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Sammanfattning 

En högt prioriterad fråga i dagens samhälle är den globala miljöpåverkan som mänskligheten 

orsakar. Ett viktigt sätt att lindra den negativa miljöpåverkan är genom att effektivt återvinna 

material och produkter. Detta har fått en ökad betydelse genom uppmärksammande från 

internationella organisationer och som har lett till att många länder fokuserar på att införa och 

effektivisera sina återvinningsprogram. Sverige är i många avseenden ett föregångsland med 

höga ambitioner och nationella mål med sitt arbete i miljöfrågor, med fokus på källsortering 

och återvinning. Syftet med den här studien är att undersöka ett antal samhällsekonomiska 

parametrar som kan tänkas påverka andelen hushåll som källsorterar matavfall i Sveriges 

kommuner. Undersökningen baseras på uppgifter från 134 kommuner som har infört ett 

system för källsortering där en tvärsnittsanalys har använts. I slutet av undersökningen 

framställs resultat där man kan konstatera att den viktigaste faktorn är om det är obligatoriskt 

eller frivilligt att källsortera, samt att kommuner med en högre utbildningsgrad har en högre 

andel källsorterande hushåll.  
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Abstract 

A top priority in today’s society is the environmental impact that humanity is responsible for. 

Recycling is something that many countries focus on to improve the situation that we are 

facing. Sweden is a country with high ambitions regarding environment-oriented issues, 

including the recycling of products and materials. The aim of this study is to examine the 

socio-economic parameters that could affect the share source separating households in 

Sweden´s municipalities. The survey studies 134 municipalities that have implemented a 

system for separating at source where a cross-section analysis have been used. At the end of 

the survey the result shows that the most important indicator is if it is mandatory or optional 

to recycle the food waste, the results also ensures that municipalities with a higher education 

degree have a higher recycling rate.  
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Förord 

Den här uppsatsen har varit en krävande men också inspirerande uppgift. Då jag valt att skriva 

denna uppsats på egen hand utan medförfattare har det varit utmanande och ställt krav på eget 

arbete med uppslag, idégenerering och efterforskning. I det arbetet har jag haft mycket bra 

diskussioner och god vägledning från mina handledare Margareta Dackehag och Claes Ek. 

Jag vill tacka dem för det tålamod de visat och den hjälp de har bidragit med. Vidare vill jag 

även tacka min vän Björn Enhus som genom utmanande diskussioner och sunt ifrågasättande 

bidragit till en bred genomlysning av ämnet, vilket visade sig vara värdefullt i mitt arbete. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Dagens globala miljöproblem beror delvis på den urbana livsstil som vi lever i vårt samhälle.  

Konsumtion, transporter och den industriella produktionen sätter oss i en position där vi är 

direkt ansvariga för den största delen av världens miljöproblem. För att försöka lösa den 

obalans som vi idag står inför krävs det att vi ändrar våra dagliga vanor hos organisationer 

och verksamheter, offentliga myndigheter, industrierna och hos individerna (López-

Mosquera, Lera-López och Sánchez, 2015, 29-39). De naturresurser som finns är begränsade 

och efterfrågan på nya råvaror växer. Då konsumtionen ökar kommer även avfallsmängderna 

att öka vilket innebär att vi måste ta vara på de resurser som vi kan utvinna från avfallet 

(Avfall Sverige, 2015).  

Den här studien hanterar enbart matavfall vilket definieras som rester från kök i hushåll, till 

skillnad från avfall från butiker, verksamheter samt industrier vilket klassas som 

livsmedelsavfall (Avfall Sverige, 2009). Sveriges regering gav 2005 Naturvårdsverket i 

uppdrag att definiera ett nationellt mål ”God bebyggd miljö”. Målet som formulerades var att 

t.o.m. 2010 skulle 35 % av allt matavfall i Sverige samlas in för att användas till produktion 

av biogas. Dock uppnåddes inte målet och 2012 ändrade man målsättningen till att 50 % av 

matavfallet ska samlas in till 2018. Ansvaret för att det nationella målet uppnås ligger på 

landets kommuner. För att kommunerna ska kunna nå upp till detta krav måste ett system för 

matavfallshantering införas, vilket i sin tur kräver både tid och kunskap hos kommunerna 

(Bernstad 2013). 204 av landets 290 kommuner har i nuläget infört ett system för källsortering 

av matavfall och fler är på ingång (OECD, 2014). 

Avfall Sverige är en branschorganisation där dess medlemmar är verksamma inom 

avfallshantering och återvinning i landets kommuner. Organisationens vision är att minska 

avfall genom effektiv källsortering, återvinning och återanvändning (Avfall Sverige, 2016). 

Enligt Avfall Sverige uppkommer det cirka en miljon ton matavfall i livsmedelskedjan varje 

år och av detta avfall kommer ungefär 70 % från hushållen (Avfall Sverige, 2013).   
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Avfall Sverige har i samarbete med Waste Refinery (som är ett strategiskt närverk för 

avfallshantering) finansierat en studie för att kunna hjälpa kommuner med en startprocess för 

att komma igång med källsortering. Rapporten är främst avsedd som ett stöddokument för 

politiker och tjänstemän med begränsad erfarenhet inom ämnet. Rapporten beskriver olika 

insamlingssystem för källsorterat avfall från hushåll. Insamlingssystemen är fördelade i två 

olika grupper, huvudsystem och kompletterande system. Vad gäller huvudsystem handlar det 

om insamlingssystem som kan tillämpas antingen i hela kommuner eller inom ett visst 

område. Dessa delas in i tre olika metoder, separata kärl, flerfackskärl, eller optisk sortering.  

Separata kärl är den metod som idag är det mest frekventa system i Sverige. Separata kärl 

bygger på att man, som det låter, separerar matavfall och brännbart avfall i två olika 

avfallskärl. Flerfackskärl användas enbart i villahushåll och är därför majoritet i de 

kommunerna med mest villor. Kärlen är uppdelade i antingen två– eller fyrfackskärl. Det 

innebär att det är två eller fyra fraktioner i ett kärl, ett fack för matavfall och ett annat fack för 

brännbart. Flerfackskärl kompletteras ofta med separata kärl. Optisk sortering innebär att man 

sorterar de olika avfallen i kulörta påsar som är olikfärgade och sedan läggs i ett kärl, varje 

fraktion har en färg. Kompletterande system kan tillämpas i de kommuner med 

bostadsområden som har särskilda krav och premisser. Beroende på vad det är för krav i 

området kan underjordsbehållare, där avfallet samlas i en behållare under jorden, användas. 

Sopsug är ett annat kompletterande system vilket används inom eller mellan flera fastigheter 

och är huvudsakligen anpassat för flerbostadshus och tätorter. Man monterar två eller flera 

fraktioner och vidare färdas avfallet med hjälp av ett luftflöde från fläktar. Köksavfallskvarn 

är det sista kompletterande systemet där en kvarn installeras under diskhon och matavfallet 

mals ner samtidigt som det tillsätts vatten (Rylander och Wiqvist, 2011). 

Innan man kan införa ett system för matavfallshantering är det mycket som ska utredas i 

kommunen. Dels bör man se över den befolkningsmässiga faktorn, man bör även beakta de 

upphandlingstider som krävs, vad för typ av information som behövs spridas och vilket 

system som passar bäst inom området (Rylander och Wiqvist, 2011).  

 

En av de första kommunerna som gjorde en satsning på källsortering av matavfall redan 1991 

är Borås kommun. Det tog cirka tre och ett halvt år för Borås kommun att införa systemet och 

anledningen till att processen var så långdragen berodde på en förändring till ett nytt system. 

Det innebar att fastighetsägare blev tvungna att omkonstruera soprummen för att anpassa dem 

till de nya kärl som inrättades. Man investerade sina resurser på information och många 
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kanaler utnyttjades så som lokala medier, broschyrer och ett antal informationsmöten hölls i 

bostadsområden och på torg. En framgångsfaktor som Borås Energi och Miljö (BEM), vilka 

hanterar avfall och biogas i kommunen, såg var nyttan av att transportmedlen gick på biogas 

vilket ledde till att man då även förstod att det brännbara kunde användas till el och värme i 

kommunen. Man hade infört ett obligatoriskt system och det fick ett starkt genomslag då alla i 

kommunen blev tvungna att källsortera (Rylander och Wiqvist, 2011).  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att explorativt undersöka ett antal parametrar inom kommunerna 

och analysera de resultat jag har fått fram för att fastställa vilka faktorer som kan tänkas 

påverka kommuners framgång inom matavfallsinsamling. Det innebär att undersökningen inte 

testar någon särskild hypotes eller teori. Frågeställningen som studien ska analysera är: 

 

 Vilka parametrar i Sveriges kommuner är viktiga och avgörande för 

att förklara varför vissa kommuner är bättre än andra med 

källsortering av matavfall? 
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2. Tidigare Forskning 

Tidigare studier har undersökt påverkande faktorer hos invånares beteende gällande 

återvinning. Då undersökte man främst konsumenternas kunskap och engagemang för 

återvinning som inre faktorer och ekonomiska fördelar samt social påverkan som yttre 

faktorer (Rousta et al. 2015, 22-30). 

Den här studien undersöker de kommuner som har lyckats införa ett system för hanteringen 

av matavfallet och vad som gör vissa kommuner mer framgångsrika än andra genom att titta 

på andelen hushåll som källsorterar sitt matavfall. Forskning kring detta ämne är relativt 

begränsad och de flesta studier som har undersökt källsortering på svensk mark har fokuserat 

på enstaka kommuner eller områden. Bland tidigare studier i Sverige finner jag en liknande 

undersökning, vilken begränsades till Vellinge kommun med data från 117 kommunala 

hushåll. Där fokuserade man på faktorer som hushållens uppfattningar och attityder samt 

förändringar i beteendet inom källsortering (Miliute-Plepiene och Plepys, 2015, 182-192).  

Tidigare studier har inte fokuserat på samband mellan ett större antal kommuner i form av 

olika demografiska parametrar som könsfördelning, arbetslöshet, medelålder samt även 

näringslivsfördelning kring andel människor som är sysselsatta inom olika branscher.  

 

David Throsby skriver i sin artikel Cultural Capital från 1999 att ekonomer normalt sett 

skiljer på tre olika typer av kapital, fysiskt-, human- och naturkapital. Throsby vill lyfta fram 

en fjärde typ, kulturellt kapital, som är avvikande från de andra tre. Det han menar med den 

kulturella aspekten handlar om människors beteende i, bland annat, sociala grupper och hur de 

kan påverka varandra (Throsby, 1999).  Det har visat sig att kultur kan vara avgörande när 

man formar ett samhälle och de normer som bildas i samhället, som till exempel beteendet 

kring återvinning (Crociata, Agovino och Sacco, 2015). Vad som är intressant med denna 

teori är ifall vissa sociodemografiska parametrar kan visa sig vara avgörande variabler för hur 

hushåll i svenska kommuner hanterar matavfallsinsamling. Till exempel de kommunerna med 

liknande politiska åsikter kanske tenderar att respektera varandra och påverka varandras 

handlingar. Enligt tidigare studier har vissa av dessa variabler varit urbaniseringsgrad och 

befolkningstäthet, även antal invandrare i området har visat sig vara påverkande faktorer. I 

Jurate Miliute-Plepiene och Andrius Plepys undersökning beträffande Vellinge kommun i 

Skåne nämner de en teori om att arbetslösa tenderar att laga mer mat i hemmet och 
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följaktligen tänker mer på sitt matavfall och källsorteringen av det (Miliute-Plepiene och 

Plepys 2015, 182-192). 

Vid prognoser av avfallsflöden och planläggning av framtida avfallshantering har en del 

makroekonomiska faktorer visat sig vara väsentliga. Dessa faktorer är bland annat BNP-

baserade aspekter så som allmän BNP, BNP per capita och PPP-justerad BNP (Miliute-

Plepiene och Plepys 2015, 182-192). Detta är något som den här studien inte kommer att 

undersöka då informationen för data var bristfällig inom vissa kommuner.  

 

Vid undersökningar inom socioekonomiska aspekter har man stött på problem med 

självselektion av individer på grund av att det finns praktiska svårigheter då man mäter ifall 

individer faktiskt genomför återvinning av särskilda avfallstyper. Valet att antingen återvinna 

avfall eller inte beror inte bara på socioekonomiska eller kulturella indikatorer. Speciellt om 

valet av att källsortera beror på praktiska problem så som tillgängligheten till lämpliga kärl 

och återvinningsstationer. Det har visat sig att ett problem med självselektion är att man bara 

källsorterar vissa och inte all sorts avfall. I den här studien är dock inte det ett problem då det 

endast undersöker källsorteringen av matavfall (Crociata, Agovino och Sacco 2015, 40-47).  

 

Som tidigare nämnt finns det idag begränsad forskning inom detta område. Problematiken 

med den miljöpåverkan som vi människor ansvarar för gör detta till ett intressant ämne att 

undersöka för att kunna dra slutsatser om vad svenska kommuner har och bör fokusera på vid 

en introduktion till källsortering av matavfall. 
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3. Data  

3.1 Datainsamling 

Vid insamling av datamaterialet har jag fokuserat på information främst från år 2015, viss 

information var inte tillgänglig 2015 och då fick 2014 vara basen för vissa variabler. Statistik 

efter 2015 var inte tillgänglig. Datamaterialet som den här studien bygger på är sekundär data, 

hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Näringslivets Ekonomifakta som är en del av 

Svenskt Näringsliv. Generell information om källsortering av matavfall är tagna från Avfall 

Web vilket är Avfall Sveriges webbaserade system för statistisk information med 

komplettering från kommunhemsidor. Det innebär att kommuner själva rapporterar in statistik 

för matavfallshantering (Avfall Sverige, 2016). Informationen om vilka kommuner som infört 

källsortering av matavfall och den procentandel av hushållen som källsorterar är senast 

uppdaterad i januari 2016. Källorna till datainsamlingen redovisas som en lista under rubriken 

referenser i slutet av uppsatsen.  

Datamaterialet bestod ursprungligen av 204 kommuner. En avgränsning har gjorts till 134 

kommuner då diverse information inom vissa kommuner inte var tillgängliga, det saknades 

fakta kring andel hushåll som källsorterar, årtalet för införandet av ett system och även om det 

är obligatoriskt eller frivilligt att källsortera i kommunen. Värt att poängtera är att det finns 

kommuner i undersökningen som har infört ett system för källsortering av matavfall men som 

har rapporterat anslutningsgraden 0. Studien utesluter även alla kommuner som ännu inte 

infört ett system för matavfallsinsamling. 

3.2 Variabler 

Nedan följer en kort beskrivning av varje variabel. Variablerna kommer att delas in i grupper 

för att göra det enklare för läsaren att förstå och följa med i resonemanget. Variablerna har i 

bästa mån omvandlats till andelar för att få ner skalnivån på värdena. 

3.2.1 Utfallsvariabel 

 Andel hushåll med källsortering av matavfall i procent 

Utfallsvariabeln i analysen är hur stor andel av hushållen i kommunen som källsorterar sitt 

matavfall eftersom analysen går ut på att undersöka vilka parametrar som påverkar hushållens 

avfallshantering. 
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3.2.2 Oberoende variabler 

3.2.2.1 Avfallspolicy 

 Obligatorisk eller frivillig insamling av matavfall 

Svenska kommuner har olika regleringar vad gäller källsortering av matrester. De kommuner 

som har infört matavfallshantering har också beslutat om det ska vara obligatoriskt eller 

frivilligt att källsortera. Det framgår dock inte om beslutet med obligatoriskt eller frivillig 

insamling togs i samband med introduktionen av källsortering. Detta är en dummyvariabel 

som antar värdet 1 vid obligatorisk insamling och värdet 0 vid frivillig insamling.  

 Årtal för införande av källsortering av matavfall 

Årtalen sträcker sig mellan 1990 – 2014 för de olika kommunerna. Det är en stor variation 

vad gäller de olika åren som man introducerade källsorteringen. När man tittar på datan kan 

man inte direkt se ett samband mellan de kommuner som introducerade källsortering tidigt 

med en högre anslutningsgrad. Det finns heller inget direkt samband mellan introduktionen 

och variabeln obligatoriskt eller frivillig källsortering. Däremot är det intressant att se ifall det 

finns något samband i regressionen där de kommuner som var tidiga har haft längre tid att 

anpassa sig till källsorteringssystem för matavfall. Ett annat antagande kan vara att de som har 

introducerat källsortering vid ett senare skede har haft tid till att undersöka tidigare 

kommuners övergångar och tagit lärdom av dessa. När det gäller stora områden som 

kommuner är det svårt att göra större förändringar på en kort tid vilket kan innebära att de 

anpassningar som krävs för att förbättra systemet kan ta lång tid.  

3.2.3 Demografiska variabler 

Demografin, även kallad befolkningsläran förklarar och undersöker sammansättningar och 

förändringar i befolkningen. Vissa variabler som används i studien kategoriseras som 

tvärsnittsdata. Det innebär att man tittar på statistik om befolkningen vid ett specifikt tillfälle, 

oftast i början eller i slutet av året. Exempel på olika typer av uppgifter kan vara 

befolkningens storlek, ålder, inkomstnivåer, utbildningsnivåer och kön etc. Folkräkningarna 

som är totala undersökningar av populationen är den viktigaste källan för tvärsnittsdata 

(Körner, Wahlgren 2002, 207-208).  
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 Befolkningens medelålder efter kommun 

Variabeln medelålder ska analysera huruvida ålderskillnad spelar någon roll för källsortering.  

 Andel kvinnor i kommunen 

Genusperspektivet är något som har diskuterats länge och är en omtalad variabel i många 

sammanhang. Därför är det intressant att se hur variabeln andel kvinnor i kommunen skulle 

påverka källsorteringen av matrester. Här har jag tagit fram andelen genom att dividera antalet 

kvinnor i kommunen med antalet invånare i kommunen. 

 Andel arbetslösa 16-64 år 

Som tidigare nämnts har en studie i Vellinge kommun gjorts där det har visat sig att arbetslösa 

lägger ner mer tid på källsortering av matavfall då de tenderar att laga mer mat i hemmet. 

Därför känns parametern andel arbetslösa i varje kommun relevant i den här studien för att 

undersöka om så är fallet för andra kommuner. Arbetslöshetstalet är hämtat från ekonomifakta 

som är byggt på registerdata från arbetsförmedlingarna. Anledningen till det är att SCB:s 

AKU (arbetskraftsundersökningar) inte redovisas på kommunal nivå (Ekonomifakta, 2015). 

Variabeln visar öppet arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Måttet är 

hämtat från december 2015 och är angett i andelar. 

 Medelinkomst  

Som en kontrast till arbetslöshetstalet är det intressant att se närmare på hur variationer i 

kommuners medelinkomstnivå påverkar andelen källsorterande hushåll. Variabeln uttrycks i 

tusentalskronor för att underlätta skalnivån.  

 Eftergymnasial utbildning minst 3 år 

Den här parametern ska undersöka huruvida de som har en eftergymnasial utbildning tenderar 

att källsortera sitt matavfall bättre eller sämre än de som inte har en vidareutbildning. En 

hypotes är att personer med högre utbildning har lättare att ta till sig generell 

samhällsinformation och därmed uppnår en högre grad av miljömedvetenhet. Variabeln är 

uttryckt i andelar.  

 Andel studerande i kommunen 

Variabeln andel studerande tittar på den del av befolkningen som studerar på eftergymnasial 

nivå. Denna variabel skiljer sig från den tidigare utbildningsvariabeln då den här tittar på hur 

dagens studenter förhåller sig till källsortering av matavfall.  
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 Antal Hushåll  

Denna variabel mäter kommunens storlek och är en av de få variablerna som anges med ett 

absolut värde och inte en andel.  

 Andel enpersonshushåll per kommun 

Som en följd av antal hushåll i kommunen kan det vara intressant att se hur stor andel av 

hushållen i kommunen som är enpersonshushåll och hur de påverkar kommunens 

källsortering av matavfall. Här har jag räknat ut kvoten av antal enpersonshushåll och antal 

hushåll för att få fram andelen. 

 Antal invånare per kvadratkilometer 

Sveriges kommuner skiljer sig både befolkningsmässigt och till ytan. Urbaniseringsgrad 

beskriver ofta hur storleken av befolkningen mellan städer och landsbygden förhåller sig till 

varandra (SCB, 2015). Variabeln sträcker sig från 1 invånare per kvadratkilometer i 

Älvdalens kommun till 5307 invånare per kvadratkilometer i Sundbybergs kommun. Det är 

stora skillnader mellan de olika kommunerna och man kan diskutera huruvida avstånd inom 

kommunerna kan tänkas påverka källsortering. Såsom avstånd till sopstationer i mer 

glesbebyggda områden och i mer tätbefolkade områden. 

 Andel utrikesfödda per kommun 2015 

Tidigare studier har undersökt huruvida kommuner med många invandrare källsorterar bättre 

eller sämre. Den kulturella aspekten är en intressant faktor att undersöka och se om det har 

någon betydelse för källsorteringen av matavfall. 

 Andel hushåll med barn 0-24 år 

En rimlig hypotes är att barnfamiljer äter mer mat än andra hushåll då det oftast är fler 

personer i hemmet. Analysen ska visa hur pass miljömedvetna barnfamiljer är vad gäller 

avfallshanteringen av deras matrester. Åldern 0-24 år är ett brett spann där vuxna barn ingår 

som ett mått. Tyvärr fanns det ingen statistik på småbarnsfamiljer och där av blir spannet 

stort. Familjer med vuxna barn kan tänkas källsortera bättre då antagligen fler personer i 

hushållet tar mer ansvar än i exempelvis småbarnsfamiljer där tidsbrist är en central faktor. Ett 

problem med variabeln kan vara att vuxna barn inte bor hemma längre men är skrivna på 

föräldrarnas adress vilket kan göra informationen missvisande. Här har en uträkning skett på 

samma sätt som andel enpersonshushåll gjorts för att få fram det procentuella värdet.  
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3.2.4 Politiskt ställningstagande 

 Röstandelar från mandatperioderna 1991 - 2014 i varje kommun 

Den här variabeln kan anses som en viktig faktor för att undersöka huruvida de politiska 

sympatierna avgör om man källsorterar mer eller mindre. Parametern har bestämts genom att 

hämta data från riksdagsvalen mellan 1991 – 2014 för varje enskilt parti. Därefter har 

partierna delats in i de två olika blocken, det borgerliga blocket och vänsterblocket. Under 

varje mandatperiod har en majoritet av något block redovisats och ett genomsnitt har dragits 

för att se hur majoriteten har sett ut under de sju olika mandatperioderna. Det slutgiltiga 

värdet är då alltså en genomsnittlig uträkning av de två olika blockens majoritet. Jag har valt 

att sätta vänsterblocket som en bas och det med anledning av att blocket sammansvetsades 

först och en liten parantes är även miljöpartiets medverkan i blocket. Det är sju 

mandatperioder i analysen och för att få ett bra värde har jag ettor och nollor för varje 

mandatperiod, en etta för vänsterblocket och en nolla för det borgerliga blocket. På så sätt kan 

en kvot räknas ut, dvs. om vänsterblocket haft majoritet i varje mandatperiod blir det 7/7=1. 

Har det borgerliga blocket haft majoritet i alla mandatperioder blir det då 0/7=0. Har 

vänsterblocket haft majoritet i 4 av 7 mandat perioder blir resultatet givetvis 4/7=0,571 osv. 

Det finns två kommuner som bröts sig loss ur andra kommuner så som Knivsta och Bollebygd 

vilket har en lägre bas en 7 mandatperioder, detta har tagits hänsyn till och det resulterar ändå 

i ett andelstal. En notis här är att Sverigedemokraterna och övriga partier inte är med i 

uträkningen då de inte tillhör något block. Eventuella minoritetsstyren eller 

blocköverskridande styren har inte tagits hänsyn till då det skulle blivit en mer invecklad 

uträkning och på grund av tidsbegränsning uteslöts den.  

3.2.5 Näringslivsindikatorer 

 Andel anställda offentlig sektor 

Andel sysselsatta inom den offentliga sektorn skiljer sig åt mellan 15 % till 55 % i de olika 

kommunerna. Den största arbetsgivaren i den offentliga sektorn är kommunerna, landsting 

och staten och utgör ungefär en lika stor del. Politiker och tjänstemän är en del av den 

offentliga sektorn och därför kan det vara av intresse att se huruvida den variabeln påverkar 

källsorteringen av matavfall. Något som är värt att tillägga i den här variabeln är att datan kan 

vara missvisande då vissa invånare kan vara anställda i en viss kommun men ha sitt egna 

hushåll i en angränsande kommun. 
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 Andel förvärvsarbetande inom Tillverknings- och utvinningsindustrin 

En intressant indikator att titta på är hur många som jobbar inom näringsgrenen tillverknings- 

och utvinningsindustrin i kommunerna och se om det har någon påverkan på hur de tänker 

miljömässigt. Näringsgrenarna kategoriseras inom SNI2007 som en standard för 

näringsgrensfördelning. Koden SNI2007 är den standard man idag följer från 2008 och ska 

koppla samman svenska företags verksamhet till antingen en eller flera olika näringsgrenar 

(SCB u.å.). Tillverkningsindustrin är en sektor som utgör 20 % av Svenskt näringsliv. 

Verksamheter inom tillverkningsindustrin är bland annat livsmedelsföretag, maskinindustri, 

transportmedel och några av de viktigaste branscherna inom basindustrin så som kemi-, stål-, 

och skogsindustrierna vilket även är viktiga för Sveriges export. Utvinningsindustrin står för 

en stor mängd avfall varje år då verksamheter inom denna näringsgren hanterar och utvinner 

bland annat olja, kol, naturgas, metallmalmer och andra mineraler (Ekonomifakta, 2016). 

Detta kan innebära att personer som är verksamma inom näringsgrenen är mer medvetna om 

avfallshantering. Statistiken för de två näringsgrenarna har slagits ihop i SCB:s 

undersökningar och därför undersöks båda som en variabel. Här är även ett genomsnittligt 

värde uträknat från åren 2000-2010 då senare information för näringsgrenarna inte var 

tillgängliga.  
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3.3 Beskrivande statistik 

Tabell 1. Beskrivande statistik för alla 17 variabler 

Variabel Medelvärde St.av. Min Max 
Andel hushåll med 

källsortering 
0.791 0.283 0 1 

Obligatoriskt el. 

frivilligt 
0.492 0.502 0 1 

Årtal införande 2004 5.917 1990 2014 

Medelålder 42.582 2.581 36.5 49 

Andel kvinnor 0.496 0.008 0.469 0.515 

Arbetslösa 0.077 0.029 0.025 0.152 

Medelinkomst 239.276 34.166 195 427 

Eftergymnasial 

utbildning 
0.161 0.062 0.077 0.369 

Studerande 

eftergymnasialt 
0.142 0.037 0.084 0.29 

Antal hushåll 22433.66 44212.38 2087 415189 
Enpersonshushåll 0.363 0.048 0.238 0.455 

Antal invånare per 

km2 
248.346 750.707 1 5307.6 

Utrikesfödda 0.143 0.062 0.049 0.374 

Hushåll med barn 

0-24år 
0.025 0.01 0.011 0.061 

Röstandelar 0.595 0.384 0 1 

Anställda offentlig 

sektor 
0.327 0.069 0.148 0.543 

Förvärvsarbetande 

Tillverknings- & 

utvinningsindustri 

0.096 0.045 0.026 0.237 

Den här tabellen visar medelvärde, standard avvikelse (St.av.), minimum värde (Min) och maximum värde 

(Max) för alla variabler.  

Som tidigare nämnt har jag försökt att omvandla datan till andelar för att jobba ner skalnivån 

på värdena. ”Antal Hushåll” är en av de variabler som inte har gjorts om till andelar och har 

ett medelvärde på 22 434. Det minsta värdet är 2087 i Övertorneås kommun och Stockholms 

kommun har flest hushåll, 415 189 stycken. En annan variabel som inte har gjorts om till 

andelar är ”Medelinkomst”. Denna variabel är dock, som tidigare nämnt, omgjord till tusental 

för att få ner skalnivån en liten del. Medelinkomsten för de här 134 kommunerna är 239 276 

kr vilket är lite lägre än rikets medelinkomst på 251 429 kr. Lägsta värdet är 195 000 kr för 

två kommuner, Mellerud och Älvdalen. Maxvärdet i det här är 427 000 kr och det är Lidingö 

kommun som står för det. En tredje variabel som inte har gjorts om till andelar är ”Antal 

invånare per kvadratkilometer” där snittet är 248,3. Den kommunen med lägsta värdet är 

Älvdalens kommun på 1 invånare per kvadratkilometer och den med mest är Sundbyberg på 

5307,6 invånare per kvadratkilometer. Variabeln ”Obligatoriskt el. friviligt” redovisas här 
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som en dummyvariabel där 1 står för obligatoriskt och 0 för frivilligt. Medelvärdet visar att i 

nästan hälften av de undersökta kommunerna är det obligatoriskt att källsortera matavfall. 

Variabeln ”Röstandelar” har också ett intervall mellan 0 och 1 men är alltså inte en dummy 

variabel utan där har jag räknat på andelar som jag nämnde under beskrivningen av variabeln 

och det sträcker sig då mellan 0-100% av blockmajoritet under de sju mandatperioderna 1991-

2014. En etta står för vänsterblocket och en nolla för det borgerliga blocket, medelvärdet visar 

att ca 60 % av majoriteten har utgjorts av vänsterblocket under mandatperioderna i dessa 

kommuner. Utfallsvariabeln som vi ser i kolumnerna högst upp ”Andel hushåll med 

källsortering” har ett intervall mellan 0-1 samt ett medelvärde på 0,791 vilken man kan tycka 

är relativt högt, dock saknas 70 stycken av de kommuner som har infört ett 

källsorteringssystem samt 86 stycken som ännu inte infört ett system för källsortering.  
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4. Metod 

4.1 Regressionsmodellen 

I ekonomiska modeller är det oftast mer än två förklarande variabler, vilket innebär att det i 

praktiken är flera olika faktorer som påverkar utfallet samtidigt. Därför är multipel 

regressionsanalys, istället för enkel regressionsanalys, ett bra instrumentför att undersöka 

empiriska indikatorer. Analysen används för att ta reda på hur, och i vilken utsträckning, den 

beroendevariabeln påverkas av förändringen i två eller fler oberoende variabler. Den ekvation 

som man använder vid en multipel regressionsanalys är: 

Yi = α + β1X1i + β1X2 i +…+ βK XKi + ei i= 1,2,…, i 

(Ekvation. 1) 

Där Yi betecknar varje i:s observation i den beroende variabeln. Interceptet betecknas med α i 

ekvationen och β är lutningskoefficienten.  XKi visar varje i:s observation av de oberoende 

variablerna. Feltermen ei antas vara en normalfördelad slumpterm. Den finns med i modellen 

för att plocka upp de skillnader som eventuellt uppstår i observerade värden på Y, jämfört med 

de förväntade värdena på Y (Baltagi 2008, s. 73). 

 

Modellen för den här studien ser ut som följande: 

Andel källsorterande hushållkommun = α + ∑(β1Dummy*Obligatoriskt el. frivilligtkommun) +  

∑(β2*Årtal för införandetkommun) + ∑(β3*Befolkningens medelålderkommun) + ∑(β4*Andel 

kvinnorkommun) +∑(β5*Andel arbetslösakommun) + ∑(β6*Medelinkomskommun) + 

∑(β7*Eftergymnasial utbilgningkommun) + ∑(β8*Andel studerandekommun) + ∑(β9*Antal 

hushållkommun) +∑(β10*Andel enpersonshushållkommun) + ∑(β11*Antal invånare/km2
kommun) + 

∑(β12*Andel utrikesföddakommun) + ∑(β13*Andel hushåll med barn 0-24årkommun) + 

∑(β14*Partisympatiseringkommun) + ∑(β15*Andel anställda offentlig sektorkommun) + 

∑(β16*Andel förvärvsarbetande inom tillverknings- och utvinningsindustrinkommun) +  ei 
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4.2 Ordinary Least Square (OLS) 

Metoden som används i den här studien kallas Ordinary least Squares, på svenska minsta 

kvadratmetoden. Man använder metoden för att uppskatta de okända parametrarna i en linjär 

regressionsmodell och för att hitta den regressionslinje som ger det minsta avståndet mellan 

den observerade datamängden.  I ett punktdiagram som visar datamängden drar en rät linje 

genom punktsvärmen, detta gäller när man gör en enkel regressionsanalys. Med flera 

oberoende variabler är det lite mer komplicerat men principen är densamma. Vid varje enskild 

punkt mäter man avståndet, parallellt med y-axeln till regressionslinjen, därefter kvadrerar 

man alla dessa avstånd och räknar ut summan av kvadraterna. Ju mindre skillnaderna är desto 

bättre passar modellen för den data man använder (Körner och Wahlgren 2002, 156-157). 

4.3 Normalfördelning  

Vid regressionsanalyser och statistiska undersökningar är ett av grundantagandena att 

analysens stickprovsunderlag allokerar sig symmetriskt runt medelvärdet. Detta kallas då att 

den statistiska undersökningen är normalfördelad. Det är en teoretisk modell som visar hur de 

olika måtten på variablerna kan variera (Körner och Wahlgren 2002, 104-105). I regressionen 

kommer ett normaltest att göras och se hur pass mycket modellen är normalfördelad.  

4.4 Korrelationskoefficient 

Korrelationskoefficienten betecknas inom statistiken med r och undersöker ifall det finns 

något linjärt samband hos de olika variablerna i regressionen. Korrelationskoefficienten kan 

anta värden mellan -1 < r < 1. Den skala som variablerna är räknade i är oberoende från 

varandra, det innebär att det spelar ingen roll om man har värdena i antal eller andelar. Om 

värdet antar 1 innebär det ett perfekt linjärt samband som är positivt. Alltså om x ökar så ökar 

även y. Om r antar värdet -1 är det omvänt, ökar x kommer y att minska (Körner och 

Wahlgren 2002, 164-165). När man analyserar statistiska modeller vill man att de oberoende 

variablerna ska vara just oberoende från varandra. Med andra ord vill man att de ska de vara 

okorrelerade vilket innebär ett värde så nära noll som möjligt vilket kan illustreras i en 

korrelationsmatris som kan ses i slutet av studien i tabell 5 under rubriken appendix.  
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4.5 Multikollinearitet 

När man gör en multipel regressionsanalys undersöker man hur ett antal oberoende variabler 

påverkar en beroende variabel. Ibland uppstår det svårigheter när forskare gör sina studier 

vilket kan vara att de oberoende variablerna korrelerar med varandra. Detta fenomen kallas 

multikollinearitet vilket betyder att de förklarande variablerna inte är oberoende vilket gör att 

det blir större medelfel i skattningarna. Det leder till osäkrare skattningar i modellen (Körner 

och Wahlgren 2006, 398). Genom att kontrollera om det finns multikollinearitet mäter man 

Variance Inflation Factor (VIF). När man gör en sådan mätning är ett värde >10 VIF dåligt 

för modellen och värdet 1 VIF är lägsta möjliga och visar ingen multikollinearitet (O´Brien 

2007, 673-690).  

Tabell 2. Variance Inflation Factor (VIF) för oberoende variabler 

Variance inflation factor VIF 1 VIF 2 

Medelålder 4.03 4.179 

Andel kvinnor 1.900 1.916 

Arbetslösa 3.390 3.594 

Medelinkomst 7.017 7.351 

Eftergymnasial utbildning 8.863 9.024 

Studerande eftergymnasialt 3.704 3.771 

Antal hushåll 1.921 1.932 

Enpersonshushåll 5.845 6.175 

Antal invånare per km2 3.049 3.194 

Utrikesfödda 5.206 5.329 

Hushåll med barn 0-24år 4.534 4.534 

Röstandelar 2.219 2.235 

Anställda offentlig sektor 2.023 2.027 
Förvärvsarbetande Tillverknings- 

& utvinningsindustri 2.586 2.669 

Obligatoriskt el. frivilligt  1.284 

Årtal införande  1.260 

Danna tabell visar VIF värdena för de två olika regressionerna där 16 oberoende variabler är med i VIF 1 och 

”Årtal för införandet” samt ”Obligatoriskt eller frivilligt” är tillagda i VIF 2  

Vi ser att inget värde överstiger ”smärtgränsen” 10 VIF vilket är positivt. Dock är det två 

variabler som har ett högt VIF värde mellan 7 och 9. Det innebär att man inte helt kan utesluta 

lite multikollinearitet och variablerna ”Medelinkomst” och ”Eftergymnasial utbildning” är 
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inte helt okorrelerade. Det är inte så konstigt med tanke på att en högre utbildningsnivå borde 

ge en effekt av högre medelinkomst.  

5. Resultat och analys 

Regressionen har gjorts i två olika modellspecifikationer. Den ena regressionen analyserar 14 

oberoende variabler och den andra inkluderar de två centrala variablerna ”Obligatoriskt eller 

frivillig insamling” och ”Årtal för införande av källsortering”. 

5.1 Multipel regressionsanalys 

I tabell 3 nedan redovisas resultat från första regressionsanalysen 

Tabell 3. Modellspecifikation 1 

Variabel β 
Std. Error 

Sig. Nivå 

(P-värde)  

Medelålder -0.004 0.018 0.845  

Andel kvinnor -2.638 4.327 0.543  

Arbetslösa 0.699 1.482 0.638  

Medelinkomst -0.005*** 0.002 0.007  
Eftergymnasial 

utbildning 2.699** 1.127 0.018  
Studerande 

eftergymnasialt -0.966 1.122 0.430  

Antal hushåll -6.296 7.413 0.397  

Enpersonshushåll -0.738 1.175 0.531  
Antal invånare per 

km2 -0.00005 0.00005 0.337  

Utrikesfödda -0.857 0.870 0.327  
Hushåll med barn 

0-24år 0.989 4.899 0.840  

Röstandelar 0.156* 0.091 0.091  
Anställda offentlig 

sektor (-0.705) 0.486 0.150  
Förvärvsarbetande 

Tillverknings- & 

utvinningsindustri 0.279 0.839 0.739  

Observationer    134 

Justerat R^2    0.0715 

Normal Test    <.0001 

I tabellen ser vi vilka variabler som använts i regressionen. Beta beskriver estimaten i regressionen. ”Standard 

Error” visar minsta kvadrat skattning av standardavvikelsen för underliggande fel. Signifikansnivån visar hur 

stor risken är att man sannolikt förkastar nollhypotesen om den är sann, vilket bör vara relativt liten. Normalt 

sett brukar man räkna en signifikansnivå på 1 % -nivå (***), 5 % -nivå (**) och 10 % -nivå(*).  Inom parantes 

ser vi de variabler som har en signifikans på en 15 % -nivå som även de kommer att diskuteras. Signifikansnivån 

kan även uttryckas som P-värde. 
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”Medelinkomst” har en signifikansnivå på nästan 1 % dock ser vi att estimatet är lågt och 

negativt vilket innebär att då medelinkomsten ökar med en enhet så minskar källsorteringen 

med 0,005 enheter vilket är en relativt liten påverkan.  

”Eftergymnasial utbildning” påverkar källsorteringen positivt och har en signifikansnivå på 

nästan 1 %. Kommuner med högre andel högutbildade invånare tenderar att ha en högre andel 

hushåll som källsorterar matavfall.  

Vidare kan vi också se att variabeln ”Röstandelar” ligger på en 10 % -signifikansnivå och ett 

positivt estimat. Eftersom vänsterblocket var basen i variabeln röstandelar innebär det att de 

kommuner som har haft en genomsnittlig majoritet av vänsterblocket har en högre 

källsorteringsfrekvens än de med en genomsnittlig borgerlig majoritet.  

”Andel anställda inom offentlig sektor” ligger på en 15 % -signifikansnivå. Enligt estimatet 

ser vi att de kommuner som har fler antal anställda inom den offentliga sektorn påverkar 

källsorteringen negativt.  

Modellen är normalfördelad på en 1 % -nivå. Dock är den justerade förklaringsgraden väldigt 

låg på 0,0715 vilket kan förklaras genom de höga signifikansnivåerna hos de flesta 

variablerna. Detta innebär en hög osäkerhet i hur ändringar i X-variablerna påverkar andelen 

källsorterande hushåll.  

De övriga skattningarna som inte är signifikanta är svåra att tolka då man med större 

sannolikhet förkastar nollhypotesen även om den är sann, dock kan man diskutera 

skattningarnas riktning och vad det innebär. Variabeln ”Medelålder” har en låg skattning med 

ett estimat på -0,004 och den högsta signifikansnivån på nästan 85 % vilket innebär att den 

med stor sannolikhet inte påverkar källsorteringen av matavfall. Enligt modellen är de 

kommuner med fler ”Andel kvinnor” sämre på att källsortera då skattningen går i en negativ 

riktning men med ett högt P-värde på nästan 0,5. Ingen av de hushållsrelaterade variablerna så 

som ”Antal hushåll”, ”Enpersonshushåll” och ”Andel hushåll med barn 0-24 år” är 

signifikanta. Modellen visar att de kommunerna med fler antal hushåll och fler hushåll med en 

person tenderar att ha en sämre källsortering. Hushåll med barn 0-24 år har ett positivt estimat 

men också ett högt P-värde på 0,84, vilket antyder på en liten förklaring på utfallsvariabeln. 

Befolkningstätheten med variabeln ”Antal invånare per kvadratkilometer” påvisar en ytterst 

liten påverkan negativt. I modellen ser vi också att ”Andel arbetslösa” och ”Andel 



24 

 

förvärvsarbetande” inom de olika näringsgrenarna positiva estimat men höga P-värden. 

”Andel utrikesfödda” visar ett negativt estimat vilket innebär att kommuner med högre andel 

invandrare har en lägre källsorteringsgrad. Samma sak gäller med ”Andel studerande” som 

har ett negativt estimat och det antyder att de som studerar också har en sämre tendens att 

källsortera sitt matavfall 

5.2 Resultat från andra regressionen 

I den andra regressionen kan man se en del förändringar som illustreras i tabell 4.  

Tabell 4. Modellspecifikation 2 

Variabel 
β 

Std. Error 

Sig. Nivå 

(P-värde)  
Obligatoriskt el. 

frivilligt 0.321*** 0.043 <.0001  
Årtal införande -0.003 0.003 0.793  
Medelålder -0.015 0.015 0.302  
Andel kvinnor -2.953 3.457 0.395  
Arbetslösa 0.971 1.216 0.426  
Medelinkomst (-0.002) 0.002 0.115  
Eftergymnasial 

utbildning 2.008** 0.907 0.028  
Studerande 

eftergymnasialt -0.861 0.983 0.383  
Antal hushåll -3.903 5.926 0.511  
Enpersonshushåll 0.492 0.962 0.610  
Antal invånare per 

km2 (-0.00007) 0.00005 0.109  
Utrikesfödda -0.987 0.702 0.162  
Hushåll med barn 

0-24år 1.605 3.907 0.682  
Röstandelar 0.133* 0.073 0.071  
Anställda offentlig 

sektor 0.555 0.388 0.155  
Förvärvsarbetande 

Tillverknings- & 

utvinningsindustri 1.133* 0.680 0.098  
Observationer    134 

Justerat R^2    0.4106 
Normal Test    0.0207 

I tabellen ser vi vilka variabler som använts i regressionen. Beta beskriver estimaten i regressionen. ”Standard 

Error” visar minsta kvadrat skattning av standardavvikelsen för underliggande fel. Signifikansnivån visar hur 

stor risken är att man sannolikt förkastar nollhypotesen om den är sann, vilket bör vara relativt liten. Normalt 

sett brukar man räkna en signifikansnivå 1 % -nivå (***), 5 % -nivå (**) och 10 % -nivå(*). Inom parantes ser 

vi de variabler som har en signifikans på en 15 % -nivå som även de kommer att diskuteras. Signifikansnivån 

kan även uttryckas som P-värde. 
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Återigen kan man se att det är få variabler som är signifikanta inom de acceptabla nivåerna, 

under 15 %. Däremot ser vi en del förändringar på signifikansnivån hos de olika variablerna 

och det med anledning till att vi lägger till två förklarande variabler i analysen. Detta beror på 

att de förklarande variablerna påverkar varandra. 

Den variabel som är mest signifikant och korrelerar bäst med utfallsvariabeln är 

”Obligatoriskt eller frivilligt” där den skattade koefficienten är signifikant på en 1 % -nivå. 

Detta antogs också innan analysen vara den mest påverkande faktorn. Estimatet säger att om 

det är obligatoriskt att källsortera i kommunen så ökar källsorteringen vilket är ett logiskt 

utfall. Det intressanta är att den andra policy variabeln som är det år man introducerade 

källsortering har en väldigt hög signifikansnivå och enligt estimatet påverkar denna variabel i 

princip ingenting om hur framgångsrik en kommun är på att källsortera.  

Utbildningsvariabeln ”Eftergymnasialt utbildade” är fortfarande signifikant på en 5 % -nivå 

och estimatet är fortfarande positivt. Vidare ser man att variabeln ”Röstandelar” ligger 

fortfarande på en 10 % -signifikansnivå och estimat har minskat något jämför med 

modellspecifikation 1 men påverkar fortfarande källsorteringen positivt. Variabeln 

”Förvärvsarbetande inom tillverknings- och utvinningsindustrin” har förändrats och påverkar 

utfallsvariabeln positivt. Det innebär att de kommunerna med fler anställda inom dessa 

näringsgrenar visar sig vara bättre på att källsortera sitt matavfall i den andra 

modellspecifikationen. Man kan illustrera en intressant förändring då variabeln nu har fått en 

signifikansnivå på en 10 % -nivå vilket är en stor skillnad från modellspecifikation 1 då P- 

värdet var 0,739.  

De två variablerna ”Medelinkomst” och ”Antal invånare per km2” är signifikanta på nästan 

en 10 % -nivå (p-värde 0,115 och 0,109) dock är estimaten nära 0 vilket innebär att de 

påverkar nästintill ingenting. Något som är intressant är att variabeln medelinkomst inte 

längre är signifikant på nästan en 1 % -nivå.  

Även i modellspecifikation 2 ser vi en del variabler som inte är signifikanta. Det intressanta är 

två variabler som har ändrat tecken på sina estimat. Det är ”Andelen enpersonshushåll” som 

har gått från en negativ till en positiv riktning. Den andra variabeln ”Andel anställda inom 

offentlig sektor” som har gått från en negativ till en positiv riktning.  
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Man kan se att den justerade förklaringsgraden som har ett värde på 41 % är betydligt högre 

än i modellspecifikation 1. Det innebär att 41 % av variationen i utfallsvariabeln kan förklaras 

av ändringar i de oberoende variablerna. Anledningen till att den är så mycket högre i den 

andra regressionen är troligtvis på grund av den ena policyvariabeln ”Obligatoriskt eller 

frivilligt” tillkom och som hade den lägsta signifikansnivån vilket innebär att den påverkar 

Källsorteringen mest av de förklarande variablerna. Det erhållna normaltestet på 0,0207 visar 

att modellen är normalfördelad inom en 5 % -signifikansnivå.  
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6. Avslutning 

6.1 Slutsats 

Studiens grundläggande syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar varför vissa 

kommuner är mer framgångsrika än andra vad gäller källsortering av matavfall. Urvalet i 

studien grundades på 134 observationer som motsvarade kommuner i Sverige som har infört 

ett system för källsortering av sitt matavfall. Undersökningen gjordes med en multipel 

regressionsanalys i två olika former där 14 respektive 16 oberoende undersökte en 

utfallsvariabel vilket var andelen hushåll som källsorterar i varje kommun. 

Resultatet från den första regressionsanalysen exkluderade de två policyvariablerna då dessa 

antogs påverka utfallsvariabeln mest. Medelinkomst med estimatet -0,005 var den mest 

signifikanta variabeln med ett p-värde på 0,007. Utbildningsvariabeln eftergymnasial 

utbildning har en skattning på 2,699 och påvisade en signifikant nivå på 5 % vilket påverkar 

utfallsvariabeln positivt. Andel anställda inom offentlig sektor låg också inom en acceptabel 

signifikansnivå och påverkade utfallet positivt. Dock är förklaringsgraden på modellen väldigt 

låg vilket innebär att de förklarande variablerna endast påverkar källsorteringen ytterst lite. 

Resultatet från den andra regressionsanalysen inkluderade de två policy variablerna och det 

visade sig att den mest signifikanta variabeln var om det är obligatoriskt eller frivilligt att 

källsortera matavfall i kommunen. Som tidigare nämnts var det ett förutsägbart utfall då de 

med obligatorisk matavfallsinsamling bör ha en högre anslutningsgrad. Utbildningsvariabeln 

visar sig även här vara signifikant och har en positiv effekt på andelen hushåll som 

källsorterar sitt matavfall. Däremot är inte variabeln medelinkomst längre signifikant på en 1 

% -nivå. Därefter kunde man se en positiv koefficient på näringsgrensvariabeln samt den 

politiska variabeln som var signifikanta på en 10 % -nivå. Förklaringsgraden kan anses som 

relativt hög på 41 %. Förklaringsgradens ökning från första till den andra beror med största 

sannolikhet på policyvariabeln obligatoriskt eller frivillig insamling i kommunerna. 

Man kan konstatera att det är tre parametrar som har en stark påverkan på kommuners 

källsortering av matavfall. Ett obligatoriskt system innebär en högre frekvens av källsortering. 

Båda regressionerna visar att kommuner med en högre utbildningsnivå har en tydlig koppling 

till återvinning då denna variabel visar sig påverka källsorteringen signifikant, detta antogs 

också under beskrivningen av variabeln under dataavsnittet då högre utbildade visar ansatser 
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till ett mer miljömedvetet beteende. Anledningen till detta kan bero på att de har lättare att ta 

till sig den samhällsinformation som ges ut när man inför ett system för matavfallshantering. I 

båda regressionsmodellerna ser man även att de kommuner med en högre andel vänsterstyrd 

majoritet har en högre anslutningsgrad till källsortering.  

Källsortering av matavfall är som tidigare påpekats i undersökningen ett relativt outforskat 

ämne. Det som bland annat påvisats i tidigare studier är att arbetslösa tenderar att källsortera 

sitt matavfall bättre då de lagar mer mat i hemmet. Analysen visade enligt estimaten i båda 

regressionerna att så var också fallet för de kommunerna som undersöktes här. Däremot var 

signifikansnivå hög vilket ger ett svagare stöd för det antagandet.   

Parametrarna antal hushåll samt andelar enpersonshushåll har en hög signifikansnivå men 

visar sig även ha en negativ påverkan på källsortering av matavfall. Detta skulle kunna 

förklaras genom att storstäder är mer tätbefolkade och då har ett större antal flerbostadshus 

vilket kan vara ett problem. Som man såg i Borås kommun var processen att införa ett system 

för källsortering långdragen då bland annat fastighetsägare var tvungna att bygga ut och 

anpassa soprummen i fastigheter till nya system.  

6.2 Vidare forskning 

Studien har undersökt vilka parametrar som kan tänkas påverka varför vissa kommuner är mer 

framgångsrika än andra inom källsortering av matavfall. Detta ämne är förhållandevis ganska 

outforskat område i Sverige på nationell nivå. Tidigare har man fokuserat på enskilda 

kommuner och tittat på makroekonomiska parametrar så som BNP relaterade aspekter samt 

vissa socioekonomiska faktorer som antal invandrare, arbetslöshet antal invånare etc. 

 För framtida undersökningar skulle det vara intressant att göra liknande studier som 

inkluderar alla de kommuner som har introducerat källsortering. I explorativa undersökningar 

som denna finns det möjlighet att undersöka så många variabler som möjligt. Problematiken 

som jag har märkt med att kombinera många variabler inom det här ämnet är svårigheten att 

hitta parametrar som inte korrelerar med varandra då en del samhällsekonomiska faktorer lätt 

kan gå hand i hand. 
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Studien omfattar enbart ett antal av Sveriges kommuner och en vidare forskning skulle kunna 

undersöka liknande studier i andra länder för att jämföra och få en mer förståelse för hur 

länder och regioner hanterar källsortering av matavfall. 
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Appendix 

Kommuner i analysen 

Ale 

Alingsås  

Arboga  

Bjuv  

Boden  

Bollebygd  

Borlänge 

Borås  

Burlöv  

Båstad  

Eksjö  

Eskilstuna  

Falkenberg  

Falköping 

Falun  

Färgelanda  

Gagnef  

Gnesta  

Gotland  

Gävle  

Göteborg 

Hallstahammar  

Halmstad  

Haninge  

Hedemora  

Helsingborg  

Hjo  

Hofors  

Hylte  

Håbo  

Hällefors  

Härryda  

Hässleholm 

Höganäs  

Hörby  

Höör  

Järfälla  

Jönköping  

Karlsborg  

Karlshamn 

Karlskoga  

Karlskrona  

Karlstad  

Kil  

Klippan  

Knivsta  

Kumla 

Kungsbacka  

Kävlinge  

Laholm  

Landskrona  

Leksand  

Lerum  

Lidingö 

Lindesberg  
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Linköping  

Ljusnarberg  

Lomma  

Luleå  

Lysekil  

Malmö 

Malung/Sälen  

Mark  

Mellerud  

Mora  

Motala  

Nora 

Norrköping  

Nykvarn  

Nyköping  

Nässjö  

Ockelbo  

Olofström  

Orsa 

Osby  

Oxelösund  

Partille  

Perstorp  

Piteå  

Ronneby  

Rättvik 

Sandviken  

Sigtuna  

Simrishamn  

Sjöbo  

Skellefteå  

Skinnskatteberg 

Skurup  

Skövde  

Smedjebacken  

Sollentuna  

Solna  

Stenungsund 

Stockholm  

Sundbyberg  

Sundsvall  

Surahammar  

Svalöv  

Svedala  

Sävsjö 

Söderhamn  

Södertälje  

Sölvesborg  

Tanum  

Tibro  

Tjörn  

Tomelilla 

Trelleborg  

Trollhättan  

Trosa  

Tyresö  

Uddevalla  

Umeå  

Upplands-Väsby 

Uppsala  
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Vansbro  

Varberg  

Vellinge  

Vetlanda  

Vänersborg  

Värmdö 

Västervik  

Växjö  

Ystad  

Åstorp  

Älvdalen  

Älvkarleby  

Älvsbyn 

Ängelholm  

Öckerö  

Örebro  

Örkelljunga  

Östersund  

Övertorneå  
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Korrelationsmatris 

Tabell 5. Korrelationsmatris 
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O
b
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g
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o
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el
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fr
iv

il
li

g
t 

Andel hushåll 

med 

källsortering 

                

Årtal införande -0.261                

Antal hushåll -0.164 -0.052               

Andel kvinnor -0.131 0.007 0.330              

Arbetslösa 0.121 0.079 0.065 -0.198             

Medelålder 0.112 0.086 -0.363 -0.329 0.127            

Medelinkomst -0.268 0.015 0.227 0.475 -0.584 -0.491           

Eftergymnasial 

utbildning 
-0.174 -0.072 0.484 0.595 -0.387 -0.585 0.779          

Utrikesfödda -0.134 -0.031 0.309 -0.051 0.512 -0.405 -0.008 0.010         

Hushåll med 

barn 

 0-24år 

-0.199 0.018 0.278 0.146 -0.028 -0.620 0.409 0.342 0.651        

Enpersonshushå

ll 
0.048 -0.035 0.248 -0.035 0.545 0.384 -0.550 -0.17 0.195 -0.309       

Antal invånare 

per km2 
-0.243 0.025 0.561 0.237 -0.066 -0.374 0.405 0.524 0.459 0.493 0.127      

Anställda 

offentlig sektor 
0.109 -0.050 -0.086 -0.023 0.094 0.149 -0.291 -0.03 -0.339 -0.444 0.305 -0.284     

Förvärvsarbeta

nde 

Tillverknings- & 

utvinningsindust

ri 

0.116 0.048 -0.272 -0.473 0.443 0.353 -0.483 -0.63 0.128 -0.295 0.167 -0.292 -0.095    

Studerande 

eftergymnasialt 
-0.019 -0.064 0.391 0.070 0.368 -0.368 -0.170 0.253 0.488 0.23 0.471 0.177 0.150 -0.018   

Obligatoriskt el. 

frivilligt 
0.588 -0.308 -0.113 -0.039 0.083 0.083 -0.091 -0.06 -0.115 -0.036 -0.09 -0.063 0.018 -0.123 -0.116  

Röstandelar 0.214 -0.052 -0.022 -0.242 0.576 0.188 -0.579 -0.42 0.133 -0.252 0.52 -0.159 0.402 0.335 0.249 -0.032 

 

 

 


