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Abstract 
 
The waste management in Grocery stores: 
The waste management and disposal of waste in grocery stores 
in Örnsköldsvik and Kramfors municipality.   
 
 
Jonas Ejner 
 
 
The purpose of this report was to find out if grocery stores in Örnsköldsvik and Kramfors 
municipality recycle their producer responsibility package waste, hazardous waste and their 
food waste and in what way they get rid of their waste. Are there any differences in how these 
two municipalities does it? Are there any variance between different stores depending on 
size, location and finally come up with suggestions for improvements. To find out the answer 
to this questions phone interviews with 25 grocery stores in these two municipalities were 
conducted. The results from the survey shows that grocery stores in both municipalities sort 
out their producer responsibility package waste and hazardous waste to a great extent. Only 
four stores indicated that they sorted out food waste. Responses were varied regarding in 
what way the grocery stores get rid of their waste. Some stores get their waste picked-up by 
the municipality and others by different entrepreneurs. One of the big food chains have a 
contract with an entrepreneur to pick up their waste at all the stores in this part of the 
country. Some of the suggested improvements are to minimize the amount of food waste that 
gets thrown away and clarify the laws on what waste that the municipality have monopoly on. 
The conclusion of this report is that grocery stores in these two municipalities are good at 
sorting out their waste except food waste.  
 
Key words: Grocery stores, Recycling, Producer responsibility waste, Waste laws.           
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1 Inledning  
 
Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Vi konsumerar som om resurserna aldrig kommer att ta 
slut. Det finns samband mellan en ökad ekonomisk tillväxt och mängden avfall som 
uppkommer (Östblom, Ljunggren-Söderman och Sjöström 2010).  
 
I hela EU genereras cirka 3 miljarder ton avfall varje år (Naturvårdsverket 2012b). År 2012 
genererade Sverige 153 miljoner ton icke-farligt avfall och 2,8 miljoner ton farligt avfall 
(Naturvårdsverket 2012a). Scenariot är att avfallsmängderna fortsätter att öka i Sverige och 
till år 2030 kommer avfallsmängden att hinna fördubblas om inte åtgärder vidtas 
(Naturvårdsverket 2012b). Jämfört med förr i tiden anses avfall idag inte längre vara skräp 
utan en resurs. Avfall betraktas inte längre som en samhällsbörda som med snabbast metod 
ska destrueras. (Europeiska Miljöbyrån 2014). Det finns idag stora intressen att ta vara på 
avfallet både ekonomiskt och miljömässigt genom att sortera upp de i fraktioner som sedan 
på ett miljömässigt hållbart sätt kan tas omhand (Naturvårdsverket 2012b).  
 
För hushåll finns idag goda möjligheter att hantera och sortera upp sitt avfall genom 
återvinningsstationer och återvinningscentraler som finns utspridda i landets kommuner 
(Nodava 2016). Det finns studier (Refsgaard och Magnussen 2009, Ordoñez et al. 2015) som 
utförts kring hur hushållen förhåller sig och gör med sitt avfall. För företag och verksamheter 
kan verkligheten se annorlunda ut. Deras möjligheter till hantering skiljer sig från hushållen 
och det är inte helt enkelt vilka regler och lagar som gäller för dem kring avfall, hur det ska 
hanteras och vem som har rätt att frakta bort de olika fraktionerna som finns (Nodava 2016).   
 
I en rapport från Naturvårdsverket (2002) behandlas företag som kan anses som goda 
exempel på hur avfallshantering kan se ut inom ett företag. Dessa är dock företag av den 
större genren som Volvo och Ericsson. De har ofta en välorganiserad avfallshantering som en 
del av deras verksamhet. För mindre företag och verksamheter är det inte lika lätt och 
självklart att med samma organisation och struktur jobba med avfallshantering. 
 
Det finns en rad tidigare studier (Andrée och Schütte 2010, Hammar och Henriksson 2014, 
Myhrberg 2014) som gjorts kring livsmedelsbutikerna och deras avfallshantering. Dessa är 
dock fokuserade på matavfall. Matavfall är högst relevant för livsmedelsbutiker men det får 
inte glömmas bort att även andra avfallsfraktioner uppkommer inom livsmedelsbutikerna 
som är intressanta. Avfallsfraktioner som kan ha värden både för butikerna och de som 
hämtar upp dessa och för det vidare. Studier som tar upp flera avfallsfraktioner och på vilket 
sätt det gör sig av med avfallet verkar vara negligerade.   
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här examensarbetet är att kartlägga om butikerna i Örnsköldsvik- och 
kramfors kommun utövar källsortering av producentansvarsförpackningar, farligt avfall och 
matavfall samt på vilket sätt det har valt att forsla bort sitt avfall på. Arbetet syftar sedan till 
att kunna föreslå förbättringsåtgärder för avfallshantering samt förslag till fortsatta studier 
inom området.  

 
Frågeställningar: 
• Har livsmedelsbutikerna sortering av producentansvarsförpackningar, farligt och 

matavfall? 
• Hur gör livsmedelsbutikerna sig av med sitt avfall?  
• Finns det någon skillnad hur livsmedelsbutikerna hanterar avfall beroende på kommun?  
• Skiljer det sig mellan stora och små livsmedelsbutiker angående avfallshanteringen? 
• Finns det skillnader mellan livsmedelsbutiker på landsbygden och tätort angående 

hantering? 
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• Vad tycker livsmedelsbutikerna om deras möjligheter att göra sig av med avfallet och vad 
skulle kunna förbättras? 

 
1.2 Avgränsningar 
Fokus kommer läggas på icke-branschspecifikt avfall som förpackningar som ingår i 
producentansvaret (plast, papp, glas, metall), det som motsvarar hushållsavfall, farligt avfall 
och matavfall. Det kommer inte läggas fokus på vilken mängd avfall butikerna har eller vad 
kostnaderna är för deras avfallshantering. 
 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 Lagstiftning 
Det viktigaste dokumentet för avfallshantering är avfallsdirektivet (2008/98/EG). I den lyfts 
den så kallade avfallshierarkin fram. Enligt avfallsdirektivet ska avfallshierarkin fungera som 
en grund för politiken och lagstiftningen kring avfall. Den innebär en prioriteringsordning i 
fem steg för avfallsarbetet där första steget innebär att minimera uppkomsten av avfall. 
Sedan följer de andra fyra stegen med återanvända, återvinna, energiåtervinning och längst 
ner på trappan är deponering (se figur 1). En annan viktig hörnsten i avfallsdirektivet är 
kravet på att alla medlemsländer ska ta fram ett nationellt program för att minska mängden 
avfall. Programmet ska innehålla mål och åtgärder som ska vidtas för att minimera mängden 
avfall. 
 

 
 
Figur 1: EU:s avfallshierarki som visar de fem stegen (Gastrikeatervinnare 2016).  
 
I Sverige är det miljöbalken (SFS 1998:808) som är grunden i det som behandlar miljön och 
för avfall är det framförallt kap 15 som styr. 15 kap 1-5§§ uppger definitioner av vad avfall, 
biprodukt, hushållsavfall, hantering och producent innebär. De allmänna hänsynsreglerna 
som finns i miljöbalkens andra kapitel ska även de tillämpas för alla verksamheter och 
åtgärder som omfattas av miljöbalken. Hänsynsreglerna ställer krav på bland annat att den 
som har en verksamhet eller utför en åtgärd ska ha den kunskap som krävs enligt 2 kap 2§. 
 
Av stor vikt är också avfallsförordningen (SFS 2015:727). I avfallsförordningen framgår det 
utförligt vad som räknas till avfall och hur det ska hanteras. I bilagan till avfallsförordningen 
står skrivet vilken avfallskod som gäller för olika avfall samt om det klassas som farligt avfall. 
Det som räknas till farligt avfall är markerat med en asterisk (*). I avfallsförordningens 42§ 
står att det inte är tillåtet att frakta farligt avfall yrkesmässigt utan att först anmäla till 
länsstyrelsen. Det innebär att en butik som får farligt avfall t.ex. lysrör, färgrester och 
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batterier inte själva får åka med dessa till en återvinningscentral utan att först anmäla detta 
till länsstyrelsen. Detta krav gäller inte för privatpersoner. Privatpersoner får utan anmälan 
transportera sitt farliga avfall till en återvinningscentral. Krav ställs också på om någon 
annan anlitas för att frakta bort ens avfall. 53§ i avfallsförordningen framgår att om du 
lämnar över ditt avfall till någon annan, måste den som tar emot avfallet gjort en anmälan 
eller uppvisa rätt tillstånd för det. Det står också att du som lämnar över avfallet har ansvar 
att se till att den du lämnar över till uppfyller kraven. Kravet gäller inte om du lämnar över 
ditt avfall till kommunen eller någon som kommunen anlitat.  
 
2.2 Hushållsavfall 
I miljöbalkens 15 kap 2§ finns definitionen på hushållsavfall, ”med hushållsavfall avses avfall 
som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”. Av den 
definitionen i miljöbalken delas hushållsavfall upp i två områden, de som kommer från 
hushåll och det som kan anses jämförligt från verksamheter. Till hushållsavfall inräknas även 
förpackningar, matavfall, slam, cyklar, möbler m.m. Dessa ska i så stor utsträckning som 
möjligt källsorteras och fraktioneras upp i homogena beståndsdelar (AvfallSverige 2013a). 
 
Angående” jämförligt avfall från annan verksamhet” definieras detta i propositionen till 
miljöbalken (1997/98:45) som ” Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med 
hushållsavfall menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som 
i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det är sådant 
avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller 
verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas 
avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall.” Kortfattat betyder den 
definitionen att det avfall som uppkommer på grund av att människor vistas i en lokal räknas 
till jämförligt avfall.  
 
2.3 Matavfall 
Till matavfall räknas de uttjänta rester som vi slänger t.ex. kaffesump och äggskal men hit 
hör även fullt ätlig mat som slängs. Det brukar kallas för onödigt matsvinn (Naturvårdsverket 
2015a). Inom EU slängdes år 2006 89 miljoner ton mat och det väntas stiga till 126 miljoner 
ton om åtgärder uteblir (European Commission 2010). I Sverige uppkom det år 2012 1,2 
miljoner ton matavfall och den mängd koldioxid som matavfallet avger motsvarar 3 % av 
Sveriges totala växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket 2015a). Dem som står för största 
andelen av detta avfall är livsmedelsbutiker, restauranger, storkök och hushåll. 2014 stod 
hushållen för 720 000 ton matavfall varav 30 % av detta är onödigt matsvinn. 
Livsmedelsbutiker stod år 2014 för 30 000 ton matavfall men där bestod 70 % av onödigt 
matsvinn (Stare et al. 2013). 
 
Naturvårdsverket har på uppdrag från regeringen framfört ett etappmål som innebär att 
mängden matavfall ska minska med 20 % till år 2020 jämfört med 2010. Detta skulle 
innebära en minskning av det onödiga matsvinnet med en tredjedel och spara in ca 10-16 
miljarder SEK varje år (Naturvårdsverket 2013). 
 
2.4 Producentansvar 
År 1993 kom kretsloppspropositionen (1992/93:180). Där ingick producentansvaret som en 
del mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle. Producentansvaret grundar sig på tanken om 
PPP (polluters pay principle), att den som förorenar ska betala för det (FTI 2016a). Det 
betyder att den som tillverkar, importerar eller säljer en produkt har ansvaret för den även 
efter den blivit uttjänad. En skyldighet att ta vara på och se till att uttjänta produkter 
omhändertas på ett bra och miljömässigt sätt (European Commission 2014). Idag finns 
producentansvaret för åtta produktkategorier; förpackningar, returpapper, bilar, elektronik, 
bildäck, batterier, läkemedel och radioaktiva produkter (Naturvårdsverket 2012b). 
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För att underlätta för de företag som blir omfattade av producentansvaret gick näringslivet 
(handel och industri) ihop och skapade materialbolag som sedan skapade 
serviceorganisationen förpacknings och tidningsinsamlingen FTI (Naturvårdsverket 2005). 
FTI sköter ca 6000 återvinningsstationer som finns utspridda i landets kommuner där 
sortering av förpackningar av papper, plast, glas, metall och tidningar sker. Dessa får endast 
användas av hushållen och inte utav verksamheter eller företag (FTI 2016c). Det finns dock 
återvinningsstationer som företagen får lämna sina förpackningar till utspridda i landet. 
Dessa är inte i lika många som hushållen har tillgång till. I de fyra nordligaste länen som 
utgör ca halva Sveriges yta; Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten finns det 
totalt sex stationer för företag. Jämfört med Stockholms län som har 18 stationer (FTI 
2016b).   
 
2.5 Kommunens ansvar 
Kommunerna har en stor roll i avfallsarbetet. Enligt miljöbalkens 15 kapitel 11§ ska varje 
kommun upprätta en avfallsplan samt lokala avfallsföreskrifter som kommunen ska arbeta 
efter. I miljöbalkens 15 kapitel 8§ belyses det som berör kommunens rätt till de hushållsavfall 
som uppkommer inom kommunen. Det kommunala monopolet på hushållsavfall och 
jämförligt avfall. Det betyder att kommunen således har monopol på de avfall som 
uppkommer i verksamheter som kan räknas till jämförligt (AvfallSverige 2015). Det har varit 
omtvistat vad gränsen ska gå för jämförligt avfall från verksamheter. Enligt en rapport från 
avfallsindustrierna (2007) har det varit problematiskt att få fram en klar definition på vad 
som ska ingå i jämförligt avfall. Enligt dem har det funnits ganska mycket svängrum för egna 
tolkningar vilket har gjort att definitionen har varierat bland landets kommuner. I Uppdrag 
granskning (2016) skildras vad detta problem kan leda till. Där försöker reportrarna ta reda 
på vad som händer med avfallet från restauranger i Stockholm. Oseriösa aktörer hämtar 
olagligt upp det hushållsavfall, så kallad ”gråhämtning” som kommunen har rätt till. 
 
Det finns ett rättsfall från Miljööverdomstolen (2012:49) där en livsmedelsbutik uppgav att 
de själva ville ta hand om sitt matavfall och transportera det. Kommunen ansåg dock att 
detta skulle anses som jämförligt avfall och genom det tillhöra kommunens monopol. 
Livsmedelsbutiken vann dock rättstvisten och fick rätt till sitt matavfall. Detta är ett exempel 
på de tvister som uppstår när definitionen är oklar och tolkningsbar. 
 
Genom att kommunerna har ansvar för insamling av hushållsavfall ingår också ansvar att på 
bästa miljömässiga sätt transportera hushållsavfallet till återvinningsanläggningar. Detta ska 
sedan tas omhand på bästa sätt med avfallshierarkin i åtanke (AvfallSverige 2015). 
 
2.5.1 Örnsköldsvik kommun 
Örnsköldsvik kommun ligger längst kusten i Västernorrlands län mellan Kramfors- och 
Nordmalings kommun. Kommunen har ca 55 000 invånare där ca 30 000 bor i Örnsköldsvik 
stad. Det finns ca 2500 registrerade företag i kommun (Örnsköldsvik kommun 2016). 
 
I Örnsköldsviks kommun finns en återvinningscentral beläget strax norr om stadskärnan, Må 
återvinningscentral som det kommunala bolaget MIVA förvaltar. Kommunens invånare kan 
där lämna sitt grovavfall, farligt avfall, porslin, jord, sten med mera. Det finns också en 
återvinningsstation för producentavfall på plats. Sedan år 2014 är Må återvinningscentral 
öppet för företag. Kravet är att avfallet ska vara sorterat innan det lämnas och att 
transportfordonet inte får väga över 3,5 ton (MIVA 2015b). MIVA har också två mobila 
återvinningscentraler för grov, farligt och elektronikavfall som placeras ut på olika ställen i 
kommunens mindre befolkade områden. Dessa är huvudsakligen till för privatpersoner men 
företag kan få använda dessa genom att kontakta personalen (MIVA 2015a). MIVA har 
upphandlat med entreprenören IL recycling för hämtandet av hushållsavfallet i kommunen. 
Avfallet transporteras sedan efter mellanlagring på återvinningscentralen i Örnsköldsvik till 
Umeå för förbränning i Dåva-verket. Matavfallet skickas till Skellefteå för bearbetning. 
(MIVA kundservice 2016). 
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Örnsköldsvik har en avfallsplan som sträcker sig mellan 2010-2015, en avfallsplan från 2016 
gick inte att finna. I avfallsplanen går det att utläsa den plan och de mål kommunen har satt 
upp för att jobba med avfall. Det övergripande målet i planen är att arbeta mot att förhindra 
uppkomst av avfall samt att minska avfallets farlighet. För att uppnå detta har kommunen 
brutit ner det i sex olika ”perspektiv”. Dessa är hushåll, näringsliv, renhållaren, kommunala 
förvaltningar och bolag, fritidsverksamheter samt nedlagda deponier. Sedan finns det för 
varje perspektiv ett inriktningsmål och mer mätbara mål. I avfallsplanen kan det också 
utläsas mängden avfall av olika slag som uppkommit i kommunen. Ett exempel på detta är 
att den totala mängden hushållsavfall uppgick till 25 319 ton. Siffran är dock från år 2007 
(Örnsköldsviks kommun 2014a). Till avfallsplanen hör också ett separat dokument med 
renhållningsföreskrifter. Där framgår det mer utförligt vilka lagar som gäller kring olika 
avfall och hanteringen av dessa. Det framgår likaså det ansvar invånarna i kommunen har i 
avfallsärenden som skyldigheter att lämna avfall, se till att sopkärl är skötta och att 
kommunens sopbilar kommer åt sopkärlen (Örnsköldsvik kommun 2014b). 
 
2.5.2 Kramfors kommun 
Kramfors kommun ligger mellan Örnsköldsvik i norr och Härnösand i söder. Kramfors 
kommun har ca 18 000 invånare där cirka 5000 bor i centralorten Kramfors. Kramfors är 
den företagstätaste kommunen i Västernorrland i förhållande till invånare med runt 1500 
registrerade företag (Kramfors kommun 2015). 
 
I Kramfors kommun finns det en återvinningscentral som ligger strax nordost om Kramfors 
tätort, Högbergets avfallsanläggning. Dit kan kommunens invånare åka för att lämna sitt 
avfall. Företag är också välkomna till Högberget för att lämna sitt avfall mot avgift. Avgiftens 
storlek beror på mängden och vilken typ av avfall som lämnas, det är viktigt att det är 
uppsorterat innan det kommer till återvinningscentralen (Kramfors kommun 2015). I 
Kramfors kommun sker insamlandet av hushållsavfall av entreprenören VTG som vann 
upphandlingen om hämtning (Kramfors kommun 2015). Sedan skickas hushållsavfallet till 
Korstaverket i Sundsvall för förbränning (Kramfors kommun 2016). 
  
Kramfors kommuns avfallsplan och föreskrifter är ett samlat dokument. Föreskrifterna är 
liknande som för Örnsköldsvik, där det framgår de lagar och regler som gäller kring 
avfallshanteringen i kommunen. Kramfors avfallsplan gäller mellan 2015-2019 och tar upp 
de mål som kommunen satt upp. De övergripande målen är att minska avfallsmängderna, 
öka återvinning och återanvändning, minska avfallets farlighet samt att förbättra 
kommunikationen. Dessa delas sedan in i mindre mätbara mål. Kramfors kommun har som 
mål att öka återvinningen i kommunen. Genom att bland annat införa återvinning i alla 
kommunens förvaltningar och bolag, samt att se över möjligheten till fastighetsnära 
insamlingar och samla in matavfall. Kramfors har satt upp som mål att alla elever ska 
erbjudits information om avfallshantering innan de går ut årskurs 4. Alla kommunalt 
anställda ska även få genomgå utbildning i avfallshantering. Precis som i Örnsköldsviks 
kommuns avfallsplan framgår det hur mycket av olika avfallsslag som samlats in inom 
kommun. Kramfors har till exempel samlat in 13 500 ton hushållsavfall år 2013 (Kramfors 
kommun 2015). 
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3 Material och metod  
 
Metoden för det här examensarbetet har bestått av två delar. Först en litteraturstudie som 
gav möjlighet att fördjupa sig inom ämnet. Fakta om vilka de olika avfallsfraktionerna är, hur 
det ser ut kring den lagstiftning som finns och de möjligheter företag har att göra sig av med 
sitt avfall i kommunerna. Vid insamling av fakta kring detta ämne användes huvudsakligen 
information från Naturvårdsverket, kommunernas hemsidor och olika 
branschorganisationers hemsidor som AvfallSverige och FTI. 
 
De sökmotorer som använts är Google och Web of Science. Sökord som använts för att finna 
relevant fakta har varit bl.a. avfallshantering hos företag, lagar kring avfall, avfallshierarkin, 
hushållsavfall, matavfall, livsmedelsbutiker avfallshantering, avfallsbolag, och kommunalt 
ansvar. 
 
Anledningen till att livsmedelsbutiker valdes ut som bransch var att de finns stationerade i 
alla kommuner både i tätorter och på landsbygden. De finns stora och små livsmedelsbutiker 
samt att de ger upphov till de avfallskategorier som fokus ligger på. 
 
Livsmedelsbutikerna kategoriserades som tätort eller landsbygd för att se om avståndet till 
återvinningscentraler hade betydelse. Återvinningscentralerna ligger i anslutning till varje 
kommuns tätort. De livsmedelsbutiker som ligger i kommunernas tätorter, Kramfors och 
Örnsköldsvik med förorter kategoriserades som tätort. De butiker som ligger utanför 
räknades till landsbygd. Fördelningen av livsmedelsbutiker i kommunerna har tagits fram via 
hemsidan Eniro.se och ser ut på följande sätt: 
 
Tabell 1: fördelningen av antal livsmedelsbutiker i Kramfors och Örnsköldsvik kommun. 

 Tätort Landsbygd Totalt 
Kramfors 4 8 12 
Örnsköldsvik 5 8 13 

 
Ett urval gjordes från butikerna i Örnsköldsvik för att hinna utföra arbetet inom den tidsram 
som fanns. Urvalet bestod av att lika många butiker i Örnsköldsvik kontaktades som i 
Kramfors, 5 i tätort och 8 på landsbygden. Det gav totalt 10 butiker i tätort och 16 på 
landsbygden (se tabell 1). Urvalet skedde med slumpfunktionen som finns i 
datorprogrammet Excel. Butiker med färre än 10 anställda klassades som små och 10 
anställda och uppåt var stora. 
 
Det visade sig att efter urvalet gjordes och kontaktuppgifter tagits fram till alla butiker att en 
butik i Kramfors tätort nyligen lagt ner. Därav blev det fyra som kontaktades i Kramfors och 
fem i Örnsköldsviks tätort. Totalt blev 25 butiker kontaktade. 
 
Andra delen av arbetet bestod av en empirisk undersökning av livsmedelsbutiker i 
Örnsköldsviks och Kramfors kommun. Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer. 
Anledning till att valet föll på telefonintervju framför utskickad enkät var för att få en högre 
svarsfrekvens. Ytterligare fördelar med telefonintervju är möjligheten att förklara för den 
intervjuade om någon fråga behöver ett förtydligande. Nackdelen med telefonintervju kan 
dock vara intervjuareffekten, att personen som intervjuar riskerar inverka på hur den 
intervjuade kommer svara genom det sättet som frågan framställs (Körner och Wahlgren 
2005). 
 
En vecka innan telefonintervjuerna utfördes skickades ett mejl ut till alla butiker, förutom 
fem där brev skickades istället då ingen mejladress fanns tillgänglig. I mejlet/brevet framgick 
att jag som i rollen av student vid Umeå universitet på Miljö och hälsoskyddsprogrammet 
genomför mitt examensarbete. Jag kommer att ringa upp och ställa några kort frågor kring er 
avfallshantering. Det utskickade mejlet/brevet finns i bilaga 1. 



 
 

7 

 
Syftet med att skicka ut ett mejl i förväg var att underlätta för butikerna och försöka öka 
svarsfrekvensen då intervjupersonerna väntar sig ett samtal. Intervjuerna utfördes med ett 
färdigt konstruerat frågeformulär bestående av nio frågor. Sex av frågorna var av kvantitativ 
art med bestämda svarsalternativ och tre frågor var mer öppna och av kvalitativ natur. De 
kvantitativa frågorna var menade att ge en överblick på hur många som har sortering av sitt 
avfall och på vilket sätt de blir av med avfallet. De kvalitativa frågorna var konstruerade för 
att fånga upp respondenternas syn på deras möjligheter att bli av med avfall. Syftet var också 
att få svar på om de hade förslag på åtgärder som skulle underlätta för dem. Intervjuenkäten 
finns i bilaga 2. Svaren skrevs direkt ner på utskrivna enkäter under intervjuernas gång. 

 
Resultatet från intervjuerna fördes sedan för de kvantitativa frågorna in i Excel för att sedan 
redovisas med hjälp av lämpliga stapeldiagram. De kvalitativa frågorna redovisades i löpande 
text då svaren från butikerna angavs i fritext. 
 
 
4 Resultat 
 
Av de 25 butiker som kontaktades var det 20 stycken som svarade, vilket ger en svarsfrekvens 
på 80 %. Svarsfrekvensen fördelat på kommunerna var 10 av 12 i Kramfors och 10 av 13 i 
Örnsköldsvik. Fördelningen av stora och småbutiker var 12 av 14 mindre och 7 av 11 större. 
Fem försök vid olika tidpunkter till att få svar från resterande fem butiker gjordes. 
 
4.1 Källsortering av avfallet 

 
Figur 2: Figur över antalet livsmedelsbutiker som källsorterar det som ingår i producentansvaret, farligt avfall 
och matavfall.  
 
Av de tillfrågade butikerna angav 16 av 20 att de har sortering av producentansvar för 
papper, plast, glas och metall. De resterande 4 angav att de delvis har sortering av dessa. 
Genomgående för dessa 4 är att de anser att de har får små fraktioner av framförallt glas och 
metall för att sortera ut detta. En av butikerna angav att det tyvärr slängs plastförpackningar 
i hushållsavfallet (se figur 2).  
 
Alla butiker som svarade angav att de sorterar ut farligt avfall. Det är inga stora mängder det 
rör sig om utan de kan vara några lysrör och batterier. Gällande utsortering av matavfall 
angav 4 av 20 butiker att detta skedde. Anledningen till att utsortering inte sker på de övriga 
butikerna angavs vara att det inte erbjöds möjlighet till det från kommunens sida (se figur 2). 
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Figur 3: Fördelning av livsmedelsbutikerna mellan kommunerna angående källsortering av 
producentansvarsförpackningar, farligt avfall samt matavfall.  
 
Fördelningen mellan Örnsköldsvik och Kramfors kommun angående källsortering framgår i 
figur 3. Båda kommunerna är bra på att källsortera ut producentansvar och farligt avfall. Det 
som skiljer är att 4 av de livsmedelsbutiker som har sortering av matavfall är i Kramfors 
kommun (se figur 3). 
 
4.2 Bortskaffande av avfall 

 
Figur 4: Figur över vilket sätt livsmedelsbutikerna blir av med sitt hushållsavfall och annat avfall.  
 
Angående det tillvägagångssätt som livsmedelsbutikerna valt för att transportera bort sitt 
avfall, hade för hushållsavfall 13 av 20 kommunal hämtning och 7 stycken hade hämtning av 
entreprenör. För annat avfall som inte är hushållsavfall angav 13 stycken att en entreprenör 
hämtar, 5 från kommunen, 2 har egen transport till återvinningscentraler och 1 butik angav 
att de själva lämnar på närmaste återvinningsstation (se figur 4). 
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Figur 5: Figur över bortskaffande av avfall från livsmedelsbutiker sorterat på kommunerna. 
 
Angående vilket sätt de väljer att göra sig av med sitt avfall går det att urskilja skillnad. I 
Örnsköldsvik hade 4 av 10 kommunal hämtning av hushållsavfall jämfört med Kramfors där 
9 av 10 hade kommunal hämtning. När det gäller annat avfall är skillnaden mindre där 7 av 
10 hade anlitat entreprenör i Örnsköldsvik och 5 av 10 i Kramfors (se figur 5). 
 
4.3 Skillnad mellan små och stora butiker 
Det går inte att urskilja någon märkbar skillnad mellan små och stora butiker gällande 
källsortering bortsett från några av de allra minsta butikerna inte hade full sortering av glas 
och metall. Beträffande tillvägagångssätt att göra sig av med avfallet är tendensen att de 
större butikerna hade avtalat med en entreprenör som hämtar både hushåll och annat avfall. 
De mindre butikerna hade i större utsträckning hämtning från kommun för sitt 
hushållsavfall. 
 
4.4 Skillnad mellan landsbygd och tätort 
Analyseras resultatet sorterat på landsbygd och tätort, framgick det ingen märkbar skillnad 
gällande sortering då i princip alla butiker utför sortering. Om en granskning av hur 
landsbygd kontra tätort gör sig av med avfallet gick det att urskilja en olikhet. Det visade sig 
att fler butiker i tätort hade en entreprenör som hämtar medan landsbygden i större 
utsträckning hade kommunalt. 4 av tätortens 6 livsmedelsbutiker hade en entreprenör som 
hämtar hushållsavfall och 5 av 6 hade det för annat avfall. Av landsbygdens 14 butiker angav 
3 att en entreprenör hämtade deras hushållsavfall och för annat avfall var siffran 8 av 14. 
 
4.5 Livsmedelsbutikernas syn på möjligheterna att bli av med avfall  
Angående vad butikerna själv ansåg om sina möjligheter kring bortskaffande av avfall gick 
meningarna isär något. 12 stycken ansåg att det fanns bra möjligheter och att 
avfallshanteringen var smidig. 3 stycken ansåg att det var smidigt men att det fanns rum för 
förbättringar och 5 ansåg att det var omständligt. 
 
De 5 som ansåg att de var osmidigt var alla lokaliserade på landsbygden. Bland de 
kommentarer som kom in uppgavs det från en butik ”Osmidigt, inget som kan ta allt. Inte lätt 
när man inte tillhör en stor kedja”.  En annan butik angav ” Omständligt att behöva ringa 4-5 
olika företag för att bli av med avfallet”. 
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4.6 Livsmedelsbutikernas förslag till förbättringsåtgärder 
De förslag som butiker angav som skulle kunna underlätta deras avfallshantering var bland 
annat ”få slänga på återvinningsstationerna”. En av livsmedelsbutikerna förespråkar att 
”kommunerna borde erbjuda bättre lösningar för företagare, steppa upp och hjälpa mer. Det 
skulle kunna ge en bättre helhetslösning istället för att som nu att behöva kontakta 4-5 olika 
företag som ska hämta avfallet”. En annan butik skulle vilja se att ”leverantörerna kan ta en 
del avfall med sig när de kommer och lämnar nya varor. Förut brukade brödleverantörerna ta 
med sig gammalt bröd tillbaka men det systemet finns inte längre”. 
 
 
5 Diskussion 
 
5.1 Butikernas källsortering 
Av resultatet att döma är livsmedelsbutiker i Kramfors och Örnsköldsviks kommun bra på att 
källsortera. Alla angav att de sorterar eller delvis sorterar ut producentansvar och alla 
sorterar ut farligt avfall. Jämförelsen mellan kommunerna visar ingen betydande skillnad i 
källsorteringen utan det är genomgående bra i båda kommunerna. 
 
Att källsortering sker är en förutsättning för att kunna klättra upp i avfallshierarkin, som 
Sverige genom sitt medlemskap i EU ska följa. Materialåtervinna står högre upp i hierarkin 
än energiåtervinning. Genom utsortering möjliggörs återvinning av materialet till nya varor 
istället för att behöva använda ny råvara (Stenmarck et al. 2014). Det som butikerna slänger i 
hushållssoporna kommer kommunerna som nämnts att skicka till förbränning. 
 
En dispyt kan tänkas uppstå genom att dessa moderna förbränningsverk är i behov av att få 
in material för att kunna drivas och bilda värme samt el. Sverige har idag en överkapacitet på 
sina verk i förhållande till den mängd tillgängligt avfall inom landets gränser (AvfallSverige 
2013b). Genom att samhället blir allt bättre på att källsortera uppstår sopbrist på 
förbränningsverken som då blir tvungna att importera avfall. År 2013 importerade Sverige 
över 2 miljoner ton avfall för att tillmötesgå verkens behov (Naturvårdsverket 2015b). Frågan 
som uppstår är om det är i fas med avfallshierarkin att ha förbränningsverk till den graden 
som vi har? Målet är att jobba uppåt i avfallshierarkin men med en överkapacitet hos 
förbränningsverken behövs mer avfall till energiåtervinning. Invändningen är dock att 
genom import av avfall från andra länder där avfallet riskerar att hamna på deponi blir det i 
slutändan en miljömässig vinst (AvfallSverige 2013b). 
 
Det kan upplevas som ett motstridigt agerande från de som styr att uppmuntra invånare att 
källsortera men samtidigt behövs tillgång av stora mängder avfall till förbränning. Det 
riskerar kanske att ge tändvätska åt myten; ”varför ska man källsortera? Allt blandas väl ändå 
sen och åker till förbränning? ”Ja, kastas avfallet i hushållssoporna så åker det till 
förbränning men källsorteras det upp kommer det att gå till återvinning. Det blir intressant 
att följa hur utvecklingen och agerandet blir framöver i den här frågan. Att sätta upp fler 
förbränningsverk känns inte aktuellt och vad händer om de länder som vi är beroende av för 
avfallsimport börjar källsortera också i stor utsträckning?  
 
En intressant aspekt som går att urskilja ur resultatet är att de fyra butiker som angav att de 
har utsortering av matavfall alla ligger i Kramfors kommun. Kramfors kommun har inte 
börjat med sortering av matavfall varken för verksamheter eller hushållen. Det måste betyda 
att butikerna själva gör sig av med matavfallet, antingen via en entreprenör eller själva 
transporterar bort det. Angående frågan varför butiker inte sorterar ut matavfall var ett 
återkommande svar att det är en tjänst som inte erbjuds. I Örnsköldsvik får företag som sagt 
sortera ut på eget initiativ men det förefaller inget ha gjort. Om det beror på att kommunen 
har haft bristande information kring det eller om det är butikerna som har haft bristande 
engagemang i frågan är svårt att säga. Det kan nog vara bådadera av dessa orsaker. De som 
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sorterar ut matavfall i Kramfors kommun har alltså ett engagemang i frågan trots att 
kommunen inte erbjuder hämtning. 
 
5.2 Bortskaffande av avfall 
Resultatet visar att alla butiker inte har kommunal hämtning av sitt hushållsavfall även då 
kommunen har monopol på hushållsavfall. Det förefaller vara fler livsmedelsbutiker i 
Kramfors som har kommunal hämtning av hushållsavfall än i Örnsköldsviks kommun. Vad 
detta kan bero på är svårt att avgöra. Förhållandet mellan små och stora butiker skiljer sig 
genom att större butiker verkar ha en helhetslösning där en entreprenör hämtar allt avfall. 
Det finns flera större livsmedelsbutiker i Örnsköldsvik vilket kan vara förklaringen till att 
färre livsmedelsbutiker har kommunal hämtning av hushållsavfall. 
 
Förhållandet mellan landsbygden och tätort förevisade på att de tätortsbundna butikerna i 
större utsträckning har hämtning av en entreprenör, både gällande hushållsavfall och annat 
avfall. Hur det kan komma sig kan vara av samma anledning som mellan kommunerna att 
det oftast är de större butikerna som ligger i tätorterna och de har således ett avtal som med 
en entreprenör som täcker upp allt avfall. 
 
5.3 Livsmedelsbutikernas syn på möjligheterna att bli av med avfall 
Majoriteten av butikerna angav att det tyckte att deras avfallshantering fungerar bra och 
smidigt vilket är positivt. Endast 5 av 20 stycken angav att det uppfattas omständligt och 
osmidigt. Frågan är vilka slutsatser det går att dra från detta svar. Gav de som ansåg att det 
går smidigt till gedigna svar eller var det enklast att uttrycka sig positiv till hantering för att 
snabba på intervjun? 
 
I Naturvårdsverkets rapport (2002) som behandlar bra avfallshantering hos företag nämns 
det om tre förfaringssätt som företag ser på avfallshanteringsproblematiken. De ser de som 
en resurseffektivitetsfråga, infrastrukturfråga eller en miljöfråga. Antingen ses avfallsfrågan 
som ett sätt att optimera sin verksamhet och spara in på resurser vilket bidrar positivt till 
ekonomin eller så finns det en ”eldsjäl” på företaget som tänker på det miljömässiga. Under 
intervjuerna angav de som ansåg att det var omständligt med avfallshanteringen mer 
uttömmande svar. Dessa var mer angelägna, vilket i sig inte är konstigt om de anser att de 
omständligt. De personerna såg på avfallsfrågan som något mer än verksamhetsoptimering. 
De hade hänsyn till det miljömässiga också, alltså en form av ”eldsjäl” som beskrivs i 
Naturvårdsverkets rapport (2002). En av butikerna gav en bra synpunkt kring vad de anser 
om butikens möjligheter att bli av med avfallet, ”smidigt, har man intresset av att göra rätt 
finns det lösningar. Vill man bara tjäna pengar blir det svårare”. Det ligger något i det 
uttalandet. Lösningar finns för de som vill men är det bara pengarna som styr kommer 
avfallshanteringen mest betraktas som en ekonomisk börda. Det är inget fel med att se 
avfallshanteringen som ett sätt att förbättra sin ekonomiska situation, men om företagen 
endast stirrar sig blint på det ekonomiska, är risken att miljöaspekten faller i skymundan. 
 
En av butikerna angav är det lättare om butiken tillhör en större livsmedelskedja. I 
undersökningen visade det sig att en av de stora etablerade butikskedjorna hade upphandlat 
med en entreprenör att hämta avfallet vid samtliga av deras butiker i regionen. Det ger en 
helhetslösning som förmodligen underlättar för butikerna. Genom en central upphandling 
behöver inte varje enskild butik ansvara för att finna en avfallslösning. Detta är ett svårare 
alternativ för en mindre butik utanför de stora etablerade kedjorna att arbeta efter. En 
intressant tanke vore om små butiker gick ihop med andra verksamheter i sitt område och 
skaffade en helhetslösning på det sättet med avfallshämtning. Det skulle emellertid nog leda 
till konflikt om upplägget kring det och hur mycket varje verksamhet ska betala för sin del 
osv. Om en verksamhet har mer avfall en de andra ska alla inte behöva betala lika mycket. 
Ägarbyten leder också till ändrande förhållanden och möjliga problem. 
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5.4 Förbättringsåtgärder 
Av resultatet att döma verkar livsmedelsbutikerna tycka att källsorteringen fungerar bra och 
majoritet av butikerna ser inga problem med bortforslingen av avfallet. Trots det, finns det 
alltid rum för förbättring och det fanns även de butiker som ansåg att det var omständligt. 
 
De svar som butikerna angav var bland annat att det skulle underlätta om företag tilläts kasta 
i återvinningsstationerna. Detta skulle förmodligen kunna vara till hjälp för små butiker och 
företag som ligger utanför tätorter. Återvinningsstationer är geografiskt utspridda i 
kommuner vilket generellt ger korta fraktavstånd för människor. Att få till en lösning med att 
också tillåta företag att slänga i återvinningsstationerna skulle nog bli svårt som det ser ut 
idag. Återvinningsstationerna hade förmodligen blivit överfulla relativt snabbt om alla 
företag tilläts lämna i dem. Det skulle leda till ökade kostnader för FTI att hantera sina 
återvinningsstationer. Att göra upp en taxeringstabell där företag måste betala en viss 
summa för att få lämna beroende på avfallets vikt skulle kanske kunna fungera. Ett annat 
förslag skulle vara att verksamheterna skaffar någon form av abonnemang hos FTI på 
liknande sätt som verksamheter ska ha hos kommunen för hushållsavfall. 
 
Ett alternativ som är intressant och som Örnsköldsvik kommun tillämpar idag är två mobila 
återvinningscentraler. Under året flyttas de mobila stationerna runt på landsbygden. De är i 
förstahand till för hushållen men enligt Örnsköldsviks kommuns kan företag få lämna sitt 
avfall där också om de kontaktar MIVA. Genom att utöka den idén och göra det fullt tillåtet 
för företag på landsbygden att nyttja en mobil station utan att behöva kontakta ansvariga, 
skulle det kunna vara en hjälp till de små företag som finns lokaliserade ute i glesbygden. 
Idag i Kramfors kommun finns det bara en återvinningscentral och även om kommunen är 
mindre till ytan än Örnsköldsvik har den blivit för liten och underdimensionerad. Enligt 
Kramfors avfallsplan (2015) finns det tankar på att etablera en till återvinningscentral i 
kommunens östra del. Det skulle korta ner resvägen för de boende och företagare i den delen 
av kommunen. Ett alternativ för en återvinningscentral som är en dyr investering skulle 
kunna vara mobila stationer som kan flyttas omkring i kommunens mindre samhällen. 
 
5.4.1 Definitionen av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
Definitionen av hushållsavfall har varit ett omdiskuterat ämne. Det finns dispyter kring vad 
jämförligt avfall ska innebära vilket gör det besvärligt för verksamheter. Detta diskuteras i 
Återvinningsindustriernas rapport Kapa lagen (2007). De anser att innebörden ”jämförligt 
avfall” borde lyftas ut ur miljöbalkens regelverk. Detta skulle ge verksamheterna större 
kontroll över allt sitt avfall och bidra till en smidigare helhetslösning för hämtning blir 
möjlig. Återvinningsindustrierna menar också att det skulle leda till att fler aktörer ges 
möjlighet att tas sig in på marknaden. Vinsten av detta blir en katalyserande effekt på 
teknikutvecklingen inom området, som genom kommunmonopolet har stått och stampat. En 
aspekt de trycker på är att privata aktörer inte vågar satsa på biogasanläggningar då 
kommunen har rätten till matavfallet i många kommuner. På andra sidan vågskålen i 
dispyten står kommunerna. I Uppdrag gransknings reportage Sopkriget (2016) anses att en 
öppning av avfallsmarknaden skulle leda till att många oseriösa aktörer, med bland annat 
kriminella kopplingar skulle tas sig in. Det kommunala monopolet finns för att säkerställa att 
avfall tas hand om på ett miljömässigt bra sätt. Skulle kommunen tappa monopolet blir det 
svårare att kontrollera att avfallshanteringen sköts i samma utsträckning. 
 
Det går att argumentera om både för och nackdelar kring det kommunala monopolet och om 
det ska behållas. Det som kan konstateras är att med dagens oklara definition är det upplagt 
för långdragna tvister som inte främjar miljöarbetet och utvecklingen. Regeringen har lämnat 
en proposition (2015/16:166) till riksdagen om en införlivning av avfallshierarkin och en 
omstrukturering av kapitel 15. Förslaget är att ersätta det gamla kapitel 15 med ett nytt som 
på ett tydligare tillvägagångssätt förklarar och definierar parters olika roller kring avfall. 
Detta innebär också ett försök i att tydliggöra vem som ska ansvara för verksamheters 
hushållsavfall. Det tror jag skulle underlätta för livsmedelsbutiker samt andra verksamheter 
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när det kommer till att strukturera upp sin avfallshantering. Att det tydligt framgår för 
verksamheterna vilka fraktioner kommunen har rätten till och vilka fraktioner de själva kan 
upphandlad en entreprenör till. 
 
5.4.2 Minska mängden avfall 
Butikerna kan tycka att deras källsortering fungerar bra, men det betyder inte att de kan luta 
sig tillbaka. Fungerar källsorteringen bra ger det möjlighet att i större utsträckning arbeta 
avfallsförebyggande. Högsta trappsteget i avfallshierarkin är som tidigare nämnts att 
minimera uppkomsten av avfall. Således ska livsmedelsbutikerna också sträva efter att 
minimera sin uppkomst av avfall. Gällande debatten kring livsmedelsbutiker och 
avfallsminskning är det främst matavfall som omnämns. Som berörts tidigare i rapporten 
står livsmedelsbutiker för en väsentlig mängd matavfall men inte av samma dignitet som 
hushållen. Det som dock är oroande är att ca 70 % av livsmedelsbutikernas matavfall är 
onödigt matsvinn (Stare et al 2013). 70 % av maten är fullt ätlig men slängs ändå av olika 
anledningar. Dessa anledningar kan bland annat vara att bästföredatumen närmar sig, att 
produkten har skönhetsfläckar eller andra små defekter. Företeelser som inte behöver betyda 
att maten på något sätt är dålig (Naturvårdsverket 2014). 
 
Åtgärder som skulle kunna bidra till att minska på svinnet är bland annat att rea ut varor 
som närmar sig sitt bästföredatum. Effektivisera inköpen och orderhanteringen så det inte 
blir överflödiga inköp till butikerna. Ytterligare åtgärder skulle kunna vara att butiker ser till 
att ha korrekta temperaturer så maten håller sig fräsch så länge som möjligt. Att försäkra sig 
om att den personal som jobbar i butikerna är välutbildade inom livsmedelshantering tror jag 
skulle kunna bidra med en betydande del. Se till att personalen är väl medvetna om hur frukt 
och grönt ska hanteras för att minimera skador på varorna. Här kommer åter begreppet 
”eldsjäl” väl till pass. Finns det personal på de olika avdelningarna i butikerna som verkligen 
vill göra rätt och strävar efter förbättringar kommer resultatet att påverkas positivt. Att i 
större omfattning sträva efter att utbilda sin kunder i frågan skulle också kunna ge 
förbättring. Genom att få kunderna att förstå att enbart för att en varas bästföredatum 
närmar sig inte betyder att det är något fel på den. 
 
Det som inte får förbises är att butikerna bara är ett steg längst matens väg, det finns flera 
anhalter där förbättringar och minskning av matsvinn kan ske som vid produktionen, 
transporten och inte minst hos konsumenten. 
 
Ingen ensam åtgärd kan få bukt med matsvinnet och trots en välkomponerad mix av åtgärder 
kommer det vara svårt att helt bli fri från matsvinn i livsmedelsbutikerna. Det som inte får 
förbises är att den mat som står inför likvidering kan komma till nytta. Under 
telefonintervjuerna med butikerna angav en av dessa att deras matkedja ska börja ingå i ett 
projekt. Ett projekt som kallas VIS ”välgörenhet istället för svinn”. Att ge bort tjänlig mat till 
välgörenhet istället för att slänga är en ”vinn/vinn” situation. Mindre avfall uppstår och 
maten kommer till användning hos behövande. 
 
En intressant lösning som har anammats i Frankrike är att göra det förbjudet enligt lag att 
slänga bort tjänlig mat för livsmedelsbutiker. Butiker med en yta på över 400 kvm riskerar 
böter om de slänger tjänlig mat (TheGuardian 2016). Om detta system skulle fungera i 
Sverige är svårt att säga men rättsregler kan fungera som ett effektivt styrmedel för avhjälpa 
ett problem. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel ställer redan krav på 
verksamhetsutövaren att jobba miljömässigt. I miljöbalkens 2 kapitel 5§ framförs att man ska 
hushålla med råvaror och utnyttja möjlighet till återanvändning och återvinning. Om nu även 
avfallshierarkin införlivas i miljöbalken blir det ännu tydligare lag på att sträva efter 
minimering av avfall och att återbruka maten. 
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5.5 Metodval och genomförande 
Efter att ett arbete utförts finns det alltid aspekter kring metodvalet som kunde gjorts 
annorlunda. Att utföra telefonintervjuer istället för en utskickad enkät kändes som ett smart 
val. Motiveringen till valet var för att få en hög svarsfrekvens och möjlighet till att förklara 
om det fanns oklarheter kring frågorna vilket visade sig behövdes vid ett antal tillfällen. 
Svarsfrekvensen uppgick till 80 % vilket förmodligen är högre än vad en utskickad 
pappersenkät hade givit. Upplägget med att skicka ut ett mejl/brev innan och förvarna om 
telefonintervjun gav inget övergripande genomslag, men tre butiker svarade på mejlet och 
angav vilken tid de kunde bli uppringda på. Utöver det är de oklart hur många som läste 
mejlet/brevet.  
 
Frågornas relevans och innebörd kan diskuteras. Majoriteten av frågorna gav bra svar på det 
som efterfrågades. Frågetecken var på vilket sätt som butikerna gör sig av med sitt avfall. 
Majoriteten angav entreprenör eller kommun som svar. Frågetecknet som uppstod här var 
att kommunen kan upplåta hämtningen av avfall till en entreprenör. Frågan blir då när 
butiker svarar att en entreprenör hämtar avfallet om det då är en entreprenör som hämtar åt 
kommunen eller inte. En följdfråga ställdes om vilken entreprenör som hämtar för att kunna 
avgöra om det är en entreprenör som hämtar åt kommunen eller inte. Dock kunde inte alla 
svara på vilken entreprenör som hämtade samt att en entreprenör kan både hämta upp åt en 
kommun och ha ett avtal med butiken för övrigt avfall. Därav är det svårt att riktigt dra 
slutsatser från den frågeställningen. 
 
Det uppstod också frågetecken från vissa respondenter angående vad som åsyftades med 
hämtning av ”annat avfall”. En butik kan ha hämtning av olika avfallsfraktioner från flera 
olika aktörer. En av butikerna angav att det är omständligt idag att behöva kontakta 4-5 olika 
företag för att bli av med allt sitt avfall. Att då klumpa ihop allt avfall utöver hushållsavfall till 
frågeställningen ”annat avfall” gör att svaret kanske inte är helt representativt för 
verkligheten. Flera avfallsfraktioner skulle också varit intressant att ta med som t.ex. 
träpallar. 
 
Ett råd till framtida studier är att innan de riktiga intervjuerna utförs är att testa frågorna på 
någon som kan vara representativ för målgruppen. En så kallad pilotstudie. I det här fallet 
hade en intervju på närmaste livsmedelsbutik som inte skulle medverka i den riktiga studien 
givit värdefull information om frågornas dignitet och relevans. Att spela in intervjuerna 
skulle kunna underlättat och minimera risken att värdefull information gick förlorad. Svaren 
på frågorna under den här undersökningen var dock korta och de uppstod inte några 
signifikanta problem att hinna skriva ner det som framkom under intervjuerna. 
 
Denna studie hade både kvantitativa inslag som kvalitativa vilket det finns rum för att 
diskutera om det var den bästa lösningen. Anledningen till detta upplägg var det kändes 
intressant att få in så mycket fakta som möjligt kring butikernas åsikt kring ämnet. Då 
undersökningen bestod av telefonintervjuer som inte var inbokade kan det ha varit smartare 
med endast korta frågor av kvantitativ art. Alla respondenter som gick att få tag på var 
tillmötesgående och villiga att svara på frågorna, klargjort att det skulle gå fort då de var mitt 
uppe i sitt dagliga arbete. Detta mynnade ut i att svaren på de kvalitativa frågorna kändes 
aningen förhastade och inte helt genomtänkta. Om en ren kvalitativ undersökning gjorts 
hade en bättre ingång varit att välja ut ett mindre antal butiker och boka in möten. Då hade 
tid funnits att på ett utförligare sätt besvara kvalitativa frågor samt få en bättre uppfattning 
om hur de arbetar med sin avfallshantering. Då intervjuerna och svaren på frågorna blev 
kortare och mindre omfattande än uppskattat innan skulle det möjligen funnits tid till att 
kontakta fler livsmedelsbutiker. Det skulle kanske funnits tid inom tidsramen för arbetet att 
inkludera en till kommun. 
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6 Slutsatser  
 

• Livsmedelsbutiker i Kramfors och Örnsköldsviks kommun är bra på att källsortera 
producentförpackningar och farligt avfall. 

• Ingen av livsmedelsbutikerna Örnsköldsviks kommun sorterar ut matavfall. 
4 av butikerna i Kramfors kommun har utsortering av matavfall. 

• Tendensen är att stora butiker i tätorter i större utsträckning har en helhetslösning 
med entreprenörer som hämtar allt avfall. 

• En av de etablerade livsmedelskedjorna har upphandlat en entreprenör som hämtar 
avfallet från alla deras butiker i den här regionen av landet. 

• Majoriteten av livsmedelsbutikerna anser att avfallshantering går bra och smidigt. 
 
Tips på framtida studier: 

• Göra en ren kvalitativ studie kring livsmedelsbutiker för att mer i detalj se hur 
avfallshanteringen fungerar. 

• En jämförelse med livsmedelsbutiker i andra delar av landet. 
• Att undersöka mindre företag och verksamheter på landsbygden i andra branscher 

som verkstäder och se hur de gör med sin avfallshantering. 
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Bilaga 1 
 
Hej, 
 
mitt namn är Jonas Ejner och jag är student vid Umeå universitet på miljö och 
hälsoskyddsprogrammet. Jag pluggar sista året och ska nu göra mitt examensarbete rörande 
verksamheter och deras möjligheter kring bortforsling av sitt avfall. Jag kommer kartlägga 
vilka möjligheter företag har att ta till för att bli av med sitt avfall. Sedan kommer jag göra en 
jämförelse och om möjligheterna mellan Kramfors och Örnsköldsvik kommuner skiljer sig åt. 
 
I arbetet ingår också att jag ska utföra telefonintervjuer med livsmedelsbutiker i de två 
kommunerna och kommer därför att ringa er under vecka 14-15. Jag kommer ställa några 
korta frågor hur ni gör med ert avfall. Det kommer ta ca 10-15 min. Jag vore väldigt tacksam 
om ni hade möjlighet att svara på frågorna och hjälpa mig att slutföra mitt examensarbete.  
 
Slutligen är tanken med arbetet att få fram förslag till förbättringsmöjligheter när det 
kommer till sätt att göra sig av med avfall.   
 
Jag skickar detta mejl som en förberedelse om att jag ska ringa. Om ni vet en specifik dag 
eller klockslag under dagarna vecka 14-15 som ni har möjlighet att svara får ni gärna uppge 
detta. Även om ni vet vilken person som är mest lämpad att svara på frågorna. Annars 
kommer jag successivt gå igenom listan med livsmedelsbutiker och ringa upp. Frågorna 
kommer inte röra uppgifter om vilka avfallsmängder ni har av olika slag utan mer hur ni gör 
med sortering och hur det forslas bort. 
 
Butikens namn:  
 
Vi kan bli uppringd de här dagarna vecka 14-15: 
 
Vi kan bli uppringd de här tiderna: 
 
Person som kan svara på frågorna (ev. telnr. till personen): 
 
Tack påförhand.  
Jonas Ejner  
 
Tel: xxx- xxx xx xx 
Mejl: xxxxxxxxxx 



 
 

Bilaga 2 
 

Intervjuenkät 
  

Fråga 1. Hur många anställda har ni? ...........  
 
Fråga 2. Har ni källsortering av producentansvar (plast, papper, glas, metall)?  
Ja  Nej Delvis 
 
 
Fråga 3. Har ni sortering av farligt avfall? 
Ja Nej Delvis 
 
 
Fråga 4. Sorterar ni ut matavfall? 
Ja Nej  Delvis 
 
 
Fråga 5.  Om nej på 2,3,4 varför?................... 
 
 
Fråga 6. Hur gör ni er av med ert avfall?  
 
Hushåll:  Entreprenör         Kommun           Egen transport ÅVC      ÅVS     Annat............ 
 
Annat avfall: Entreprenör         Kommun            Egen transport ÅVC      ÅVS     Annat............ 
 
 
 
Fråga 7. Om Entreprenör på fråga 6, vilken?...................................... 
 
 
 
 
Fråga 8. Vad anser ni om företagets möjligheter att bli av med avfallet? ............... 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 9. Om svaret är dåligt på fråga 8, vad skulle kunna förbättras?.................. 
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