
 

Matavfallssortering för 
restauranger 

En studie av restaurangers möjligheter och inställning 
till matavfallssortering 

Malin Öhrvall 

 
 

Student 

Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15 hp 
Avseende kandidatexamen 

Rapporten godkänd: 18 november 2013 

Handledare: Fredrik Lundmark 



 
  



Förord 
 
Jag vill tacka UMEVA för att de gett mig förtroendet att genomföra det här examensarbetet 
på uppdrag av dem. Det har varit mycket intressant och har gett ny kunskap som garanterat 
kommer att komma till användning i framtiden. Ett särskilt tack till mina handledare Jan-
Olof Åström på UMEVA och Fredrik Lundmark på Umeå universitet för god vägledning 
genom hela processen.  
 
Jag vill även tacka för allt stöd och peppande som jag fått på vägen från alla håll! Utan det 
stödet hade jag inte kunnat genomföra det här examensarbetet.  
 
 
 
Malin Öhrvall, Umeå 2013-10-28 

  



Title: Sorting of food waste in restaurants - A study of restaurant's attitudes and 
potential for sorting of food waste  
 
Author: Malin Öhrvall 
 
 

Abstract 
The purpose of this study was to examine attitudes and potential for sorting of food waste at 
restaurants in the central part of Umeå. The information was gathered through a 
questionnaire survey and by exploring different sorting methods. The questionnaire was sent 
to 55 restaurants and 24 of them responded. A majority of the respondents wanted to sort out 
food waste. 72.8 % believe they have a good or moderate potential to sort out food waste in 
the future and none of the respondents answered that they believed that they had no means 
of sorting out food waste. Overall, the restaurants are considered to have good attitudes 
about sorting food waste. However, this may be because the respondents have a better 
attitude than those who chose not to respond. The sorting methods were evaluated by 
reviewing reports written by government agencies and industry associations. Mill systems 
connected to a tank had the most pros and least cons of the sorting methods, but were 
expensive to install and required a lot of space. Sorting in individual containers was less 
expensive and required less space but was considered worse from a working environment 
standpoint. It seems that a combination of individual containers and a mill system connected 
to a tank suit most restaurants. 
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Sammanfattning 
 
I Sverige har nu en drygt hälften av kommunerna infört matavfallssortering och en stor del av 
de andra planerar att införa system i någon form. Trots det samlas bara en tredjedel av allt 
potentiellt matavfall in för biologisk behandling. Sedan 2012 finns det ett nytt etappmål för 
den svenska matavfallsinsamlingen som säger att minst 50 procent av allt matavfall ska 
samlas in och behandlas biologiskt senast år 2018. För att etappmålet ska nås krävs det att 
fler kommuner inför matavfallssortering men även att de kommuner som idag samlar in 
matavfallet bygger vidare på sina system och ökar sorteringsgraden. 
 
Umeå kommun införde matavfallssortering 2007. Sorteringen infördes etappvis i olika 
stadsdelar innan alla hushåll i kommunen blivit erbjudna matavfallssortering våren 2013. 
Verksamheterna i kommunen har dock inte fått något aktivt erbjudande för utsortering utan 
har själva fått vända sig till UMEVA (Umeå Vatten och Avfall AB) ifall de vill sortera ut 
matavfallet. Det är bara ett fåtal verksamheter som idag sorterar ut sitt matavfall. Främst är 
det kommunala verksamheter som skolor och förskolor men det finns även en handfull 
privata verksamheter som valt att göra det. Ett av målen i den kommunala renhållnings-
ordningen är att 30 procent av verksamhetsutövare med hushållsliknande avfall ska välja att 
sortera ut matavfallet. 
 
Examensarbetet utfördes på uppdrag av UMEVA med syftet att utreda möjligheter och 
inställning till sortering och återvinning av matavfall för restauranger i centrala Umeå. 
Förhoppningen är att examensarbetet ska leda till utökad matavfallssortering med hjälp av 
bättre motivation och kunskap om tekniklösningar. Som metod för att införskaffa denna 
information gjordes en enkätundersökning och en litteraturstudie. Enkäten skickades till 55 
restauranger i Umeå centrum och av dessa svarade 24 stycken på enkäten. Detta ger en 
svarsfrekvens på 43,6 procent. 
 
De tillfrågade restaurangerna upplever avfallssorteringen i allmänhet som ganska positivt. De 
flesta som svarade på enkäten har rutinerna inne för sortering då de sorterar flera olika 
fraktioner och anser att de sorterar sitt avfall i hög till måttlig grad. Det var också en stor 
andel av respondenterna som svarade att de tycker att det fungerar bra att sortera sitt avfall 
idag vilket bådar gott för fortsatt sortering. Av svaren på enkäten att döma så finns det också 
en vilja hos de tillfrågade restaurangerna att börja sortera sitt matavfall. Två tredjedelar säger 
att de hade velat sortera ut matavfallet och de flesta anser också att de har bra möjligheter för 
att sortera matavfallet i framtiden. 
 
Då det är fastighetsägaren som står som kund hos UMEVA och har möjlighet att besluta om 
eventuella ombyggnationer i avfallsutrymmen eller installationer i fastigheten är viktigt att 
kommunikationen mellan fastighetsägaren och verksamhetsutövaren fungerar bra för att ett 
införande av matavfallssortering ska kunna ske så enkelt som möjligt. På enkäten var det 
ingen av restaurangerna som svarade att kommunikation med deras fastighetsägare 
fungerade dåligt. Den övervägande majoriteten ansåg att kommunikationen fungerade bra 
eller till och med mycket bra. Det här kan bli helt avgörande för att restaurangerna ska kunna 
sortera ut matavfallet i framtiden. 
 
Av de sorteringsmetoder som undersöktes var det främst två som passade för matavfalls-
insamling för verksamheter i Umeå kommun, kvarnsystem kopplat till tant och sortering i 
separata kärl. Kvarnsystem är bättre ur arbetsmiljösynpunkt då det ger ett bättre flyt i arbetet 
inne i köket och underlättar tömningen för tömningspersonalen. Systemet är också mer 
hygieniskt än sortering i separata kärl. Men kvarnsystem är dyra att installera och utrymmes-
krävande så är därför svåra att motivera för mindre restauranger. Kvarnsystem fungerar 
bättre i stora restauranger där det uppkommer mycket och blött matavfall. Sortering i 
separata kärl fungerar bättre i mindre restauranger där det inte finns så mycket utrymme att 
lägga på sortering och där det inte uppstår så stora mängder matavfall. En kombination av 



båda dessa system är därför att föredra eftersom restauranger skiljer sig så mycket från 
varandra. 
 
För att motivera restaurangerna till att sortera matavfallet i framtiden kommer UMEVA 
eventuellt lägga en ekonomisk avgift på dem som inte sorterar sitt matavfall. Av svaren på 
enkäten att döma upplevs en sådan avgift som positivt bland restaurangerna. Detta 
tillsammans med information och praktisk hjälp kan utgöra ett bra system för införandet av 
matavfallssortering bland verksamheterna i kommunen. 
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1. Inledning 
 
Människor har genom alla tider gett upphov till avfall. Det finns många spår av forntida 
avfallssystem och man vet att det redan i Romarriket fanns regler mot nedskräpning 
(Östman, M 2008). Avfallshanteringen har genom tiderna blivit mycket effektivare och 
orsakar mindre miljöpåverkan men avfallsmängderna fortsätter trots det att öka 
(Miljömålsportalen 2012 A). 
 
Under de senaste åren har matavfall blivit allt mer omdiskuterat och prioriterat. Detta beror 
bland annat på att det går att göra omfattande miljöbesparingar. Det ligger dessutom sociala 
aspekter bakom som rättvisa, etik och moral eftersom vi i Sverige slänger stora 
matavfallsmängder medan människor i fattiga länder lider av brist på mat (SMED 2011). 
Matavfall innehåller dessutom viktiga näringsämnen och energi som går att ta till vara genom 
antingen kompostering eller rötning, energin går dock bara att ta tillvara genom rötning. 
Fosfor och kalium är båda ändliga resurser som finns i matavfallet som går att återföra till 
åker- och skogsmark. Den biogas från rötning som används som fordonsbränsle kan ersätta 
fossila bränslen och dessutom minska utsläpp av partiklar och kväveoxid (Avfall Sverige 
2011). 
 
Matavfall uppkommer i alla led – från jord till bord. Det uppkommer i jordbruk, industrier, 
handeln, restauranger, storkök och inte minst i hushållen som står för den största delen. 
Verksamheter står för en dryg tredjedel av de drygt en miljon ton matavfall som uppkommer 
i Sverige varje år (SMED 2011). Mer än hälften av alla kommuner i Sverige sorterar nu sitt 
matavfall i olika mer eller mindre utvecklade system och många planerar dessutom att införa 
system för matavfallssortering (Avfall Sverige 2012). Trots det så samlas bara lite drygt en 
tredjedel av matavfallet in och behandlas biologiskt via antingen rötning eller kompostering 
(Avfall Sverige 2013 B). 
 
För att tydliggöra begreppet hållbar utveckling och strukturera upp miljöarbetet i Sverige har 
riksdagen fattat beslut om ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 14 etappmål 
(Miljömålsportalen 2012 B). Ett av etappmålen som fastslogs 2012 lyder: ”Insatser ska vidtas 
så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker 
och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäringen tas tillvara, och minst 40 
procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.” (Miljömålsportalen 2012 C). 
 
Matavfall från verksamheter som restauranger, storkök och butiker håller ofta en hög kvalitet 
vilket gör det värt att ta tillvara. Kvaliteten på beredningsrester är ofta bättre än tallriksskrap 
där det ofta finns risk att annat följer med matavfallet (Avfall Sverige 2007).  Det är dock 
viktigt att säkerställa att matavfallet som samlas in är av hög kvalitet, oavsett vilken metod 
som väljs, innan det lämnas för biologisk behandling då det avgör kvaliteten på slut-
produkten. Detta för att säkerställa avsättningen för den kompost eller biogas som 
produceras. Det är allt fler aktörer inom livsmedelsbranschen, exempelvis KRAV och Svenskt 
Sigill, som godkänner biogödsel och kompost som kommer från matavfall. Dessa 
organisationer kräver dock en fullgod kvalitetssäkring som skett genom hela livsmedels-
kedjan (Avfall Sverige 2011). Efter introduktionsfasen har man sett att renheten på mat-
avfallet minskar något. Detta visar hur viktigt det är med återkommande och kontinuerlig 
information (Naturvårdsverket 2002). 
 
Alla hushåll i Umeå kommun har sedan våren 2013 erbjudits system för matavfallssortering. 
De kan välja att sortera sitt matavfall i separata kärl, kompostera hemma eller lägga 
matavfallet i samma kärl som det brännbara avfallet. Detta styrs genom den kommunala 
avfallsplanen. Nu är målet att verksamhetsutövare också ska ansluta sig till matavfalls-
sorteringen och målet är att 30 procent av verksamhetsutövarna ska ansluta sig senast år 
2016 (Umeå kommun 2010).  
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1.1 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att utreda möjligheter och inställning till 
sortering och återvinning av matavfall för restauranger i centrala Umeå. Förhoppningen är 
att examensarbetet, med hjälp av bättre motivation och kunskap om tekniklösningar, ska 
leda till utökad matavfallssortering. 
 
1.2 Frågeställning 

 Vilka rutiner finns i dagsläget för sortering av avfall hos restaurangerna? 

 Vilka problem upplever restaurangerna idag med sortering av avfall? 

 Hur ser restaurangerna i centrala Umeå på matavfallssortering och sina möjligheter 
för framtida sortering? 

 Vilka sorteringsmetoder finns det för matavfallssortering i verksamheter? 

 Vilka faktorer avgör vilken sorteringsmetod som fungerar i olika restauranger? 
 
1.3 Avgränsningar 
Studien begränsades till en undersökning av matavfallssortering i restauranger och uteslöt 
därmed sortering av matavfall i övriga verksamheter som storkök och butiker. Det fanns 
heller inte något utrymme för undersökning av andra avfallsfraktioner än matavfall inom 
tidsramen för examensarbetet.  
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2. Bakgrund 
 
2.1 Regelverk 
 
2.1.1 EU-direktiv 
EU anger de övergripande ramarna för de europeiska avfallsreglerna och utifrån de ramarna 
beslutar riksdagen om hur den svenska avfallshanteringen ska utformas (Naturvårdsverket 
2012). Grunden för avfallshanteringen är Direktiv (2008/98/EG) (avfallsdirektivet).  Syftet 
med avfallsdirektivet är att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller 
minska de negativa följderna av generering och hantering av avfall samt minska 
resursanvändningens allmänna påverkan och få till stånd en effektivisering av denna 
användning.  
 
En central del av avfallsdirektivet är avfallshierarkin som gäller som en prioriteringsordning 
för hur avfall ska förebyggas och hanteras. Avfallshanteringen ska prioriteras efter följande 
ordning: 
 

 Förebyggande 

 Förberedelse för återanvändning 

 Materialåtervinna 

 Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning 

 Bortskaffande 
 
Avfallsdirektivet innehåller även regler om hur avfall ska hanteras, hur avfallshanteringen 
ska gå till samt administrativa krav kring rapportering, inspektion och översyn (Naturvårds-
verket 2012).  
 
2.1.2 Miljöbalken 
I det svenska regelverket återfinns lagar och regler om avfall och avfallshantering i 
portalparagrafen, hänsynsreglerna och 15 kapitlet Miljöbalken (1998:808) samt i 
Avfallsförordningen (2011:927). Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god 
miljö.  
 
Avfall definieras i Miljöbalken (1998:808) 15 kap, 1 § som varje föremål eller ämne som 
innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Hushållsavfall 
definieras i Miljöbalken (1998:808) 15 kap, 2 § som avfall som kommer från hushåll samt 
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. I Avfallsförordningen (2011:927) 3 § 
definieras organiskt avfall som biologiskt avfall, plastavfall och annat avfall som innehåller 
organiskt kol.  
 
2.1.3 Kommunala renhållningsordningen 
Varje kommun ska enligt Miljöbalken (1998:808) 15 kap, 11 § ta fram en renhållningsordning 
som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en 
avfallsplan.   
 
Umeå kommuns avfallsplan syftar till att tydliggöra kommunens ambitioner på 
avfallsområdet, utgöra ett viktigt styrdokument för hela kommunen och bidra till att de 
nationella och avfallsrelaterade miljökvalitetsmålen uppnås. Avfallsplanen innehåller mål 
och åtgärder för hur kommunen fram till 2020 ska jobba med avfall för att sträva mot en 
hållbar utveckling. De mål som handlar om verksamheternas matavfallssortering anges 
nedan: 
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 2016 väljer 30 % av verksamhetsutövarna med hushållsliknande avfall att sortera ut 
matavfall 

 2016 källsorteras avfall i samtliga förpackningsfraktioner, matavfall och farligt avfall 
på samtliga kommunala förvaltningar och bolag 

 2020 sorteras 50 % av totala mängden matavfall ut (Umeå kommun 2010) 
 
I Umeå kommuns föreskrifter för avfallshantering och renhållning 2013, sorteringsbilagan, 
meddelas att för storkök, restauranger och butiker som har större mängder matavfall 
accepteras inte hämtning av matavfall i brunt kärl. Det vill säga om de överskrider 5000 
portioner/vecka vid servering utan tillagning eller 1500 portioner/vecka vid servering eller 
catering i tillagningskök. För verksamheter med större mängder matavfall krävs istället en så 
kallad våt lösning, avfallskvarn kopplad till tank. 
 
 
2.2 Avfallsutredningen  
Regeringen beslutade 2011 att uppdra åt en avfallsutredning att göra en allmän översyn av 
avfallsområdet. Uppdraget syftar främst till en översyn av utformningen och ansvaret för 
insamling och omhändertagande av hushållens och verksamheternas avfall med fraktionerna 
hushållsavfall, förpackningar och returpapper. Utgångspunkten ligger i att avfallshanteringen 
ska ske på ett miljömässigt och resurseffektivt sätt (Miljödepartementet 2012 A).  
 
En av de föreslagna ändringarna är en paragraf i avfallsförordningen som säger att 
kommunerna ska bli tvungna att tillhandahålla insamlingssystem för matavfall, förutsatt att 
det inte blir orimligt ur tekniskt eller ekonomiskt perspektiv. Detta är för att kommunerna 
ska utveckla sina system och mer matavfall ska samlas in till biologisk behandling 
(Miljödepartementet 2012 A). 
 
En annan föreslagen ändring är att definitionen av hushållsavfall ska ändras till att bara 
omfatta avfall från bostäder och att avfallsförordningen ska kompletteras med kravet att 
verksamheter ska sortera ut matavfallet från annat avfall. Ansvaret för avfall som uppstår i 
verksamheter delas mellan tre insamlare. Kommunerna ansvarar för det hushållsliknande 
avfallet, producenterna för avfallet som innefattas av producentansvaret och verksamheterna 
själva för det övriga avfallet. Det har under många år dessutom pågått en diskussion om 
vilket avfall som omfattas av definitionen hushållsavfall. Olika instanser har gjort olika försök 
att förtydliga definitionen men utan resultat. Avfallsutredningen menar därför att det inte 
längre är meningsfullt att göra ytterligare förslag till tolkningar utan istället föreslå en ny 
ordning. Ett alternativ till det här förslaget är att kommunerna får ansvaret för insamlingen 
av matavfall, utsorterat och blandat med annat avfall, från vissa utpekade verksamheter 
(Miljödepartementet 2012 A).  
 
Efter att remisstiden för avfallsutredningen gick ut i slutet av 2012 hade Miljödepartementet 
fått drygt 180 remissvar. Överlag är kommuner och brukare positiva till avfallsutredningen. 
De flesta kommuner kan acceptera att hushållsavfallet från verksamheter tas bort från det 
kommunala ansvaret men det är många som efterlyser bättre konsekvensanalyser och ställer 
sig frågande till hur förslaget ska fungera i praktiken. Förslaget ligger just nu hos regerings-
kansliet för beredning (Avfall Sverige 2013 A).  
 
 
2.3 Miljömål 
 
2.3.1 Nationella miljömål 
För att ge en tydlig struktur i miljöarbetet i Sverige fattade riksdagen beslut om 16 miljö-
kvalitetsmål. De första 15 målen fastställdes i april 1999 och den 16:e  i november 2005. Till 
miljökvalitetsmålen fanns det tidigare ett flertal delmål som konkretiserade arbetet för att nå 
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miljökvalitetsmålen (Miljömålsportalen 2012 B). 2010 tog riksdagen ett beslut om en ny 
målstruktur. Den nuvarande strukturen utgörs av: 
 

 Ett generationsmål 

 16 miljökvalitetsmål 

 14 etappmål 
 
Generationsmålet ska vara vägledande för allt miljöarbete och anger den omställning som 
samhället måste göra för att nå miljökvalitetsmålen inom en generation. Miljökvalitetsmålen 
anger det tillstånd som miljöarbetet ska leda till och etappmålen ersätter de tidigare 
delmålen och ska underlätta arbetet med generationsmålet och miljökvalitetsmålen genom 
att ange steg på vägen (Miljödepartementet 2012 B). 
 
God bebyggd miljö är det miljökvalitetsmål som främst berör avfallsområdet men även andra 
miljökvalitetsmål berörs genom miljöpåverkan från avfall, främst Begränsad miljöpåverkan 
och Giftfri miljö (Naturvårdsverket 2012). Preciseringen för avfall i God bebyggd miljö lyder: 
”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att 
avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfallet som uppstår tas tillvara i så hög 
grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsan och miljön minimeras” 
(Miljödepartementet 2012 B). 
 
Regeringen fastställde 2012 ett nytt etappmål för matavfall som lyder: ”Insatser ska vidtas så 
att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäringen tas tillvara, och minst 40 
procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara” (Miljömålsportalen 2012 C). 
 
2.3.2 Regionala miljömål 
Sedan 2010 beslutas de regionala miljömålen av länsstyrelserna i samråd med andra aktörer i 
länen t.ex. landsting, samverkansorgan, kommuner, ideella organisationer och näringsliv. 
Länsstyrelserna svarar även för att ta fram åtgärdsprogram och uppföljning. Målen 
formuleras efter regionala förutsättningar och behov men bidrar även till att nå de nationella 
målen. Kommunerna tar ansvar för miljömålen genom politiska beslut och används bl.a. i 
översiktsplaner, tillsynsplaner, klimatstrategier och avfallsplaner. Många kommuner ser 
miljömålen som en tillgång och har anpassat dem till en lokal nivå (Regeringens proposition 
2009/10:155). 
 
Umeå kommun har tagit fram lokala miljömål som ska förtydliga vad som är särskilt viktigt 
utöver de nationella miljömålen. Inom avfallsområdet lyder de målen: 
 

 Avfallsmängden per invånare ska minska 

 Hushållsavfallets innehåll av farliga ämnen ska minska 

 Återvinning av avfall ska öka 

 Avfallshanteringen ska planeras utifrån ett regionalt tänkande (Umeå kommun 2008) 
 
 
2.4 Avfallsmängder 
Under 2010 uppkom det sammanlagt 117,6 miljoner ton avfall i Sverige. Av det är den största 
delen mineralavfall, 89 miljoner ton, som uppkommer inom gruvindustrin. Eftersom 
mineralavfallet utgör en så stor del av den totala mängden avfall är det intressant att titta på 
avfallsmängderna utan mineralavfallet. Totalt uppkom det 28,6 miljoner ton avfall (exklusive 
mineralavfallet). Av det är 2,5 miljoner ton klassade som farligt avfall. Nedan i figur 1 visas 
fördelningen mellan de olika avfallsslagen (Naturvårdsverket 2012).  
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Figur 1. Fördelning mellan uppkomna avfallsmängder (exklusive mineralavfall) i Sverige 2010 i miljoner ton.  

 
Om man bortser från mineralavfallet, som till största del behandlas vid den anläggning där 
avfallet uppkommit, återvanns 43 procent av avfallsmängderna, 28 procent användes som 
bränsle, 13 procent deponerades och 16 procent släpptes ut i vatten eller omhändertogs 
genom behandling i mark (Naturvårdsverket 2012). 
 
2.4.1 Matavfallsmängder 
Drygt 1 miljon ton matavfall uppkom under 2010 i Sverige. Informationen om avfalls-
mängderna uppskattas dock vara något underskattade. Det saknas information om mängder 
som uppkommer i jordbruk, grossistled, andra storkök än skolor samt flytande matavfall och 
fettavskiljarslam. Dessutom bygger fördelningen av avfallet mellan verksamheter och 
hushållen på en fördelning från 2008 där små felmarginal kan slå mycket på resultatet. I de 
siffror som finns står hushållen för den största delen av matavfallet och resten av matavfalls-
mängderna, en dryg tredjedel, uppkom inom olika livsmedelsverksamheter (SMED 2011). I 
dessa verksamheter uppkom 171 000 ton inom livsmedelsindustrin, 127 000 ton i 
restauranger, 62 000 ton i livsmedelsbutiker och 30 000 ton i Sveriges skolor (SMED 2013).  
 
Behandlingen av det biologiska avfallet har ökat de senaste åren. 2012 behandlades 370 000 
ton matavfall biologiskt, inklusive hemkompostering, det är en ökning med 12 procent 
jämfört med 2010.  (Avfall Sverige 2013 B).  
 
 
2.5 Matavfallssortering i Umeå 
I juni 2006 tog UMEVAs styrelse beslutet att starta separat insamling av organiskt avfall. Det 
bestämdes att system med separata behållare skulle användas och behandlingen skulle ske 
via befintlig anläggning genom antingen rötning eller kompostering. 2007 startades ett 
projekt där syftet vara att införa sorteringen i lämplig takt, etappvis i kommunen. Målet med 
projektet var att senast 2010 skulle minst 35 procent av matavfallet från hushåll, 
restauranger och storkök återvinnas genom biologisk behandling (UMEVA 2011).  
 
2.5.1 Hushåll 
Projektet startade med att man erbjöd hushållen i de tätbyggda delarna av kommunen 
sortering av matavfall. Systemet som valdes baseras på frivillighet. Kunderna får välja mellan 
tre olika abonnemang:  
 

 Abonnemang 1, Återvinning av matavfall: Kunden sorterar ut sitt matavfall i 
papperspåsar och lägger dem i ett separat, ventilerat kärl som tillhandahålls av 
UMEVA. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Övriga avfallsslag 

Farligt avfall 

Muddermassor 

Jord 

Hushållsavfall och liknande avfall 

Avfall från förbränning 

Sorteringsrester 

Träavfall 

Pappers- och pappavfall 

Metallavfall 



 

7 
 

 Abonnemang 2, Hemkompostering: Kunden skaffar själv en varmkompost där mat-
avfallet läggs.  

 Abonnemang 3, Blandat avfall: Kunden fortsätter att lägga sitt matavfall bland 
hushållssoporna och blir påförd en miljöavgift.  

 
2010 hade nästan 49 000 hushåll (villakunder och flerbostadshus) erbjudits matavfalls-
återvinning i kommunen och återvinningsgraden av matavfallet var 27 procent (UMEVA 
2011). 
 
I dagsläget har alla hushåll i Umeå kommun erbjudits matavfallssortering. Den sista delen av 
kommunen gjorde sina val våren 2013. Nästan 56 500 hushåll har erbjudits matavfalls-
sortering. 66,4 procent av hushållen i kommunen har valt återvinning av matavfall, 6,3 
procent komposterar matavfallet hemma och resten, 27,3 procent, har blandat avfall. 
Återvinningsgraden efter att hela kommunen erbjudits matavfallssortering kan inte tas fram 
ännu då stora delar av kommunen inte sorterat mer än några månader. 2012 var 
återvinningsgraden dock 33 procent (Falck, S muntl.).  
 
2.5.2 Verksamheter 
Verksamheter har inte fått något aktivt erbjudande om matavfallssortering utan de har fått 
höra av sig till UMEVA på eget initiativ. Det gjordes först ett test med återvinning av 
matavfall på en förskola med sex avdelningar och tillagningskök för att se om det var möjligt 
att samla in matavfall i kärl från verksamheter. Efter ett halvår gjordes en utvärdering som 
visade goda resultat vilket gjorde att man öppnade upp sortering även för verksamheter som 
visade intresse (UMEVA 2011).  
 
Insamlingssystemet som erbjuds för verksamheter i dagsläget är ventilerade kärl förutsatt att 
de inte överskrider ett visst antal portioner/vecka (se ovan under kommunala renhållnings-
ordningen) då hänvisas de istället skaffa matavfallskvarn kopplad till tank. Verksamheter har 
till skillnad från hushållen möjlighet att på prov använda påsar av bioplast eftersom 
papperspåsarna kan fungera dåligt med blött avfall (UMEVA 2011).  
 
I dag är det ett fåtal verksamheter som sorterar sitt matavfall. Främst är det kommunala 
verksamheter, förskolor och skolor, men det finns även några privata restauranger och 
verksamheter som gör detta. För att nå målet i den kommunala avfallsplanen att 30 % av 
verksamhetsutövarna med hushållsliknande avfall ska välja att sortera ut matavfallet senast 
2016 så skulle UMEVA lägga fram ett förslag med en eventuell ekonomisk avgift för de 
verksamheter som inte sorterar sitt matavfall. Detta förslag har dock lagts på is i samband 
med att avfallsutredningen drogs igång av regeringen. UMEVA inväntar beslut i avfalls-
utredningen innan de går vidare med förslaget (Åström, J-O muntl.).  
 
 
2.6 Matavfallssortering vid verksamheter i andra kommuner 
2011 hade drygt 160 av Sveriges 290 kommuner infört insamling av matavfall i olika mer eller 
mindre utbyggda system, 22 av dessa kommuner har bara insamling från restauranger och 
storkök. Ett 70-tal kommuner planerade dessutom att införa insamlingssystem för matavfall i 
framtiden (Avfall Sverige 2012).  
 
2.6.1 Uppsala 
I Uppsala infördes matavfallssortering mellan år 1997-2000 i olika områden åt gången. I och 
med införandet blev det även obligatoriskt för verksamheter med källsortering av matavfall. 
Det gäller alla restauranger, matserveringar och gatukök med mer än 15 sittplatser och 
livsmedelsbutiker och centralkök med större manuell hantering (Blom, K. muntl.).  
 
Innan införandet, år 1993, gjorde JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik) ett test av 
matavfallsinsamling under en 2-3 årsperiod. Olika verksamheter tillfrågades och frivilliga 
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testanläggningar fick under perioden ett billigare abonnemang som motivation. Det var 
främst skolor som ville delta i testet där exempelvis olika kärlstorlekar och kärlmodeller 
testades. Försökspersonerna var mycket positiva till matavfallssorteringen efter det avslutade 
testet (Blom, K. muntl.).  
 
Den teknik som används idag är matavfallsinsamling i 140 liters kärl med separata 
enfacksbilar. I och med att enfacksbilar används hämtas inte matavfall på landsbygden då det 
inte är ekonomiskt hållbart att köra med två olika bilar på de avstånden. Ett fåtal 
verksamheter har matavfallskvarn kopplat till tank istället för kärlsystem. I dessa 
verksamheter är det en slambil som hämtar matavfallet. Matavfallet skickas efter insamling 
till en anläggning för rötning (Blom, K. muntl.).  
 
I samband med införandet av källsortering av matavfall uppstod det några mindre problem. 
Exempel på det är protester från restaurangerna som handlade om att hanteringen av 
matavfallet inne i verksamheterna inte fungerade på att tillfredställande sätt. Men detta 
kunde kommunen lösa genom att ta fram ett informationsmaterial för hur matavfallet ska 
hanteras. En av restaurangerna hade även problem med en matavfallskvarn där det uppstod 
stopp upprepade gånger. Detta löstes genom att helt enkelt ta bort kvarnen och byta ut den 
(modellen på kvarnen är inte känd) (Blom, K. muntl.).  
 
Någon utvärdering av införandet har inte gjorts i Uppsala vilket gör det svårt att så här i 
efterhand säga om det är något som skulle ha gjorts annorlunda ifall man idag införde 
matavfallssorteringen hos verksamheter. Det man kan säga är att tekniken för 
matavfallskvarnar inte var så utvecklad i slutet av 90-talet vilket gjorde att kärlsystemet 
valdes istället. Ifall de hade infört matavfallssorteringen idag kanske andra lösningar hade 
undersökts och matavfallskvarn kopplat till tank används som lösning hos fler verksamheter. 
En sak som uppmärksammats är att mängderna matavfall var större i början av införandet 
hos verksamheterna. Minskningen tros bero på att verksamheterna i och med sorteringen fått 
en visuell bild av hur mycket som slängs och därför gjort åtgärder för att minska mängderna 
(Blom, K. muntl.).  
 
2.6.2 Gotland 
Region Gotland har genomfört utbyggnaden av insamlingssystem för matavfall i etapper med 
start för den första etappen år 2007. Fyra år senare, 2011, hade alla kunder gjort ett val och 
införandet var i stort sett helt genomfört. Insamlingen sker i separata kärl, 140-190 liter. 
Matavfallet levereras sedan till ett reningsverk för rötning (Miljö & Avfallsbyrån 2012).  
 
Merparten av verksamheterna har anslutit sig till matavfallsåtervinningen. I genomsnitt är 
anslutningsgraden 50 procent vilket bedöms vara högre än genomsnittet bland svenska 
kommuner som har infört matavfallssortering. Flera av de större verksamheterna har dock 
inte valt att sortera ut sitt matavfall. Några av dem har först försökt men inte lyckats 
åstadkomma tillräckligt hög kvalitet på matavfallsfraktionen (Miljö & Avfallsbyrån 2012).  
 
Den största utmaningen för restauranger med sorteringen av matavfall är säsongs-
variationerna. Under juli och augusti kan befolkningen periodvis mer än fördubblas vilket 
också inverkar på avfallsmängderna. För en del restauranger med kraftigt ökade matavfalls-
mängder förekommer det läckage av matavfall genom de ventilerade kärlen, vilket i sig också 
medför arbetsmiljöproblem som tunga lyft och bristande hygien. Många verksamheter med 
periodvis större matavfallsmängder har därför valt att inte sortera sitt matavfall alls. 
Verksamheterna är dock över lag nöjda med matavfallsinsamlingen (Miljö & Avfallsbyrån 
2012).  
 
Region Gotland har som målsättning att åtgärda problemen som finns med insamlingen av 
särskilt blött eller rent flytande matavfall för att skapa bättre hygieniska förhållanden i 
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avfallsutrymmena och förbättra arbetsmiljö för insamlingspersonalen (Miljö & Avfallsbyrån 
2012).  
 
2.6.3 Göteborg 
I Göteborg startade de med sortering av matavfall år 1994 för restaurangerna i centrum. Tre 
år efter det infördes insamlingen även för hushåll och övriga verksamheter. Det system som 
valdes var sortering med papperspåsar och ventilerade kärl men i vissa områden finns det 
system med säckställ, sopsug och djupbehållare. För restauranger finns det även möjlighet 
att använda matavfallskvarn kopplad till tank. Det är frivilligt för kunderna att sortera 
matavfallet i staden men för att få fler att välja matavfallssortering har staden en ekonomisk 
styrning genom avfallstaxan (Göteborgs Stad 2013). 
 
Matavfallet komposterades fram till 2011 på en komposteringsanläggning. Men för att ta reda 
på energin och näringsämnena i matavfallet byggdes en förbehandlingsanläggning för 
matavfallet som stod klar 2012. Matavfallet bearbetas där innan det skickas till biogas-
anläggningar i Borås, Laholm, Bjuv och Falkenberg där det blir fordonsbränsle och biogödsel 
(Göteborgs Stad 2013). 
 
Efter införandet av matavfallssortering genomfördes det inte några stora satsningar för att 
öka mängderna matavfall. Det var många kunder som anslöt sig till insamlingen men de 
insamlade mängderna ökade inte i samma takt. Detta gjorde att Göteborgs stad, år 2011, 
startade ett projekt där målet var att öka den insamlade mängden matavfall med 9 600 ton 
inom projektets två år och att matavfallssorteringen ska uppnå 50 procent senast år 2020 
(Göteborgs Stad 2013). 
 
För att nå målet med projektet genomfördes kommunikationsinsatser till fastighetsägare i 
flerfamiljshus och villa, boende i lägenheter och verksamheter. Prioriteringen för projektet 
var att få fler kunder att ansluta sig till insamlingen, att få de kunder som redan sorterat 
matavfallet att utöka sorteringen och att upprätthålla en god kvalitet på det matavfall som 
samlas in. En prioriterad målgrupp var stadens egna verksamheter då staden är en stor 
arbetsgivare, det är många som kommer i kontakt med dess verksamheter och det är viktigt 
att vara en förebild. Fastighetsägare och verksamhetsutövare har i större utsträckning fått 
personlig kontakt under projekttiden med tips som råd för sorteringen. För verksamheter, 
som restauranger, har platsbesök varit avgörande för att kunna ordna med matavfalls-
insamlingen. Många verksamheter har problem med utrymmen, framförallt i centrum, och 
en del har haft behov av lösningar inne i lokalerna. Där har det varit mycket betydelsefullt 
med möjligheterna att ge råd på plats. Miljöförvaltningen har också erbjudit utbildningar om 
minskat matsvinn för medarbetare på verksamheter (Göteborgs Stad 2013).  
 
Projektmålet nåddes inte efter att projektettiden tagit slut. Man nådde en ökning av 
matavfallssorteringen med 3 900 ton och en sorteringsgrad på 32 procent. Möjligheterna att 
nå en sorteringsgrad på 50 procent innan år 2020 tros dock vara möjlig att nå genom att 
projektet är genomfört (Göteborgs Stad 2013).  
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3. Material och Metod 
 
3.1 Enkätundersökning 
För att uppnå en del av syftet i examensarbetet utfördes en enkätundersökning som alla 
restauranger i den centrala delen av Umeå fick besvara. Enkäten skickades till alla 
restauranger innanför Västra Esplanaden, Östra Kyrkogatan, Järnvägsallén och Älven, se 
figur 2.  
 

 
Figur 2. Karta över det geografiska område där enkäten skickades ut. Hämtad från primätkartor i Umeå kommuns 
digitala kartbank.  

 
3.1.1 Utformning 
För att formulera enkäten och följebrevet användes litteraturen ”Att få svar” av Jan-Axel 
Kylén (Kylén, J. 2004) och ”Som man frågar får man svar” av Bengt-Erik Andersson 
(Andersson, B. 1985). De konstruerades i Microsoft Word och utkast granskades i omgångar 
av handledarna för examensarbetet. I enkäten användes fristående frågor, checklistor och 
endimensionsfrågor och utformades med färdiga svarsalternativ. Till vissa frågor fanns det 
möjlighet för respondenterna att klargöra sina svar med fritext. När enkäten och följebrevet 
var nära en slutgiltig version testades de på två restauranger utanför det valda området och 
fyra miljö- och hälsoskyddsstudenter. Efter det upprättades den slutgiltiga versionen av 
följebrevet (bilaga 1) och enkäten (bilaga 2).  
 
Fråga 1-5 – Allmänna frågor för att kategorisera restaurangerna samt se hur deras 
kommunikation med fastighetsägaren fungerar.  
 
Fråga 6-9 – Sorteringsfrågor, vad som sorteras idag, problem och restaurangernas attityd 
kring sortering i allmänhet. 
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Fråga 10-18 – Matavfallsfrågor. Hälften av frågorna riktade sig till de restauranger som idag 
sorterar sitt matavfall och hälften till de som inte gör det. Attityder till sortering, 
problemupplevelser, möjligheter och begränsningar.  
 
Följebrev som skickades med enkäten presenterade syfte och avsikt för mottagaren. Där 
presenterades även vem som låg bakom enkäten, vilka som fått den, hur enkäten skulle 
besvaras, vart och när enkäten ska skickas samt var rapporten går att hitta efter avslutad 
undersökning. För att motivera recipienterna att besvara enkäten betonades att det var en 
möjlighet att påverka framtida förslag och lösningar för matavfallssortering hos 
verksamheter i kommunen. Det beskrevs också att enkäten var frivillig men att svaren hade 
stor betydelse för resultatet av examensarbetet.  
 
3.1.2 Utskick  
Den 23 november 2012 skickades enkäten med följebrev och frankerat svarskuvert med A-
post till 55 restauranger i centrala Umeå. Detta innebär att de anlände hos restaurangerna på 
måndagen efterföljande vecka. Till utskicket användes en befintlig adresslista över alla 
restauranger i Umeå kommun som UMEVA fått från Miljö- och hälsoskydd i Umeå kommun. 
I listan togs de restauranger som befann sig inom det utvalda området ut och utifrån det 
gjordes adresslappar. 
 
3.1.3 Påminnelse 
En numrering placerades högst upp på enkäten för att kunna se vilka som svarat på enkäten. 
Detta för att inte behöva skicka ut påminnelser till de restauranger som redan hade skickat in 
svar. Detta förklarades i följebrevet med en försäkran om att ingen annan kommer att ta del 
av de enskilda svaren.  
 
Påminnelsen skickades ut den 10 december 2012 med A-post till de som ännu inte hade 
svarat. I påminnelsen fanns en kopia på enkäten, frankerat svarskuvert och ett påminnelse-
brev. Påminnelsebrevet var en förkortning av det ursprungliga följebrevet där det förstärktes 
hur viktigt svaren skulle vara för resultatet av examensarbetet och restaurangernas möjlighet 
att påverka inför framtiden.  
 
3.1.4 Sammanställning och bortfall 
Svaren på enkäterna matades in i en tabell i Microsoft Excel där även enskilda tabeller och 
figurer konstruerades.  
 
Det förekom en del bortfall i enkätundersökningen. Adresslistan som användes till 
restaurangerna var inte fullständigt uppdaterad med vilka restauranger som var aktiva vilket 
gjorde att externt bortfall förekom. Sju restauranger hade flyttat utanför det avgränsade 
området eller upphört och två restauranger hade enbart verksamhet under sommarsäsongen. 
Internt bortfall förekom också då några av respondenterna valde att inte svara på alla frågor.  
 
 
3.2 Litteraturstudie 
Till undersökningen av olika sorteringsmetoder valdes metoden litteraturstudie för att 
beskriva det aktuella kunskapsläget. Litteraturstudien är baserad på rapporter inom området 
och söktes via sökmotorer, databaser, myndigheters och branschorganisationers hemsidor. 
Till att börja med användes mer generella sökord för att få en bred bild ex. matavfall, 
sorteringsmetoder mm. Efter det kunde mer specifika sorteringsmetoder användas som 
sökord för att hitta information.  
 
Vid sammanställningen av litteraturen användes den nyaste och mest relevanta litteraturen. 
Sammanlagt användes fyra rapporter för att beskriva kunskapsläget. De valda rapporterna 
lästes igenom ett flertal gånger för att få en känsla för innehållet innan det sammanställdes i 
resultatdelen.   
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4. Resultat 
 
4.1 Enkätundersökning 
Av de 55 enkäter som skickades ut till restaurangerna i centrala Umeå blev 24 av dem 
besvarade. Det ger en svarsfrekvens på 43,6 %.  
 
4.1.1 Fråga 1 - Hur många portioner serverar ni varje vecka? 
På den här frågan svarade 100 % av respondenterna. Tio respondenter svarade att de 
serverar Mindre än 750 portioner per vecka. Kategorin 750-1500 portioner/vecka valdes av 
åtta respondenter och Över 1500 portioner/vecka av sex stycken, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Portionsfördelning per vecka bland respondenterna. 

Antal portioner/vecka Svarsfrekvens Procent 

<750 10 41,7 % 

750-1500 8 33,3 % 

>1500 6 25 % 

Totalt 24 100 % 
 
4.1.2 Fråga 2 - Serverar ni buffé? 
Av de 24 respondenterna svarade alla på frågan. Av dessa svarade tolv respondenter Ja och 
tolv svarade Nej. De som svarade Nej ombads därefter att fortsätta till fråga 4.  
 
4.1.3 Fråga 3 - Hur ofta serverar ni buffé? 
Av de tolv respondenter som svarade Ja på fråga 2 svarade elva av dem på denna fråga. En 
respondent valde att inte svara på frågan. Det ger en svarsfrekvens på 91,6 %. Majoriteten av 
respondenterna svarade att de serverar buffé Minst 1 gång/dag, nio stycken. De andra två 
svarade Några gånger i veckan. Ingen svarade att de serverade buffé Några gånger i 
månaden, se tabell 2.  
 
Tabell 2. Fördelning av hur ofta de tillfrågade restaurangerna serverar buffé.  

Hur ofta buffé serveras Svarsfrekvens Procent 

Minst 1 gång/dag 9 81,8 % 

Några gånger i veckan 2 18,2 % 

Några gånger i månaden 0 0 % 

Totalt 11 100 % 
 
4.1.4 Fråga 4 - Hur mycket mat uppskattar ni att ni måste kassera varje dag? 
Total svarade 22 respondenter på denna fråga. Det ger en svarsfrekvens på 91,7 %. Två 
restauranger valde att inte svara på frågan. Av respondenterna svarade nio av dem att de 
uppskattade sin matkassering till Under 5 %. Åtta respondenter uppskattade den till 5-10 %. 
Det var färre som valde de högre kasseringsalternativen. Alternativet 10-15% valdes av tre 
respondenter och 15-20 % och Mer än 20 % valdes av en respondent vardera, se figur 1. 
 
Tabell 3. Uppskattade kassering av mat efter varje dag. 

Uppskattad matkassering Svarsfrekvens Procent 

Under 5 % 9 40,9 % 

5-10 % 8 36,4 % 

10-15 % 3 13,7 % 

15-20 % 1 4,5 % 

Mer än 20 % 1 4,5 % 

Totalt 22 100 % 
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4.1.5 Fråga 5 - Hur anser ni att kommunikationen med er fastighetsägare 
fungerar? 
Svarsfrekvensen på frågan är 100 %. Åtta respektive tolv respondenter tyckte att 
kommunikationen med fastighetsägaren fungerar Mycket bra respektive Bra. Fyra 
respondenter tyckte att kommunikationen fungerar Varken bra eller dåligt och ingen av dem 
svarade att kommunikationen fungerar Dåligt, se tabell 3. 
 
Tabell 3. Visar hur de svarande tycker att kommunikationen med deras fastighetsägare fungerar.  

Kommunikation med 
fastighetsägare Svarsfrekvens Procent 

Mycket bra 8 33,3 % 

Bra 12 50 % 

Varken bra eller dåligt 4 16,7 % 

Dåligt 0 0 % 

Totalt 24 100 % 
 
4.1.6 Fråga 6 - Vilka fraktioner sorterar ni idag? 
Alla respondenter svarade på denna fråga. På frågan fick de ange flera svarsalternativ vilket 
resulterade i att det är totalt 99 svar på frågan. Av respondenterna svarade fyra av dem att de 
sorterar ut Krympfilm. 19 respondenter sorterar ut Wellpapp, tolv stycken Plast-
förpackningar och 17 stycken Glasförpackningar. Svarsalternativen Metallförpackningar, 
Pappersförpackningar och Tidningar valdes alla av 13 respondenter. Endast en respondent 
svarade att de enbart har brännbart avfall och sju respondenter svarade Annat. Fördelningen 
av fraktioner anges i figur 3.  
 
Vid svarsalternativet Annat fick respondenterna möjlighet att skriva in andra fraktioner. De 
fraktioner som de uppgav var:  
 

 Matavfall, uppgavs av tre respondenter 

 Frityrolja, uppgavs av tre respondenter 

 Lampor och batterier, uppgavs av en respondent 
 

 
Figur 3. Antal utsorterade fraktioner förutom brännbart avfall.  

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 



 

14 
 

På denna fråga går det också att se hur många fraktioner som respondenterna sorterar ut. 
Detta illustreras i figur 4 där Annat också är representerat som en fraktion. Som mest har 
respondenterna svarat att de sorterar sju olika fraktioner (förutom brännbart), valdes av tre 
respondenter, och som minst ingen övrig fraktion, uppgavs av en respondent.  
 

 
Figur 4. Visar hur många olika fraktioner som respondenterna sorterar förutom brännbart.  

 
4.1.7 Fråga 7 - Vilka problem ser ni med sortering av avfall? 
På frågan svarade 100 % av respondenterna. Även på denna fråga fick respondenterna 
möjlighet att uppge flera svarsalternativ. Därav uppgavs 35 svar på frågan. De två vanligaste 
svarsalternativen som respondenterna uppgav var Dåligt med utrymme, valdes utav tolv av 
respondenterna, och Ser inga problem, valdes av elva respondenter. Alternativen Svårt att få 
in rutinerna, Besvärligt och Annat valdes alla av tre respondenter vardera. Dyrt valdes av 
två respondenter och Tidsbrist av en, se figur 5.  
 
På svarsalternativet Annat fick de svarande möjlighet att ange vilka andra problem de 
upplevde. Två av dem som svarade Annat valde att göra det: 
 

 Svårt att bli av med frityrfett 

 Finns inget företag som tar emot det sorterade avfallet, gäller vissa fraktioner 
 

 
Figur 5. Sammanställning av problemen som restaurangerna ser med sortering. 
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4.1.8 Fråga 8 - I vilken omfattning anser ni att ni sorterar ert avfall? 
Totalt svarade 24 respondenter på denna fråga. Sju respondenter svarade att de ansåg att de 
sorterade sitt avfall i Hög grad. Hälften av respondenterna, tolv stycken, svarade Måttlig 
grad och fem svarade Liten grad. Ingen svarade att de inte sorterade sitt avfall alls, se tabell 
4.  
 
Tabell 4. Respondenternas svarsfrekvens av deras ansedda omfattning av sortering av avfall.  

Ansedd omfattning av 
sortering Svarsfrekvens Procent 

Hög grad 7 29,2 % 

Måttlig grad 12 50 % 

Liten grad 5 20,8 % 

Sorterar inte alls 0 0 % 

Totalt 24 100 % 
 
4.1.9 Fråga 9 - Hur tycker ni att det fungerar att sortera avfallet? 
Även här valde alla respondenter att svara på frågan. De flesta respondenter tyckte att det 
fungerade Bra att sortera avfallet, 16 stycken. Svarsalternativen Mycket bra och Varken bra 
eller dåligt valdes av fyra respondenter vardera. Ingen respondent valde svarsalternativet 
Dåligt, se tabell 5. 
 
Tabell 5. Svarsfrekvens för hur respondenterna tycker att det fungerar att sortera ut avfallet.  

Fungerar att sortera Svarsfrekvens Procent 

Mycket bra 4 16,7 % 

Bra 16 66,6 % 

Varken bra eller dåligt 4 16,7 % 

Dåligt 0 0 % 

Totalt 24 100 % 
  
4.1.10 Fråga 10 - Sorterar ni ut matavfallet idag? 
På frågan svarade 100 % av respondenterna. Fyra respondenter svarade Ja, de sorterar idag 
ut sitt matavfall, det motsvarar 16,7 %. De resterande respondenterna, 20 stycken 
motsvarande 83,3 %, svarade Nej. Svarsfördelningen illustreras i figur 6.  
 

 
Figur 6. Visar fördelningen över svarsalternativen Ja och Nej på frågan om respondenterna sorterar ut sitt 
matavfall idag. 

 
De respondenter som svarade Ja på den här frågan ombads svara på fråga 11, 12 och 13 
medan de som svarade Nej ombads svara på fråga 14, 15, 16 och 17.  
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4.1.11 Fråga 11 - Vilken sorteringsmetod använder ni för sorteringen av 
matavfallet? 
Av de fyra respondenter som svarade Ja på föregående fråga svarade 100 % av dem även på 
denna fråga. Två respondenter svarade att de har Kvarnsystem kopplat till tank och två att 
de har Säckar för enbart matavfall. Övriga svarsalternativ valdes inte av någon respondent.  
 
4.1.12 Fråga 12 - Hur tycker ni att det fungerar att sortera ut matavfallet? 
Alla respondenter som svarade Ja på fråga 10 svarade på denna fråga. En av dem svarade att 
sortering av matavfall fungerar Mycket bra, två svarade Bra och en svarade Varken bra eller 
dåligt. Ingen av respondenterna valde svarsalternativet Dåligt.  
 
4.1.13 Fråga 13 - Vilka problem uppstod då ni började sortera matavfallet? 
Av de respondenter som svarade Ja på fråga 10 svarade alla fyra på denna fråga. 
Respondenterna fick möjlighet att uppge flera svarsalternativ men ingen av dem valde att 
göra det. Svarsalternativet Teknik uppgavs av två som ett problem då de började sortera 
matavfallet. Det var samma två respondenter som svarade att de har Kvarnsystem kopplat 
till tank på fråga 11. Svarsalternativet Utrymme och Inga problem valdes båda av en 
respondent vardera.  
 
4.1.14 Fråga 14 - Hade ni velat sortera ut matavfallet? 
Av de respondenter som svarade Nej på fråga 10 svarade alla utom en på denna fråga, 19 
stycken. Två av dem som svarade Ja på fråga 10 valde också att svara på den här fråga. Det 
gör att svarsfrekvensen på den här frågan är 105 %. 14 respondenter svarade Ja på den här 
frågan, de hade velat sortera ut sitt matavfall och sju svarade Nej. Svarsfrekvensen anges i 
tabell 5.   
 
Av de två som svarade Ja på fråga 10 (Sorterar ni ut matavfallet idag) svarade en av dem Ja 
på den här frågan och en Nej.  
 
Tabell 5. Svarsfrekvens på frågan om respondenterna hade velat sortera ur matavfallet.  

Vill sortera 
matavfallet Svarsfrekvens Procent 

Ja  14 66,7 % 

Nej 7 33,3 % 

Totalt 21 100 % 
 
4.1.15 Fråga 15 - Vad skulle få er att sortera ut matavfallet? 
Svarsfrekvensen på den här frågan är 105 %. Av de som svarade Nej på fråga 10 valde alla 
utom en att svara på denna fråga och två av dem som svarade Ja på fråga 10 valde att även 
svara på den här frågan. På frågan fick respondenterna möjlighet välja mer än ett 
svarsalternativ vilket några utav dem valde att göra. Därav är det 31 svar på frågan, 
fördelningen mellan svaren visas i figur 7. Nio respondenter svarade att Ekonomisk 
motivation skulle få dem att sortera matavfallet. Svarsalternativen Lagkrav och Vet inte 
valdes båda av fem respondenter och alternativen Information om teknik och miljönyttan 
och Annat valdes av sex respondenter vardera.  
 
De respondenter som valde svarsalternativet Annat fick möjlighet att skriva vad som skulle få 
dem att sortera ut matavfallet förutom svarsalternativen. Det som uppgavs var:  
 

 Dåligt med utrymme, uppgavs av fyra respondenter 

 Saknar bra praktisk lösning 

 Har inte fått några incitament att börja 
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Av de som svarade Ja på fråga 10 uppgavs svarsalternativen Annat och Vet inte en gång 
vardera. 
 

 
Figur 7. Visar svarsfrekvensen över vad som skulle få respondenterna att sortera sitt matavfall.  

 
4.1.16 Fråga 16 - Hur ser ni på möjligheterna att sortera ut matavfallet i 
framtiden? 
På den här frågan svarade 22 respondenter vilket gör att svarsfrekvensen är 110 %. Tre av 
dem svarade Ja på fråga 10 men valde ändå att svara på den här frågan och en av dem som 
svarade Nej på fråga 10 valde att inte svara på den här frågan. Åtta respondenter såg Goda 
möjligheter till att sortera ut matavfallet i framtiden. Svarsalternativet Måttliga möjligheter 
valdes även den av åtta respondenter och Små möjligheter valdes av sex stycken. Ingen 
respondent valde svarsalternativet Inga möjligheter, se tabell 6.  
 
Av de tre respondenter som svarade att de sorterar ut sitt matavfall på fråga 10 och ändå 
valde att svara på den här frågan svarade två av dem Goda möjligheter och en av dem 
Måttliga möjligheter. 
 
Tabell 6. Svarsfrekvensen över hur respondenterna ser på möjligheten att sortera ut sitt matavfall i framtiden.  

Möjligheter i framtiden Svarsfrekvens Procent 

Goda möjligheter 8 36,4 % 

Måttliga möjligheter 8 36,4 % 

Små möjligheter 6 27,2 % 

Inga möjligheter 0 0 % 

Totalt 22 100 % 

 
4.1.17 Fråga 17 - Vad är det som skulle kunna begränsa era möjligheter att 
sortera ut matavfallet? 
Totalt svarade 22 respondenter på den här frågan, två av dem svarade Ja på fråga 10 men 
valde ändå att svara på den här frågan. En av de som svarade Nej på fråga 10 svarade inte 
här. Svarsfrekvensen på frågan är därigenom 105 %. På den här frågan fick respondenterna 
möjlighet att ange flera svarsalternativ vilket resulterade i att det är 34 svar på denna fråga. 
Det svarsalternativ som fick övervägande flest svar var Utrymme, som uppgavs av 17 
respondenter och motsvarar 50 % av svarsfrekvensen. Därefter valdes Ekonomi och 
Motivation av åtta respektive fyra respondenter. Svarsalternativen Vet inte och Annat valdes 
båda av två respondenter och Vet inte vars man ska vända sig valdes av en respondent, se 
tabell 7.  
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De två respondenter som valde att svara på denna fråga trots att de svarat att de sorterar sitt 
matavfall på fråga 10 uppgav Vet inte och Utrymme som svar på den här frågan.  
 
Vid svarsalternativet Annat fick respondenterna möjlighet att uppge andra begränsningar 
förutom de givna svarsalternativen. De här begränsningarna skrev de: 
 

 Kärl i soprum 

 Går inte i dagsläget, ingen som tar emot 
 
Tabell 7. Svarsfrekvensen för de begränsningar som respondenterna ser för möjligheterna att sortera matavfallet.  

Begränsningar Svarsfrekvens Procent 

Motivation 4 11,8 % 

Ekonomi 8 23,5 % 

Vet inte var man ska vända sig 1 2,9 % 

Utrymme 17 50 % 

Vet inte 2 5,9 % 

Annat 2 5,9 % 

Totalt 34 100 % 
 
4.1.18 Fråga 18 - I framtiden kanske det kommer att införas en ekonomisk avgift 
för verksamheter som inte sorterar ut sitt matavfall. Vad tycker ni om ett sådant 
införande? 
Totalt valde 23 respondenter att svarade på denna fråga, svarsfrekvensen är därmed 95,8 %. 
Sex respondenter tyckte att det skulle vara Mycket bra med ett införande av en ekonomisk 
avgift för de verksamheter som inte sorterar ut sitt matavfall. Tolv stycken tycker att det är 
Bra och sex tycker att det är Varken bra eller dåligt. Endast en respondent tycker att en 
ekonomisk avgift skulle vara Dåligt, se tabell 8.  
 
Tabell 8. Visar vad respondenterna tycker om ett eventuellt införande av en ekonomisk avgift för verksamheter 
som inte sorterar sitt matavfall.  

Införande av 
ekonomisk avgift Svarsfrekvens Procent 

Mycket bra 6 26,1 % 

Bra 10 43,5 % 

Varken bra eller dåligt  6 26,1 % 

Dåligt 1 4,3 % 

Totalt 23 100 % 
 
 
4.2 Sorteringsmetoder för matavfall 
Vid insamling av matavfall från verksamheter gäller andra förutsättningar än från hushållen. 
Detta gör att kommuner som väljer att införa matavfallssortering i verksamheter kan behöva 
använda sig av andra insamlingsmetoder än de som används i hushållen. Valet av system bör 
göras utifrån den egna kommunens mål och förutsättningar. Det kan också vara aktuellt att 
använda ett eller flera kompletterande system för att sorteringen ska fungera för många olika 
verksamheter. En annan aspekt som är värd att ta ställning till är hur matavfallet ska 
behandlas, via kompostering eller rötning. Olika sorteringsmetoder samlar in matavfallet i 
olika kvalitet och ger olika behov för förbehandling (Avfall Sverige 2011).  
 
Nedan beskrivs sorteringsmetoder som används i olika utsträckning vid insamling av 
matavfall från verksamheter i Sverige.  
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4.2.1 Matavfallskvarn kopplad till tank 
För restauranger och storkök med större mängder matavfall är matavfallskvarn ett bra 
alternativ. Metoden bygger på att matavfallet mals i en kvarn och mellanlagras i en tank 
innan det töms med en slamsugbil. I köket sorteras matavfallet i hinkar, kantiner eller annan 
valfri utrustning (Avfall Sverige 2011). Vissa leverantörer erbjuder även särskilda kantin-
tömmare för att underlätta tömningen (Avfall Sverige 2007). Det finns två varianter av 
systemet, mindre enklare varianter och större mer avancerade, som kräver olika ingrepp i 
den befintliga lokalen (Avfall Sverige 2011).  
 
I de stora kvarnsystemen kan kvarnarna bestå av ett stort inkast eller placeras i en befintlig 
arbetsbänk. Oavsett bör de vara placerade på ett sådant sätt att det följer det aktuella flödet i 
köket. Det kan placeras flera kvarnar i köket som är kopplade till en och samma tank (Avfall 
Sverige 2007). Kvarnarna är utrustade med olika säkerhetsanordningar så att det inte går att 
stoppa in händer eller andra föremål då kvarnen maler. Rör transporterar det malda 
matavfallet med vatten från kvarnen till en tank. Avståndet till tanken bör inte bli allt för 
långt och antalet vinklar bör hållas nere så gott det går. Tankens volym varierar mellan 2-10 
m³ och är vanligen tillverkad av glasfiber, plast eller rostfritt stål (Avfall Sverige 2011). 
 
En del modeller av stora systemet är utrustade med avvattning vilket bidrar till att tanken 
inte behöver tömmas lika ofta. För att tanken fortfarande ska gå att tömma får avfallet inte 
avvattnas för mycket. Anslutningspunkten är ofta placerad utanför fastigheten (Avfall Sverige 
2011).  
 
På de mindre kvarnsystemen är kvarnen och tanken sammankopplade i samma enhet. 
Tankens volym är ofta mindre än 1 m³ och hela enheten är placerad i soprummet. Det finns 
även små och enkla system där kvarn och pump är placerad i köket och tanken står i 
anslutande soprum. Matavfallet har efter malningen blivit en pump- och sugbar massa i 
tanken. Eftersom de små systemen är placerad i soprummet kan det krävas slangdragning, 
särskilt munstycke och manuell sugning direkt i soprummet. Det är därför extra viktigt att 
planera anslutningspunkterna innan tanken placeras (Avfall Sverige 2011).  
 
Valet av litet eller stort system och storlek på tanken väljs utifrån den mängd matavfall som 
uppstår i verksamheten och är väldigt viktigt att ta hänsyn till innan etablering då det krävs 
stora insatser för att ändra storleken på systemet (Avfall Sverige 2011). Värt att ha i åtanke är 
att volymen på matavfallet reduceras med 20-50 procent genom malning (Naturvårdsverket 
2002). Kostnaden på kvarnsystemen varierar men installationen av kvarn och tank har en 
stor kostnad initialt jämfört med kärlsystem. Sedan kostar drift och underhåll vilket 
inkluderar vatten- och elförbrukning (Avfall Sverige 2011). Investeringen kan dock ersätta 
behovet av kylt soprum som annars kan vara ett behov i större verksamheter. Detta eftersom 
malningen i kvarnen frigör syror som sänker pH-värdet och gör att den biologiska processen 
klingar av. Behandlingsavgiften kan vara något lägre än vid kärlsystem eftersom matavfallet 
redan är förbehandlat och för verksamheten där det är långa transportsträckor är det positivt 
med kvarnsystem eftersom de inte behöver tömmas lika ofta (Avfall Sverige 2007). 
 
Systemet är positivt både för köks- och tömningspersonal ur arbetsmiljösynpunkt. I det 
större systemet slipper kökspersonalen bära säckar, hinkar eller kantiner till soprummet och 
i båda systemen slipper tömningspersonalen hantera tunga matavfallskärl. Eftersom 
systemet är slutet är det också hygieniskt då det inte uppstår något kladd eller lukt (Avfall 
Sverige 2011). En annan fördel är att både fast och flytande matavfall kan behandlas med 
matavfallskvarn och tank. Dock tar de stora systemen ganska mycket plats vilket gör att det 
kan vara svårt att införa systemet i befintliga utrymmen utan ombyggnad. De kan däremot 
med fördel etableras vid ny- eller ombyggnad. Matavfallet från både stora och små system 
måste behandlas genom rötning (Avfall Sverige 2007). 
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4.2.2 Separata kärl 
Vid insamling i separata kärl sorterar personalen matavfallet inne i köket innan det bärs ut 
till avfallsutrymmet och kärlet. För sorteringen inne i köket finns det många olika behållare, 
hinkar eller ställ som kan användas beroende på om insamlingen sker i pappers- eller 
bioplastpåsar (Avfall Sverige 2007). Den vanligaste kärlstorleken för insamling av matavfall i 
verksamheter är 140 liters kärl. Kärlen kan vara helt täta eller ventilerade. Ventilerade kärl 
medför att en del av fukten avgår innan tömning vilket gör att kärlen inte är lika tunga (Avfall 
Sverige 2011). Vid mycket blött avfall är dock täta kärl att föredra för att undvika läckage av 
vätska genom ventileringen (Avfall Sverige 2007). 
 
Papperspåsar fungerar bra till mindre verksamheter som exempelvis caféer och restauranger 
med måttliga mängder matavfall. Vid större mängder eller där matavfallet är blötare kan 
bioplastpåsar vara att föredra (Avfall Sverige 2007). Det förekommer också att verksamheter 
använder insatssäckar i kärlen för att inte behöva rengöra dem lika ofta (Avfall Sverige 2011). 
Påsar av bioplast ger oftast en större rejektmängd och kan förorena slutprodukten då de inte 
hinner brytas ner innan behandlingens slut. Om avfallet rötas kan biopåsen också orsaka 
olika problem som att smälta fast på varm utrustning och trassla in sig i rörliga delar. 
Kompostanläggningar har en enklare hantering och bioplasten går att avskilja under 
processen vilket gör att både bioplast och papperspåsar accepteras (Avfall Sverige 2007).  
 
För tömning av kärlen används vanligtvis traditionella insamlingsfordon, bak- eller sid-
lastare. Baklastare används i större utsträckning med begränsad eller utan komprimering då 
matavfallets fukthalt gör att det annars finns risk för läckage. Bilarna bör också förses med 
tätningar för att minska spill av pressvätska (Avfall Sverige 2011). Det finns också special-
fordon som är anpassade för insamling av matavfall genom att de har hög inlastning, saknar 
komprimeringsfunktion eller har aggregat som är ytbehandlat för att klara av den sura miljön 
som uppstår vid insamling av matavfall (Avfall Sverige 2007).  
 
System med separata kärl är positivt ur ekonomisk synpunkt då investeringen normalt 
begränsas till kärl och eventuell utrustning i köket. Om hämtningen kan samordnas med 
hämtning i hushållen blir det ännu positivare (Avfall Sverige 2007).  
 
Separata kärl för matavfall kräver att det finns utrymme i soprummet men många gånger går 
det att ordna genom att ta bort kärl för brännbart avfall eller ändra hämtningsfrekvensen. 
Risken för att främmande föremål ska följa med matavfallet är högre vid kärlsortering än i 
kvarnsystem (Avfall Sverige 2007). Däremot är det lättare att kontrollera avfallet i kärl än 
vad det är efter att det slängts i ett kvarnsystem (Naturvårdsverket 2002). Då matavfallet 
samlas in i kärl krävs det att behandlingsanläggningen har någon form av förbehandling. Till 
rötning krävs det oftast en mer krävande förbehandling än vad som krävs vid kompostering 
(Avfall Sverige 2007). 
 
Systemet fungerar mindre bra för de restauranger som ibland har väldigt blött matavfall. 
Restauranger och storkök har oftast mer och tyngre matavfall än hushållen vilket medför att 
kärlen blir tunga och svåra att hantera för tömningspersonalen. Därför är det viktigt att inte 
ha för stora kärl och att kommunen ställer krav på transportvägen. Ett annat problem ur 
arbetsmiljösynpunkt är risk för mögel, lukt och flugor som uppstår vid smutsiga kärl. Detta 
går dock i viss mån att underlätta med insatssäckar och regelbunden tvätt av kärlen. (Avfall 
Sverige 2007). Utrymmena för matavfallssortering i kärl kan ibland behöva vara kylda av 
hygieniska skäl, detta kan också göra att matavfallet inte behöver hämtas lika ofta (Avfall 
Sverige 2011). 
 
4.2.3 Matavfallskvarn kopplad till avloppsnätet 
Detta system liknar matavfallskvarn kopplat till tank men istället för att matavfallet 
transporteras till en tank transporteras det via avloppsnätet till reningsverket där det 
behandlas tillsammans med spillvattnet. Kvarnen är installerad i en eller flera diskhoar i 
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köket där matavfallet mals ner (Avfall Sverige 2011). Den stora fördelen är att systemet är lätt 
att installera och inte tar något extra utrymme (Avfall Sverige 2007).  
 
Kommunen bestämmer om det är tillåtet med matavfallskvarn kopplat till avloppsnätet och 
ofta används det i de kommuner som har utrymme att tillföra organisk substans i 
reningsverket (Naturvårdsverket 2002). För att återföring av näringsämnen ska kunna ske 
krävs det att reningsverket är REVAQ certifierat och om energin ska tas tillvara krävs det att 
reningsverket har biogasproduktion. På ledningsnätet sker det dock en viss nedbrytning som 
bidrar till en energiförlust och en viss förlust av näringsämnen som stora delar av kvävet 
(Avfall Sverige 2011). Det finns en risk för luktproblem, korrosion och igensättning i 
betongrören (Avfall Sverige 2007). 
 
En variant på denna metod är att innan avloppsvattnet leds ut på ledningsnätet passerar det 
en matavfallstank och en fettavskiljare. Matavfallstanken är en modifierad fettavskiljare där 
matavfallet samlas upp. Efter den samlar en fettavskiljare upp fettet i vattnet innan vattnet 
rinner vidare till avloppsnätet. Matavfallstanken töms sedan med en slamsugbil. Metoden 
fungerar bra för de kommuner som har hårdare krav på suspenderande ämnen i spillvattnet 
(Stockholm Vatten 2011).  
 
4.2.4 Container 
Matavfallssortering i container förekommer från några större livsmedelverksamheter i 
Sverige. Containern bestå av inkast, kvarn, kompressor och lagringstank och kan placeras i 
ett särskilt utrymme inne i fastigheten eller utanför (Avfall Sverige 2007). Storleken på 
containern kan variera mellan 1 m³ och 10 m³ och för vissa modeller så finns det kylning 
vilket kan lämpa sig bra vid insamling av matavfall. För tömning av container kan lastväxlare, 
baklastare eller frontlastare användas. Värt att ha i åtanke är att frontlastare kräver stort 
utrymme vid tömning (Avfall Sverige 2011). 
 
4.2.5 Sopsug 
Systemet bygger på automatiskt internhantering där avfallet transporteras med hjälp av ett 
luftflöde inom eller mellan flera fastigheter. Luftflödet skapas med en eller flera fläktar som 
sedan transporterar avfallet under jord. Det finns två typer av sopsug; stationär och mobil. 
Skillnaden på dem är att den stationära sopsugen har ett litet lager under sopinkastet som 
några gånger om dagen töms då luftströmmarna förflyttar avfallet till en stationär upp-
samlingsplats, exempelvis en container, som sedan töms med en sopbil. Vid den mobila 
sopsugen finns det ett större lager under sopinkastet som sedan töms genom att en sopbil 
angör vid en dockningspunkt och sedan suger avfallet genom transportrören till bilen. 
Matavfallet transporteras i samma rör som övrigt avfall men i olika omgångar, gäller båda 
systemen (Avfall Sverige 2011).  
 
Sopsugen har många fördelar men används i begränsad omfattning i verksamheter. Metoden 
har hög kapacitet, innebär hög servicenivå för kunden, är bra ur arbetsmiljösynpunkt. 
Eftersom systemet är placerat under jord så tar utrustningen liten plats vilket gör att den 
lämpar sig bra i svåråtkomliga och trånga områden. Investeringskostnaden är dock mycket 
hög vilket gör att den inte används i så stor utsträckning (Naturvårdsverket 2002).  
 
4.2.6 Optisk sortering 
I kommuner som har valt systemet optisk sortering slängs alla olika fraktioner i samma kärl 
med olika färger på påsarna. Matavfall sorteras exempelvis i gröna påsar medan brännbart 
avfall sorteras i blå. Avfallspåsarna transporteras sedan till en optisk sorteringsanläggning 
där påsarna leds på band och optiska kameror läser av påsens färg. En avslagarspade slår 
sedan ner påsarna till ett underliggande band. De påsar som inte är godkända och löst avfall 
passerar rakt igenom sorteringen och behandlas vanligtvis genom förbränning. I kommuner 
som har valt det här systemet sorterar verksamheter antingen matavfallet i olikfärgade påsar 
eller i separata kärl, det varierar från kommun till kommun. (Avfall Sverige 2011). 



 

22 
 

 
Vid utbyggnad av det här systemet behövs det inte några nya kärl utan bara andra påsar. Det 
krävs inga speciella insamlingsfordon men skruvkomprimering bör dock inte användas då 
det riskerar att påsarna går sönder. För att matavfallet ska kunna behandlas måste påsarna 
sprättas upp och skiljas från avfallet vilket medför att en del av matavfallet följer med plast-
påsen (Naturvårdsverket 2002). 
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5. Diskussion 
 
5.1 Metodval 
 
5.1.1 Enkätundersökning 
För att undersöka attityder och problemupplevelser hos restauranger i centrala Umeå runt 
avfallssortering skickades en enkät till 55 restauranger innanför Västra Esplanaden, Östra 
Kyrkogatan, Järnvägsallén och Älven. Anledningen till att restaurangerna valdes i centrala 
Umeå var att det ansågs vara störst koncentration av restauranger i det området plus att de 
restaurangerna har de svåraste förhållandena med avsikt till förändring.  
 
Enkäten adresserades till restaurangen och inte någon specifik person i verksamheten 
eftersom det inte fanns några uppgifter på kontaktpersoner i adresslistan som användes. Det 
är därför svårt att veta vem som besvarat enkäten eller vilken vetskap den personen har om 
restaurangens avfallssortering. Det gör också att upplevelsen av sorteringen blir personlig 
och kanske inte representerar hela restaurangens upplevelse. Det kan också ha medfört att en 
del av restaurangerna inte besvarade enkäten då det inte var någon som kände ansvar för 
den. Numreringen som placerades högst upp på enkätformuläret kan också ha medfört att 
restaurangerna valde att inte besvara enkäten trots att det intygades i följebrevet att ingen 
annan skulle ta del av de enskilda svaren. Det är möjligt att de trodde att enkäten inte var helt 
anonym. Det fanns en tanke på denna risk då enkäten skickades men den upplevdes som 
relativt liten och möjligheten att skicka ut påminnelser med en kopia av enkäten till de som 
inte svarat vägde tyngre.  
 
Bundna svarsalternativ på frågorna valdes istället för öppna frågor för att de skulle vara 
enklare och snabbare för respondenten att besvara. Resultatet blir även mer entydigt och 
enklare att sammanställa. Det är dock en risk att respondenterna styrs av svarsalternativen 
eller att de inte hittar ett svarsalternativ som passar. För att underlätta för respondenterna 
gavs det därför möjlighet att välja svarsalternativ Annat och sedan skriva i fritext på de frågor 
som kunde tänkas ha fler svar. På svarsalternativen valdes det att inte ha något mitten-
alternativ. Exempelvis så valdes alternativen Mycket bra, Bra, Varken bra eller dåligt och 
Dåligt. Svarsalternativet Mycket dåligt uteslöts. Detta för att tvinga fram ett mer aktivt 
ställningstagande från respondenterna som då inte bara kan välja mittenalternativet.  
 
För att inte avskräcka respondenterna hölls längden på enkäten nere till två sidor. Om 
enkätformuläret är allt för långt finns det en risk att den upplevs som tidskrävande samt 
besvärlig att besvara och att respondenterna väljer att inte svara. 
 
I enkäten ombads respondenterna som svarade Ja på fråga 10 att svara på de efterföljande 
frågorna; 11, 12 och 13. De som svarade Nej ombads istället svara på frågorna 14, 15, 16 och 
17. Vetskapen fanns att det i området både finns restauranger som idag sorterar ut sitt 
matavfall och de som inte gör det. För att inte utesluta någon av dem så gjordes därför olika 
frågor till dem. Detta verkar dock ha medfört viss förvirring då några av respondenterna som 
svarade Ja på fråga 10 även valde att svara på frågorna 14-17. Detta kan bero på att de missat 
texten som sa att de skulle fortsätta till fråga 18. För att undvika det här hade texten kunnat 
göras tydligare eller så hade information om vilka frågor som skulle besvaras vid Ja eller Nej 
finnas bredvid fråga 10. Det var ingen av de som svarade Nej som svarade på frågorna som 
riktade sig till Ja-svararna vilket talar för att en beskrivande text vid fråga 10 hade varit att 
föredra.  
 
Svaren på fråga 14-17 som besvarades av de respondenter som svarade Ja på fråga 10 togs 
med i resultatet trots att de egentligen inte skulle ha besvarat frågan. Detta för att de inte 
bedöms förändra resultatet nämnvärt. Alla Ja-svararnas svar är dock redovisat i texten till 
varje fråga för att en bedömning med eller utan deras svar ska kunna göras.  
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Vid postenkäter som den här får man räkna med ett större bortfall. Antalet som svarar på 
enkäten varierar kraftigt från undersökning till undersökning. I denna undersökning blev 
svarsfrekvensen 43,6 procent. Anledningen till att det är ett så stort bortfall kan bland annat 
tänkas bero på ointresse att delta, glömska, tidsbrist, borttappade svarsformulär eller att rätt 
person inte fanns på plats. Så här i efterhand hade det gått att skicka enkäten till en större 
population för att få fler svar. Utformning och utskick tar inte mer tid vid ett större utskick. 
Hanteringen och sammanställningen tar dock mer tid men den tiden fanns. En alternativ 
population hade kunnat vara alla Umeås restauranger alternativt hela centrum. Det hade 
kunnat ge ett bättre resultat med tydligare samband.  
 
Intervjuer hade kunnat användas som alternativ metod för undersökningen av attityder och 
problemupplevelser hos restaurangerna. Intervjuer hade kunnat hållas med utvalda 
restauranger i samma område som enkäten skickades till. Detta hade kunnat ge en djupare 
förståelse för restaurangernas upplevelse av sorteringen. Det hade inte gått att intervjua lika 
många restauranger men mellan 5-10 restauranger hade kunnat intervjuas inom tidsramen.  
 
5.1.2 Litteraturstudie 
För att undersöka olika sorteringsmetoder valdes litteraturstudie som metodval. Metoden 
har gett en övergripande bild av sorteringsmetoderna som används i Sverige och det aktuella 
kunskapsläget. Det finns säkerligen mer information att hämta inom området vilket gör att 
litteraturstudien inte kan sägas vara allomfattande. Metoden bedöms dock ha fungerat bra 
för att hämta in informationen och har fullföljt den delen av syftet med examensarbetet.  
 
Som komplement till litteraturstudien hade intervjuer med restauranger som redan sorterar 
till sitt matavfall med olika sorteringsmetoder kunnat utföras. Det hade kunnat ge en mer 
specifik bild av de olika metoderna med personliga erfarenheter. 
 
 
5.2 Hur upplever restaurangerna avfallssorteringen idag? 
Restaurangerna har en ganska positiv inställning till sortering av avfall i allmänhet. Större 
delen av de tillfrågade restaurangerna sorterar mer än tre olika avfallsfraktioner och det var 
bara en restaurang som svarade att de bara har brännbart avfall. Majoriteten av 
restaurangerna ansåg också att de sorterade sitt avfall i hög till måttlig grad. Dock säger detta 
ingenting om den aktuella sorteringsgraden för de olika fraktionerna. Det kan vara mycket av 
exempelvis plast- och pappersförpackningarna som ändå läggs i brännbart istället för 
respektive fraktion. Men det visar att de flesta restauranger som svarade på enkäten har 
rutinerna inne för sortering för flera olika fraktioner och anser att de sorterar stora delar av 
sitt avfall. Det var också en stor andel av respondenterna som svarade att de tycker att det 
fungerar bra att sortera sitt avfall idag vilket bådar gott för fortsatt sortering och utbyggnad 
för fler utsorterade fraktioner som exempelvis matavfall.  
 
Det var en liten andel av respondenterna som uppgav att de idag sorterar ut sitt matavfall. 
Detta var väntat då det främst är kommunala verksamheter som exempelvis förskolor som 
sorterar ut sitt matavfall i kommunen. Värt att nämna är att det var större andel än väntat 
som svarade att de sorterar sitt matavfall från vad som framkommit vid samtal med 
handledaren på UMEVA. Detta kan bero på att restaurangerna använder sig av andra 
entreprenörer istället för UMEVA eller att de vill framstå i bättre dager.  
 
Eftersom det var så få som svarade att de sorterar sitt matavfall är det svårt att dra några 
slutsatser för vad restaurangerna tycker om matavfallssorteringen idag. Det man kan säga är 
att de som svarade tycker att det går relativt bra att sortera matavfallet. De två respondenter 
som uppgav att de har Kvarnsystem kopplat till tank svarade att de båda har haft teknik-
problem. Det hade varit intressant att veta vilken typ av teknikproblem som uppstått och om 
det har med själva modellen av kvarnsystem kopplat till tank att göra eller om det var ett mer 
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allmänt problem. I Uppsala har det också varit teknikproblem på en verksamhet med kvarn 
kopplad till tank. De blev tvungen att byta kvarnsystem för att få bukt med problemet. Det 
kan därför vara värt att undersöka olika modeller och tekniker på UMEVA för att kunna göra 
rekommendationer för olika kvarnsystem i framtiden. 
 
 
5.3 Hur ser restaurangerna på en framtida matavfallssortering? 
Av svaren på enkäten att döma så finns det en vilja hos de tillfrågade restaurangerna att börja 
sortera sitt matavfall. Två tredjedelar säger att de hade velat sortera ut matavfallet och de 
flesta anser också att de har bra möjligheter för att sortera matavfallet i framtiden. Andelen 
som var positiva var överraskande stor. Detta kan bero på en missfördelning i intresse mellan 
de restauranger som besvarade enkäten och de som valde att inte göra det. De som besvarade 
enkäten kan ha varit mer intresserade av att sortera matavfall och valde därför att besvara 
enkäten. De som inte skickade in något svar kan ha saknat intresse av matavfallssortering 
och därigenom varit mer negativt inställda.   
 
För att motivera restaurangerna till att sortera matavfallet i framtiden kommer UMEVA 
eventuellt lägga en ekonomisk avgift på dem som inte sorterar sitt matavfall. En sådan avgift 
upplevs som förvånansvärt positivt av restaurangerna som besvarade enkäten. Även här kan 
den positiva inställningen bero på att de som besvarat enkäten har ett större intresse för 
sortering av matavfall än de som valde att inte svara. På frågan ”Vad skulle få er att sortera ut 
matavfallet?” uppgavs ekonomisk motivation av flest respondenter. Detta tillsammans med 
information och praktisk hjälp på plats kan därför vara ett bra sätt att nå målet i den 
kommunala avfallsplanen att få 30 procent av verksamhetsutövarna att sortera ut matavfallet 
till år 2016.  
 
Att sortera matavfall är frivilligt för alla verksamheter och går att göra om man vänder sig till 
UMEVA. Trots det är det bara en handfull verksamheter som idag sorterar sitt matavfall. På 
frågan vad som skulle kunna begränsa restaurangernas möjligheter att sortera matavfallet i 
framtiden har en respondent svarat att det inte går i dagsläget för att det inte finns någon 
som tar emot det. På samma fråga har en annan respondent svarat att de inte vet vart man 
ska vända sig. De här tre sakerna får mig att tro att restaurangerna kanske helt enkelt inte vet 
att det går att sortera ut matavfallet som restaurang idag även om de skulle vilja. För att öka 
matavfallssorteringen kan det därför räcka en bit på vägen att UMEVA bara informerar 
restaurangerna att de erbjuder system för sortering av matavfall.  
 
Restaurangerna som besvarade enkäten uppskattar att de slänger mycket små mängder mat 
efter varje dag. Två tredjedelar av restaurangerna svarade att de slänger mellan 0-10 procent 
efter varje dag. Detta kan diskuteras då detta upplevs som en underskattning av andelen 
slängd mat. I en rapport från SMED framkommer det att vid plockanalyser i restauranger var 
62 procent av matavfallet som uppkommer onödigt (SMED 2013). Anledningen till att 
restaurangerna underskattar hur mycket matavfall de kasserar kan ha flera anledningar. 
Formuleringen på frågan i enkätformuläret kan misstolkats, i efterhand hade ordet ”onödigt” 
kunnat användas för att förtydliga innebörden på frågan. En annan anledning kan vara att 
restaurangerna inte vill skriva ut hur mycket mat de egentligen slänger eller så vet de inte hur 
mycket mat som kasseras efter varje dag.  
 
Fastighetsägaren är ofta de som står som kund på abonnemangen hos UMEVA. Det är också 
fastighetsägaren som kan ta beslut om ombyggnationer av avfallsutrymmen eller olika 
installationer i fastigheten. Det är därför viktigt att kommunikationen med fastighetsägaren 
fungerar bra för restaurangen om de vill börja sortera matavfallet. Det var ingen av 
restaurangerna som ansåg att deras kommunikation med fastighetsägaren fungerade dåligt. 
Den övervägande majoriteten ansåg att kommunikationen fungerade bra eller till och med 
mycket bra. I vissa fall kan restaurangen själva äga fastigheten och är då också 
fastighetsägare. I enkäten framgår det inte ifall restaurangerna själva äger fastigheten men 
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kommunikationen skulle då automatiskt fungera bra och de kan då göra de installationer 
eller utbyggnader som behövs. Essensen i frågan är därför kvar. 
 
 
5.4 Sorteringsmetoder för matavfall 
Matavfallskvarn kopplad till avloppsnätet, Container, Sopsug och Optisk sortering är alla 
sorteringsmetoder som är mindre vanliga eller som främst används vid insamling av 
matavfall i hushåll. De är därför beskrivna i mindre utsträckning i resultatet och kommer inte 
diskuteras i någon större utsträckning annat än varför de inte är lämpliga i Umeå. Det är inte 
godkänt att installera matavfallskvarn kopplat till avloppsnätet i Umeå vilket gör att metoden 
inte kommer att användas. För sopsug och optisk sortering krävs det stora ekonomiska 
investeringar innan de går att använda i Umeå. Sopsug hade eventuellt kunna bli aktuellt ifall 
det skulle byggas ett helt nytt område i Umeå och man kunde bygga systemet under det 
området. Men det är högt osannolikt att metoden skulle användas ändå. Container används 
bara på ett fåtal verksamheter i hela Sverige, metoden är vanligare i andra länder. 
 
Det främsta problem som kommer upp i enkäten vid sortering av avfall är bristen på 
utrymme. Detta beskrivs som det största problemet vid sorteringen redan idag och är också 
angivet som den främsta begränsningen för möjligheten att sortera ut matavfallet. Att införa 
ett nytt system för sortering av matavfall kommer att ta plats vilket gör det extra viktigt att 
jobba med olika system och lösningar för att undvika detta problem. Utrymmesbrist går 
bland annat att kringgå genom att justera hämtningsintervallet vid hämtning i kärl, om- eller 
utbyggnation och ifall problemet ligger vid utrymmesbrist inne i fastigheten går det att 
använda kvarnsystem med tank som placeras utanför. Det framgår också av uppgifterna från 
Göteborgs stad att personlig kontakt och platsbesök är mycket betydelsefullt för att kunna 
ordna med en fungerande lösningar inne i lokalen.  
 
Tabell 9. Sammanställning av för- och nackdelar för matavfallssortering i separata kärl och kvarnsystem kopplat 
till tank. 

Separata kärl Kvarnsystem kopplat till tank 
 

Fördelar 

 Billigt 

 Mindre utrymmeskrävande 

 Bättre kontroll av matavfallet 

 

Fördelar 

 Fungerar bättre i större verksamheter 

 Minskar avfallsvolymen 

 Kan ersätta behovet av kylt soprum 

 Lägre behandlingsavgift 

 Bättre arbetsmiljö för både köks- och 
tömningspersonalen 

 Mer hygieniskt 

 Går att samla in både fast och flytande 
matavfall 

 Hämtningen kan utföras mer sällan 
 

 

Nackdelar 

 Risk för främmande föremål 

 Kräver förbehandling 

 Fungerar dåligt vid stora och blöta 
avfallmängder 

 Arbetsmiljön för tömningspersonalen 
är dålig då kärlen ofta är tunga 

 Mindre hygieniskt 
 

 

Nackdelar 

 Dyrt  

 Utrymmeskrävande 

 
I tabell 9 kan man se att kvarnsystem kopplat till tank har fler fördelar och färre nackdelar än 
sortering i separata kärl. Kvarnsystem är bättre ur arbetsmiljösynpunkt då det ger ett bättre 
flyt i arbetet inne i köket och underlättar tömningen för tömningspersonalen. Systemet är 
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också mer hygieniskt än sortering i separata kärl och det går att samla in mycket blött avfall 
utan att det uppstår problem. Men kvarnsystem är dyra att installera och utrymmes-
krävande så är därför svåra att motivera för mindre restauranger.  
 
Kvarnsystem fungerar bättre i stora restauranger där det uppkommer mycket och blött 
matavfall. Sortering i separata kärl fungerar bättre i mindre restauranger där det inte finns så 
mycket utrymme att lägga på sortering och där det inte uppstår så stora mängder matavfall. 
En kombination av båda dessa system är därför att föredra eftersom restauranger skiljer sig 
så mycket från varandra. I Umeå kommuns föreskrifter för avfallshanteringen beskrivs en 
gräns för när verksamheter måste använda kvarnsystem. Det är bra att ha en gräns fastslagen 
för när de ska använda de olika systemen för att underlätta i införandeprocessen. Men den 
uppfattning jag har fått genom examensarbetet är att man bör använda kvarnsystem i så stor 
utsträckning som möjligt.  
 
 
5.5 Ett eventuellt matavfallsinförande i restauranger 
Just nu bereds förslaget från avfallsutredningen inom riksdagskansliet. Utslaget av beslutet 
är avgörande för om Umeå kommun kommer att införa matavfallssortering för verksamheter 
eller inte. Det är främst ett beslut i förslaget om ändring av definitionen av hushållsavfall som 
krävs. Ifall förslaget går igenom betyder det att verksamheterna själva ska se till att sortera 
sitt matavfall och att Umeå kommun inte kan ta något ansvar för detta. Risken med att 
verksamheterna själva ska ta ansvar för att sortera ut sitt matavfall är att det inte kommer att 
göras i samma utsträckning som om kommunerna hade haft hand om insamlingen. Det är 
synd då matavfallet från restauranger håller en så hög kvalitet. Ett beslut i den här riktningen 
skulle ställa högre krav på miljöförvaltningarna runt om i Sverige för att kontrollera att 
matavfallet sorteras ut. Det är krav som jag tror kan bli svåra att upprätthålla. Om det istället 
beslutas att kommunerna ska fortsätta ansvara för hushållsavfallet kan Umeå kommun ta ett 
beslut och UMEVA fortsätta med sina planer och införa matavfallssortering även för 
verksamheterna i kommunen.  
 
Det nya etappmålet, som beslutades 2012, uppmanar till utökad matavfallssortering från 
hushåll, storkök, butiker och restauranger i Sverige. Mins 50 procent av matavfallet ska 
behandlas biologiskt så att växtnäringen tas tillvara och minst 40 ska behandlas så att 
energin också tas tillvara senast år 2018. För att detta ska vara möjligt krävs det att de 130 
kommuner som inte erbjuder system för matavfallsinsamling börjar införa det. Men de 
kommuner som idag samlar in matavfallet måste fortsätta och jobba med att större mängder 
matavfall samlas in i kommunen. Ett sätt kan vara att samla in från verksamheter om det inte 
görs i dagsläget.  
 
Efter att ett införande av matavfallssortering skett i verksamheter säger erfarenheterna från 
andra kommuner att det är viktigt att fortsätta informera kunderna om miljönyttan och 
vikten av att hålla en god kvalitet för att hålla mängden utsorterat matavfall uppe. I Uppsala 
märkte man att matavfallsmängderna var större i början av införandet och minskade med 
tiden vilket kan bero på att restaurangerna får en visuell bild av hur mycket mat de egentligen 
slänger.  
 
 

5.6 Förslag till vidare utredning 
Ifall UMEVA beslutar att införa en ekonomisk avgift som ska motivera verksamheter att 
sortera ut sitt matavfall hade det varit intressant att undersöka om restaurangernas attityder 
förändras efter införandet och om de upplevda problemen också blev problem. En annan 
alternativ undersökning som hade kunnat vara intressant är ifall avfallsutredningens förslag 
går igenom och alla verksamheter själva ska ta ansvar för utsorteringen av matavfall. I vilken 
omfattning skulle verksamheterna då införa matavfallssortering jämfört med verksamheter i 
andra kommuner där matavfallssortering redan är infört?  
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6. Slutsatser 
 

 Restaurangerna som svarade på enkäten har en relativt positiv inställning till sortering av 
avfall i största allmänhet. Restaurangerna sorterar idag många olika fraktioner, anser att 
de sorterar mycket av sitt avfall och tycker att avfallssorteringen fungerar bra idag. 
 

 Det finns risk för att vissa kvarnsystem kan medföra vissa tekniska problem. Det kan 
därför vara värt att utreda om det beror på modellen eller är allmänna problem som går 
att undvika genom en bättre förståelse för själva systemet.  
 

 Kommunikationen mellan fastighetsägaren och respondenterna anses fungera bra vilket 
bådar gott för ett framtida införande då det är helt avgörande för att restaurangerna ska 
kunna sortera ut sitt matavfall.  
 

 Utrymmesproblem är det främsta problemet för matavfallssorteringen som upplevs av 
restaurangerna. Det är därför viktigt att jobba med restaurangerna på plats för att kunna 
hitta lösningar för en tillfredsställande sortering.  
 

 De tillfrågade restaurangerna är positiva till en ekonomisk avgift för att motivera 
matavfallssorteringen i Umeå. Tillsammans med information och praktisk hjälp kan det 
utgöra ett bra system för införande av matavfallssortering på restauranger i kommunen.  
 

 En kombination av matavfallssortering i separata kärl och kvarnsystem kopplat till tank 
anses vara bra för matavfallssortering i restauranger eftersom ingen sorteringsmetod 
fungerar i alla verksamheter.  

 
 
6.1 Förslag till UMEVA 
För att nå målet i den kommunala avfallsplanen att 30 procent av verksamhetsutövarna ska 
välja att sortera ut matavfallet till år 2016 anses en ekonomisk avgift vara en bra motivation. 
Detta tillsammans med information och praktisk hjälp på plats kan få fastighetsägarna med 
restauranger att ansluta sig till matavfallssortering. För insamlingen hos restaurangerna är 
kvarnsystem kopplat till tank i kombination med insamling i separata kärl sorterings-
metoderna som passar de flesta verksamheter.  
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Bilaga 1 
 
Matavfallssortering på restauranger 
 
Hejsan! 
Denna enkätundersökning genomförs av mig, Malin Öhrvall, i samarbete med UMEVA, 
Umeå vatten och avfall. Jag läser Miljö- och hälsoskydd och enkätundersökningen är en del 
av mitt examensarbete som genomförs nu under hösten 2012.  
 
Enkäten skickas till alla restauranger i centrala Umeå och syftet är att i första hand 
undersöka hur ni ser på avfallssortering och vilka möjligheter ni har till matavfallsortering. 
Det tar ungefär 10 min att besvara enkäten och det är helt frivilligt men jag uppskattar 
mycket att ni tar er tid och besvarar enkäten eftersom det har en stor betydelse för resultatet 
av examensarbetet. För er är det en möjlighet att påverka framtida förslag och 
lösningar för matavfallssorteringen hos verksamheter i kommunen.  
 
Enkäten besvarar ni genom att kryssa i den ruta som passar er restaurang bäst. Endast ett 
alternativ per fråga ska markeras om inget annat anges. Enkäten skickar ni sedan in med det 
medföljande svarskuvertet, UMEVA står för portot.  
 
Vänligen skicka enkäten senast 7 december. 
 
Svaren på enkätundersökningen är anonyma. Numreringen i hörnet är bara till för att jag ska 
veta vilka svar jag har fått in och så att de som svarat inte behöver få en påminnelse. Ingen 
annan kommer att få ta del av de enskillda svaren. Jag kommer sedan att sammanställa och 
bearbeta svaren i examensarbetet som i sin tur kommer att läggas ut på UMEVAS hemsida: 
http://umeva.se/jobbskola/examensarbeten/ där ni kan läsa resultatet om ni vill.  
 
Har ni frågor kring enkäten eller examensarbetet kan ni ställa dem till mig via e-post: 
malin.ohrvall@umeva.se  
 
 

Tack på förhand! 
 
 
 
 
Malin Öhrvall i samarbete med UMEVA 

http://umeva.se/jobbskola/examensarbeten/
mailto:malin.ohrvall@umeva.se
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Bilaga 2       
           ______ 

ALLMÄNT       
1. Hur många portioner serverar ni varje vecka? 

 □ Mindre än 750 □ Mer än 1500 

 □ 750-1500  
 
2. Serverar ni buffé? 

 □ Ja □ Nej Om ”Nej” fortsätt till fråga 4.  
 
3. Hur ofta serverar ni buffé? 

 □ Minst 1 gång/dag □ Några gånger i månaden 

 □ Några gånger i veckan 
 
4. Hur mycket mat uppskattar ni att ni måste kassera varje dag? 

 □ Under 5 % □ 15-20 % 

 □ 5- 10 % □ Mer än 20 %  

 □ 10-15 % 
 
5. Hur anser ni att kommunikationen med er fastighetsägare fungerar? 

 □ Mycket bra □ Bra □ Varken bra eller dåligt □ Dåligt 
 
 
SORTERING 
6. Vilka fraktioner sorterar ni idag?  
 Här kan ni välja flera alternativ. 

 □ Krympfilm □ Glasförpackningar 

 □ Wellpapp □ Pappersförpackningar 

 □ Plastförpackningar □ Tidningar 

 □ Metallförpackningar □ Ingen fraktion (har bara brännbart) 

 □ Annat  I så fall vad:_______________________________ 
 
7. Vilka problem ser ni med sortering av avfall? 
 Här kan ni välja flera alternativ. 

 □ Ser inga problem □ Besvärligt 

 □ Dyrt □ Tidsbrist 

 □ Svårt att få in rutinerna  □ Dåligt med utrymme 
 □ Annat I så fall vad:_______________________________ 
 
8. I vilken omfattning anser ni att ni sorterar ert avfall? 

 □ Hög grad □ Måttlig grad □ Liten grad □ Sorterar inte allt 
    Om ”sorterar inte alls” fortsätt till fråga 10. 

     
9. Hur tycker ni att det fungerar att sortera avfallet? 

 □ Mycket bra □ Bra □ Varken bra eller dåligt □ Dåligt 
 
MATVAFALL 
10. Sorterar ni ut matavfall idag? 

 □ Ja □ Nej Om ”Nej” fortsätt till fråga 14. 
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11. Vilken sorteringsmetod använder ni för sorteringen av matavfall? 

 □ Bruna kärl för matavfall □ Säckar för enbart matavfall 

 □ Container för matavfall □ Matavfallet hämtas till djurfoder 

 □ Kvarnsystem kopplat till tank eller behållare 

 □ Annat I så fall vad:_______________________________ 
 
12. Hur tycker ni att det fungerar att sortera ut matavfallet idag? 

 □ Mycket bra □ Bra □ Varken bra eller dåligt □ Dåligt 
 
13. Vilka problem uppstod då ni började sortera matavfallet? 
 Här kan ni välja flera alternativ. 

 □ Det uppstod inga problem □ Svårt att få in rutinen 

 □ Problem med utrymme □ Tekniska problem 

 □ Vet inte  

 □ Annat I så fall vad:______________________________ 
 
  Fortsätt nu till fråga 18. 

 
14. Hade ni velat sortera ut matavfallet? 

 □ Ja □ Nej 
 
15. Vad skulle få er att sortera ut matavfallet? 
 Här kan ni välja flera alternativ. 

 □ Ekonomisk motivation □ Information om tekniker och miljönytta 

 □ Lagkrav   □ Vet inte  

 □ Annat I så fall vad:_______________________________ 
 
16. Hur ser ni på möjligheterna att sortera ut matavfallet i framtiden? 

 □ Goda möjligheter □ Måttliga möjligheter □ Små möjligheter □ Inga möjligheter 
 
17. Vad är det som skulle kunna begränsa era möjligheter att sortera ut 

matavfallet? 
 Här kan ni välja flera alternativ. 

 □ Motivation □ Utrymme 

 □ Ekonomi □ Vet inte 

 □ Vet inte var man ska vända sig 

 □ Annat I så fall vad:_______________________________ 
 
18. I framtiden kanske det kommer att införas en ekonomisk avgift för 

verksamheter som inte sorterar ut sitt matavfall. Vad tycker ni om ett 
sådant införande? 

 □ Mycket bra □ Bra □ Varken bra eller dåligt □ Dåligt 
 

 
Tack för er medverkan! 
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