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En komparativ studie av tre svenska kommuners plockanalyser 

Förord 

Tanken bakom ämnet till denna uppsats växte fram under en sex veckors praktik på Hagfors 

kommuns tekniska enhet. Jag vill därför tacka mina handledare från min praktikperiod hos 

dem, för introducerandet av verktyget plockanalyser och intresset inom ämnet som växte fram 

hos mig. Jag vill även tacka min handledare under arbetet med den här uppsatsen, Hilde 

Ibsen, för de råd och den konstruktiva kritik som hjälpt mig igenom arbetet till en färdigställd 

uppsats.



Abstract 

With a growing global consumption, a growing amount of household waste follows. Within 

EU there is a Framework Directive for Waste and in Sweden waste is regulated through the 

15th chapter of the Environmental Code, but in spite of the laws and rules the amount of 

waste keeps growing. In the work with sustainable development, it is required that we move 

toward a more resource-efficient society with increased waste recycling and towards the 

thought of a cycle-based society system. According to Swedish law it is up to the munici-

palities to take care of the household waste that is not under the “producer responsibility”, and 

even though it is up to each individual to recycle its waste, it is the municipality who shall 

inform and advice residents on the possibilities of recycling their household waste. There is a 

tool, in Sweden called plockanalys (picking -of waste- analysis
1
), which municipalities can 

use to find out how the residents dispose-habits are. During a plockanalys the household 

waste is collected from the residents and sorted into different fractions in order to find out 

what the household waste is made up of. With the results from these analyzes the munici-

palities can use it to identify opportunities and obstacles in the work towards increasing 

recycling within the municipality. This study consists of a comparative case study of three 

Swedish municipalities’ (Karlstad, Piteå and Växjö) plockanalys, from the years 2009-2010, 

which aims to find out what the municipalities’ household waste is made up of and if these 

results can be linked to conditions within the municipalities such as the number of waste 

disposal sites or recycling centers per capita. The three plockanalys in this study have been 

compared with each other to find out how the resident’s dispose-habits of household waste in 

the three municipalities are like and how plockanalys as a tool can be used by Swedish 

municipalities to improve their recycling. The analysis of this study indicates that the results 

of the municipalities are similar despite the fact that the conditions within each municipality 

are different, but also that the plockanalys as a tool can be used in the recycling process 

within the municipalities and thereof towards a sustainable development. 

Keywords: everyday life, dispose-habits, household waste, plockanalys (“picking-analysis”). 
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 Egen översättning. 



Sammanfattning 

Med en ökande global konsumtion medföljer en ökad mängd avfall från hushållen. Inom EU 

finns ett ramdirektiv för avfall och i Sverige regleras avfall genom 15 kap. i Miljöbalken, men 

trots lagar och regler fortsätter mängden avfall att öka. I arbetet med en hållbar utveckling 

krävs det att vi skapar ett resurssnålare samhälle med ökad källsortering, med tanken om ett 

kretsloppsbaserat samhällssystem. Enligt svensk lag är det kommunerna som ska samla in det 

hushållsavfall som inte faller under producentansvaret och även om det är upp till individen 

att ansvara för att källsortera så är det kommunen som ska informera och hjälpa invånarna till 

möjligheten att återvinna delar av hushållsavfallet. Plockanalys är ett verktyg som kommuner 

kan använda sig av för att undersöka hur invånarnas slängvanor ser ut. Under en plockanalys 

hämtas hushållsavfallet från invånarna in och sorteras i olika fraktioner för att kunna under-

söka vad hushållsavfallet består av. Resultatet från dessa analyser kan kommunerna sedan 

använda för att hitta möjligheter och hinder i arbetet mot att öka återvinningen inom 

kommunen. Denna uppsats består av en komparativ fallstudie över tre svenska kommuners 

(Karlstad, Piteå och Växjö) plockanalyser, från åren 2009-2010, där syftet är att undersöka 

hur kommuninvånarnas hushållsavfall förefaller och om de respektive resultaten kan kopplas 

till förutsättningar inom kommunerna så som antalet återvinningssationer/centraler per in-

vånare som finns. Plockanalyserna har jämförts med varandra för att undersöka hur släng-

vanor av hushållsavfall ser ut i de tre kommunerna samt hur plockanalyser som verktyg kan 

användas för att förbättra återvinningen inom kommunerna. Analysen av denna uppsats visar 

att resultaten kommunerna emellan liknar varandra och detta trots att förutsättningarna inom 

respektive kommun ser olika ut, men även att plockanalys som verktyg kan användas i för-

bättringsarbetet med återvinningen inom kommunerna och därmed för en hållbar utveckling. 

Nyckelord: vardagsliv, slängvanor, hushållsavfall, plockanalys. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Konsumtion är idag ett stort miljöproblem, naturresurser tas i anspråk i stor omfattning och på 

många ställen hinner inte naturen återhämta sig. Konsumtionen fortsätter att öka bland 

medborgarna i västvärlden, vilket har lett till att även avfallets mängd har ökat. Medborgar-

konsumenterna är sociala aktörer som kan, men även måste, göra skillnad med avseende på 

miljön. Ett viktigt steg att ta åt det hållbara samhället är att öka återvinningen av avfallet från 

hushållen, för att kunna gå gentemot ett mer resurssnålt samhälle där kretsloppstankarna står i 

fokus (Spaargaren & Mol 2007). 

Inom EU finns ett ramdirektiv för avfall, vilket föreskriver medlemsländerna att först och 

främst se till att det inte alstras något avfall, att det avfall som ändå uppkommer inte är 

skadligt och att avfallsmängden genom rena tekniker och teknisk utveckling begränsas. 

Därefter bör avfallet återvinnas genom materialutnyttjande, återanvändning, återvinning eller 

användas som energikälla. Direktivet belyser närhetsprincipen som går ut på att avfallet ska 

tas om hand så nära upphovskällan som möjligt, vid någon av de närmast belägna an-

läggningarna (Michanek & Zetterberg 2008). 

Avfall regleras i Sverige genom 15 kap. i Miljöbalken (MB), som handlar om avfall och 

producentansvar, och de förordningar om avfall och producentansvar som finns. Enligt 15 

kap. 1 § MB avses avfall som ett ”föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller 

avser eller är skyldig att göra sig av med” och enligt 2 § är hushållsavfall ”avfall som kommer 

från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”. Hushållsavfallen kan 

alltså innehålla mycket olika produkter. Med producent avses enligt 4 § ”(1) den som yrkes-

mässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning, eller (2) den som 

i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av 

renhållnings- eller miljöskäl” (SFS 1998:808). Regler om producentansvar infördes i Sverige 

1993, med avsikten att genom återanvändning och återvinning påskynda utvecklingen mot ett 

mer resurshushållande samhälle och en mer miljöanpassad varuproduktion. Definitionen av 

producent är vid men ett producentansvar på en produkt sker först när det reglerats i en 

förordning (Michanek & Zetterberg 2008). Det finns idag förordningar om producentansvar 

för bland annat returpapper, elektriska och elektroniska produkter, glödlampor och vissa 

belysningsarmaturer, läkemedel och förpackningar, vilka kan generera hushållsavfall. 
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Producentansvaret består ofta i att avfall samlas in, borttransporteras, återvinns, återanvänds 

eller bortskaffas på ett sätt som är godtagbart från hälso- och miljösynpunkt, enligt 15 kap. 6 § 

MB. Allt hushållsavfall i en kommun som inte faller under producentansvar ska kommunen se 

till att det blir borttransporterat och återvunnet eller bortskaffat. Varje kommun ska även ha 

en renhållningsordning som innehåller de bestämmelser som finns i kommunen för hantering 

av avfall samt en avfallsplan. Avfallsplanen ska enligt 11 § innehålla ”uppgifter om avfall 

inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet”. 

Enligt 5 § ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett ”hälso- och 

miljömässigt godtagbart sätt” (SFS 1998:808). 

Ett generellt miljöproblem i dagens samhälle är att folk slänger mycket i sina hushållssopor 

som egentligen skulle kunna återvinnas. Plockanalyser används av kommuner i Sverige som 

ett verktyg för att utreda hur invånarnas slängvanor ser ut. Plockanalyser går ut på att 

manuellt undersöka uppsättningen av hushållssopor och sortera in dem i olika fraktioner för 

att utreda i vilken mängd olika avfallsfraktioner förekommer. Verktyget ger ett underlag för 

att bedöma vilka återvinningsbara fraktioner som inte sorteras ut, för att hitta möjligheter och 

hinder inom kommunen att förbättra dess återvinning (RVF Utveckling 2005). 

1.2 Syfte 

Plockanalyser blir allt vanligare i Sverige som ett verktyg till kommuners miljöarbeten och 

flera kommuner har redan utfört plockanalyser. Denna uppsats avser att jämföra tre 

kommuners försök till att förbättra sin återvinning med hjälp av plockanalyser, Karlstads, 

Växjös och Piteås kommuner. Syftet är att jämföra kommunernas plockanalyser med varandra 

för att undersöka kommuninvånarnas slängvanor och att utreda hur kommunernas resultat 

förhåller sig till varandra, och sätta dem i relation till förutsättningar som finns inom 

kommunen så som antal återvinningsstationer/centraler per invånare. 

1.3 Frågeställning 

Hur ser slängvanor av hushållsavfall ut i tre svenska kommuner och hur kan plockanalyser 

som verktyg användas för att förbättra återvinningen inom kommunerna? 

1.4 Metod 

En komparativ fallstudie på tre kommuners plockanalyser har utförts, med en explorativ 

ansats, där plockanalyserna jämförts med varandra för att utreda hur kommunernas resultat ser 



Linnéa Magnusson  sida 3 

ut i relation till varandra och för att undersöka hur plockanalyser som verktyg fungerar och 

hur de används av kommuner. 

Denscombe skriver, i sin bok Good Research Guide: For small-scale social research 

projects, att fallstudiens tillvägagångssätt fungerar bäst när en fråga ”på djupet” ska under-

sökas och ge en förklaring, som kan mäta sig med komplexiteten och subtiliteten av verkliga 

situationer (Denscombe 2010). Bryman beskriver, i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder, 

att målet med fallstudier är ”att genomföra ett ingående studium” av ett fall och att utifrån det 

sedan göra ”en teoretisk analys”. Bryman skriver även i sin bok att en komparativ design 

innefattar en jämförelselogik som ”förutsätter att vi kan få en bättre förståelse av en viss 

social företeelse, om vi jämför denna utifrån två eller fler motsatta (eller olikartade) fall eller 

situationer”. En komparativ design bygger på att det finns minst två komparativa fall (Bryman 

2001), i denna uppsats består fallen av de tre kommunernas plockanalyser. Observationer från 

de olika plockanalyserna har gjorts utifrån RVF Utvecklings
2
 rapport 2005:19 Manual för 

plockanalys av hushållsavfall, som alla tre kommunerna har använt sig av vid utförandet av 

deras respektive plockanalyser. De övergripande observationerna utgår från rapportens fem 

indelningar vilket är förstudie, provinsamling, provneddelning, plockanalys samt utvärdering. 

Dessa observationer presenteras i resultatdelen och har jämförts med varandra för att i en 

analys kunna utreda hur slängvanor av hushållsavfall ser ut i kommunerna och för att kunna 

undersöka hur plockanalyser som verktyg kan användas för att förbättra återvinningen inom 

kommunerna. 

Med fallstudien tas de tre kommunernas specifika förutsättningar i fokus, för att på den 

grunden undersöka om det finns något allmänt om plockanalyser som verktyg för att förbättra 

återvinningen i kommuner. De tre kommuner som ingår i fallstudien är Karlstads, Växjös och 

Piteås kommuner. Gemensamt för kommunerna är att de alla tre har publicerade plockanalys-

rapporter mellan åren 2009-2010. Karlstad och Växjö kommun är två universitetsstäder som 

är i det närmaste lika stora till invånarantal, medan Piteå kommun är knappt hälften så stort. 

De tre kommunerna är geografiskt spridda i Sverige med Piteå i norr, Karlstad i väst och 

Växjö i sydost. En komparativ metod har använts för att förklara likheter och olikheter bland 

kommuninvånarnas slängvanor, och möjligheter och hinder för en förbättrad återvinning. 

                                                 
2
 Svenska Renhållningsverksföreningen (RVF) arbetar tillsammans med Avfall Sverige och bedriver 

utvecklingsverksamhet inom hela avfallsområdet. 
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1.5 Teori 

1.5.1 Hållbar utveckling 

I Our Common Future av Brundtlandskommissionen från år 1987 definierade Brundtland 

hållbar utveckling som ”development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” (Adger & Jordan 

2009). Den går alltså ut på att utveckling måste ske på ett sådant vis att våra behov tillgodoses 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I Miljö-

balken används en liknande definition där hållbar utveckling “innebär att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger 

på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka 

naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl”. Bestämmelserna i Miljöbalken 

syftar till att främja en sådan hållbar utveckling (SFS 1998:808). 

1.5.2 Det individuella ansvaret 

Miljöpolitik är beroende av människors aktiva deltagande och många miljömässiga skyldig-

heter i samhället återfinns i hushållsrelaterade aktiviteter. Hushållsavfall och källsortering av 

dessa är en sådan aktivitet som är beroende av det individuella ansvaret. I de flesta industri-

länder har återvinning ökat konstant över tiden och människor är generellt sett ganska positivt 

inställda och villiga att förbättra sin återvinning ytterligare. Detta även fast det är en åtgärd 

som ofta ses som en uppoffring av hushållet, framförallt i fråga om tid. Dock är det också ett 

ganska enkelt sätt att ta miljömässigt ansvar och är lätt integrerat i hushållet. Till skillnad från 

andra åtgärder som till exempel minskad användning av fossila bränslen, att cykla eller gå 

istället för att ta bilen (Berglund et al. 2010). 

Normer spelar en stor roll för människors ageranden i samhället. En norm är informella regler 

i samhället som beskriver hur människor bör agera på ett visst sätt i en viss situation. Det 

finns olika sorts normer. Sociala normer är normer där det sociala umgänget spelar en stor roll 

på hur en människa agerar beroende på andra människors tydliga gillande och ogillande. 

Personliga eller moraliska normer däremot innebär att individen straffpålägger sig för 

ageranden (eller utevarande av ageranden) som denna försätter sig i, de moraliska normerna 

förmedlas dock genom influenser från de sociala normerna. Normer är viktiga för att beskriva 

beteenden inom återvinningen i hushåll. I fråga om återvinning i hushållet är de moraliska 

normerna och attityderna viktigare än de sociala. Där synligheten av återvinningsbeteendena 

är höga spelar de sociala normerna dock en stor roll. Andra externa förhållanden är också 



Linnéa Magnusson  sida 5 

viktiga för återvinningsbeteendena, bekvämlighet (som närhet till återvinningsstationer) är ett 

viktigt motiv som länkar de moraliska normerna ihop med till exempel ekonomiska motiv. 

Det räcker dock inte bara med att införliva en norm för att en människa ska agera enligt den. 

För att påverka ett beteende måste en norm bli aktiverad och för en norm att bli det är det 

viktigt med medvetande om problemet och erkännande av ansvar. När det gäller återvinning 

måste individen tro på att avfallet som genereras av hushållet verkligen skadar miljön och att 

återvinning är det bästa sättet att hjälpa till på (Berglund et al. 2010). 

1.5.3 Samspelet mellan kommun och individ 

En viktig roll i hushållens åtagande att återvinna är normbaserade styrmedel, men då är det 

viktigt att återvinningen generellt leder till miljömässigt positiva resultat och att det 

personliga bidraget är meningsfullt i sin kontext. Ekonomiska incitament, så som till exempel 

viktbaserade insamlingsavgifter på hushållsavfallet, och infrastrukturella åtgärder som 

underlättar återvinningen i det vardagliga livet har visats ha en klart positiv inverkan på 

resultatet. Fastighetsnära källsortering kan många gånger underlätta så pass att bekvämlig-

hetsfaktorn inte står i vägen för agerandet, men det är viktigt att väga de administrativa 

kostnaderna för dessa framför de sociala vinsterna innan ett utbrett införande av dessa sker. 

En stark påverkan på människors beteende och normer är spridningseffekten, om en kommun 

är väldigt bra på återvinning tenderar de omkringliggande kommunerna att förbättra sin 

återvinning. Samma effekt tenderar att ske för hushållen inom kommunen. Detta är något som 

kan utnyttjas i informationskampanjer från kommunernas sida (Berglund et al. 2010). 

De aktuella miljöpolitiska målen som finns idag är unika på det vis att ett betydande ansvar 

ligger på hushållsnivå att utföra miljövänliga åtgärder och uppfylla de politiska målen, 

speciellt i många val och aktiviteter som formar vardagen. Det finns en bred politisk och 

vetenskaplig konsensus att det inte bara är i de allmänna politiska besluten, som fattas av 

politiker på olika nivåer eller i näringslivet, som orsakerna (och lösningarna) till dagens miljö-

problem finns utan också i de många överväganden hos individerna i det vardagliga livet. 

Hushållet och de enskilda individerna som utgör hushållet, spelar en central roll i strävan att 

nå en hållbar utveckling. Denna individualistiska vridning av miljöpolitiken innebär nya ut-

maningar för det politiska styret. För politiska beslutsfattare på alla nivåer blir det allt nöd-

vändigare att konstruera ny allmän politik som effektivt initierar och upprätthåller kollektiva 

miljöåtgärder på individnivå i vardagen, och i ett långsiktigt perspektiv (Matti 2010).  
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2. Hushållsavfall i Sverige 

Avfall Sverige är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och 

återvinning, organisationen har nästan 400 medlemmar vilka mest består av kommuner, 

kommunalförbund och kommunalbolag. 

[Avfall Sverige] representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, 

beslutsfattare, myndigheter och EU. Avfall Sverige bedriver också en 

omfattande kursverksamhet, som är anpassad för branschens behov av 

utbildning. Avfall Sverige verkar för att avfall ska hanteras så att människors 

hälsa och miljön skyddas. Detta måste garanteras både på kort och på lång 

sikt (Avfall Sverige 2012). 

Organisationen följer ständigt de nya beslut som tas inom Sverige, men även i Europa och 

resten av världen. Avfall Sverige bedriver forskning och utveckling inom hela avfallsområdet 

och har kontakter med bland annat Naturvårdsverket och Miljödepartementet (Avfall Sverige 

2012). 

Det är producenternas ansvar att se till att allmänheten källsorterar de produkter som går 

under producentansvaret, medan det är kommunens ansvar att ta reda på resten av hushålls-

avfallet. Kommuner tar därför ut olika slags avgifter för insamling av hushållsavfallet, 

dessutom finns det olika insamlingssystem kommunerna emellan som resulterar i att 

kommuninvånarna inte har samma avgifter (Dahlén et al. 2007). Enligt en rapport från Avfall 

Sverige var genomsnittstaxan för hushållsavfall i villahushåll 2 000 kronor för år 2010, 

avgiften för hushåll i flerbostadshus var lägre med 1 240 kronor per lägenhet (Avfall Sverige 

Utveckling 2011). Det vanligaste insamlingssystemet i Sverige är olika former av volym-

baserade system medan viktbaserade insamlingssystem, som rapporterat reducerar avfallet i 

kärl och säckar med 15-90 procent och introducerades för första gången 1995, inte är lika 

vanliga (Dahlén & Lagerkvist 2010). Ingen av de tre kommunerna i denna studie använder sig 

av ett viktbaserat insamlingssystem. 

Beträffande källsortering ligger ofta mycket av ansvaret hos kommuninvånarna. Ibland är det 

ekonomiskt motiverbart att källsortera, till exempel med pantflaskor där man får tillbaka 

pengar om man pantar dem i pantstationer. Om en kommun har separation av matavfallet från 

hushållsavfallet kan en taxa att betala medfölja om man inte källsorterar matavfallet. 

Dessutom kan kommunens insamlingsavgift av hushållet bli billigare om man sorterar ut 

avfall som kan eller ska slängas på andra ställen, till exempel glas- och metallförpackningar, 
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returpapper eller andra producentansvarsprodukter som egentligen inte ska förekomma bland 

hushållsavfallet som kommunen tar hand om och därför bara blir en extra kostnad för 

hushållet. Enligt en undersökning där svenskar fått rapportera in själva hur de källsorterar så 

är de ganska bra på att delta i återvinningsprogram, mer än två tredjedelar rapporterade att de 

återvinner allt sitt förpackningsavfall i hushållet (Hage et al. 2009). Det kan även vara bra för 

kommunen att göra egna praktiska analyser där resultatet kan ge ett svar på hur det verkligen 

ser ut, till skillnad från de analyser som består av till exempel enkäter där invånarna själva fått 

svara. Ett verktyg som kan användas av kommuner för att undersöka hur uppsättningen av 

hushållsavfallet verkligen ser ut är plockanalyser (RVF Utveckling 2005). 

2.1 Plockanalyser 

RVF Utveckling tog i oktober 2005 fram en rapport om plockanalyser, 2005:19 Manual för 

plockanalys av hushållsavfall. Rapporten finns på Avfall Sveriges hemsida och 

rekommenderas för kommuner som ska utföra plockanalyser (RVF Utveckling 2005). 

Enligt manualen ska en plockanalys och dess rapport genomföras i fem delsteg, förstudie, 

provinsamling, provneddelning, plockanalys och utvärdering. Förstudien är en viktig del i 

undersökningen för att bland annat minimera problem som kan uppkomma under under-

sökningens gång och för att kunna få en rimlig bild av hur stort och ekonomiskt omfattande 

projektet kommer bli. I förstudien är det viktigt att ha med bakgrundsinformation om 

kommunen och området som ska ingå i undersökningen inför den kommande analysen. Syftet 

och informationsbehovet ska beskrivas vilket sedan också i stor del styr analysen och hur 

metoden genomförs. En planering och tidsplan är viktigt att ha för att underlätta arbetet, 

dessutom ska lokal och utrustning tas fram innan projektet kan fortlöpa. En provinsamling är 

viktig att göra för att bland annat kunna identifiera felkällor och hitta en kompromiss mellan 

kostnad och risk för provtagningsfel. Dessutom är det bra för att ta fram ett fungerande proto-

koll och sorteringsrutiner, för att plockanalysen ska bli så jämn som möjligt. I provned-

delningen är det viktigt att få fram delprov som kan representera hela provet som hämtats från 

hushållens avfall, därför måste de tas fram med en metod som kan försäkra detta. Sedan ska 

delproven märkas för att veta ifrån vilket moderprov det är taget, detta kan vara bra då 

kommunen vill veta om resultatet av plockanalysen är olika i olika områden av kommunen. 

Sedan kan sorteringen och själva plockanalysen starta. Först är det viktigt att väga delproven 

för att i slutet kunna se att inget har försvunnit, det är viktigt att använda samma våg till alla 

vägningstillfällen. Sorteringen fortsätter sedan på ett bestämt sorteringsbord där de som ska 

sortera använder ett protokoll så att alla sorterar enhetligt. Delprovet ska sorteras i olika 



Linnéa Magnusson  sida 8 

fraktioner, i manualen medföljer det en rekommendation på vilka 21 (sekundära) fraktioner 

som kan användas (se Tabell 1) (RVF Utveckling 2005). 

Tabell 1 

Rekommenderade primära och sekundära fraktioner vid plockanalys av hushållsavfall, från RVF Utvecklings 

rapport 2005:19. Material märkt med * faller under producentansvaret (RVF Utveckling 2005, del 2 s.6). 

Primär fraktion Sekundär fraktion 

 Bioavfall Matavfall 

Trädgårdsavfall 

 

 Papper Tidningar, journaler o dyl.* 

Wellpapp* 

Pappersförpackningar* 

Övrigt papper 

 

 Plast Mjukplastförpackningar* 

Frigolit* 

Hårdplastförpackningar* 

Övrig plast 

 

 Glas Glasförpackningar* 

Övrigt glas 

 

 Metall Metallförpackningar* 

Övrig metall 

 

 Övrigt oorganiskt  

 

 Farligt avfall (som 

ej är elektronik) 

Notera typ av farligt avfall 

 

 

 El och elektronik Notera typ av el- och elektronikavfall 

 

 Övrigt Trä, textil, blöjor, bindor o dyl. 

Allt som inte passar i någon annan 

kategori. 
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När delproverna sorterats ner till fraktionerna ska fraktionerna vägas på vågen och de ska då 

väga lika mycket tillsammans som delprovet gjorde från början. Sedan kan eventuell fel-

korrigering göras för fukt och smuts om det ska jämföras med torra och rena material. Fukt 

och att förpackningar inte är rengjorda innebär stora felkällor, då en viktförlust sker. Fukt-

korrigeringar för olika material finns då att använda. Glas behöver inte korrigeras då det 

endast har en viktförlust på fem procent och eftersom det förekommer i en så liten ut-

sträckning av hushållsavfallet. Den planerade analysen kan sedan göras på det framtagna, 

protokollförda resultatet. Den sista delen i plockanalysen består av en utvärdering där 

resultaten ska åskådliggöras, företrädesvis i en redovisande rapport och en resultattabell eller 

cirkel- eller stapeldiagram. Eventuella jämförelser kan sedan göras, till exempel med andra 

kommuner som använt samma metod eller med tidigare genomförda plockanalyser (RVF 

Utveckling 2005). 
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3. Resultat 

3.1 Karlstad 

Karlstad kommun ligger i Värmlands län i västra Sverige. Tillsammans med fyra gränsande 

kommuner utförde kommunen en plockanalys av hushållsavfallet år 2010. I Karlstad kommun 

bodde det då 84 058 invånare och kommunen hade 26 återvinningsstationer och fem 

återvinningscentraler. Kommunen hade redan sedan några år tillbaka börjat införa 

källsortering av matavfallet för att rötas till biogas, dock hade detta inte införts bland alla 

hushåll när plockanalysen utfördes. Syftet med plockanalysen var att undersöka samman-

sättningen på hushållens avfall för att kunna arbeta med målen i kommunens avfallsplan, och 

att avgöra kvaliteten på det insamlade källsorterade matavfallet och se effekterna inför 

källsortering av matavfall i hela kommunen. Informationsbehovet var att få en generell bild av 

hushållsavfallet för att resultatet skulle vara komparabelt med kommande plockanalyser i 

framtiden. Den metod kommunen använde sig av utgick från rapporter av RVF Utveckling, 

2005:05 Trender och variationer i hushållsavfallets sammansättning och 2005:19 Manual för 

plockanalys av hushållsavfall. Kommunen hade en tidsplan från start i januari till en färdig 

rapport i oktober, där själva plockningen av hushållsavfallen skedde under mars-april månad. 

Projektet genomfördes på Karlstads Energis anläggning vid Heden i Karlstad (Oja 2010). 

Provinsamling och utbildning skedde i mars innan den huvudsakliga plockningen startade, för 

att personalen skulle få praktisera metod för uttagning av prov och sortering. Vid sortering 

användes ett sorteringsprotokoll, som utgår från de primära och sekundära fraktioner som 

beskrivs i rapporten från RVF Utbildning (se Tabell 1), tillsammans med en rutin för 

sorteringen. Vid redovisning av resultatet användes dock andra fraktioner att presentera 

resultatet i (se Figur 1 och 2). Under provtagningen delades samlingsprovet upp i 20 delprov, 

källsorterat och ej källsorterat avfall delades upp i olika samlingsprov. De delprov som skulle 

plockas och analyseras av dessa valdes ut slumpmässigt. Sorteringen skedde sedan inomhus 

på sorteringsbord, ett delprov i taget. Delproven vägdes innan och efter sortering, vägningen 

skedde av fraktioner med en noggrannhet på minst 0,1 kilogram. Vikten av alla fraktioner 

skulle sedan stämma med vikten innan sorteringen. Fukthalt och att materialen är ned-

smutsade kan vara två stora felkällor, därför användes två korrektionsfaktorer för plast- och 

pappersförpackningar och tidningar och metallförpackningar rekommenderade i RVF 

Utvecklings rapport 2005:19 (Oja 2010). 
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En del av syftet för Karlstad kommun var att undersöka kvaliteten och renheten på matavfallet 

från de hushåll som källsorterar detta, då det vid rötning är viktigt att denna fraktion är så ren 

som möjligt. Resultatet visade att matavfallet hade en renhet på över 99,5 viktprocent. Hos de 

hushåll som källsorterade bestod det källsorterade matavfallet av ungefär 21 procent av den 

totala vikten på hushållsavfallet, 23 procent av vikten bestod av matrester som inte käll-

sorterades (Oja 2010). 

Vid analysen kom kommunen fram till att den dominerande delen av hushållssoporna var 

matavfall, med omkring 45 procent av avfallets vikt. Plockanalysen beräknades utifrån 

viktprocent, och matavfall väger mycket. Därför kan lättare avfall som till exempel mjukplast 

förekomma i stor utsträckning utan att det ger något större utslag i resultatet som viktprocent. 

Ungefär 30 procent av den sorterade vikten bestod av producentansvarsmaterial. Där mjuk-

plastförpackningar var vanligast förekommande, även om det ger ett litet utslag på vikt-

procenten, men även glas- och metallförpackningar förekom ofta. En annan fraktion som var 

ofta förekommande men som gav ett litet utslag var elektronik (WEEE – Waste Electrical and 

Electronic Equipment). Det som det förekom minst av i hushållsavfallet var batterier, ljus-

källor och farligt avfall. I utvärderingen av plockanalysen presenterade man resultatet, där 

man delade upp hushåll som källsorterar och de som inte gör det. I Figur 1 och 2, som är 

bearbetade från Karlstad kommuns plockanalys, beskrivs resultaten i varsina cirkeldiagram 

under dess nya primära fraktioner som kommunen redovisat resultaten i (Oja 2010). 

Resultatet är uppdelat i hushåll som källsorterar matavfall och i hushåll som ej källsorterar 

matavfall. De båda hushållstypernas avfall är dock väldigt lika och de totala primära 

fraktionerna är ungefär lika stora, även om fraktionen ”Biologiskt nedbrytbart” hos de hushåll 

som källsorterar består av matavfall som både är utsorterat och det som förekommer i det 

övriga hushållsavfallet. Båda hushållstyperna genererade nästan lika mycket matavfall totalt 

(Oja 2010). 
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Figur 1 

Bearbetning av resultat i viktprocent av plockanalysen för hushåll som källsorterar i Karlstads kommun (Oja 

2010, Bilaga 8). 

 

Figur 2 

Bearbetning av resultat i viktprocent av plockanalysen för hushåll som ej källsorterar i Karlstads kommun (Oja 

2010, Bilaga 8). 

3.2 Piteå 

Piteå ligger i Norrbottens län i norra Sverige. Den 31 december 2009 hade kommunen en total 

befolkning på 40 860 invånare. Under år 1996 infördes en utsortering av komposterbart avfall 

(matavfall) av hushållsavfallet. Förutom denna fraktion består hushållsavfallet även av de två 

andra avfallsslagen brännbart och restavfall. I kommunen finns en mobil återvinningscentral 

som besöker olika platser runt om i kommunen en till två gånger per år. Där kan hushållen 

bland annat lämna sitt farliga avfall. Förutom denna fanns det i kommunen 27 återvinnings-
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stationer och en fast återvinningscentral. Glödlampor och lågenergilampor kunde under 

plockanalysens genomförande även lämnas i särskilda behållare på vissa återvinnings-

stationer. Plockanalysen utfördes tillsammans med två andra kommuner, men med enskilda 

plockningar. Enligt den kommunala avfallsplanen skulle sammansättningen på hushållens 

avfall i Piteå kommun undersökas år 2010. Syftet med plockanalysen var alltså att i första 

hand utvärdera hushållens källsortering och göra en kvalitetskontroll av de undersökta käll-

fraktionerna (brännbart, komposterbart/matavfall, restavfall). I syftet ingick även att med 

plockanalysen skapa ett intresse och en förståelse för källsortering hos medborgarna och att 

utgöra ett underlag för kommunen i planeringen av informationsinsatser till hushållen. 

Informationsbehovet var att få fram ett resultat på följande delar: 

 Andel farligt avfall i hushållens säck- och kärlavfall 

 Andel komposterbart avfall/matavfall i hushållens säck- och kärlavfall 

 Andel felaktiga fraktioner i utsorterat komposterbart avfall/matavfall 

 Andel producentansvarsavfall i hushållens kärl- och säckavfall 

(Widman et al. 2010, s.6) 

Metoden som användes utgick från RVF Utvecklings rapport 2005:19. Viktigt var att den 

skulle vara upprepningsbar för kommande plockanalyser som planeras att utföras i framtiden. 

Då ska resultatet från denna plockanalys fungera som referensdataunderlag. Lokal och 

utrustning där provneddelning och uttag av samlingsprov utfördes på var Bredviksbergets 

avfallsanläggning och plockanalysens sorteringsarbete var i Pirevas tvätthall i Öjebyn, båda 

belägna i Piteå kommun. Restavfall samlades endast in från flerfamiljshus i Piteå. I det 

komposterbara avfallet som samlades in i kommunen ingick matavfall, kattsand, aska och 

blomjord (Widman et al. 2010). 

Avfallet vägdes före och efter avlastning och märktes från vilket område avfallet hämtats från. 

Hela moderprovet blandades och fem delprov togs slumpmässigt fram där varje delprov 

vägde cirka 100 kilogram, sedan märktes dessa, fördes in i protokoll och skickades till 

sortering. Sorteringen skedde på sorteringsbord efter utgivna sorteringsanvisningar. En 

uppdelning av brännbart, komposterbart och restavfall gjordes där det brännbara avfallet hade 

en utsortering på 14 fraktioner, det komposterbara på fem fraktioner och restavfallet på tio 

fraktioner. Varje fraktion vägdes enskilt efter att respektive samlingsprov sorterats och 

vikterna fördes in i respektive protokoll. Felkorrigeringar gjordes sedan på resultatet, 

däribland sorteringsutbyte och fuktkorrigering enligt RVF Utvecklings rapport 2005:19. 
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Resultatet är uppdelat mellan områdena (flerfamiljs- och villahushåll på lands- eller i stads-

bygden) och respektive avfallsslag. De redovisade resultaten är inte fuktkorrigerade och 

oöppnade matförpackningar ingår inte i totalvikten (Widman et al. 2010). 

Bearbetningar har gjorts av Piteå kommuns plockanalysresultat och redovisas i stapel-

diagrammen i Figur 3-5. Tydligare redogörelse av resultatet finns i tabellformat i Bilaga 1, där 

fraktionerna (x-axeln) för varje respektive avfallsslag även är fullständiga. Resultatet visar att 

av det brännbara avfallet består drygt 30 viktprocent av matavfall. Producentansvarsavfallet 

uppgår till nästan lika stor del. Avfallsslaget komposterbart avfall består upp till 90 vikt-

procent av matavfall och ungefär fem viktprocent av kattsand, aska och jord. Ungefär fem 

viktprocent av det komposterbara avfallet bestod av avfall som inte skulle vara där. Resultatet 

är ganska genomgående och ingen större skillnad mellan områdena utgörs. Resultatet av rest-

avfallet från flerfamiljshushållen redovisas i Figur 5 och består till största delen, nästan 50 

viktprocent, av övrigt oorganiskt (rest)avfall. Glas- och metallförpackningar uppgick till drygt 

18 viktprocent och övrigt brännbart och organiskt avfall till nästan lika mycket med sina 

dryga 17 viktprocent (Widman et al. 2010). 

 

Figur 3 

Bearbetning av resultatet i viktprocent av Piteå kommuns plockanalys med brännbart avfall som avfallsslag 

(Widman et al. 2010, Bilaga 3a). 
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Figur 4 

Bearbetning av resultatet i viktprocent av Piteå kommuns plockanalys med komposterbart avfall/matavfall som 

avfallsslag (Widman et al 2010, Bilaga 3b). 

 

Figur 5 

Bearbetning av resultatet i viktprocent av Piteå kommuns plockanalys med restavfall/deponiavfall som 

avfallsslag (Widman et al 2010, Bilaga 3c). 
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avfall. Batterier kunde lämnas på både återvinningsstationer och återvinningscentraler 

(Vukicevic & Lewis-Jonsson 2009). Den 31 december 2009 fanns det i Växjö 82 023 

invånare (Statistiska Centralbyrån [SCB] 2010). Kommunen delade upp hushållsavfallet, från 

villor och flerfamiljshus, i plockanalysen. Informationsbehovet var att ge en bild av avfallets 

sammansättning med ett fokus på andelen elektriska och elektroniska produkter och farligt 

avfall i hushållsavfallet från två olika områden i kommunen (ett villaområde och ett fler-

familjshusområde). Syftet var att dessa områden sedan skulle jämföras med varandra och 

även med två tidigare plockanalyser (från samma områden) utfärdade i april 2001 och mars 

2006. Metoden gick ut på att bestämma avfallets sammansättning genom en manuellt utförd 

plockanalys på hushållens avfall. Plockanalysen uträttades i mars 2009, detta för att kunna 

jämföra med tidigare års analyser som skedde under samma tid på året (Vukicevic & Lewis-

Jonsson 2009). 

Under provtagningen blandades allt avfall varav fyra delprov valdes ut, med de två olika 

områdena uppdelade var för sig. Proceduren fortsatte tills ett stickprov på ungefär 400-500 

kilogram tagits fram, vilket var det prov som sedan sorterades. Avfallsprovet sorterades i de 

21 olika fraktioner enligt RVF Utvecklings rapport 2005:19 på ett sorteringsbord och proto-

kollfördes. Varje utsorterad fraktion vägdes sedan på en våg med en upplösning på 0,2 

kilogram (Vukicevic & Lewis-Jonsson 2009). 

Resultatet redovisades både sammansatt och områdena var för sig (flerfamiljs- och villa-

hushåll). I Figur 6 redovisas kommunens sammansatta plockanalysresultat i ett bearbetat 

cirkeldiagram. Resultatet redovisas i viktprocent där den största delen av avfallets vikt, 44 

viktprocent, bestod av matrester och hushållspapper (matavfall). 29 procent av vikten bestod 

av producentansvarsmaterial (uppdelat i dess sekundära fraktioner tidningar, wellpapp, mjuk- 

och hårdplastförpackningar, frigolit, pappersförpackningar, glasförpackningar och metall-

förpackningar i Figur 6). Elektronikskrot och farligt avfall, som var i fokus av kommunen, 

utgör lika stora fraktioner och ett lågt utslag i viktprocent (Vukicevic & Lewis-Jonsson 2009). 
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Figur 6 

Bearbetning av sammansatt resultat i viktprocent av plockanalysen av hushållsavfallet från båda områdena i 

Växjö kommun (Vukicevic & Lewis-Jonsson 2009, Figur 2). 
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4. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur kommuninvånarnas slängvanor ser ut i de 

tre svenska kommunerna Karlstad, Piteå och Växjö och hur plockanalyser kan användas för 

att förbättra återvinningen inom kommuner. Kommunernas plockanalysresultat har i resultat-

delen jämförts med varandra och kommer i denna del att analyseras för att visa hur släng-

vanorna ser ut i kommunerna, men först diskuteras hur plockanalyser som verktyg används av 

kommunerna. Anledningen till att kommunerna har jämförts med varandra är dels för att ta 

reda på hur slängvanorna ser ut men framför allt för att se om de ser lika eller olika ut 

kommunerna emellan, och dels för att kunna få en bild av hur kommunerna använt sig av 

plockanalyserna. 

Plockanalyser används av kommuner för att i breda drag ta reda på hur invånarnas slängvanor 

ser ut. Med plockanalyser kan man ta reda på hur stor del (i viktprocent) av avfallet som 

består av olika fraktioner. Resultatet från kommunens plockanalys kan användas inte bara för 

att fastställa hur det ser ut för tillfället, utan även för att förbättra återvinningen inom 

kommunen. Med plockanalysen kan man se vilka fraktioner som är störst och alltså vad det är 

som invånarna i kommunen slänger mest av, dessutom kan kommunerna ta reda på om det 

finns fraktioner som inte ska förekomma och hur stora dessa är. Om kommunen till exempel 

har separation av matavfall från hushållsavfallet (som Karlstad och Piteå kommun har) kan 

kommunen med hjälp av plockanalys ta reda på om och i så fall hur stor del matavfall det 

förekommer i hushållsavfallet. Med resultatet från plockanalysen kan kommunen sedan ut-

reda om de behöver gå in med till exempel olika kampanjer för att få fler att ”slänga rätt” eller 

om matavfallet i hushållsavfallet består av en sådan liten fraktion att det inte är ekonomiskt 

försvarbart att lägga pengar på en sådan kampanj. Viktigt att tänka på är att plockanalysernas 

resultat presenteras i viktprocent och att lättare avfall som till exempel en del plast och 

elektronik får ett litet utslag medan tyngre avfall som matrester får desto större. Låga utslag 

av plast eller elektronik i viktprocent kan alltså fortfarande betyda att det förekommer i 

ganska stora mängder, detta är en svaghet hos plockanalyser som verktyg. 

Hushållsavfall är det avfall som genereras i hushåll och ansvaret för att det ska källsorteras 

ligger hos de boende i hushållet, alltså kommuninvånaren och individen själv. Med marknads-

föring av informationskampanjer eller ekonomiska incitament som viktbaserad (istället för 

volymbaserad) insamlingsavgift på hushållsavfallet kan kommunen få hushållen att hålla nere 

mängden avfall och öka källsorteringen. Ansvaret att återvinna ligger alltså hos individen men 

det är kommunens ansvar att skapa den sociala norm som i samhället kan accepteras och 
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införlivas som varje individs personliga norm, att återvinning och källsortering är en del av 

hushållens vardag. Genomsnittstaxan för hämtning av hushållsavfallet för ett villahushåll var 

2 000 kronor år 2010 och något lägre för hushåll i flerbostadshus. Införande av viktbaserade 

insamlingssystem har visat att avfallsmängden minskat, vilket även skulle minska 

kostnaderna för hushållen. Ekonomiska incitament, som från kommunens sida kan få 

kommuninvånarna att hålla nere sina avfallsmängder, kan vara en del av arbetet mot en 

hållbar utveckling. Med hjälp av plockanalyser kan kommuner ta reda på vilken del av 

hushållsavfallet som bör läggas störst fokus på och vilken del som är mest lönsam att 

informera om eller från kommunens sida förbättra chansen att återvinna, så som till exempel 

matavfall i exemplet ovan. Andra fraktioner är också viktiga att fokusera på för att öka käll-

sortering och minska det övriga hushållsavfallet, men det är upp till varje kommun själva att 

bestämma om och i så fall vad prioriteringar ska läggas på. Plockanalyser är endast ett 

verktyg för att hjälpa kommuner få en bild av hur det ser ut i verkligheten för tillfället, medan 

resultatet i sig, som tidigare nämnt, kan användas i vidare bearbetningar av kommunen. 

Vägen till att nå ett hållbart samhälle är ännu lång innan slutmålet kan nås och en viktig del i 

den hållbara utvecklingen är att återanvända och återvinna så mycket som möjligt, men det är 

även väldigt viktigt att minska konsumtionen. Källsortering av hushållsavfallet är en viktig 

del för att nå en hållbar utveckling eftersom det leder till ett resurssnålare samhälle där ny-

produktion av produkter kan ske från återvunna material vilket är energisnålare och sparar på 

jordens naturresurser. Kommuner har ett ansvar att informera invånarna om hur och var 

sortering kan ske av hushållsavfallet. För att undersöka hur invånarnas slängvanor ser ut kan 

plockanalyser användas för att ta reda på hur uppsättningen av avfallet ser ut. Med 

informationen som kommunerna får från plockanalyserna kan de sedan välja att agera på olika 

sätt beroende på vilket sorts avfall som invånarna oftast sorterar fel. Ansvaret ligger alltså på 

kommunerna att se till så att invånarna vet hur källsorteringen går till i respektive kommun 

och att de gör det, samtidigt som invånarna fortfarande har det individuella ansvaret att 

faktiskt återvinna. 

Allt ansvar ligger dock inte på kommunerna för att informera invånarna om återvinning, 

producenter som faller under producentansvaret har ett ansvar att förse sina kunder med 

möjligheten att källsortera de sålda produkterna. Med plockanalysen kan kommunerna dock ta 

reda på hur stor del producentansvarsavfall som hushållsavfallet består av. Resultatet av 

plockanalysen kan därför vara av vikt inte bara för kommuner utan även för producenter. 
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Alla de tre granskade kommunerna har använt sig av RVF Utvecklings Rapport 2005:19 när 

de har utfört sina plockanalyser. De tre kommunerna har lite olika informationsbehov. 

Karlstad kommun fokuserade på källsorteringen av matavfall, Växjö kommun på andelen 

elektriskt och elektroniskt avfall och farligt avfall i hushållsavfallet och Piteå kommun på 

andelen farligt avfall, komposterbart avfall, felaktiga fraktioner i utsorterat komposterbart 

avfall samt producentansvarsavfall i hushållsavfallet. Plockanalyserna skiljer sig från 

varandra på så vis men de har alla tre liknande syften som går ut på att ta fram en generell bild 

över hur innehållet i hushållsavfallet ser ut. Alla använde sig av liknande metoder med ut-

gångspunkt från RVF Utvecklings Rapport 2005:19 och viktigt för alla tre kommunerna var 

att plockanalysen skulle kunna återupprepas och vara jämförbar. Alla kommunerna har 

beskrivit hur provneddelningen från ett eller flera moderprov till delproven gått till. Här har 

de använt lite olika metoder vilket också är viktigt att tänka på när man jämför de tre 

kommunernas resultat med varandra, vilket görs nedan. De slutliga delproven är dock ungefär 

lika stora i alla plockanalyser och kan representera det större moderprovet.  

Karlstad och Växjö kommun är nästan lika stora till invånarantal (Karlstad hade år 2009, 

2 000 fler invånare), men Växjö har dubbelt så många återvinningsstationer som Karlstad. 

Piteå har hälften så många kommuninvånare som Karlstad och Växjö, men ändå fler 

återvinningsstationer än Karlstad. I Piteå kommun finns dock bara två (varav en är mobil) 

återvinningscentraler medan det i Karlstad finns fem och i Växjö åtta. 

Inom alla de tre kommunerna förekom det producentansvarsavfall (tidningar, wellpapp, mjuk- 

och hårdplastförpackningar, frigolit, pappersförpackningar, glasförpackningar och metall-

förpackningar) i hushållsavfallet. Sämst på att sortera ut detta var invånarna i Piteå där 34-38 

viktprocent av det brännbara avfallet och 27 viktprocent av restavfallet bestod av producent-

ansvarsavfall. Detta trots att kommuninvånarna i Piteå är de som har flest återvinnings-

stationer per invånare. I Piteå har de en återvinningsstation för varje 1 513 invånare, i Växjö 

har de en för varje 1 577 invånare och i Karlstad en för varje 3 233 invånare. Detta kan dock 

beskriva varför invånarna i Växjö var lite bättre än de i Karlstad på att sortera ut producent-

ansvarsavfallet, med bara 28 mot Karlstads 32 viktprocent av hushållsavfallet. Det som dock 

inte tagits med är vart dessa återvinningsstationer är placerade i relation till hur smidigt det är 

för kommuninvånarna att slänga sitt avfall där, eller hur många invånare per kvadratmeter 

som kommunerna har. 



Linnéa Magnusson  sida 21 

Både Karlstad och Piteå sorterar ut matavfall från hushållsavfallet även om inte alla som 

ingick i plockanalysen i Karlstad gjorde det än. I Piteå bestod 87-91 viktprocent av det 

komposterbara avfallet av matavfall, men ändå bestod 31-33 viktprocent av det brännbara 

avfallet av matavfall. I Karlstad bestod 45 viktprocent av det totala hushållsavfallet av 

matavfall både bland de hushåll som källsorterade matavfallet och de som inte gjorde det. 

Båda hushållsvarianterna genererade alltså lika mycket matavfall. Dock var det endast 23 

viktprocent som källsorterades som matavfall (hos de hushåll som källsorterade detta), resten 

(ungefär 22 viktprocent) följde med det övriga hushållsavfallet. I Växjö, som inte separerar 

matavfallet från det övriga hushållsavfallet, bestod, nästan som i Karlstad, 44 viktprocent av 

hushållsavfallet av matavfall. I Piteå började med separationen av matavfall från hushålls-

avfallet redan år 1996, medan detta var något relativt nytt i Karlstad när plockanalysen 

utfördes som alla i kommunen ännu inte fått tillgång till. Den sociala norm som Piteå 

kommun skapat om att sortera ut sitt matavfall har därför funnits längre än den i Karlstad, 

vilket gör att invånarna i Piteå fått längre tid på sig att införliva den till sin egna personliga 

och moraliska norm än invånarna i Karlstad kommun. Det förekom att matavfall slängdes fel i 

båda kommunerna. 

I Växjö låg fokus på elektriskt och elektroniskt avfall och farligt avfall i plockanalysen och 

resultatet visade att hushållsavfallet bestod av 0,2 viktprocent farligt avfall och 0,2 procent 

elektronikskrot. I Karlstad varierade det lite mellan de olika hushållstyperna men de låg på 

liknande andelar som i Växjö. I Piteå bestod 0,4-0,5 viktprocent av det brännbara avfallet, 0-

0,2 viktprocent av det komposterbara avfallet och 1,1 viktprocent av restavfallet av farligt 

avfall. El och elektronik uppgjorde 0,2-0,5 viktprocent av det brännbara avfallet och 3,5 

viktprocent av restavfallet (det komposterbara avfallet hade ingen fraktion för el och 

elektronik). Detta är avfall som vanligtvis ska slängas på återvinningscentraler men som 

ibland kan slängas på andra ställen. I Växjö kunde invånarna under den tid då plockanalysen 

utfördes slänga batterier på återvinningsstationer och i Piteå kunde glödlampor och låg-

energilampor lämnas på vissa återvinningsstationer. 

Viktigt att i det fortsatta arbetet mot en hållbar utveckling är bland annat att undersöka om 

och i så fall hur mycket bättre viktbaserade insamlingssystem är än volymbaserade (som är 

det vanligaste i dagens samhälle). Det är även viktigt att reda ut hur vi kan minska 

konsumtionen i världen och med vilka verktyg och incitament detta kan göras. 
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5. Slutsats 

Resultatet visar att kommuninvånarnas slängvanor inte, enligt kommunernas plockanalys-

resultat, skiljer sig märkvärt åt kommunerna emellan. Det är inte antalet återvinnings-

stationer/centraler per invånare som verkar styra hur väl kommuninvånarna källsorterar. 

Invånarna i Piteå kommun var till exempel sämst av kommunerna i denna studie på att 

källsortera producentansvarsavfall trots att de hade flest återvinningsstationer (där man kan 

slänga förpackningsavfall) per invånare. Andra faktorer, än antal återvinnings-

stationer/centraler i kommunen, verkar alltså vara viktiga. Dessa faktorer skulle kunna vara 

tillgängligheten till återvinningsstationerna/centralerna, då bekvämlighetsfaktorn ofta spelar 

en stor roll i de hushållsnära sysslorna. Eller att kommunerna inte lyckats införliva den sociala 

normen om att källsortera till kommuninvånarnas personliga och moraliska normer. 

Plockanalyserna som kommunerna har utfört användes på liknande sätt, för att få fram en 

generell bild av hushållsavfallets uppsättning samt de olika informationsbehoven respektive 

kommun hade. Med plockanalyserna har kommunerna kunnat utreda vilka fraktioner som 

förekommer mest och därefter kunnat lägga fokus på dem, dessutom har kommunerna kunnat 

undersöka vilka fraktioner som oftast förekommer i ”fel” avfallsdel. Verktyget plockanalys 

kan därmed användas för att förbättra återvinningen inom kommuner som en del i arbetet med 

hållbar utveckling, för att närma sig det resurssnåla samhället där allt användande av material 

ingår i ett kretsloppstänk. Och där material som inte går att återanvända eller återvinna 

sorteras ut för att bytas ut mot andra alternativ. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1 

Bearbetning av tabellresultat av Piteå kommuns plockanalysresultat (Widman et al 2010, Bilaga 3a-3c). 

Brännbart Villa landsbygd Villa stadsbygd Flerfamiljshus 

Matavfall 33,40% 31% 32,10% 

Kattsand, aska och jord 5,30% 4,00% 3,80% 

Returpapper, tidningar o dyl. 8,80% 6,00% 10,60% 

Pappersförpackningar och wellpapp 8,80% 11,00% 12,80% 

Mjuk- och hårdplastförpackningar och frigolit 13,80% 13,00% 11,60% 

Glasförpackningar 1,40% 2,30% 1,80% 

Metallförpackningar 1,20% 1,20% 1,40% 

Övrigt oorganiskt 2,90% 1,50% 1,40% 

Farligt avfall 0,10% 0,20% 0,20% 

Småbatterier 0,20% 0,20% 0,10% 

Ljuskällor 0,10% 0,10% 0,10% 

Övrig el och elektronik 0,20% 0,50% 0,30% 

Övrigt brännbart 23,70% 28,00% 23,80% 

Oöppnade matförpackningar 1,70% 2,60% 1,80% 

Komposterbart avfall/matavfall Villa landsbygd Villa stadsbygd Flerfamiljshus 

Matavfall 88,00% 91,00% 87,00% 

Kattsand, aska och jord 5,00% 6,00% 9,00% 

ÖVRIGT 7,00% 3,00% 4,00% 

Farligt avfall 0,20% 0,00% 0,00% 

Oöppnade matförpackningar 0,50% 0,00% 0,20% 

Restavfall/deponiavfall Flerfamiljshus 

Kattsand, aska och jord 1,80% 

Övrigt brännbart och organiskt avfall 17,60% 

Papper- och plastförpackningar 7,80% 

Glas- och metallförpackningar 18,70% 

Farligt avfall 0,40% 

Småbatterier 0,20% 

Ljuskällor 0,50% 

Övrig el och elektronik 3,50% 

Övrigt oorganiskt (restavfall) 49,60% 

Oöppnade matförpackningar -  

 


