
 Marcus Törnberg 
Huvudområde: Miljövetenskap 

Nivå: C 

Nr: 2013:M19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kvaliteten på restavfall från hushåll i 

relation till olika insamlingssystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Examensarbete 



2 
 

Kvaliteten på restavfall från hushåll i relation till olika insamlingssystem 

 

Marcus Törnberg 

 

Examensarbete, Miljövetenskap 180 hp 

Filosofie Kandidatexamen  

 

Handledare: Universitetsadjunkt, Thomas Jonsson          Linnéuniversitetet, Institutionen för  

                                                                                             biologi och miljö 

 
Examinator: Professor, William Hogland                         Linnéuniversitetet, Institutionen för  

                                                                                             biologi och miljö 

                                        

Examensarbetet ingår i Miljöanalytikerprogrammet 

 

Sammanfattning 

 

Renheten hos brännbart avfall/restavfall från hushåll skiljer sig mellan olika 

insamlingssystem. Det är av stor vikt att så mycket material som möjligt kan utsorteras och 

återvinnas. Olika insamlingssystem för hushållsavfall kan delas in i enkärlssystem med 

fraktionen brännbart avfall/restavfall, tvåfackssystem med brännbart samt möjlighet att sortera 

ut matavfall, och fyrfackskärl där brännbart, matavfall samt fler fraktioner kan utsorteras. 

Syftet med detta arbete är att undersöka renheten hos restavfallet vid olika hushållsnära 

insamlingssystem. Skillnader i renhet/andel felsorterat material i det brännbara 

avfallet/restavfallet från de olika systemen studerades och jämfördes baserat på befintliga 

plockanalyser som visar innehållet i avfallet. För studien valdes fyra kommuner/områden ut 

för respektive system. Urvalet grundar sig på ett intervall kring en befolkningsmängd på runt 

100.000 invånare. Data från plockanalyserna analyserades sedan för att få fram eventuella 

skillnader mellan systemen. Resultaten visade på signifikanta skillnader mellan enkärlssystem 

kontra tvåfacks- och fyrfackssystem när matavfall inte är medräknat. Däremot när matavfall 

var medräknat blev skillnaden signifikant mellan tvåfacks- och fyrfackssystem. Det är alltså 

matavfallet som är den avgörande skillnaden mellan tvåfack och fyrfack, andelen matavfall är 

högre i fyrfackssystem. Sämst renhet i allmänhet uppvisade enkärlssystem med stora mängder 

producentmaterial, därefter följer tvåfackssystem och högst renhet överlag uppvisas av 

fyrfackssystemen. Renheten beträffande producentmaterial, farligt avfall och el/elektronik i 

restavfallet tenderar att öka ju fler fraktioner som kan utsorteras. Andelen felsorterat material i 

restavfallet skiljer sig också mellan olika boendeformer, villa/lägenhet, villor uppvisar en 

högre renhet än lägenheterna, skillnaderna är dock små. Studien visar på nyttan av att använda 

ett hushållsnära insamlingssystem där flera olika fraktioner kan utsorteras eftersom större 

andel material återvinns istället för att förbrännas.          
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Abstract 
 

The purity of the residual waste/combustible household differs between different collection 

systems. Various collection of household waste can be divided into systems with one 

container for combustible/residual waste, systems with combustible/residual waste plus 

sorting of food waste, and systems with combustible/residual waste and sorting of food waste 

plus several other fractions. The purity of/share of wrongly sorted material in the combustible/ 

residual waste for the various systems are studied and compared based on existing picking 

assays of residual waste. Four municipalities/areas are selected for each system. The selection 

of the municipalities is based on an interval around a population of 100.000 inhabitants. The 

results exhibited a significant difference in purity between systems with one container for 

residual waste versus systems where food waste can be sorted and systems that where several 

fractions also can be sorted. In this case, the food waste is not considered. When the food 

waste is considered there is a significant difference between systems where food can be sorted 

versus systems where food waste plus other fractions can be sorted. So it is the food waste 

that is the crucial difference between these two systems. Least purity in the residual waste is 

generally shown in systems with only one container, which have large amounts of producer 

material. Moderate purity is shown by systems that also sorts food waste. Highest purity 

generally is exhibited by the systems that also sort food waste plus other fractions. The purity 

of producer materials, hazardous waste and electrical/electronics in the residual waste tends to 

increase as more fractions can be sorted out. The proportion of wrongly sorted material in 

residual waste can also differ between different accommodations, villa/apartment. Villas has a 

higher purity than the apartments but the differences are small.   
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1. Inledning 
 

Behovet av avfallshantering är ingen ny företeelse, även om den utvecklats betydligt på 

senare tid. Ledningar för förflyttning av avfall konstruerades i tätbefolkade städer i Indien 

redan 3500 f. Kr. I Grekland upprättades regler för avfallshantering och renhållning redan 500 

f. Kr. Även under denna tid kunde böter eller straff utfärdas vid nedskräpning.  

Det var när urbaniseringen började och städerna växte som problemen med avfall blev 

påtagliga. Den vanligaste sophanteringen var att slänga avfallet i högar, ofta då på diskreta 

platser en bit ifrån husen. Under medeltiden var hanteringen mycket bristfällig, avfall av olika 

slag hamnade på gatan där det ackumulerades. 

 

I Sverige slängde vi ut avfallet på gatan ända till slutet av 1800-talet. Denna lösning 

utvecklades dock och invånarna fick senare lämna sina sopor på en bestämd plats. I slutet av 

1800-talet anlades också en sorteringsanläggning för avfall i Stockholm. På 1960-talet kom 

sorteringen och insamlingen av främst returpapper igång. Det var även under denna tid som 

välfärden och konsumtionen ökade vilket ledde till förhöjda mängder hushållsavfall
1
. Efter 

insamling av papper följde även glas och plåt, exempelvis flaskor och burkar som samlades in 

med hjälp av ett pantsystem. Det var på 1990-talet som källsorteringen av material kom igång 

på allvar, mycket pga. producentansvaret som infördes 1994
2
. Idag finns 

återvinningscentraler, återvinningsstationer och möjligheter till en hushållsnära insamling.  

 

Befolkningsmängden ökar globalt i snabb takt, och med den, avfallsflödena. 

Höginkomstländer med hög BNP/capita genererar en större avfallsmängd per person än 

låginkomstländer med låg BNP/capita. Det är också ett liknande mönster ju högre 

urbaniseringen är
3
. Det kommunala fasta avfallet (hushållsavfall, avfall från institutioner, 

industrier, byggsektorn och kommunen) globalt sett har uppnått en mängd på 1,3 miljarder 

ton/år (2010), och kommer enligt beräkningar att år 2025 öka till 2,2 miljarder ton/år. Det 

innebär en ökning från 438 till 518 kg/capita och år, ökningen per capita ser ut att vara låg 

eftersom befolkningsökningen tas i beaktande
3
. De som främst kommer att öka sin 

avfallsgenerering till år 2025 är de lägre medelinkomsttagarna som mer än dubblerar 

genereringen per capita och år
3
. Den Europeiska Unionen (EU) med dess 27 medlemsländer 

plus Kroatien, Norge, Schweiz och Turkiet producerar stora mängder hushållsavfall, ca 260 

miljoner ton år 2008
(4)

. Sveriges hushåll genererade 4,3 miljoner ton avfall under 2011, vilket 

motsvarar 459 kg/person och år. Jämfört med 2010 är det en ökning på 3,5 %. Mängden 

farligt avfall från hushållen under 2011 uppgick till 6,3 kg/person
5
.
 
Hanteringen av avfallet 

skiljer sig ofantligt mellan olika länder världen över. Hanteringen är bättre i 

höginkomstländer. Andelen insamlat avfall är ungefär 41 % i låginkomstländer mot 98 % i 

höginkomstländer
3
. Skillnaden är stor, men vikten av att hantera avfallet är lika stor oavsett 

var i världen det uppkommer. 

 

Till skillnad från många andra låginkomstländer har EU och dess medlemsländer en mycket 

bättre avfallshantering. Det beror delvis på den överlag starka ekonomin, avfallsregleringen, 

samarbetet och större möjlighet till utveckling. Den grundläggande tanken är att bryta 

sambandet mellan ökad tillväxt och ökade avfallsmängder. För att uppnå detta har EU 

upprättat ett direktiv 2008/98/EG om avfall, ett ramverk för avfallshantering med syfte att 

skydda människors hälsa och miljön genom att förebygga eller minska de negativa följderna 

av generering och hantering av avfall
6
. För att kunna uppnå en effektiv resursanvändning har 

en avfallstrappa upprättats, EU:s avfallshierarki
6
. Den är uppbyggd på följande sätt: 
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 Förebyggande 

 Förberedelse för återanvändning 

 Materialåtervinning 

 Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning  

 Bortskaffande 

 
Om materialet inte håller rätt kvalité eller exempelvis inte sorteras ut korrekt sker en 

energiåtervinning, vanligen förbränning som ger fjärrvärme eller elektricitet. Förbränning 

omfattas av EU-direktivet Industrial Emissions Directive
7
. Bortskaffande, har ofta inneburit 

deponering, vilket idag anses vara en sista utväg eftersom detta inte är ett miljövänligt eller 

hållbart alternativ. För att skärpa kraven, förebygga och minska miljöpåverkan av deponier 

har Rådets direktiv om deponering av avfall
8
 upprättats. Vidare finns även strategier och 

direktiv för hantering av bioavfall COM (2008) 811 final
9
 samt förpackningar och 

förpackningsavfall 94/62/EG
10

. Återvinning av dessa är av stor vikt eftersom 

materialåtervinning och energiutvinning eftersträvas. 

 

För att sprida kunskap och en medvetenhet kring EU:s avfallspolitik har projektet ”Europa 

minskar avfallet” upprättats. Det ska även hjälpa till att uppnå målen kring avfallshanteringen 

och främja en hållbar utveckling. En viktig faktor som läggs fram är att den enskildes 

konsumtion av varor och material har en direkt påverkan på miljön
11

. Medlemsstaterna ska 

upprätta åtgärder för att följa avfallshierarkin, regleringar och EU-direktiven. De skall också 

underrätta EU-kommissionen om sin stats planer och förebyggande åtgärder
12

. Förebyggande, 

återanvändning och återvinning av material/avfall är viktiga byggstenar och en så hög renhet 

som möjligt på materialet eftersträvas.           

 

Ett medlemsland skall, enligt EU:s avfallsdirektiv upprätta en nationell avfallsplan och 

avfallsförebyggande program. En viktig grundpelare för avfallsplanen och avfallshanteringen 

överlag är de svenska miljökvalitetsmålen som beskriver tillståndet i miljön och vad som skall 

uppnås för att uppfylla dessa. Exempel på miljömål som berör avfall, alltså vilka mål 

avfallssektorn främst påverkar, är Giftfri miljö samt Begränsad klimatpåverkan. Den 

förstnämnda påverkas när giftiga ämnen läcker ut från avfallet och påverkar miljön. 

Begränsad klimatpåverkan påverkas direkt när avfall ger upphov till växthusgaser i 

atmosfären, exempelvis genom förbränning och läckage av metan från deponier
13

.  

 

Enligt avfallsförordningen SFS 2011:927 83§ är det är Naturvårdsverket som ansvarar för att 

ta fram en nationell avfallsplan, föreskrifter och program för förebyggande av uppkomsten av 

avfall
14

. I Sveriges avfallsplan: ”Från avfallshantering till resurshållning – Sveriges 

avfallsplan 2012-2017”, pekas fem prioriterade kategorier ut, hushållens avfall och 

avfallsbehandling är två av dem
15

. Vidare har regeringen definierat ett nationellt etappmål för 

matavfall där minst 50 % av hushållens, störkökens, butikers och restaurangers matavfall skall 

sorteras ut och nyttjas som växtnäring. Minst 40 % av matavfallet skall gå till 

energiutvinning. Målet skall uppnås senast år 2018
16

.   

 

Varje kommun skall enligt miljöbalken (1998:808) kapitel 15 upprätta en avfallsplan
17

. Vad 

en sådan skall innehålla framgår i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2006:6
18

. I avfallsplanen 

framgår kommunens avfallshantering, uppgifter om återvinningsanläggningar samt åtgärder 

och resultat
18

. Kommunen ansvarar för insamlingen, hanteringen och behandlingen av 

hushållens restavfall. Förpackningar, returpapper och elektronikavfall som faller under 

producentansvaret är dock producenternas ansvar eftersom dessa betalar en avgift för 

behandlingen/återvinningen av nämnda material/förpackningar. Detta ansvar är ett styrmedel 
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för att uppnå miljömålen och effektivisera resurshushållningen
19

. Flera kommuner kan också 

samarbeta med avfallshanteringen om så är gynnsamt.   

 

Det utvecklas och tillhandahålls olika insamlingssystem för hushållsavfall. Detta för att 

insamlingen överhuvudtaget ska fungera men också för att främja materialåtervinning och ge 

restavfallet (fraktionen brännbart) en så hög renhet som möjligt. Med renhet menas att så lite 

material som möjligt är felsorterat i respektive fraktion, i exempelvis restavfallet. En högre 

renhet ger ett bättre avfall som är lättare att återvinna eller behandla på ett korrekt sätt. Idag 

finns många hushållsnära insamlingssystem i anslutning till bostaden. Det skiljer sig beroende 

på kommun och typ av boende. Här nedan följer en kort beskrivning av olika hushållsnära 

insamlingssystem: 
 

Enkärlssystem, enbart restavfall/brännbart avfall läggs i ett och samma kärl, då i påsar eller 

säckar. Om producentmaterial och farligt avfall skall tas om hand på ett korrekt sätt är det upp 

till användaren att lämna detta på en återvinningsstation eller återvinningscentral. Därför 

riskerar renheten att bli sämre. Restavfallet skickas till förbränning för energiutvinning. I 

denna studie betecknas detta system R. 

 

Tvåfackssystem, brännbart/restavfall och utsortering av matavfall. Här finns oftast ett kärl för 

matavfall och ett för brännbart/restavfall. Matavfallet läggs också i påsar och skickas till 

rötning för biogasframställning. Även här behöver producentmaterialen lämnas på annan 

plats. I denna studie betecknas detta system M.  

 

Fyrfackssystem, brännbart/restavfall, utsortering av matavfall och andra fraktioner. Oftast två 

kärl med 4-6 fack i varje kärl. Med detta system kan alla fraktioner sorteras ut direkt i 

anslutning till bostaden, brännbart, förpackningar, tidningar, matavfall samt ljuskällor och 

batterier. Denna tjänst tillhandahålls mest för villaägare. Det ena kärlet töms oftast var 14:e 

dag, medan det andra kärlet, med mindre vanligt förekommande fraktioner töms var 4:e 

vecka
20

. I denna studie betecknas detta system F. 

 

Det finns en annan variant som kan användas i kombination med dessa system. Det är att 

använda sig av optisk sortering där fraktionerna läggs i olikfärgade påsar som sedan sorteras i 

en sorteringsanläggning. De olikfärgade påsarna med olika fraktioner läggs alltid i ett och 

samma kärl. Med denna metod kan två till sex fraktioner utsorteras, både matavfall och 

producentmaterial
21

. Återvinningscentralerna har kommunen ansvaret för där de flesta 

fraktioner tas emot, som grovsopor och farligt avfall. De enklare återvinningsstationerna tar 

emot material som faller under producentansvaret. Dessa stationer ansvarar FTI, 

förpacknings- och tidningsinsamlingen för
22

.  

 

Studier har gjorts av branschorganisationen Avfall Sverige där renheten hos restavfallet vid 

olika insamlingssystem jämförts, 60 % av Sveriges kommuner deltog. Där framgår det att 

renheten skiljer sig mellan olika hushållsnära insamlingssystem
23

. För att ta fram och redovisa 

data rörande avfallets renhet och andel felsorterat material görs plockanalyser på 

hushållsavfallet där man tittar på innehållet. För att få så tillförlitliga data som möjligt är det 

lämpligt om en standardiserad metodik används vid plockanalysen. Det finns en svensk 

metodik för hur plockanalyser skall genomföras, Manual för plockanalys av hushållsavfall, 

RVF Utveckling 2005:19
(24)

. Metoden beskriver plockanalysens fem steg: Förstudie, 

provinsamling, provneddelning, plockanalys samt utvärdering. Resultaten behövs för att 

jämföra insamlingssystem, att följa upp regler och lagar, att planera och kontrollera effekten 
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av ev. styrmedel. Det är dock inget krav på att använda sig av denna metodik. 

Kommuner/avfallsbolagsområden kan välja att bara använda vissa moment. 

 

En lagändring diskuteras där kommunerna kan få överta producentansvaret och ansvara för 

insamlingen av tidningar och förpackningar mm
25

. Om så sker är det extra viktigt att utnyttja 

de insamlingssystem som ger hög renhet på avfallet. Det är också viktigt med samarbete 

mellan aktörer, myndigheter och kommuner, sen har även privatpersonen en viktig roll när det 

gäller hushållens avfall. Därför är det intressant att jämföra avfallsbolagsområden som 

använder olika insamlingssystem.                

 

1.5 Frågeformulering och syfte 

 
Syftet med detta arbete är att undersöka renheten hos restavfallet vid olika hushållsnära 

insamlingssystem genom att analysera befintliga plockanalyser. Det kommer sedan att påvisas 

om skillnader föreligger mellan systemen beträffande renheten/andel felsorterat material. 

Intressant är också om en skillnad i renhet förekommer mellan lägenheter och hus/villor. 

Insamlingssystemen indelas i: System med bara restavfall/brännbart till förbränning, 

enkärlssystem (R), system med restavfall/brännbart och utsortering av matavfall, 

tvåfackssystem (M), system med resavfall/brännbart, matavfall och utsortering av fler 

fraktioner, fyrfackssystem (F), är de system som kommer att jämföras i studien.  

 

Följande frågeställningar ska belysas:  

 

 Finns det skillnader mellan de olika insamlingssystemen? 

 Hur skiljer sig renheten/andelen felsorterat material åt hos rest/brännbart avfall 

mellan respektive insamlingssystem (R, M, F)? 

 Skiljer sig renheten hos avfallet mellan olika boendeformer, lägenhet och villa? 

 

2. Material och metod 
 
En förstudie gjordes på hur olika insamlingssystem kan definieras. Som grund för urvalet av 

kommuner/avfallsbolagsområden valdes Kalmarsundsregionens renhållare, KSRR ut. 

Medelstora kommuner/avfallsbolagsområden med varierande insamlingssystem valdes ut. 

Kommuner som använt RVF’s manual för plockanalyser prioriterades vid urvalet, dessa 

kommuner baseras sedan på Kalmarsundsregionens renhållares ansvarsområde sett till 

befolkningsmängd. I skrivandets stund har deras ansvarsområde en befolkningsmängd på 

103 715 personer
26

. Ett intervall för befolkningsantalet har bestämts från -35 % till +45 %. 

Fyra kommuner/avfallsbolagsområden per system valdes ut. Om inte befolkningsantalet stämt 

har kommuner adderats/subtraherats för att komma inom intervallet. I samtliga dessa fall har 

det rört sig om samma aktör som genomfört plockanalyserna eller samma rapport där en 

gemensam metodik använts. Metodikanvändningen skiljer sig en del åt mellan 

kommunerna/områderna, främst vald vikt på samlingsprovet. Plockanalyserna som valts har 

gjorts på restavfall från hushåll där boendeformerna villa och lägenhet finns representerade. 

De fraktioner som studeras är brännbart/restavfall (benämns också som övrigt), matavfall, de 

vanliga producentmaterialen: pappers- och plastförpackningar, tidningar, glas och metall. 

Övrigt icke brännbart (t.ex. kattsand), trädgårdsavfall, farligt avfall och el/elektronik. Avfall 

från företag och institutioner berörs inte i denna studie. Efter önskemål kommer de 

kommuner/områden som valts att hållas anonyma, skillnader mellan dessa kan ändå 

diskuteras.           
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Metodikanvändningen vid plockanalyserna kan ge osäkerheter och olikheter både mellan 

analyserna och i de resultat som presenteras. Skillnaderna mellan plockanalyserna i denna 

studie är dock relativt liten. Det är viktprocenten per fraktion som är intressant eftersom 

samlingsprovets vikt skiljer sig åt mellan de olika plockanalyserna. Om flera plockanalyser 

används för att bilda ett område, eller om ett bolagsområde har flera plockanalyser från flera 

kommuner inom sitt ansvarsområde, görs ett medelvärde för respektive fraktion. Det utgör 

sedan procentvärdet för ett område, uppdelat för respektive hushållskategori där så är möjligt.  

 

När procenten för respektive system var sammanställt sattes fraktionen övrigt + övrigt icke 

brännbart till 100 % i samtliga system, eftersom detta är den enda fraktion som är rätt 

sorterad i restavfallet. De felsorterade fraktionerna relateras sedan till övrigt + övrigt icke 

brännbart. För att göra systemen jämförbara utesluts det rättsorterande matavfallet i system 

R. De har inte möjlighet att sortera ut matavfallet vilket de resterande systemen har, det blir 

följaktligen inte jämförbart. I system M och F är matavfallet följaktligen felsorterat.   

       

För att visualisera skillnaderna mellan systemen används en statistisk analysmetod, 

multidimensional scaling eller flerdimensionell skalning
27

. Analysprogrammet som används 

är PRIMER 6 
(28)

. Med denna metod undersöks likheter och olikheter både i och mellan 

data/grupper, i detta fall de olika systemen. Detta resulterar i en graf där system-grupper som 

har likartad sammansättning rörande fraktioner placeras nära varandra. De system/grupper 

som är inringade i grönt är lika till minst 90 %. En blå korrelationscirkel indikerar olika 

fraktioners korrelation med X- och Y-axeln och dess styrka. Om en fraktion ökar längs X-

axeln men inte längs Y-axeln blir korrelationen närmre 1 och dess vektor når fram till cirkelns 

omkrets (Figur 1, pappersförpackningar). För att avgöra om det är statistiskt säkerställda 

skillnader mellan systemen-grupperna användes ett permutationstest (slumptest, här Analysis 

of Similarities (ANOSIM)). Testet jämför resultatet av analysen, som det visualiserats i till 

exempel Figur 1, med hur ren slump skulle lyckas gruppera systemen R, M och F. För ett 

signifikant resultat krävs att P<0,05, det vill säga att slumpen skall lyckas åstadkomma en 

gruppering lika tydlig som i figuren i mindre än fem fall av hundra. 

 

Område 4 i system M utgår i samtliga analyser eftersom full upplösning inte finns på alla 

fraktioner, vilket det gör i de andra systemen. Ett område i system F använder sig av optisk 

sortering där 6 fraktioner kan utsorteras. All data transformeras för att programmet ska kunna 

hantera de data som har låga värden. En analys genomförs helt utan matavfall på samtliga 

system, eftersom matavfallet är rättsorterat i R men inte i M och F. Sedan görs en analys 

mellan M och F där matavfall är medräknat. Utöver dessa analyser presenteras också 

medelvärdet av renheten/andelen felsorterat material för respektive system i stapeldiagram.  

              

3. Resultat 

 
Samtliga system jämfördes utan matavfall medräknat. Resultaten visar en signifikant skillnad 

mellan system R (enkärlssystem) och M (tvåfackssystem), P=0,013 %, en signifikant skillnad 

mellan system R och F (fyrfackssystem), P=0,002 %. Ingen signifikant skillnad påvisades 

mellan system M och F, P=0,119 % (Figur 1). Vidare jämfördes system M och F med det 

felsorterade matavfallet medräknat. Det påvisade en signifikant skillnad mellan systemen, 

P=0,016 % (Figur 2). 
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Renheten på restavfallet skiljer sig mellan de olika systemen. Det påvisades också vilka 

fraktioner som skiljer sig mest mellan systemen. Samt hur systemen grupperar sig utefter hur 

lika de är i avfallets sammansättning.   

 

I jämförelse mellan system R och M är de fraktioner som skiljer sig mest åt (i fallande 

ordning) plast- respektive pappersförpackningar och glas. Det är system R som innehåller 

högre andel av dessa tre fraktioner. Den minsta skillnaden är hos fraktionen metall. I 

jämförelse mellan system R och F visar system R ha en högre andel pappers- och 

plastförpackningar och glas. Den minsta skillnaden återfinns hos fraktionen el och elektronik 

där system F uppvisar en högre andel felsorterat material. I jämförelse mellan system M och F 

är glas, trädgårdsavfall och plastförpackningar de fraktioner som påvisar störst skillnad. 

System M har högre andel av trädgårdsavfall och glas, medan system F har mer plast. Minst 

skillnad uppvisade fraktionen metall. För mer uppgifter om olika fraktioner se Figur 3, 4, 5.  

 

Resultaten i Figur 1 visar hur de olika systemen och bostadskategorierna grupperar sig. De 

olika systemen håller sig oftast gruppvis, ju närmare system F, desto högre renhet. De 

kombinationer som avviker mest är villa/lägenhet i system R, område 1, (R1V, R1L) samt 

villa i system M, område 3 (M3V). Resultaten i Figur 1 visar alltså att pappersförpackningar 

och plast är mer förekommande i System R. El och elektronik är mer förekommande hos 

system M och F.              

 

 
Figur 1. Likheten mellan system/områden samt fraktionernas korrelation mellan områden, insamlingssystem och 

boendeform med avseende på andel felsorterade avfallsfraktioner. Samtliga system redovisas utan matavfall.       

 

Jämförelsen mellan system M och F där matavfall är medräknat uppvisar störst skillnad på 

matavfall, glas och trädgårdsavfall. System F sorterade ut glas och trädgårdsavfall bättre, 

medan system M uppvisade en mindre andel matavfall. Resultaten i Figur 2 visar likheterna 

och fraktioners korrelationer mellan system M och F med matavfall. System F uppvisar en 
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högre likhet, medan system M är uppdelade i grupper. Även här avviker system M-område 3 

(M3V) kraftigt. System F har en högre andel matavfall, medan system M (område 1) har en 

högre andel glas och område 2 en högre andel trädgårdsavfall.  

 

 
Figur 2. Likheten mellan system/områden samt fraktionernas korrelation mellan områden, insamlingssystem och 
boendeform med avseende på andel felsorterade avfallsfraktioner. System M och F med matavfall. 

 

Det uppvisades ingen signifikant skillnad i renhet hos restavfallet mellan de olika 

hushållskategorierna. De olika områdena som plockanalyserna kommer ifrån tenderar 

däremot att gruppera sig, det har större betydelse än vilken hushållskategori det handlar om 

(Figur 1 och 2). Det förekommer ändå små skillnader mellan hushållskategorierna. I system R 

och M har villorna en lite högre total renhet än lägenheterna (Tabell 1). System F utgörs bara 

av villor.    

 

 
Tabell 1. Summan av felsorterat material (medel i %) i varje system, matavfall  

medräknat i system M och F.    

System: System R System M System F 

Hushåll: Villa Läg. Villa Läg. Villa 

Summa % 142,9 150,1 130,6 131,3 141,8 
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I Figur 3, 4 och 5 visas respektive felsorterad fraktion relaterat till fraktionen övrigt + övrigt 

icke brännbart i de olika systemen och hushållskategorierna (medel i %).  
 

 

 
Figur 3. Medelvärden i % för felsorterade producentmaterial vid olika insamlingssystem och boendeform. 

 

 
Figur 4. Medelvärden i % för felsorterat trädgårdsavfall och matavfall vid olika insamlingssystem och 

boendeform. 
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Figur 5. Medelvärden i % för felsorterat farligt avfall och El/elektronik vid olika insamlingssystem och 

boendeform. 

 

4. Diskussion 
 

4.1  Skillnader mellan olika system 

 
Signifikanta skillnader uppvisades mellan restavfallet (när matavfall inte är medräknat) hos 

enkärlssystem (R), kontra tvåfackssystem (M) och fyrfackssystem (F). Detta gäller dock inte 

mellan tvåfack och fyrfack. Eftersom renheten i restavfallet borde återspegla vilket 

insamlingssystem det rör sig om, var dessa resultat väntade. Ju mer möjlighet till att sortera ut 

material, desto renare bör restavfallet vara, vilket också visade sig stämma i de flesta fall. 

Därför blir skillnaden i renhet signifikant mellan systemen.  

 

Däremot är skillnaden inte signifikant mellan tvåfack och fyrfack, och dessa system är 

därmed mer lika när matavfall inte är medräknat. Även om tvåfack bara medger möjligheten 

att sortera ut matavfall tycks det ändå vara likhet med fyrfack i renhet. Om matavfall är 

medräknat, blir dock skillnaden signifikant mellan tvåfack och fyrfack eftersom 

tvåfackssystemen uppvisar en lägre andel matavfall i restavfallet. Matavfallet blir alltså 

avgörande mellan dessa två system. Resultaten visar på hur viktigt det är att använda sig av 

det insamlingssystem som ger högst renhet. Om skillnaden är stor, är nyttan också stor, 

eftersom de utsorterade fraktionerna går till återvinning istället för förbränning.  

 
4.2  Renheten/andel felsorterat material hos rest/brännbart avfall mellan 

respektive insamlingssystem (R, M, F) 

 
Det är tydligt att användningen av enkärlssystem ger ett restavfall med en högre andel 

felsorterat material gentemot tvåfack och fyrfack/optisk sortering. Fyrfackssystemen 

uppvisade lägre renhet gällande el och elektronik gentemot tvåfackssystemen. Det är i 

huvudsak pappers- och plastförpackningar samt glas som skiljer enkärlssystem mest från 

tvåfack- och fyrfackssystem. Detta beror dels på att dessa fraktioner står för huvudandelen av 

det totala avfallet. De flesta livsmedelsvaror är förpackade i plast- eller pappersförpackningar. 
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Fraktionen metall ser ut att ligga på en liknande låg nivå mellan systemen, och det är denna 

fraktion som skiljer sig minst åt. I jämförelsen mellan samtliga system utan matavfall 

medräknat visar fyrfackssystem överlag en bättre utsortering av materialen. När det gäller 

plast är de med tvåfackssystem bättre, skillnaden är dock liten.    

 

Områden och system grupperar sig tydligt vilket visar att de är ganska lika inom sitt system 

beträffande renheten (Figur 1). Det system som är mest samlat är fyrfackssystemet vilket 

tyder på en jämn renhet inom systemet. Detta påvisar också att det område som använder sig 

av optisk sortering har liknande renhet som områdena med fyrfackssystem. Det finns tre 

kombinationer med liknande renhet som fyrfack. Dessa utgör två områden med tvåfack (M2L, 

M2V) och ett område med ett kärl (R1L). Dessa är till minst 90 % lika fyrfackssystemen i 

samma grupp, vilket påvisar att dessa områden har en högre renhet än resten av 

tvåfackssystemen och de med enkärlssystem. Ett område med enkärlssystem (R1V) har 

liknande resultat som tvåfacken och är alltså renare. M3V är ett område med tvåfackssystem 

som också utmärker sig där bl.a. tidningar och plastförpackningar förekommer i större 

mängder. Samtliga fraktioners korrelationer, och styrkan på dessa, pekar i de flesta fall bort 

från fyrfackskärlen, vilket återigen tyder på att fyrfackskärl har högre renhet än framförallt 

enkärlssystem, men även tvåfackssystem på de flesta punkter.  

 

Tvåfackssystem uppvisar mindre andel plastförpackningar, el och elektronik och matavfall än 

fyrfackssystem. När matavfall är medräknat blir det den största skillnaden mellan tvåfack och 

fyrfack. Figur 2 visar att områdena med fyrfackssystem behåller sin grupplika formation 

medan tvåfackssystemen inte gör det. Områdena med fyrfack är därmed mer lika i sitt 

innehåll än områdena med tvåfack. Intressant är att spridningen av de olika fraktionernas 

korrelationer (de blå strecken) i den blå korrelationscirkeln har en jämnare fördelning. Denna 

fördelning sker p.g.a. matavfallet jämnar ut skillnader totalt sett och att mängden 

producentmaterial är jämnare mellan dessa två system, alltså en likartad renhet mellan 

systemen.    

     

Det är mycket svårt att spekulera kring de faktorer som gör att renheten och mängden 

fraktioner skiljer sig inom och mellan systemen. Att det skiljer sig signifikant mellan 

systemen är klart, och att restavfallet tenderar att ha en högre renhet när man har möjlighet att 

sortera ut flera fraktioner. Skillnader inom samma insamlingssystem kan bero på många 

faktorer. Exempelvis hur områdena ser ut som provet tas ifrån, socioekonomiska faktorer, om 

området fått någon information om hur material skall sorteras, lathet, noggrannhet, sociala 

och utbildningsmässiga skillnader mm. En viktig orsak som garanterat ger skillnader både 

inom och mellan system är metodiken kring plockanalysen, eftersom denna inte används på 

samma sätt eller överhuvudtaget vid de olika provtagningarna. Vem/vilka som gör 

plockanalysen och deras vana har också betydelse. De plockanalyser som använts i denna 

studie är dock av ganska hög kvalité. I vissa fall har RVF’s manual för plockanalyser använts 

fullt ut och i andra fall har den modifierats. Det har också förekommit att det inte nämnts alls 

huruvida någon speciell metodik har använts eller inte. De största skillnaderna rörande 

metodiken mellan de utvalda områdena har varit skillnaden på samlingsprovets vikt ur vilken 

plockanalysen gjorts. Fler olikheter kan vara hur själva plockanalysen genomförs, rutiner och 

uppdelning på fraktioner.   
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4.3  Skillnader i renheten hos restavfallet mellan olika boendeformer, 

lägenhet och villa 

 
Det har visat sig att det förekommer små skillnader mellan lägenhet och villa (Tabell 1), men 

ingen signifikant sådan. En förklaring till att villorna med enkärlssystem och villor med 

tvåfackssystem har en aning högre renhet kan vara ekonomiska. De med villa kan påverka 

kostnaden för avfallshanteringen på ett enklare sätt. Om de sorterar ut mer ur restavfallet kan 

det räcka med ett mindre kärl, därmed sjunker priset för kärlet. Det kan också vara så att 

material eldas upp i hushållet. Störst skillnad mellan lägenhet och villa finns bland de som har 

enkärlssystem, det kan bero på att endast ett kärl finns tillgängligt, utan möjlighet till någon 

utsortering. En annan förklaring kan vara att villaägare har mer plats till att förvara och 

sortera upp fraktioner innan dessa lämnas för vidare hantering.  

 

De resultat och slutsatser som redovisats i denna studie kan jämföras med tidigare liknande 

studier som gjorts, både vetenskapliga och icke-vetenskapliga. Avfall Sverige har, som 

nämnts tidigare, gjort en liknande studie. Där har liknande slutsatser dragits. Det framgår av 

Avfall Sveriges studie att andelen förpackningar och returpapper är lägst i 

restavfallet/brännbart när fyrfackssystem används. Den är högre när tvåfackssystem används 

och att den är mycket högre i system med optisk sortering
23

. Detta stämmer överrens med 

denna studie när det gäller tvåfack och fyrfack, men inte i området som har ett system med 

optisk sortering. Systemet med optisk sortering liknar fyrfackssystem i renhet med endast små 

skillnader, trots att det inte borde vara några olikheter. 

 

 En vetenskaplig studie
29

 har också gjorts där effekten av hushållsnära insamlingssystem 

undersökts, som visar att det blir en ökning av insamlat material som går till återvinning när 

hushållsnära insamlingssystem med utsortering av flera fraktioner införts. När ett hushållsnära 

insamlingssystem införs där utsortering av endast matavfall är möjlig, ökar också sorteringen 

av förpackningar
29

. Dessa resultat överrensstämmer med resultaten i föreliggande studie. När 

det gäller skillnader mellan olika hushållskategorier visar en studie från Avfall Sverige att 

mängden förpackningar och tidningar i utsorterat brännbart avfall är högre hos lägenheter än 

villor
23

. Detta stämmer överrens med tvåfacken i föreliggande studie. Deras studie visar också 

att lägenheter med enkärlssystem har högre andel förpackningar och tidningar och att de med 

lägenhet och tvåfackssystem har högre andel matavfall i det utsorterade brännbara avfallet än 

villor med samma system
23

.  

 

Enligt Avfall Sverige sorterar villahushåll bäst med fyrfackskärl, vilket också stämmer 

överrens överlag med denna studie när det gäller producentmaterial
23

. Det är många faktorer 

som avgör hur väl materialen sorteras. En studie som gjorts på vad som kan motivera 

hanteringen och sorteringen visar att yttre motivationsfaktorer har stor inverkan. Resultaten 

visar att när hushållsnära kärl för flera fraktioner infördes och en informationskampanj 

genomfördes ökade detta insamlingen av glas och papper
30

. I en annan studie där ca 1100 

personer intervjuats, framgår det att majoriteten av de tillfrågade är villiga att betala för att få 

materialet sorterat, om en sådan tjänst var möjlig
31

.         

 

5. Slutsats 
 

Enkärlssystem uppvisar sämst renhet, medan fyrfackssystem har högst renhet överlag, dock 

inte när det gäller matavfall. Tvåfackssystem är likt fyrfackssystem beträffande andelen 

producentmaterial, trots att endast matavfall kan utsorteras med tvåfacksystem. Systemet med 
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optisk sortering liknar fyrfackssystem beträffande andelen felsorterat material. Det 

förekommer små skillnader mellan olika boendeformer där villorna uppvisar högre renhet än 

lägenheterna. De resultat som presenterats i föreliggande studie visar hur viktigt det är att 

använda sig utav insamlingssystem där utsortering av en eller flera fraktioner är möjlig. Det 

har en direkt inverkan på hur mycket material som går till återvinning och på renheten i 

restavfallet. Flera tidigare studier har gjorts men detta är ett område som inte kan belysas allt 

för mycket. Statistiska analyser och signifikanstest har använts i denna studie, vilket inte är 

lika förekommande i liknande studier. Att göra jämförelser på mindre/medelstora 

kommuner/områden är också intressant då det redan finns stora nationella studier.   

 

För att säga något om framtiden så är metodiken kring plockanalysen och dess osäkerhet en 

viktig punkt. Det är helt enkelt viktigt att fastställa en nationell metodik som alla måste 

använda sig utav för att kunna ge direkt jämförbara resultat. Kanske behöver metodiken ses 

över och förnyas, Avfall Sverige tycker dock inte att detta är nödvändigt
23

. Ett problem är att 

man normalt inte relaterar utsorterat matavfall till restavfallet som i denna studie. När det 

gäller att presentera resultat skulle avfallsmängd per capita vara ett bra alternativ som kan 

förenkla jämförelser. Att nå ut med information till allmänheten beträffande nyttan av 

sopsortering och hur denna skall utföras är också av stor vikt.  

 

Om kommunerna tar över producentansvaret kommer säkerligen flera nya plockanalyser att 

utföras på kortare tid för att kartlägga hur detta beslut påverkat renheten hos restavfallet. Detta 

kommer troligen medföra att nya större studier genomförs, vilket förhoppningsvis pekar på en 

förbättring vad gäller renheten i sorteringen. Slutligen är det också viktigt att inte undanhålla 

allmänheten plockanalysresultat. De flesta kommuner och bolag är öppna med 

analysresultaten, andra inte. För att kunna nå en hållbar utveckling beträffande 

hushållsavfallet krävs öppenhet och ett välinformerat samhälle. Avfall speglar gårdagens 

synder, men också morgondagens möjligheter.          

 

Tack! 

Jag vill framföra ett stort tack till Thomas Jonsson för all handledning och William Hogland 

för vägledning och utlåning av litteratur. Tack till Roland Engkvist för hjälp med och tolkning 

av den statistiska analysen. Sanita Vukicevic på NSR som hjälpt mig med plockanalyser. Alla 

berörda kommuner/bolag som försett mig med plockanalyser. Tack till Jan Fors på KSRR.      
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