier fokuserade på kommunernas 
avfallsansvariga enheter och omfattade så många informationskanaler som möjligt för att få 
en samlad bild av vilken information som ges till hushållen. Information relaterat till 
källsortering i allmänhet och plastavfall i synnerhet analyserades innehållsmässigt i de utvalda 
kommunerna. Under djupintervjuerna efterfrågades reflektioner kring vilken 
informationskanal som fungerar bäst, åt vem informationen riktar sig, hur mycket kommunen 
satsar på information, hur informationen har mottagits, tendenser kring sorteringsinformation 
m m.  

Lyckseles och Söderköpings informationsinsatser analyserades översiktligt, medan mer 
omfattande kartläggning gjordes i Lund, Gävle och Göteborg. I Lund och Gävle 
djupintervjuades ansvariga på kommunens enheter (Lunds Renhållningsverk respektive 
Gästrike Återvinnare). I Göteborg genomfördes ett tredagars studiebesök då kommunikatörer 
på både Kretsloppskontoret och Renova djupintervjuades, samma vecka som plockanalyserna 
pågick. Dessutom intervjuades kommunikatörer och miljöansvariga i Göteborgs tre 
kommunala bostadsbolag, och kontakt togs med Hyresgästföreningen.  

Utgångpunkt för kartläggningen har varit att kommunikation är begränsad till de situationer 
där sändaren har en medveten och avsiktlig vilja att påverka någon annan med information 
som verktyg, och att effektiv kommunikation inträffar endast då den önskvärda effekten av 
informationen uppnås. Det gör den enbart om sändaren har ett mottagarperspektiv, det vill 
säga anpassar sin kommunikation kontinuerligt efter mottagaren.  
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3 Resultat 
 
3.1 Plockanalysresultat 

 
Figur 11 Plockanalys i Göteborg. Foto: Martina Tapper.  
 
I de fem projektkommunerna togs totalt 33 prov av material från kärl avsedda för 
källsorterade plastförpackningar. Proven vägde i genomsnitt 85 kg/prov. Den totala mängden 
undersökt material var 2 800 kg, vilket motsvarar en volym av ca 75 m3. Genomsnittet för alla 
prov visar att 72 procent av vikten var helt rätt sorterat av hushållen (figur 12).  

Primära fraktioner 
Det var stor variation mellan delproven. Det sämst sorterade provet innehöll 25 viktprocent 
icke plastprodukter, medan det renaste provet innehöll 4 viktprocent icke-plast. Andelen av 
materialet som var plast (rätt materialslag) men ej förpackning (fel produkttyp) varierade 
mellan 8 och 24 viktprocent.  

 
Figur 12 Plockanalys av material från kärl avsedda för Plastförpackningar. Staplarna visar medelvärdet 

för de primära fraktionerna i projektets samtliga 33 prov, från både fastighetsnära insamling och 
återvinningsstationer. Grönt illustrerar helt rätt sorterat material, gult avser ren plast men ej 
förpackningar, rött var icke plast. I staplarnas topp är standardavvikelsen indikerad.  
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Andelen helt rätt sorterade plastförpackningar var som bäst 82 viktprocent i ett delprov från 
villor med fyrfackkärl (Lund) och som sämst 57 viktprocent i ett delprov från 
återvinningsstationer i flerfamiljsområde (Göteborg). Uttryckt som standardavvikelse var 
variationen mellan delproven i storleksordningen plus/minus sex procentenheter. 
I den gula kategorin (Plast, ej förpackning) fanns många olika typer av produkter. Vanligt 
förekommande var leksaker, blomkrukor, matlådor, dunkar, backar, burkar, baljor, byttor, 
hinkar, galgar, skärbrädor, plastfickor, diskborstar och toaborstar. Det förekom även 
tandborstar, rör, videoband, CD-skivor, plastblommor, nappar, mattor, bordsunderlägg, 
plastdricksglas, plastlister, pärmar, maskin- och fordonsdelar, armaturer, kontaktdelar, 
plexiglasskivor, duschdraperi, haklapp, bordsunderlägg, plastkorgar, kattlåda, 
fiskeutrustningslåda, toalettsits, hundmatskål, m.m.  
 
 
 

 
 

          
Figur 13 Exempel på plast, ej förpackningar, som fanns i proven. Foto: Lisa Dahlén.  
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Fastighetsnära insamling (FNI) och Återvinningsstationer (ÅVS) 
Proven var fördelade på sex prov från fastighetsnära insamling vid villor, 12 prov från 
fastighetsnära insamling vid flerfamiljshus, samt 15 prov från återvinningsstationer där ca 
hälften låg i anslutning till villaområden och hälften i flerfamiljshusområden. Av figurerna 14 
och 15 framgår att materialet från fastighetsnära insamling visade en bättre kvalitet, men den 
enda statistiskt säkra skillnaden är att fastighetsnära insamling vid villor är renare (94 % plast) 
än plast från återvinningsstationer (85 % plast).  

 
               
Figur 14 Plockanalys av material från kärl avsedda för Plastförpackningar. Medelvärden för 18 prov 

från fastighetsnära insamling (FNI) respektive 15 prov från återvinningsstationer (ÅVS). 
 

 
 
 

 

 
Figur 15 Plockanalys av material från kärl avsedda för plastförpackningar. Figuren visar en jämförelse av 

fastighetsnära insamling (FNI) vid villor respektive flerfamiljshus (FFH), samt 
återvinningsstationer (ÅVS) vid villaområden respektive flerfamiljshus. I staplarnas topp är 
standardavvikelsen indikerad. 
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Sekundära fraktioner 
I figur 16 framgår fördelningen och variationen av de sekundära fraktionerna i proven. Nedan 
följer kommentarer angående de material som förekom i de olika fraktionerna.  

 
Figur 16 Plockanalys av material från kärl avsedda för plastförpackningar. Materialet sorterades i de nio 

sekundära fraktioner som visas i figuren. Detaljerade tabeller med plockanalysresultaten för 
sekundära fraktioner finns i Bilaga 2.  

 
Mjuk respektive 
hård plast 

Andelen mjuk respektive hård plast varierade kraftigt mellan 
delproven, från 7 till 35 viktprocent för mjuk plast och från 29 till 73 
procent för hård. 

 
Figur 17 Mjuka och hårda plastförpackningar. Foto: Lisa Dahlén.  
 

Expanderad 
polystyren (EPS) 

En mindre andel EPS (frigolit och liknande) förekom i samtliga prov, 
i genomsnitt 1,9 viktprocent. Det var som mest 4,4 viktprocent EPS i 
ett prov. Volymen är mycket stor i förhållande till vikten.  
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’Bioplast’ Andelen bioplast var noll i de flesta prov. Ett fåtal prov innehöll en 
mätbar mängd (0,01 – 0,1 viktprocent). Det var enstaka påsar märkta 
”komposterbart”, som hade innehållit grönsaker av olika slag.  
 

Förpackningar (ej 
plast) och tidningar 

Felsorterade pappers-, glas-, metallförpackningar och tidningar 
förekom i alla prov. Dessa producentansvarsmaterial vägdes samman i 
en egen sekundär kategori och utgjorde i genomsnitt 4,5 viktprocent, 
med måttlig variation. Mycket vanliga felsorteringsobjektet var 
mejeriförpackningar av papper som har plastdelar (till exempel 
Bregottaskar, juicepaket med plasttopp och liknande). Det förekom 
även enstaka glasflaskor, glasburkar, konservburkar, tidningar och 
trycksaker. Ibland fanns blöta tidningar vilket får ett relativt stort 
genomslag på vikten. 

 Figur 18 Felsorterade förpackningar. Foto: Lisa Dahlén 

 
Matavfall Matrester förekom i alla prov, dock i liten andel, i genomsnitt 1,6 

viktprocent (som minst 0,3 och som mest 3 viktprocent). Huvuddelen 
av matresterna fanns i förpackningar som inte var helt tömda. 
Matavfall innehåller mycket vatten och väger mycket i förhållande till 
volymen, jämfört med övriga fraktioner.  
 

 
 
Figur 19 Felsorterat matavfall. Foto: Lisa Dahlén 
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El- och farligt avfall 

Figur 20 
Felsorterat el- och 
elektronikavfall.  
Foto: Sanita Vukicevic 
 

Den genomsnittliga förekomsten av el-, elektronik- och farligt avfall 
var 1,3 viktprocent, se figur 21. Den större delen av vikten var el- och 
elektronikprodukter, där vanliga föremål var elektriska leksaker, 
elsladdar, fördelardosor, elkontakter, fjärrkontroller, batteriladdare för 
småelektronik, diverse småbatterier, datormöss, miniräknare, telefon-
laddare, glödlampor och ficklampor. Det förekom även vattenkokare, 
väckarklocka, tangentbord, kretskort, hörlurar, eltandborste, lampor 
(armatur), strykjärn, telefonjack, digital termometer, timer, radio, 
kaffebryggardel, fotbadsbalja, lysdioder, radiostyrd leksak och lysrör. 
Övrigt farligt avfall som förekom (i små mängder) var läkemedel, 
rengöringsmedel, koncentrerad spolarvätska, impregneringsmedel, 
brandvarnare, hårspray, hårfärgmedel, nagellack, sprutor, spackel, 
tändvätska, tändare, lim, färgrester, bläckpatroner, lösningsmedel, 
ammoniak i liten dunk, m.m.  

 
Figur 21 De röda staplarna visar förekomsten i viktprocent av felsorterat el-, elektronik- och farligt avfall 

i kärl avsedda för plastförpackningar från ÅVS respektive FNI i fem kommuner. Den svarta 
linjen visar medelförekomsten (0,35 %) av el-, elektronik- och farligt avfall i brännbart säck- 
och kärlavfall baserat på 160 plockanalyser i ett 60-tal kommuner (SAKAB & NSR, 2012). 
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Figur 22 
Felsorterat el- och 
elektronikavfall. 
Foto: Lisa Dahlén 
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Annat Övriga material, som inte passade i någon annan kategori, utgjorde i 
genomsnitt 5 viktprocent, med stor variation mellan proven (1 - 9 procent). 
Vanliga produkter i den här kategorin var skor, stövlar, kläder, blöjor, 
väskor, vaxdukar. Det förekom även kattsand, porslin, dambindor, tvål, 
schampo, hudkrämer o div kosmetika, mattor, restavfallspåsar, paraply, 
stearin, glasfat från mikrovågsugn, metallspjälor.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23  
Felsorterade skor och stövlar.  
Foto: Lisa Dahlén 
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3.2 Korrigeringsfaktorer baserade på plockanalysresultat 
När utsorterade plastförpackningar vägs är det vanligen i syfte att få veta mängden 
plastförpackningar, men vågen visar vikten inklusive ovidkommande föroreningar i lasset. 
Med hjälp av korrigeringsfaktorer (schabloner) kan vikten justeras till det som sannolikt 
motsvarar den verkligen mängden förpackningar. 
 
Korrigering för fukt och smuts 
För att bestämma korrigeringsfaktor för fukt och smuts togs ett mindre prov av källsorterade 
plastförpackningar. Provet togs efter plockanalys och innehöll enbart plastförpackningar. Vid 
plockanalys töms alltid förpackningar på eventuellt innehåll, men förpackningarna förblir i 
viss mån kladdiga och smutsiga. För att bestämma korrigeringsfaktor rengjordes varje 
förpackning noggrant genom diskning och lufttorkades sedan i rumstemperatur (Figur 12). 
Korrigeringsfaktor bestämdes till 0,92, vilket motsvarar 8 procent fukt och smuts. 
 

 
                 Foto Sanita Vukicevic  
Figur 24 Källsorterade plastförpackningar på tork efter diskning. NSR Avfallslab 2012 
 
Baserat på korrigeringsfaktor för fukt och smuts (0,92), samt plockanalyserna som redovisas 
ovan med i genomsnitt 72 procent plastförpackningar i proven, kan den sammantagna 
korrigeringsfaktorn för material från kärl avsedda för plastförpackningar beräknas enligt 
följande: 
  
0,72 x 0,92 = 0,66  
 
Det innebär att i genomsnitt 66 procent av vikten som samlas in faktiskt är 
plastförpackningar. Vidare är inte alla förpackningar återvinningsbara. Enligt en uppskattning 
20123 blir ca 20 procent av förpackningsvikten rejekt från återvinningsprocessen, främst på 
grund av att vissa polymerer inte återvinns, etiketter tvättas bort, m m. De polymerer i 
hushållens källsorterade material, som våren 2012 blev rejekt vid den svenska anläggningen, 
var bland annat de som sjunker vid densitetsavskiljning (t ex polystyren och stärkelsebaserade 
plaster), samt expanderad polystyren (EPS), samt svarta förpackningar för att de ej kan 
                                                 
3 Jörgen Sabel, Swerec AB 2012-04-19 
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sorteras maskinellt med NIR-tekniken (Near InfraRed). Korrigeringsfaktor för andel 
återvunna plastförpackningar av den insamlade mängden material från kärl avsedda för 
plastförpackningar kan då beräknas enligt följande: 
 
0,66 x 0,8 = 0,53 
 
I materialet från kärl avsedda för plastförpackningar finns enligt plockanalysresultaten i 
genomsnitt 16 procent plast som inte är förpackningar. Den plasten kan antas vara fuktig och 
smutsig och återvinnas i samma utsträckning som förpackningarna, vilket innebär att den 
totalt återvunna mängden plast från förpackningsinsamlingen är något större än återvunnen 
mängd förpackningar. Tillägget kan beräknas enligt följande:  
 
0,16 x 0,92 x 0,8 = 0,12 
 
Det innebär att i genomsnitt ytterligare 12 procent av den insamlade vikten nyttiggörs till 
återvinning, vilket gör sammanlagt 53+12 = 65 procent. Rejekt från återvinningsanläggningen 
skickas till förbränning där det nyttiggörs som ett bränsle med högt energivärde.  

 
Korrigeringsfaktorerna ska ses som en genomsnittlig schablon, baserad på förhållanden som 
gällde år 2012. En beräkning baserad på korrigeringsfaktorerna illustreras i figur 25, avseende 
material insamlat i kärl avsedda för plastförpackningar år 2012.  
 
 
Tabell 2 Korrigeringsfaktorer för insamlad vikt från kärl avsedda för plastförpackningar, enligt de 

beräkningar och antaganden som beskrivs ovan. 
 

0,66 korrigeringsfaktor för fukt, smuts och felsorterat i insamlad mängd från kärl  
avsedda för plastförpackningar  
(insamlad vikt x 0,66 = insamlade plastförpackningar) 
 

0,53 korrigeringsfaktor för återvunnen mängd plastförpackningar 
(insamlad vikt x 0,53 = återvunnen mängd plastförpackningar) 

0,65 korrigeringsfaktor för återvunnen mängd plast av både förpackningar och  
annan plast, från kärl avsedda för plastförpackningar  
(insamlad vikt x 0,65 = återvunnen mängd plast) 
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Figur 25 Insamlat material i kärl avsedda för plastförpackningar år 2012, kg per invånare i Sverige. 
Återvinningsgrad enligt korrigeringsfaktorer baserade på plockanalysresultat. Insamlingsdata 
från FTI AB. 
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3.3 Insamlade mängder  
Insamlade mängder per invånare i projektkommunerna för åren 2008-2012, samt 
riksgenomsnittet, visas i figur 26.  
 
 

 
Figur 26 Insamlade mängder från kärl avsedda för plastförpackningar (kg per invånare). Data från FTI 

AB, ej korrigerat för felsorterat, fukt och smuts. Söderköpings data är missvisande då 
insamlingen ej särredovisas för kommunen.  

 
Gävle har haft en kraftig ökning under perioden, medan övriga kommuner ligger närmare 
riksgenomsnittet. Göteborg och Lund visar en långsam men fortsatt stadig ökning av 
insamlingsmängder de senaste åren. Riksgenomsnittet har planat ut och låg 2012 kvar på i 
stort sett samma nivå (4,87) som 2011 (4,85). I Lycksele och Söderköping hoppar mängderna 
lite upp och ned, vilket kan vara ett tecken på osäkerhet i statistiken. I kommuner med liten 
befolkning blir måttet ”kg per invånare” mindre robust, eftersom det räcker att ett fåtal lass 
blir felaktigt invägda/rapporterade, för att åstadkomma en radikal förändring i antalet kg per 
invånare. Vidare är statistik från Söderköping inte representativ för orten då det (enligt FTI 
AB) redovisas ett genomsnitt för hela Sitas distrikt, som består av de tre kommunerna 
Söderköping, Valdemarsvik och Västervik. Utvecklingen i grannkommunerna omfattas inte 
av den här studien. 
 
Mängder insamlat vid fastighetsnära insamling jämfört med återvinningsstationer 
I Lycksele har 10 procent av invånarna fastighetsnära insamling, i Göteborg 25 procent, och i 
Gävle 54 procent, varav alla avser flerfamiljshus (enligt FTI AB). Enligt SCB bodde i 
genomsnitt 1,96 personer per hushåll i Sverige under år 2010 (det har endast varit marginell 
variation de senaste 10 åren, lite upp och ned mellan 1,95 och 2,00). Med hjälp av dessa data, 
och antagandet att antalet boende per hushåll var ungefär samma i FNI-områden som i ÅVC-
områden, gjordes en jämförelse mellan insamlad mängd från respektive insamlingssystem 
(figur 27). Av diagrammet framgår att, med de antaganden som beskrivits ovan, kunde det 
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inte visas någon egentlig skillnad i mängder material per invånare som samlades in med de 
olika insamlingssystemen i Göteborg, Lycksele och Gävle. Gävle har en hög insamlingsnivå, 
som ligger på samma höga nivå per person i såväl FNI-områden som i ÅVS-områden.  
 

 
Figur 27 Insamlade mängder material i kärl avsedda för plastförpackningar vid FNI respektive ÅVS (kg 

per invånare 2011). Data från FTI AB, ej korrigerat för felsorterat, fukt och smuts. Lund och 
Söderköping redovisas ej då de saknar särredovisning av insamlade mängder. 

 
Vid en utblick utanför projektkommunerna kan däremot en viss skillnad gentemot 
riksgenomsnittet visas för grupperna ”kommuner med fullständigt utbyggd FNI” respektive 
”kommuner med viktbaserad avfallstaxa” (figur 28). Vilka kommuner som ingår i grupperna 
beskrivs i det inledande avsnittet 1.2 Samhällets styrmedel, samt Bilaga 4 och 5. 
Genomsnittlig insamling i 16 etablerade FNI-kommuner var 9,0 kg/inv, att jämföra med 26 
kommuner som hade viktbaserad taxa och ÅVS, där var genomsnittet 5,8 kg/inv. År 2012 
fanns ingen kommun som hade både vikttaxa och fullt utbyggd fastighetsnära insamling. Med 
hänsyn till att beräkningar av mängden material per invånare baseras på antalet folkbokförda 
invånare har kommuner med stort inslag av besöksnäring och fritidshus undantagits i båda 
grupperna. Riksgenomsnittet samma år var 4,9 kg/inv.  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*genomsnitt för 16 
kommuner med etablerad 
FNI i hela kommunen 
inklusive villaområden 
(FNI vid flerfamiljshus 
förekommer i princip i alla 
kommuner).  
 

Figur 28 Insamlade mängder material i kärl avsedda för plastförpackningar år 2012. Insamlingsdata från 
FTI AB, med komplettering från NSR och Nårab för vissa FNI-kommuner, ej korrigerat för 
felsorterat, fukt och smuts. Se även Bilaga 4 och 5.  
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3.4      Jämförelser med andra studier av renhet och mängd 
Beräkning av mängden plastförpackningar i restavfallet 
Avfall Sveriges statistik, där varje kommun får rapportera sina årsresultat, visar att i kärl för 
brännbart hushållsavfall samlades det in i genomsnitt 200 kg per invånare under året 2011. 
Enligt resultat från 54 plockanalyser i 31 kommuner (Vukicevic, 2011), fanns det i 
genomsnitt 14,3 viktprocent plastförpackningar i det brännbara från hushåll med bringsystem 
(ÅVS) och 11,5 viktprocent var plastförpackningar i brännbart från hushåll med FNI. 
Beräkningar, med korrigeringsfaktor på 0,6 för fukt och smuts i plast från restavfall, ger en 
mängd på 17,2 kg torra plastförpackningar per invånare i brännbart avfall vid bringsystem och 
13,8 kg torra plastförpackningarna per invånare vid FNI. Enligt FTI ABs statistik för 2011 
samlades det in 4,85 kg material per invånare, från kärl avsedda för hushållens 
plastförpackningar. Med korrigeringsfaktor 0,66 för fukt, smuts och felsorterat motsvarar det 
3,2 kg plastförpackningar per invånare. I Tabell 3 jämförs den källsorterade mängden med 
mängden som gick till förbränning, baserat på plockanalyser. Hushåll med FNI sorterade mer 
än hushåll med bringsystem (ÅVS), men i båda insamlingsformerna fanns en stor 
återvinningspotential kvar i restavfall/brännbart, som inte utnyttjades till materialåtervinning.   
 
Tabell 3 Plastförpackningar i hushållens avfall i Sverige 2011, enligt plockanalyser och korrigering för 

fukt, smuts och felsorterat som beskrivs ovan. Med ”bringsystem” avses insamling av 
förpackningar vid återvinningsstationer, ”FNI” avser fastighetsnära insamling.  

 

 
 

Plastförpackningar 
källsorterade av hushållen, 
genomsnitt för hela riket* 
(korrigerad vikt,  
brutto 4,85 kg, 2011) 

Plastförpackn. kvar i 
blandat brännbart vid 
bringsystem** 
(korrigerad vikt, 2011) 

Plastförpackn. kvar i 
blandat brännbart  
vid FNI**  
(korrigerad vikt, 2011) 

Kg/inv·år 3,2 kg 17,2 kg 13,8 kg 

 
*Källa: FTI AB 
**Källa: Resultat från 54 plockanalyser i 31 kommuner 2010-2011 (Vukicevic, 2011) 

 
 
Källsortering av matavfall underlättar källsortering av plast?  
Två undersökningar med plockanalyser på nationell nivå visar att mängden 
plastförpackningar som finns kvar i det brännbara (korrigerat för fukt och smuts) är mindre 
hos villor om de har separat insamling av matavfall (Avfall Sverige, 2011a; NSR & Sakab, 
2012). Det tyder på att separat hantering av plast underlättas av att matavfallet också hanteras 
separat. Däremot visar en annan studie, som NSR har gjort under 2010, att om alla utsorterade 
fraktioner hämtas vid fastigheten (tidningar, förpackningar och matavfall), så finns det mindre 
plastförpackningar kvar i blandat brännbart än från hushåll med bringsystem (ÅVS) även om 
de med ÅVS hade separat matavfallsinsamling. Det innebär att även om separat hantering av 
matavfallet underlättar källsortering av plast så är fastighetsnära insamling av förpackningar 
en starkare styrande faktor för ökad plastinsamling än den separata insamlingen av matavfall.   
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3.5      Kartläggning av informationsinsatser 
LUND  
Lunds Renhållningsverk har en kommunikatör som ensam tar hand om websidor, broschyrer, 
foton, pressmeddelanden, strategier, utvecklingsprojekt m.m. Väldigt sällan tas kontakt med 
reklambyråer eller dylikt, det mesta görs i egen regi.  

Lund arbetar framför allt efter en motivationshöjande strategi. Tyngdpunkten ligger på att 
genom att beskriva hela processen (berätta om vad som händer med materialet efter att 
hushållen källsorterat), skapas en förståelse som motiverar till att sortera avfallet. Tanken är 
att skapa ett återvinningskoncept med rätt argument och rätt sammanhang som skapar ett 
helhetstänk kring källsortering. Man arbetar efter konceptet ”FRAMTID NU” vilken syftar till 
att alla ska agera nu.  

Det kommunala bostadsbolaget LKF (Lunds Kommuns Fastighets AB) informerar om 
källsortering på webben. På hemsidan finns en egen flik som heter ”Miljö på LKF” med 
mycket information och bland annat en sorteringsguide (”Alla sopor är inte skräp”) som är 
framtagen i samarbete med Lunds Renhållningsverk och Sysav. Det finns även en 
miljöansvarig på bostadsbolaget. 
 

 
                                   Foto: Lisa Dahlén 

Figur 30 Information i källsorteringsrum vid flerfamiljshus med fastighetsnära insamling, Lunds Kommuns 
Fastighets AB. 
 
Målgrupper och kanaler 
Lunds Renhållningsverk skickar ut ett s.k. ”baspaket” med information till nyinflyttade i 
samtliga bostadsrätter i Lund. Där inkluderas en broschyr om källsortering, kallad ”Varför 
källsortering?”. Hyresgäster får också broschyren men då distribueras den av fastighetsägaren. 
Broschyrerna har varit uppskattade i Lund och informationsbroschyren ”Vad händer sedan?” 
är den mest nedladdade broschyren på renhållningsverkets hemsida.  

Till hushållen skickas även en almanacka varje år, vilken har ett miljötema med lokalt 
ursprung. Tema för 2011 var ”Sällsynta arter i Lunds kommun”. I almanackan kombineras 
fotografier med information om källsortering. Den innehåller även en sorteringsguide. Enligt 
undersökningar använder sig 45 % av villahushållen almanackan och den är särskilt 
uppskattad av barnfamiljer. Det görs även s.k. ”extrainsatser” med information till de hushåll 
som inte sorterar rätt, då med broschyren ”Alla sopor är inte skräp”. Även fastighetsägare har 
möjlighet att skicka broschyren till sina hyresgäster efter dialog med Renhållningsverket.  
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Broschyrerna har liksom annat informationsmaterial fokus på vad som sker med materialet 
efter att det återvinns samt använder sig mycket av kuriosa av typen ”visste du att”, vilken 
skapar en mer ”lättsam” och motiverande ton.  

Den svåraste målgruppen att nå med informationsinsatserna är ”den anonyma hyresgästen” 
samt ”soffliggargruppen” som är utan samhällsengagemang och helt ointresserad av 
källsortering överhuvudtaget. I övrigt anpassas materialet till den breda målgruppen och det 
görs inte specifika insatser för olika målgrupper, med andra ord ingen målgruppsanpassning 
som sådan. Däremot försöker man informera i olika typer av kanaler för att nå en så bred 
målgrupp som möjligt.  Den mest mottagliga gruppen verkar ha varit barnfamiljer. Det som 
framförallt efterfrågas i relation till hushållens källsortering är en önskan om 
materialströmmar och en hållbar livsstil/ett beteendemönster. 

Lunds renhållningsverk arbetar även aktivt för att få sina kunder att bli mer digitala. Samtliga 
broschyrer finns i elektronisk form på hemsidan. Där finns också annat informationsmaterial 
om källsortering, e-fakturor och FAQ.  Information om sortering av plastförpackningar har, 
liksom andra fraktioner, en egen sida med fokus på vad som sker med det återvunna 
materialet. Lunds renhållningsverk har även ett nyhetsbrev kallat ”Avfallsaktuellt” som ges ut 
4 ggr/år via e-post. 

Det finns en blogg med Lunds renhållningsverk som avsändare, vilken har haft många 
positiva effekter och effektiviserat arbetet bland annat genom minskning av post och e-mail 
samt möjligheten att ge svar på återkommande frågor samt att arbeta proaktivt med 
information om källsortering.  Bloggen har också ”förmänskligat” Lunds renhållningsverk. 

Lunds Renhållningsverk utger bland annat en bilaga om källsortering som medföljer 
lokaltidningen, kallad ”Varför det då?” och använder sig av två sidor i lokalsidorna med både 
kontaktuppgifter och information om källsortering. 
 
Utmaningar med information kring förpackningar 
Gällande informationsinsatser om källsortering görs inga enskilda insatser för respektive 
fraktion. Det har därför inte gjorts specifika insatser för just källsortering av 
plastförpackningar, utan den information som riktar sig till hushållen har syftat till att 
informera om källsortering i allmänhet.  

Önskvärt från Lunds renhållningsverk vore en större typ av kundundersökning för att 
undersöka förbättringsmöjligheter kring återvinning, som sedan skulle kunna användas inför 
framtida informationsinsatser. Det finns också önskemål att i framtiden hålla i egna 
arrangemang, vilka i nuläget alltid görs i samarbete med andra. Lunds renhållningsverk 
önskar även ett större ansvar från producenterna avseende information till hushållen, 
framförallt gällande plastförpackningar. 
 
LYCKSELE 
Avfall-, Vatten- & Avloppsenheten på Lycksele kommun har ingen kommunikatör. Det finns 
två personer som arbetar i kundtjänst och en Avfallssektion, ÅVC & deponi Lycksele, dit 
invånare kan vända sig med frågor gällande omhändertagande, sortering av avfall. 

Kommunens bostadsbolag Lycksele Bostäder AB (LYBO) uppger på hemsidan att de arbetar 
aktivt med miljöfrågor, men det gick inte att hitta information om varken miljö eller 
sophantering. Den enda informationen som var tillgänglig var att hyresgästen ska vända sig 
till fastighetsvärden angående frågor om sophantering och att bolaget har en miljöpolicy. 
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Målgrupper och kanaler 
Lycksele kommun använder sig framförallt av det informationsmaterial som FTI har. Detta 
material skickas ut till nya abonnenter tillsammans med annan information. Kommunen 
informerar även årligen i informationsbladet som går ut med kvartalsfakturan. 
Fritidshuskunder får information och faktura en gång per år. 

2010 skickades en broschyr om dricksvatten, avlopp och avfall ut i kommunen och alla skolor 
fick ett ”klassexemplar”. 
 
Utmaningar med information kring förpackningar 
Lycksele kommun arbetar idag i princip inte alls med kommunikationsinsatser och därav inte 
heller med information om plastförpackningar.  
 
SÖDERKÖPING 
Söderköpings biträdande tekniska chef, som har ett brett ansvarsområde i kommunen, arbetar 
ensam gällande avfallsfrågor och är den som ansvarar för källsorteringsinformationen. 

Det kommunala bostadsbolaget har ingen information om källsortering på websidan förutom 
två meningar: ”Miljöstation för hushållsavfall finns inom bostadsområdet. Där källsorterar 
du även plast, metall och papper. Grovsopor, elektronik och miljöfarligt avfall lämnas till 
Sita.” 
 
Målgrupper och kanaler 
Målgruppen för Söderköping är kommunens invånare. Deras kanal är främst en hemsida där 
det finns information om renhållning och i viss mån om källsortering. En sorteringsguide 
saknas helt och på hemsidan refereras det till SITAS hemsida och även till SITAS sorterings-
app.  

SITA har källsorteringsinformation om plastförpackningar på den egna hemsidan sita.se. Där 
har de även sorteringsguide för alla hushållens fraktioner samt information om hur kunden 
ska ladda ner mobil-appen.  

Söderköping har även en kundtidning som går ut till 
alla invånare. Tidningen, som heter Miljö-Ramunder, 
delas enbart ut när förändringar har skett inom miljö 
och renhållning. Sedan tidningens början, för cirka fem 
år sedan, har sju nummer delats ut, där senaste numret 
kom 2010.  

Tidningen Miljö-Ramunder är det enda tryckta 
informationsmaterialet som Söderköping kommun 
arbetar med idag. Arbetsgruppen som producerar 
Miljö-Ramunder består av fyra personer och där den 
biträdande tekniska chefen ingår som uppdragsgivare. 

I senaste numret av Miljö-Ramunder gav Söderköping 
länktips till bland annat avfallsverigekampanj.nu och 
sopor.nu för mer information om återvinning och 
sortering. Det står även att det varje år skickas ut ett 
”Källsorteringsschema” som är ett hämtningsschema 
för när avfallet hämtas hos kunden. Schemat innehåller 
sorteringsinformation om grovavfall och farligt avfall 
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samt instruktioner för vart ”källsorteringsfraktionerna”, där plastförpackningar ingår, ska 
förvaras och lämnas. 
 
Utmaningar med information kring förpackningar 
Söderköping arbetar idag i princip inte alls med kommunikationsinsatser och därav inte heller 
med information om plastförpackningar. I det senaste numret av Miljö-Ramunder, som gavs 
ut 2010, fanns en lathund för källsortering av bland annat plastförpackningar. Här listas vad 
som räknas till kategorin ”plast”, vad som sedan händer med det insamlade plastmaterialet 
och hur det hämtas.  
 
GÄVLE 
Gävle kommun har överlåtit ansvaret för avfallsinformation till kommunalförbundet Gästrike 
Återvinnare. Gästrike Återvinnares kommunikationsenhet består av 5,5 tjänster och har en 
budget på 7,5 miljoner kronor inklusive löner. 

Det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna har beslutat att låta Gävle kommun ansvara för 
information kring avfall och källsortering. Gavlegårdarna har veckovis avstämning med 
Gästrike återvinnare där de tillsammans beslutar om informationsprojekt och kampanjer.  
 
Målgrupper och kanaler 
Gästrike återvinnare arbetar brett och planerat med kommunikation med medborgarna. En 
viktig kanal är ansikte mot ansikte. För att få till ett möte så arbetar de kontinuerligt med 
arbetspass på skolor och studiebesök. Deras medarbetare i kundservice, på 
återvinningscentraler och chaufförer är duktiga på att svara på frågor.  

Målgrupperna kategoriseras på följande sätt: 

• Boende i flerbostadshus, villa och fritidshus.  
• Nysvenskar, de har informationsblad på ett 20-tal olika språk. 
• Barn och ungdomar. 
• Boende i olika geografisk områden. 

Kommunikationsenheten arbetar proaktivt med media och skickar i snitt ett pressmeddelande 
varannan vecka och får napp på väldigt många av dem. De har även en broschyr, Ren 
information som skickas ut några gånger per år som har högt läsvärde i 
kundundersökningarna. På deras webb finns en attraktiv a-ö lista med en sökfunktion och 
även diverse sorteringsguider. Dessa kan även beställas.  

De har ett väl utvecklat samarbete med kommunernas bostadsbolag. Ett exempel är att varje 
ny hyresgäst får informationsblad på hur man ska sortera. De har kontinuerliga möten med de 
största fastighetsbolagen för att åtgärda sorteringsproblem och har haft kvalitetskontroller 
med återkopplingar med exempelvis glada och ledsna smileygubbar på anslag i 
sorteringsrummen.  

Varje år har de en kommunikationskampanj om ett prioriterat ämne. Till exempel finns det 
fortfarande bilder på stora ketchupflaskor och barnstolar på en del sopbilar för att visa vad det 
blir av plastförpackningar. Deras kommunikationskampanjer innehåller delar som till exempel 
webbsajt, annonser, trycksaker, möten, PR, reklamfilmer, radiospottar, aktiviteter på sociala 
medier mm. 
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Eftersom de arbetar på bred front är det svårt för dem att bedöma 
vilken kanal som gett störst genomslag. Den ena kanalen kompletterar 
den andra. De når inte alla via en enda kanal och har olika målgrupper 
för olika kampanjer och olika budskap. De väljer kanal utifrån hur de 
anser att de bäst når målgruppen. 

Ansikte mot ansikte fungerar bra eftersom det handlar om att förändra 
eller förstärka sopsorteringsbeteendet. Där kan de ställa specifika 
frågor och få svar. Sedan anser de att målgruppen behöver bli påmind 
hela tiden och då fungerar många andra kanaler bra. De kan 
uppmärksamma, återkoppla och påminna.  

De har ett forum på webben där alla kan ställa frågor och det finns 
även två miljöpedagoger som möter barn, ungdomar och 
vuxengrupper. För tillfället är deras blogg nere. 

Under senaste tiden har de valt bort sociala medier eftersom de inte 
haft resurser att prioritera det. När deras nya webbplats publiceras 
under våren 2013 kommer arbetet i de sociala medierna troligtvis 
igång igen. De har arbetat fram en ny webbstrategi för att bli bättre på 
att möta kundernas behov digitalt.  

Genom deras plockanalyser har de sett tendenser beroende på hur och 
var man bor samt hur man sorterar plast. Troligt att det finns fler 
orsaker.  

Figur 31 Insamlingen av glödlampor och batterier, 
Gavlegårdarnas miljörum. Foto: Lisa Dahlén 

Tillsammans med Gavlegårdarna har Gästrike Återvinnare valt ut 16 stycken miljörum i 4 
olika stadsdelar där de tertialvis kommer att redovisa mängden insamlade förpackningar 
gällande plast, papper och metall. En plockanalys gjordes i maj i år från dessa 16 miljörum 
och förhoppning är att via positiv statistikuppföljning få hyresgästerna att ”tävla” och bli ännu 
bättre på att sortera rätt. En ny plockanalys kommer göras under våren 2013 får att se om det 
har blivit bättre. 
 
Utmaningar med information kring förpackningar 
Det som är svårt med förpackningar är att skilja på förpackningsmaterial och andra sopor av 
till exempel plast. Det är inte tydligt vad som är en förpackning och vad som inte är det. 
Plastbestick? Plastmuggen? Cd-omslaget och dess plastfilm? Blomkrukan i plast? En 
färgpatron från skrivaren? Tablettkartan från värktabletter? Det vore enklare att ha en 
plastinsamling för all plast, anser de. Gästrike Återvinnare pratar inte allmänt om 
”förpackningar” för det ger ingen association i tanken på deras invånare. De pratar hellre om 
till exempel ketchupflaskan, chipspåsen och glassbyttan. Att förändra systemet för insamling 
påverkar förtroendet för hela branschen och då krävs extra tydlig kommunikation under lång 
tid. 

Kampanjerna på senare år handlar mer om att förändra konsumtionsmönster och värderingar. 
Man satsar inte specifikt på kampanjer om förpackningar utan källsortering av förpackningar 
ligger som basinformation och fakta.  
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Mätningar och stöd från Plastkretsen 
Oftast är det inte tryckkostnader, materialet eller annonsutrymmet som tar resurser i budgeten, 
utan det är antalet timmar för planering, produktion och möten som drar mest.  Om de till 
exempel skulle skapa en blogg om plast tar det mycket tid att få fram fakta och underlag som 
de kan gå ut med. De vill ha rätt fakta och en trygg källa innan de kan gå ut med 
informationen. Med rätt underlag från Plastkretsen skulle detta underlättas. 

Varje år mäter de bland annat följande fråga: 

 
De har fått svar på om de når fram, men inte vad invånarna uppskattar mest. De önskar att 
Plastkretsen gör fokusgrupper för att få svar på det. De märker däremot ett större krav på 
service via webben för till exempel beställningar och personlig service. 

De önskar även mer underlag från Plastkretsen i form av aktuell fakta. Exempelvis var de 
olika plasterna behandlas: Vad blir det av dem? Konkreta räkneexempel som ”av 1 000 
kesoburkar kan man göra en Bobby-Car till Lea” inklusive trevliga och användbara bilder 
med fria bildrättigheter. Exempelvis hur mycket energi/koldioxid sparar jag om jag återvinner 
en schampoflaska? Konkreta exempel med ord som ger associationer: lika mycket energi som 
du gör av med när du mikrar en portion fryst lunch. Lika mycket koldioxid som när du åker 
bil till badet 5 km bort. 

Det är också önskvärt att Plastkretsen gör nationella kampanjer som kan användas på lokal 
och regional nivå. När Plastkretsen gör nationella kampanjer bör de informera via Avfall 
Sverige, som har bra kanaler till kommunikatörerna lokalt. Kommunikatörerna behöver veta 
att det kommer en kampanj om plastförpackningar minst ett år innan. Lokal budget ska 
anpassas, aktiviteter ska prioriteras under året och kanaler behöver ibland bokas ett år i 
förväg. 

 
GÖTEBORG  
Kretsloppskontoret 
På Kretsloppskontoret jobbar fem personer med kommunikation inom områdena vatten, 
avlopp och avfall. De har kommunens ansvar att informera om avfall. Under hösten 2012 
pågick en kampanj: ”Skrota skräpet” som riktar sig till alla som arbetar inom staden. 
Kretsloppskontoret lägger cirka 4 miljoner per år på kommunikationsåtgärder.  

I Göteborgs Stad finns 55 000 hämtställen för hushållsavfall. I Göteborg har vikttaxa införts 
som ett incitament för att sortera ut matavfall och förpackningar. En annan åtgärd för att öka 
sorteringen är att staden infört hämtning var 14:e dag, vilket medför att invånarna måste 
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sortera bättre för att kärlen ska räcka. Man upplever att informationen i sig är som en brygga 
och sorteringsgraden påverkas mestadels av ett bra system. 

Kretsloppskontoret anser att källsortering inte är en slutlig lösning och kontoret arbetar 
numera mer med avfallsminimering. De gör bland annat attitydundersökningar varje år där 
målgrupperna delas upp i kategorierna; lägenheter, villor och fastighetsägare. Den senaste 
undersökningen visade att 90 % vill minska sitt avfall men enbart 60 % gör det.  
 
Bostadsbolaget, Poesidon och Familjebostäder 
De tre kommunala bostadsbolagen arbetar med sina miljöfrågor i ett nätverk som består av 
olika representanter från bolagen och Kretsloppskontoret. Nätverket kallas Kretsloppsgruppen 
och drivs av koncernmodern. Kretsloppsgruppens uppdrag är att titta på vad kommunen vill, 
på lagar och regler och på hur bostadsbolagen ska uppfylla dessa krav. De har även i uppdrag 
att arbeta med upphandling av avfallstjänster, nyckeltal, statistik med mera. Bostadsbolagen 
är olika organiserade, men generellt gäller att miljö är ett prioriterat område. 
Avfallsperspektivet är dock relativt litet. 
 
Renova  
Renova har 11 ägarkommuner och spänner över ett område med 800 000 invånare. De är 
entreprenörer för sophämtning i Göteborg, Lerum, Partille, Härryda, Kungsbacka, Tjörn och 
Stenungssund. Renova driver även Göteborgs återvinningscentraler och har en 
förbränningsanläggning. Renova är mest känt i Göteborgs stad som kompetens inom miljö 
eftersom de driver olika miljöutbildningar, ”Miljöakademi” och finns som partners för till 
exempel Kretsloppskontoret i olika frågor. Renova driver även en miljöskola för 
gymnasieungdomar. Lokalerna finns på Renovas kraftvärmeverk där de får titta på 
förbränningen. Utbildningen handlar om avfallsminimering och sortering. Renova har en 
kommunikationsenhet på cirka 15 personer och en kommunikationsbudget på 5 miljoner. 
 
Målgrupper och kanaler - Kretsloppskontoret 
Två gånger om året skickar Kretsloppskontoret ut en kundtidning som når alla boende i 
Göteborgs stad. Detta gäller både villor och flerfamiljshushåll. Tidningen, som heter 
Kretslopp, tar upp olika miljöfrågor, information om öppettider, tider för Farligt-avfall-bilen 
med mera.  

Kretsloppskontorets hemsida ser de som den främsta kanalen för källsorteringsinformation till 
invånarna och där finns det en sorteringsguide för alla fraktioner samt möjligheten att beställa 
material. En app-liknande funktion, egentligen en länk till sorteringsguiden på hemsidan, 
finns också att ladda ner till mobilen. Sorteringsguiden upplevs som en mycket bra kanal och 
att den används av många. Kretsloppskontoret har även material som riktar sig till barn och 
ungdomar. Ett par exempel finns bilagorna och mycket finns på hemsidan. 

Med sina främsta målgrupper, fastighetsägare och villahushåll, kommunicerar de mest med 
brev av olika slag. Kretsloppskontoret har även fem kundsamordnare som träffar kunder och 
hjälper till att utforma soprum och informera om sortering. Detta gäller främst fastighetsägare.  

Verksamheter är även det en målgrupp och dessa kommunicerar man mest med genom brev 
och information på hemsidan. 

Kretsloppskontoret har inga sociala digitala forum, utan träffar sina målgrupper på mässor, 
torgaktiviteter och när de blir inbjudna för att utbilda.  
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Kretsloppskontoret ser boende i flerfamiljsbostäder som en mycket viktig målgrupp och ser 
problem i att denna inte alltid får information. 

Arbetande i Göteborg stad är också en viktig målgrupp och för närvarande satsas mycket på 
att alla ska genomgå miljöutbildning och föregå med gott exempel. Man har förhoppningen 
att man når en viktig del av de boende i Göteborg på detta vis då staden har cirka 50 000 
anställda. 
 
Utmaningar med information kring förpackningar och allmänt - Kretsloppskontoret 
Kretsloppskontoret anser att plastförpackningar är ett av de svåraste förpackningsmaterialen 
på grund av att det är det ”nyaste” materialet att sortera. Till skillnad från plastförpackningar 
är glasförpackningar, tidningar och pantsystemet inpräntat hos invånarna. Systemet har även 
förändrats under åren vilket har ökat förvirringen, anser de. På många platser har information 
inte heller gått ut ordentligt kring att mjukplast kan läggas ihop med hårdplast. 
Kretsloppskontoret anser även att det är ett stort problem att kommunen inte får informera på 
FTI:s återvinningsstationer eftersom man upplever att information kring källsortering ger bäst 
resultat där sorteringen sker. Återvinningsstationerna är också oftast väldigt nergångna och 
skräpiga vilket man upplever som negativt. Man ser därför positivt på avfallsutredningens 
förslag till att låta kommunerna ta ansvar för förpackningarna. De är mycket tacksamma för 
att FTI har tagit fram information på olika språk eftersom det efterfrågas kontinuerligt. 
Kretsloppskontoret ser det som en utmaning att öka relationerna till FTI för att förbättra 
informationen och skicket på återvinningsstationerna. 

Den senaste kampanjen med inriktning på förpackningar var för två år sedan då Avfall 
Sverige skapade en sådan. Då tog även Göteborg in den och man ser positivt på breda 
kampanjer från Avfall Sverige. Förpackningar är inte ett prioriterat område, då man fokuserar 
mycket på matavfall, men under 2013 kommer förpackningarna eventuellt tas upp under 
reklamtid på den lokala TV4–kanalen som samhällsinformation, dock är det i skrivande stund 
inte beslutat. Kretsloppskontoret ser förpackningsmaterialet som en viktig fraktion att ta tag i 
då de i mätningar har upptäckt att avfallsmängden generellt minskar, men att förpackningar av 
framförallt plast ökar. I Göteborgs soppåse idag är det en tredjedel som är förpackningar. 

Kretsloppskontoret upplever att det är viktigt att ge positiv respons till målgrupperna om 
något har gjorts bra, men ser det som en utmaning att kommunicera statistik på ett intressant 
vis. 

Målgrupper och kanaler - Bostadsbolaget, Poesidon och Familjebostäder 
Målgruppen för bostadsbolagen är givetvis de som bor i fastigheterna och generellt arbetar 
bostadsbolagen med sina hemsidor. De har även kundtidningar, till exempel Bostadsbolagets 
”Trivas”, som tar upp alla aspekter i boendet, även källsortering. Trivas kommer ut fem 
gånger om året. I övrigt informerar de sina boende genom information i trapphus, brev och 
möten. I de flesta fall använder de Kretsloppskontorets och/eller Renovas material och i vissa 
fall gör de specifik information.  

Bostadsbolaget har en Facebooksida där hyresgäster kan ställa diverse frågor. 

Poseidon arbetar mycket med enkla utskrivna vikta A5-blad och broschyrer med information 
om sortering. De har även tagit fram material för att informera om deras satsning på snygga 
och trygga miljöhus. Poseidon är uppdelat i olika regionområden där varje område sköter sin 
information på eget vis vilket gör att informationsmaterialet skiljer sig mycket åt.  
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Alla tre bostadsbolag har även aktiviter i samband med inflyttning, det vill säga att 
hyresgästen får information då nyckeln lämnas över.  
 
 

 
Figur 32 Miljöhus, Göteborg. Foto: Martina Tapper 
 

Figur 33 Information i Miljöhus, Göteborg. 
Foto: Martina Tapper 

 
 
Utmaningar kring information - Bostadsbolaget, 
Poesidon och Familjebostäder 
Språksvårigheter listas högt bland problemen med 
information. Familjebostäder satsar ofta på ”fiffig” 
(iögonfallande) information som delas ut i 
brevlådorna och Bostadsbolaget funderar mycket på 
att informationen ska vara utan pekpinnar och även 
de vill arbeta med information som är annorlunda 
paketerad. Ett exempel är ett paket som de delade ut 
till alla boende innehållande värdekuponger på 
upplevelser samt ett ljus för att uppmärksamma Earth 
Hour. Fokus för detta utskick är klimatpåverkan och 
där ingår avfall. På baksidan tas förpackningar av 
plast upp som en ljuspunkt då man informerar om att 
all återvinning av plast motsvarar 100 000 fat olja. 
 
Alla intervjupersonerna upplever också att det finns 
ett svalt intresse för att göra något bra för miljön som 
även ska gagna våra framtida generationer. Poseidon 
arbetar mycket mer med system kring källsortering 
och har tagit fram koncept för fräscha miljöhus och 
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upplever att detta, snarare än mängden information, är rätt angreppssätt. Generellt är det ingen 
av bostadsbolagen som gör någon specifik insats för förpackningar i allmänhet eller 
plastförpackningar i synnerhet.    
 
Målgrupper och kanaler - Renova  
Renova har många målgrupper: Företag och verksamheter, ägarkommuner där det främst 
gäller politiker, sina egna anställda, hushåll i samarbete med Kretsloppskontoret och 
allmänheten på varumärkesnivå. Renova har inget ansvar att informera hushållen kring 
källsortering. 

Fastighetsägarna är ofta Renovas främsta kunder och de har möjlighet att köpa FNI-systemet 
via Renova och då erbjuds de information i form av en sorteringsguide samt rådgivning, 
utbildning, miljöservice med mera. Ibland får Renova uppdrag från fastighetsägarna att göra 
material som riktar sig till boende och ofta handlar det om sorteringsskyltar. 

Renovas hemsida är en viktig kanal och innehåller mycket information. Där har det bland 
annat sorteringsguide för företag men även för hushåll. De har även en kundtidning som 
skickas ut till 3600 mottagare: politiker, miljöansvariga, företagskunder med flera. Politikerna 
nås även med ägarbrev och diverse seminarieverksamheter. Renova har en uppsjö med tryckt 
material, allt från sorteringsguider för verksamhetsavfall till diverse broschyrer om deras 
produkter och tjänster i samband med olika avfallsfraktioner. I detta material ingår inget om 
plastförpackningar eller som riktar sig till kommuninvånarna. 

Även om invånarna inte är en 
prioriterad målgrupp driver Renova en 
Facebooksida ”Miljösmart i 
Västsverige” som enligt beskrivningen 
riktar sig till; ”Den här är sidan för oss 
miljövänner, som konsumerar hållbart 
och är grymma på återvinning. Ta del 
av våra schysta tips och bli ännu mer 
miljösmart!”. Enligt Renova är denna 
sida till för att förbättra deras 
varumärke som miljöföretag och de 
kopplar informationen till sin 
Miljöskola. Renova har även en vanlig 
Facebooksida för företaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 34  Samlaren för farligt avfall, 
 (www.renova.se) 

Foto: Martina Tapper 
  

http://www.renova.se/
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Utmaningar kring information - Renova 
Precis som övriga nämnda instanser i Göteborg bekräftar även Renova att inte heller de 
prioriterar plastförpackningar i sin information. Matavfallet är en mer prioriterad fråga då de 
startade upp en ny sorts förbehandling en kort tid tillbaka. Däremot berättar de att de inom 
kort ska satsa på en kampanj för att nå företag som producerar mat i förpackningar, men även 
där är fokus på matavfallet och inte på förpackningen.  

Renova tror starkt på den fastighetsnära insamlingen eftersom även de anser att sorteringen 
ska ligga nära källan till avfallet. De anser även att mer information om källsorteringen inte är 
lösningen utan att medvetenheten ökar med ett införande av FNI-systemet. 
 
ÖVERSIKT – Lund, Lycksele, Söderköping, Gävle och Göteborg  
I tabell 4 sammanfattas i stora drag vad som framkommit i intervjuer och studier av websidor 
och annat informationsmaterial.  
 
Tabell 4 Översikt - kartläggning av kommunernas informations- och kommunikationsinsatser. 
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4 Diskussion och slutsatser  
4.1 Diskussion 
Insamlingssystem för maximal mängd? 
Om målet är att få in så mycket plast som möjligt till materialåtervinning, och därmed så lite 
plastförpackningar som möjligt kvar i det brännbara avfallet, så är det bästa systemet 
fastighetsnära insamling i kombination med engagerad kommunikation med hushållen om 
återvinning. Ett fastighetsnära insamlingssystem är lättillgängligt och innebär genom sin 
existens påtaglig information om möjligheten att källsortera framför näsan på hushållets 
samtliga medlemmar. Bekväm fastighetsnära insamling gör det lättare för hushållen att ta till 
sig information som uppmanar till källsortering och följa instruktionerna utan att i stor 
utsträckning ändra rutinerna i sin vardag. Studien har visat att kommuner med fullt utbyggd 
fastighetsnära insamling i genomsnitt samlat in nästan dubbelt så mycket plast per invånare 
(9,0 kg) jämfört med riksgenomsnittet 4.9 kg (figur 28, kap 3.3). Dessutom har plockanalyser 
i 31 kommuner i en tidigare studie visat att hushåll med fastighetsnära insamling källsorterar 
mer av sina plastförpackningar än hushåll med återvinningsstationer (tabell 3, kap 3.4). I 
NSR-regionen ser vi exempel på att insamlingsmängden var ännu högre (12,5 kg/inv)4. NSR:s 
resultat har uppnåtts genom en kombination av flera faktorer: 

- Strategisk prioritering av kommunikation med hushållen om återvinning 
- Väl etablerad fastighetsnära insamling för förpackningar (startade på 90-talet) 
- Mjukplast har källsorterats sedan 90-talet5 (de flesta andra kommuner började sortera 

mjukplast 2008) 
- Renhållningstaxa som uppmuntrar källsortering  

 
Insamlingssystem för maximal renhet? 
Om målet är att få in så ren plast som möjligt är bilden mer splittrad. Å ena sidan gav 
fastighetsnära insamling vid villor det renaste materialet, å andra sidan är fastighetsnära 
insamling vid flerfamiljshus mer problematisk med kraftigt varierande kvalitet. Även 
plastinsamlingen vid återvinningsstationer visar en ojämn kvalitet med stora variationer. Det 
går inte att visa någon egentlig skillnad på plastens renhet från återvinningsstationer jämfört 
med fastighetsnära insamling vid flerfamiljshus. Prover från återvinningsstationer har visat 
allt från mycket väl sorterat material till uppenbart missbruk av kärlen för andra avfallsslag. 
Även i källsorteringsrum vid flerfamiljshus tycks det då och då inträffa att hela påsar med 
restavfall (blandat brännbart hushållsavfall) felaktigt slängs i kärl för plast, förmodligen på 
grund av en kombination av okunnighet, ointresse och slarv. Från villor med fastighetsnära 
insamlingen har det aldrig påträffats hela restavfallspåsar i plasten. Det kan dels vara styrt av 
kärlens utformning (det får inte plats) och dels för att villaägare tar ett större ansvar för sina 
egna kärl och inte kan slänga avfall anonymt. Studien har visat att engagerad kommunikation 
med hushållen är en avgörande faktor. Kommunikation är då särskilt viktigt med hushåll som 
nyttjar relativt anonyma insamlingssystem, vilket gäller både återvinningsstationer och 
flerfamiljshusens källsorteringsrum. Samtidigt är hushåll i flerfamiljshus de som 

                                                 
4 Genomsnitt 2012 för kommunerna Bjuv, Helsingborg, Höganäs och Åstorp. Det finns två till NSR-kommuner som ej ingår 
här dels pga stor andel fritidsboende (Båstad, 15.1 kg/inv) och dels pga ej utbyggd FNI (Ängelholm, 7.1 kg/inv).  
 
5 NSR ville styra bort plasten från biocellsreaktorer, som vad behandlingsmetod för restavfall fram till 2002 när förbudet mot 
deponering av brännbart avfall inträdde. 
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kommunernas kommunikation fungerar sämst med, vilket har framkommit i kartläggningen 
av informationsinsatser och diskuteras i kommunikationsanalysen nedan.    
 
Är viktbaserad taxa ett effektivt styrmedel?  
Kommuner som aktivt vill stimulera återvinning av förpackningar har valt olika strategier. 
Ingen av kommunerna som infört fastighetsnära insamling vid villor har valt att dessutom 
införa viktbaserad taxa. Båda styrmedlen stimulerar utsortering av förpackningar, men enligt 
tillgänglig insamlingsstatistik för 2012 har fastighetsnära insamling betydligt mer styrande 
effekt för sortering av plastförpackningar än vikttaxa. Det fanns dock en stor och oförklarad 
variation i insamlingsmängder inom kommungrupperna med såväl fastighetsnära insamling 
som vikttaxa, vilket talar för att även andra faktorer har stor betydelse för insamlings-
resultaten (som till exempel information och kommunikation).  
 
El- elektronik och farligt avfall 
Av figur 21 i resultatkapitlet framgår att med avseende på vikt är den genomsnittliga 
förekomsten av felsorterat el-, elektronik- och farligt avfall högre i kärl för plastförpackningar 
(1,3 %) än i brännbart säck- och kärlavfall (0,35 %). Dock har plastavfall mycket låg densitet, 
vilket innebär att förekomst av elavfall får ett relativt stort genomslag på vikten jämfört med i 
det mer kompakta säck- och kärlavfallet. Räknat i kg per invånare slängdes ca 10 gånger mer 
el- och farligt avfall i säck- och kärlavfall i hela landet (7 000 ton) än i plastinsamlingen (ca 
600 ton) under året 2011. Det måste ställas i relation till att det samlades in 40-50 gånger mer 
säck- och kärlavfall än källsorterad plast, och att i princip vartenda hushåll lämnar brännbart 
säck- och kärlavfall, medan långt ifrån alla källsorterar plast. Vidare uppfattas brännbart säck- 
och kärlavfall ofta som en restavfallsfraktion där material slängs som inte passar i ordinarie 
återvinningssystem, medan plastförpackningar ska vara ett särskilt utsorterat material där en 
person i hushållet har tagit ett aktivt beslut att placera produkten i just plastinsamlingen. Vid 
plockanalyserna konstaterades att en stor del av det felsorterade el- och elektronikavfallet 
hade plasthöljen. Det är troligt att hushållen med avsikt sorterar ut dessa produkter till ”plast” 
för att det dels finns en välvillig ambition att lämna plast till återvinning och det dels saknas 
annat lämpligt och bekvämt alternativ för att göra sig av med produkterna. Hushållens val i 
det här fallet kan ha påverkats av att det under lång tid har kommunicerats ett generellt 
budskap (avseende förpackningar) att sortera efter huvudbeståndsdelen. Denna princip kan 
även ha bidragit till den relativt rikliga förekomsten av produkter som gummistövlar, väskor, 
pennor, glasögon m.m. i plastinsamlingen.  

Det kan konstateras att Söderköping och Lycksele, som hade högst andel el och farligt avfall i 
plastinsamlingen, var de kommuner som bedömdes ha lägst nivå på engagemanget i att 
kommunicera med hushållen om källsortering.  
 
Korrigeringsfaktorernas giltighet 
Korrigeringsfaktorerna, som baseras på projektets plockanalyser, stämmer väl överens med 
liknande faktorer som tagits fram och presenterats i rapporten ”Klimatpåverkan från FTIs 
materialåtervinning av plastförpackningar” (Bisaillon, 2012), där andra utgångspunkter och 
beräkningsgrunder användes. Denna överensstämmelse styrker faktorernas giltighet. Däremot 
är korrigeringsfaktorerna i sig en färskvara. Såväl hushållens beteende, insamlingssystemens 
funktion och återvinningstekniken kommer med all sannolikhet att förändras över tid och 
därmed förändras grunderna för korrigeringsberäkningar. Vi kan även förvänta oss 
förändringar i förpackningarnas design och materialval, som kan påverka beräkningsgrunden. 
En viss utveckling sker å ena sidan med avsikt att underlätta återvinning, men å andra sidan 
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försvåras återvinning av allt mer tekniskt avancerade förpackningar tillverkade av komplexa, 
sammansatta material. Samtidigt utvecklas även återvinningsindustrin med mer tekniskt 
avancerade lösningar. Sammantaget är det svårt att säga om andelen av plastinsamlingen som 
faktiskt återvinns kommer att öka, minska eller vara ungefär oförändrad framöver.   
 
Andelen mjuk plast varierar från 7 till 35 procent 
Kommunerna har kommit olika långt i omställningen till att sortera hård och mjuk plast 
tillsammans, vilket framgår av stapeldiagrammet över sekundära fraktioner i plockanalysen 
(figur 16, kap 3.1). Plockanalysen i Lund visade påfallande liten andel mjukplast. Att 
mjukplasten sorteras dåligt i Lund kan vara en delförklaring till varför Lund har samlat in 
förhållandevis lite plastförpackningar per person. Lund var den första kommunen som 
undersöktes i studien och plockanalysen utfördes hösten 2010. Då hade det gått knappt två år 
sedan omställningen till två skilda fraktioner startade (1 nov 2008). Men å andra sidan har 
Lund fortfarande 2012 relativt låg nivå på insamlingsmängd av plastförpackningar (kg/inv). I 
till exempel Gävle skedde en kraftig ökning av mängden insamlade plastförpackningar under 
åren direkt efter 2008, vilket förmodligen har sin förklaring i ett offensivt informationsarbete. 
Plockanalysen i Gävle visade studiens högsta andel mjukplast. Även i Lycksele fanns en stor 
andel mjukplast, dock med betydligt lägre nivå än Gävle på totalt insamlad mängd 
plastförpackningar per invånare. Mjukplasten i glesbygdskommunen Lycksele skiljde sig mot 
övriga kommuner i studien då den till stor del kom från stora förpackningar av 
lantbruksprodukter, bränslepellets, hundfoder och liknande, samt stora omsvep som 
förmodligen använts för produkter lastade på pall.  

En annan delförklaring varför Lund hade låg andel mjukplast kan vara fyrfackskärlen för 
villahushållen, där det är problematiskt med överfulla fack för plastförpackningar. Några av 
FNI-kommuner med fyrfackskärl uppmanar hushållen att inte alls lägga mjukplast i facket för 
plaståtervinning (Bilaga 5), med motiveringen att facket för plast är för litet och när mjukplast 
är hårt nedtryckt i facket fastnar det och lossnar inte vid tömning. En lösning är att byta 
fördelningen av fack i kärlet, och därmed tömningsrutinen, så att plast istället läggs i ett av de 
större facken. Det finns även kommuner som inte har fyrfackskärl, men som ändå informerar 
hushållen att enbart sortera hårdplastförpackningar till plastinsamlingen. Det kan dock vara 
gammal information som ligger kvar på vissa websidor sen gammalt. Lund hör dock till dem 
som uppmanar till återvinning av alla sorters plastförpackningar, även mjukplast.  

 
Figur 35 Plockanalysprotokoll. Foto: Martina Tapper 
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Hushållen sorterar plast som inte är förpackningar 
Plockanalyserna visade att i genomsnitt 16 procent av det insamlade materialet är 
plastprodukter som inte faller under producentansvaret. Det har förmodligen flera orsaker, 
dels okunnighet om producentansvaret och dels medvetna val att bryta mot instruktionerna 
med tanken att det är bra om materialet återvinns. De flesta hushåll är inte insatta i frågan om 
ansvarsförhållanden och finansiering eller vilken aktör som drabbas av kostnader vid 
felsortering. I forskningsprojektet ”Perspektiv på framtida avfallsbehandling” (Waste 
Refinery, 2013) visades att insamling av övrig plast (ej förpackningar) till materialåtervinning 
vore den tredje bästa åtgärden för att minska klimatpåverkan från plastavfall (de två bästa 
åtgärderna enligt studien var övergång till plast från förnyelsebar råvara och ökad 
materialåtervinning av förpackningar).   
 
Onödiga transportkostnader? 
Kostnaden för insamling av förpackningar består av investeringar, transporter, övriga 
driftkostnader, underhållskostnader samt kostnader för information och administration. Låg 
renhetsgrad på det insamlade materialet medför transport och hantering av avfall som borde 
hamnat i andra fraktioner i hushållsavfallet. Genom att beräkna kostnaden för den onödiga 
hanteringen får man ett mått på kostnadsbesparingen när andelen felaktigt material minskar. 
Eller med andra ord: Hur mycket lönar det sig att satsa på insamlingssystem för att förbättra 
kvaliteten på materialet, om kostnaden ska kunna tas hem i effektivare transporter? 
Plockanalyserna har visat att 28 viktprocent av materialet i kärl avsedda för plast-
förpackningar är felsorterat (inklusive plastprodukter som inte är förpackningar). Det innebär 
att 28 procent av den rörliga delen av transportkostnaden är ”onödig”. Om den rörliga delen 
av transportkostnaden för plastförpackningar till återvinningsanläggningen antas vara 300 kr 
per ton (som ett räkneexempel) skulle det innebära att 84 kr per ton är en kostnad som skulle 
undvikas om hushållen sorterade allt rätt. För en kommun som till exempel Gävle med 95 000 
invånare som samlar in 9,3 kg/inv·år (d.v.s. 95 000 x 0,0093 = 884 ton/år), skulle det innebära 
att (884 x 84) = ca 74 000 kr per år i transportkostnader skulle undvikas om all felsortering 
upphörde. Det är en liten summa i relation till vilka insatser som skulle krävas årligen för att 
påverka människors beteende. Dessutom, att all felsortering skulle kunna upphöra måste ses 
som en utopi nästan oavsett hur mycket resurser som satsas på att förbättra 
insamlingssystemet. Det blir tydligt att drivkraften för att förbättra hushållens sortering av 
plast i första hand måste vara ett miljö- och samhällsansvar och att det behövs riktade 
styrmedel.  

För att göra en reell ekonomisk beräkning av effekterna om hushållen sorterar plast-
förpackningar mer och bättre skulle det behövas en djupgående ekonomisk analys. Med fördel 
skulle en sådan studie göras i ett systemperspektiv där hänsyn inte bara tas till dagsaktuella 
transport- och hanteringskostnader per ton hanterat material, utan även beaktar 
alternativkostnader, undvikna/uppkomna kostnader i andra hanteringssystem, minskade 
rejektkostnader i återvinningsanläggning, etc. Sådana studier ingick inte i plockanalys-
projektet.   
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Kommunikationsanalys 
Kommunicerar gör alla analyserade verksamheter i detta projekt, men frågan är om 
kommunikationen är planerad, effektiv och strategisk. Under projektets gång har det 
uppkommit åtskilliga exempel på verksamheter som anser att snabbt ihopsatt information i 
form av en folder i A5, skriven i Word, med en rolig bild, sedan utskriven och distribuerad är 
effektiv kommunikation. Sorteringsgraden förändras dock sällan med hjälp av en dåligt 
producerad folder, utan det krävs en anpassad och fördjupad analys av ”källan” som ska 
sortera sitt avfall, samt vad som gäller i det specifika bostadsområdet. Vad behöver 
målgruppen? Närhet till miljöhuset? Mer information om hur sorteringen utförs? Mer 
engagemang? Är det ett förtroendeproblem, det vill säga att ”källan” tror att allt ändå blandas? 
Behövs mer information om processen, det vill säga vart förpackningarna tar vägen? Kort 
sagt, vilken åtgärd behövs? 

Vad som också ska tilläggas är att vi människor generellt anser att vi har för lite information 
och att det är information som behövs. I många fall finns informationen samlad, men 
målgruppen vet inte hur de ska få tillgång till den eller, i många fall, inte orkat ta del av den.  

Genomgående i samtliga kommuner är att alla informerar om sortering på något sätt i 
allmänhet, men inte kring plastförpackningar i synnerhet. Sorteringen av plastförpackningar 
upplevs inte som något specifikt problem, utan de har större problem med sortering av  
mat- och grovavfall. Information kring sortering av förpackningar är därför inget 
prioriteringsområde. Generellt går det även att dra slutsatser kring målgrupper och 
informationsflöde. I många kommuner har kommunens renhållningsinstans ansvaret att 
informera det kommunala bostadsbolaget och andra fastighetsägare kring matavfall och 
restavfall, samt sin entreprenör kring förändringar i sophämtningen. Där slutar generellt 
ansvaret från kommunens sida, men ofta informerar de även ”allmänheten” i allmänna frågor 
om miljö. 

Entreprenören i sin tur har ekonomiska incitament för att hålla så rena fraktioner som möjligt 
och stöttar både bostadsbolaget och den kommunala renhållningsinstansen med information, 
men denna information når oftast inte hyresgäster/boende mer än på eventuella 
sorteringsskyltar i miljöhus eller liknade.  

Bostadsbolaget i sin tur har som uppdrag att informera sina boende, men gör sällan detta på 
grund av tidsbrist och det slutar oftast med ett hot om höjda avgifter då renhållningsbolaget 
har upptäckt felsortering.  
 
En slutsats för flerfamiljshus är att varken kommunen, entreprenören eller bostadsbolaget 
kommunicerar strategiskt med ”källan” till avfallet, det vill säga kommuninvånaren, och detta 
är en stor del i problemet med orena plastförpackningsfraktioner (figur 36). 
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Figur 36 Många inblandade parter som kommunicerar med varandra, men ofta missar målgruppen, d.v.s. 
boende i flerfamiljshus. 
 

Sammanfattningsvis visade Gävle att engagerande kommunikation har stor betydelse oavsett 
insamlingssystem. Söderköping visade att FNI inte automatiskt fungerar bra, utan måste 
kompletteras med engagerad kommunikation.  Söderköping och Lycksele, som hade högst 
andel el- och farligt i plastinsamlingen, var de kommuner som bedömdes ha lägst nivå på 
engagemanget i kommunikationen med hushållen. Lund visade att fyrfackskärl ger bra renhet. 
Lund bedömdes ha medelstort engagemang i information, men insamlingssystemens 
utformning spelar också stor roll. Göteborg har ett bra engagemang i kommunikation, men 
den stora bristen är länken från fastighetsägare till hyresgäster. Den är osäker och det varierar 
mycket hur den fungerar. Man missar därför stor del av målgruppen, eftersom den största 
delen av befolkningen i en större stad bor i lägenheter (80 procent)6. Trots högt engagemang 
ligger Göteborgs insamlingsresultat ungefär som Lyckseles, och renheten på materialet är 
ännu lägre än i Lycksele, där det var lågt engagemang i kommunikation. Samtidigt ser vi att 
mängderna är kraftigt ökande i Göteborg de senaste åren, medan de minskar lite i Lycksele, 
vilket kan förklaras av kommunikationsengagemanget ihop med nya vikttaxan i Göteborg.  

 

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
6 enligt Kretsloppskontoret, Göteborg Stad 
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4.2   Slutsatser 
Av 75 m3 material (2 800 kg) insamlat från kärl 
avsedda för återvinning av plastförpackningar, i 
fem olika kommuner med varierande insamlings-
system, var 72 viktprocent rätt sorterade plast-
förpackningar och 16 viktprocent var plast-
produkter utanför producentansvaret. Resterande 
12 viktprocent var andra helt felsorterade material, 
till ungefär en tredjedel andra förpackningar och 
tidningar, och för övrigt diverse olika produkter 
som t ex skor, kläder, blöjor, väskor, vaxdukar, 
matavfall, samt en mindre del el-, elektronik och 
farligt avfall.  

Renheten på plasten var bättre från fastighetsnära insamling (10 % icke plast) än från 
insamling vid återvinningsstationer (15 % icke plast). Renheten var bäst hos villor med 
fastighetsnära insamling (6,5 % icke plast).  Villahushåll med fastighetsnära insamling var 
bäst på att sortera rätt även när det saknades engagerade informationsinsatser.   

Fastighetsnära insamling vid flerfamiljshus är mer problematisk med kraftigt varierande 
kvalitet. Även plastinsamlingen vid återvinningsstationer visade en ojämn kvalitet med stora 
variationer. Det gick inte att visa någon egentlig skillnad på plastens renhet från 
återvinningsstationer jämfört med fastighetsnära insamling vid flerfamiljshus. 

Hushåll med FNI sorterade mer än hushåll med bringsystem (ÅVS), men i båda 
insamlingsformerna fanns en stor återvinningspotential för plastförpackningar kvar i 
restavfall/brännbart (i storleksordningen 14-17 kg per invånare och år).   

Följande korrigeringsfaktorer är ett resultat av projektet: 
 
0,66  korrigeringsfaktor för fukt, smuts och felsorterat i insamlad mängd från kärl avsedda för 

plastförpackningar  
(insamlad vikt x 0,66 = insamlade plastförpackningar) 

  
0,53 korrigeringsfaktor för återvunnen mängd plastförpackningar 
 (insamlad vikt x 0,53 = återvunnen mängd plastförpackningar) 
 
0,65 korrigeringsfaktor för återvunnen mängd plast av både förpackningar och annan plast, från kärl 

avsedda för plastförpackningar  
 (insamlad vikt x 0,65 = återvunnen mängd plast) 

 

Om målet är att få in så mycket plast som möjligt så är det bästa systemet fastighetsnära 
insamling i kombination med engagerad kommunikation med hushållen. Kommuner med fullt 
utbyggd fastighetsnära insamling samlade in nästan dubbelt så mycket plast per invånare (9,0 
kg) jämfört med riksgenomsnittet 4,9 kg (2012). Renhållningstaxans utformning har en 
underordnad betydelse jämfört med insamlingssystemets fysiska utformning och information.  

Engagerad kommunikation med hushållen är en avgörande faktor. Kommunikation är särskilt 
viktigt gentemot hushåll som nyttjar relativt anonyma insamlingssystem, som återvinnings-
stationer och flerfamiljshusens källsorteringsrum. Samtidigt är hushåll i flerfamiljshus de som 
kommunernas kommunikation fungerar sämst med. Det är vanligt att varken kommunen, 
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avfallsentreprenören, eller hyresvärden kommunicerar strategiskt om källsortering direkt med 
hyresgästen. Man missar därför stor del av målgruppen, eftersom den största delen av 
befolkningen i en större stad bor i lägenheter (i Göteborg ca 80 procent). 

Det syns en tydlig vilja från hushållen att sortera plast som inte är förpackningar till 
återvinning. Det följer även med andra produkter som bara till viss del innehåller plast 
(elektronik med plasthöljen) eller består av plastliknanden material som t ex gummistövlar. 
Hushållens val i det här fallet kan ha påverkats av att det under lång tid har kommunicerats ett 
generellt budskap (avseende förpackningar) att sortera efter huvudbeståndsdelen. 

 

Tabell 5 Översikt av kommunernas styrmedel, i form av insamlingssystemens utformning, 
renhållningstaxan och kommunikationsengagemang, i förhållande till insamlingsresultat  
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Förslag på fortsatta studier och utvecklingsbehov 
- Plockanalyser relaterad till specifika hushåll och mängder per invånare 
- Plockanalyser före och efter kommunikationskampanjer 
- Utforma information, kommunikation och taxa så att det får styrande effekt på boende 

i flerfamiljshus  
- Studera återvunnen plast från förpackningar för att identifiera, eller avskriva, risker på 

grund av innehåll av farliga ämnen (ju mer kretslopp desto högre risk att halter av 
oönskade ämnen ökar)  

- Lösning på mjukplastproblemet i fyrfackskärlen 
- Förbättra och bygg ut insamlingssystem för el- och elektronikavfall, samt annat farligt 

avfall. Kommunicera betydelsen av att hantera dessa avfallsslag korrekt.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 37 Plockanalyserna är genomförda och avslutade för den här gången. Foto: Tommy Wikström 
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         BILAGA 1 
 

Protokoll - plockanalys av källsorterad plast; Renhetsgrad 
   

   
Datum: 

 
Kommun/område/bebyggelse:           

Antal hushåll/antal invånare: 
   

    

Insamlingssystem:           
Finns separat insamling av 
matavfall? 

    
  

Hur sker insamling av elavfall?         

Provets totalvikt (hela lasset): 
    

  

Delprovets nr och vikt:            

Sorteringsteam:           

Protokollförare:           
  

     
Primär fraktion 

Vikt 
(kg) 

Vikt 
(%) Sekundär fraktion 

Vikt 
(kg) Vikt (%) 

Plastförpackningar     Mjukplastförpackningar     

Hårdplastförpackningar     

EPS (frigolit o dyl)     
Bioplast (märkt som 
biologiskt nedbrytbar plast)     

Övrig plast     Notera produkter: 

    
Icke plast     Matavfall     

Förpackningar & 
tidningar     

El- och farligt avfall     

Annat     
Summa 0 0%  0 0% 

 
     

Kommentarer: 
     Notera produkter: 
     Övrig plast: 
     Förpackningar: 
     El- och farligt avfall: 
     Annat: 
      



 



Plockanalys RESULTAT, primära fraktioner BILAGA 2
Lund, Lycksele, Söderköping, Gävle, Göteborg  (sidan 1 av 3)

FFH - Flerfamiljshus
FNI - Fastighetsnära insamling
ÅVS - Återvinningsstation

Lund FFH - FNI Lund villor - FNI
Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3 Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3
Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%)

Plast, förpackn 75,4% 72% 77,8% 82,3% 78,6% 82,2%
Plast,ej förpackn 17,5% 17% 16,3% 13,5% 14,2% 11,4%
Icke plast 7,1% 11% 5,9% 4,2% 7,1% 6,4%

Lycksele villor/landsbygd - ÅVS Lycksele FFH/tätort - ÅVS
Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3 Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3
Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%)

Plast, förpackn 71,3% 66,5% 59,6% 77,8% 80,8% 77,4%
Plast,ej förpackn 23,2% 16,4% 22,7% 12,2% 8,3% 9,1%
Icke plast 5,5% 17,0% 17,7% 10,0% 10,9% 13,5%

Söderköping FFH - FNI Söderköping villor - FNI
Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3 Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3
Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%)

Plast, förpackn 64,8% 64,2% 57,2% 65,8% 71,5% 74,5%
Plast,ej förpackn 17,0% 22,3% 20,7% 24,3% 22,0% 21,0%
Icke plast 18,2% 13,5% 22,1% 9,9% 6,5% 4,5%

Gävle FFH - FNI Gävle FFH - ÅVS 
Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3 Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3
Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%)

Plast, förpackn 77,7% 70,5% 67,7% 80,4% 77,8% 74,6%
Plast,ej förpackn 10,4% 9,1% 12,4% 9,2% 12,8% 12,8%
Icke plast 11,9% 20,3% 19,9% 10,4% 9,4% 12,6%

Göteborg villor - ÅVS Göteborg FFH - ÅVS
Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3 Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3
Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%)

Plast, förpackn 72,9% 69,7% 75,8% 74,6% 57,1% 66,0%
Plast,ej förpackn 11,1% 12,5% 12,4% 14,2% 17,7% 14,1%
Icke plast 16,0% 17,9% 11,8% 11,3% 25,2% 19,9%

Göteborg FFH - FNI 
Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3
Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%)

Plast, förpackn 72,1% 66,0% 75,5%
Plast,ej förpackn 15,0% 24,1% 17,4%
Icke plast 12,9% 9,9% 7,1%



Plockanalys RESULTAT, sekundära fraktioner BILAGA 2 
Lund, Lycksele, Söderköping, Gävle, Göteborg (sidan 2 av 3)

FFH - Flerfamiljshus
FNI - Fastighetsnära insamling
ÅVS - Återvinningsstation

Lund FFH - FNI Lund villor - FNI
Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3 Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3
Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%)

Mjuka plastförpackn 18,7% 16,1% 12,0% 7,0% 6,2% 8,1%
Hårda plastförpackn 55,8% 55,5% 65,4% 73,8% 71,1% 73,3%
EPS (frigolit o dyl) 0,8% 0,4% 0,4% 1,5% 1,4% 0,8%
Bioplast 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Plast, ej förp 17,5% 17,1% 16,3% 13,5% 14,2% 11,4%
Matavfall 1,0% 1,2% 0,4% 1,5% 0,2% 2,5%
Förpackn & tidningar 3,1% 3,6% 4,0% 2,2% 2% 2%
El- & farligt 1,4% 1% 0% 0% 3% 0%
Annat 2% 6% 1% 0% 2% 1%

Lycksele landsbygd - ÅVS Lycksele tätort/FFH - ÅVS
Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3 Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3
Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%)

Mjuka plastförpackn 40,9% 38,2% 23,5% 28,9% 34,6% 28,7%
Hårda plastförpackn 27,9% 26,0% 34,1% 46,8% 44,6% 45,8%
EPS (frigolit o dyl) 2,4% 2,3% 2,0% 2,0% 1,6% 2,9%
Bioplast 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Plast, ej förp 13,2% 16,4% 13,7% 12,2% 8,3% 9,1%
sondmatningsutrustnin 10,0% 0,0% 9,0%
Matavfall 0,0% 0,6% 2,8% 2,4% 1,4% 1,6%
Förpackn & tidningar 1,5% 12,9% 10,4% 5,0% 3,0% 3,3%
El- & farligt 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 3,9% 1,9%
Annat 4,0% 3,5% 3,0% 2,6% 2,6% 6,6%

Söderköping FFH - FNI Söderköping villor - FNI
Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3 Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3
Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%)

Mjuka plastförpackn 13,1% 11,8% 7,9% 14,0% 22,8% 15,4%
Hårda plastförpackn 49,6% 50,7% 45,6% 51,3% 47,6% 58,2%
EPS (frigolit o dyl) 2,1% 1,7% 3,7% 0,5% 1,1% 0,8%
Bioplast 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Plast, ej förp 17,0% 22,3% 20,7% 24,3% 22,0% 21,0%
Matavfall 0,6% 1,1% 0,9% 0,5% 0,3% 0,2%
Förpackn & tidningar 4,2% 4,5% 8,6% 3,6% 2,8% 2,7%
El- & farligt 1,8% 3,4% 4,7% 3,0% 1,1% 0,6%
Annat 11,6% 4,5% 7,9% 2,7% 2,3% 1,0%



forts. Plockanalys RESULTAT, sekundära fraktioner BILAGA 2 
   (sidan 3 av 3)

FFH - Flerfamiljshus
FNI - Fastighetsnära insamling
ÅVS - Återvinningsstation

Gävle FFH - FNI Gävle FFH - ÅVS 
Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3 Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3
Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%)

Mjuka plastförpackn 30,7% 29,4% 30,2% 38,8% 33,7% 31,2%
Hårda plastförpackn 46,0% 39,8% 36,0% 37,3% 38,8% 39,6%
EPS (frigolit o dyl) 1,0% 1,3% 1,5% 4,4% 5,1% 3,8%
Bioplast 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Plast, ej förp 10,4% 9,1% 12,4% 9,2% 12,8% 12,8%
Matavfall 2,1% 1,6% 2,1% 1,0% 1,4% 1,8%
Förpackn & tidningar 3,5% 7,6% 4,5% 3,4% 2,7% 4,9%
El- & farligt 1,0% 1,2% 1,6% 0,1% 0,6% 0,5%
Annat 5,2% 10,0% 11,7% 6% 4,7% 5,3%

Göteborg villor - ÅVS Göteborg FFH - ÅVS
Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3 Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3
Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%)

Mjuka plastförpackn 27,7% 23,8% 31,1% 26,9% 15,7% 20,8%
Hårda plastförpackn 42,4% 44,2% 41,8% 45,6% 39,0% 43,4%
EPS (frigolit o dyl) 2,8% 1,6% 2,9% 2,0% 2,4% 1,8%
Bioplast 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Plast, ej förp 11,1% 12,5% 12,4% 14,2% 17,7% 14,1%
Matavfall 3,9% 4,0% 1,2% 1,8% 4,1% 3,1%
Förpackn & tidningar 4,3% 5,1% 5,5% 5,8% 5,4% 6,4%
El- & farligt 1,6% 0,5% 0,6% 0,1% 2,2% 1,5%
Annat 6,1% 8,2% 4,6% 4% 13,6% 8,9%

Göteborg FFH - FNI 
Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3
Vikt (%) Vikt (%) Vikt (%)

Mjuka plastförpackn 20,1% 20,7% 21,3%
Hårda plastförpackn 49,8% 43,9% 53,0%
EPS (frigolit o dyl) 2,3% 1,4% 1,2%
Bioplast 0,0% 0,0% 0,0%
Plast, ej förp 15,0% 24,1% 17,4%
Matavfall 1,8% 2,5% 0,7%
Förpackn & tidningar 5,6% 3,4% 2,2%
El- & farligt 1,0% 1,5% 0,1%
Annat 5% 2,5% 4,1%



 



                BILAGA 3 
  

 

 

Renhållningstaxor 
- gällande vid tidpunkten för plockanalys av källsorterade plastförpackningar: 

 
 

 
Lund 2010 

 
Lycksele  2011 

 
Söderköping 2011 

 
Gävle  2012 

 
Göteborg 2012 

 



 



BILAGA 4

Insamling av plastförpackningar i kommuner med viktbaserad renhållningstaxa

2011 2012
år då vikttaxa 

infördes Kommun kg/inv kg/inv
1998 Borgholm 16,92 17,38 troligen effekt av sommarboende
1997 Danderyd 3,09 2,8
1996 Eda 6,36 6,23
1996 Emmaboda 4,39 4,92

succ fr-08 Gotland 17,32 18,31 troligen effekt av sommarboende
succ fr-10 Göteborg  3,66 4,43

1997 Haparanda 7,83 4,57
1998 Härryda 3,49 3,74
2003 Kalix 10,07 10,09
2010 Katrineholm 3,81 4,25
2005 Kramfors 7,28 7,92
1998 Lerum 4,48 5,29

succ fr-96 Linköping 2,76 3,82
1998 Mönsterås 6,49 5,94
1998 Nordmaling 5,78 6,69
1998 Partille  3,33 4,32
1998 Robertsfors 3,97 4,68
1998 Skurup 4,21 4,84
1998 Sollentuna 2,28 2,6
2012 Stockholm 2,66 2,51
2005 Storuman 12,95 11,15
2003 Sundsvall 7,27 6,56
1996 Ulricehamn 5,20 5,28

succ fr-98 Umeå 4,91 6,02
1996 Vaggeryd 3,77 4,18
1995 Varberg 4,02 5
2009 Vilhelmina  16,86 17,79
1997 Ånge 8,14 8,09
2010 Örnsköldsvik 9,03 8,32

genomsnitt vikttaxakommuner: 6,63 6,82
riksgenomsnitt: 4,85 4,87

ref vilka kommuner: Josef Ålander 
ref insamlingsdata: FTI AB, ej korrigerade för felsorterat, fukt och smuts



 



FNI-kommuner BILAGA 5
Våren 2013

Insamling av plastförpackningar i kommuner med väl utbyggd fastighetsnära 
hämtning för både villor och flerfamiljshus

2011 2012
Kommun kg/inv kg/inv  Kommentar

Bjuv* 12,60 12,11  fyrfackskärl för villor

Helsingborg* 9,10 9,02          -  "  - 

Åstorp* 13,50 13,96          -  "  - 

Höganäs* 10,07 15,06  tvåfackskärl, kärl, säckar

Båstad* 15,08 15,13  fyrfackskärl /undantas pga turism

Lund 5,14 5,59  fyrfackskärl för villor

Sjöbo 12,61 14,85          -  "  - 

Lomma 4,41 5,75  fyrfackskärl, mjukplast i restavfall

Klippan* 8,11 7,60          -  "  -          -  "  - 

Perstorp* 6,69 6,52          -  "  -          -  "  - 

Örkelljunga* 9,90 9,40          -  "  -          -  "  - 

Västervik 8,07 9,27  fyra tvåfackskärl 

Orust 5,96 9,70  olikfärgade påsar m förpackn i säck

Osby 7,64 6,47  tvåfackskärl, hinkar och säckar

Östra Göinge 7,42 5,78          -  "  -          -  "  - 

Hässleholm 4,67 5,05          -  "  -          -  "  - 

Söderköping 2,31 3,56  kärl o. säckar /undantas pga samvägn. i region

Eskilstuna 9,32 7,21  optisk sortering, olikfärgade påsar i samma kärl

genomsnitt FNI-kommuner: 8,48 9,00
genomsnitt exkl Båstad o Söderköping: 8,45 8,96

riksgenomsnitt: 4,85 4,87

*enligt NSRs resp Nårabs egen statistik (FNI+ÅVC+ÅVS), 
övriga enligt FTI. Ej korrigerat för felsorterat, fukt och smuts.

Kommuner med pågående/beslutat införande av FNI med fyrfackskärl:
Alingsås, Eslöv, Hörby, Höör, Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Karlshamn, Olofström, 
Sölvesborg, Ängelholm (införs 2016), samt Tjörn (ej fyrfack, 'Återvinningssäcken')

Kommuner med pågående test av FNI för villor i del av kommunen:
Jönköping, Södertälje(?), Norrköping, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Mölndal

ref vilka kommuner: Kretsloppskontorets litteraturstudie (2012); J Westin, Avfall Sverige; S Vukicevic, NSR
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