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Summary
A co-operation project has been carried out between IVL (Swedish Environmental
Research Institute) as the project leader, JTI (Swedish Institute of Agricultural and
Environmental Engineering) and Packforsk. The project was aimed at initiating a
change process in two commercial branches, restaurants & catering and groceries,
working towards sustainable source separation, including good working environment
and environmentally effective separation of the different waste fractions. The project
was limited to two regions, one south of Stockholm and one in Västerås and its
surroundings. In these regions we also co-operated with the companies that collect
source separated waste, as these companies decide in which fractions the waste should
be separated. These companies have also participated in the dissemination of the tools
developed within the project. We have also contacted and worked together with some
other actors, mainly the social partners in the sectors concerned, in order to co-operate
in the development and dissemination of the tools.

During the project, we carried out a structured analysis of the attitudes towards source
separation and based on this analysis, we developed tools that were distributed to the
target group of companies. These tools included information and advice relating to the
problems pointed out by the companies in the survey of their attitudes towards source
separation. As the problems were not considered to be very severe, the tools were
developed to be very short and simple to implement, in order to take account of
attitudes within the companies.

During the project, the change process within the companies was also analysed. As a
model for the change process, the BMU-model was used, see the figure below.

The perceived needs in the companies were surveyed via the analysis of attitudes. The
marketing was carried out in co-operation with the companies collecting source
separated waste, as they are well-known and have a high legitimacy relating to these
issues. The design of the tool was made to fit with the perceived needs in the
companies. As the companies in the target groups are mainly SMEs, the tools were
developed to be simple and quick to use, providing very practical advice, especially on
the topics perceived as problems by the companies but also on other topics, identified as
potential work environment problems.

Due to a delay in the dissemination of the tools, by a few months, the evaluation of the
effects has not been as thorough as had been planned. However, the evaluation indicates
that a larger fraction of the target companies than is normal, for mail-distributed leaflets,
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have used the tools in some way. The dissemination of the tools continues, and is
supported by personal contact, whenever companies require it.

Marketing

Companies´
perceived

need

Design

Procurement

Use

Desired effects
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1. Bakgrund
En viktig del i ett hållbart samhälle är ett fungerande kretslopp. Från samhället ställs idag
stora krav på hur producenter och företag ska hushålla med resurser och utnyttja möjlig-
heterna till återanvändning och återvinning. Källsortering är ett sätt att samla in renare
avfallsfraktioner och därmed öka kvalitén i de material som ska cirkulera i kretsloppet.
Källsortering av hushållsavfall och industriavfall har införts under senare år och det finns
krav på återvinning av varor och förpackningar etc. Även producenternas ansvar har ökat
genom producentansvar för flera produktgrupper som däck, elektriska och elektroniska
produkter.

När källsortering införs eller förändras i ett företag innebär det automatiskt att persona-
lens arbete påverkas, vilket kan få konsekvenser för arbetsmiljön. På arbetsplatser inne-
bär det att källsorteringen kan få negativa konsekvenser för arbetsmiljön, t ex för att
hanteringen av avfallet blir mer tidskrävande och tyngre. Arbete med avfall kan också
innebära hygienproblem i form av arbete med illaluktande fraktioner.

För att källsorteringen ska bli effektiv krävs att det finns en god acceptans för att
källsortera bland hushåll och företag. Acceptansen blir god om källsorteringen upplevs
som motiverad och fungerar bra rent praktiskt. Acceptansen kan motverkas av t ex om
källsorteringen skapar arbetsmiljöproblem eller om det av något skäl är svårt att få
källsorteringen att fungera rent praktiskt.

Att införa, förbättra och effektivisera källsortering är en förändringsprocess som berör
många, både hushåll och företag. I denna rapport beskrivs insatser som gjorts för att
förbättra källsorteringen i två regioner. Dessutom diskuteras den förändringsprocess
som vi försökt initiera och som syftat till bättre arbetsmiljö vid källsortering och en
effektivare källsortering.

I detta projekt har IVL samarbetat med JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik
och med Packforsk - Institutet för förpackningar och logistik.i Inom JTI och Packforsk
har det tidigare drivits projekt om källsortering och arbetsmiljö (1,2). Dessa projekt
visar på problem med källsorteringen.

                                                
i Numera är Packforsk en division inom STFI, Skogsindustriernas Tekniska Forskningsinstitut



Bättre källsortering inom butiker och restauranger - utveckling IVL-rapport B1588
och utvärdering av en metod för att sprida goda arbetsmiljöåtgärder

5

2. Mål
Eftersom det har funnits två syften med projektet har vi även haft dubbla målsättningar
med vårt arbete. Det ena målet har varit att förbättra och effektivisera källsorteringen i
företag i två branscher i två regioner, d v s att förbättra arbetsmiljön vid källsorteringen
och att effektivisera källsorteringen. Det andra målet har varit att studera och analysera
den förändringsprocess som vi försökt initiera i företagen och som haft effektivare
källsortering som mål, d v s bl a att förbättra arbetsmiljön.

3. Projektbeskrivning

3.1 Ursprunglig och reviderad projektplan

I den projektansökan som IVL lämnade in till Vinnova planerades för ett utvecklings-
arbete inom fyra olika branscher och tillsammans med fyra forskningsinstitut, IVF,
Gjuteriföreningen, Packforsk och JTI. Vinnova beslutade att anslå medel till projektet,
men budgeten reducerades med hälften. De nya ekonomiska förutsättningarna ledde till
en omarbetning och kraftig begränsning av projektet. De fyra forskningsinstituten i
ansökan analyserades utifrån tidigare erfarenhet och kunskap om källsortering och
arbetsmiljö. Resultatet blev att projektets omfattning begränsades till två branscher;
livsmedelsbutiker och restauranger/storkök med forskningsinstituten JTI och Packforsk

Parallellt med detta projekt, har IVL även drivit andra projekt som rör andra aspekter på
kretsloppet. Dessa delprojekt beskrevs också i ansökan till Vinnova. Projektet ingår
också i ett forskningsområde om arbetsmiljön vid kretsloppet, som drivits vid IVL
under flera år, se vidare på www.ivl.se/affar/arbetsmiljo.

3.2 Arbetsfördelning inom projektet

IVL bildade tillsammans med JTI och Packforsk en arbetsgrupp för projektet och möten
har löpande hållits för att planera, diskutera och följa upp projektet samt utbyta erfaren-
heter. IVL:s uppgift har varit att fungera som projektledare och samordna arbetet.
Projektet bygger bl a på IVLs erfarenheter av att arbeta med småföretag, på IVLs
erfarenheter från projekt som handlat om arbetsmiljön i kretsloppet samt på JTIs och
Packforsks erfarenheter av arbete med de valda målgrupperna, där några projekt även
berört arbetsmiljöaspekter på källsortering i dessa målgrupper.

Vid den inledande attitydundersökningen (se nedan) har IVL ansvarat för metoderna.
JTI och Packforsk har sedan genomfört intervjuer i sina respektive branscher i de båda
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regionerna. Därefter har de utarbetat arbetsmaterial för respektive bransch i samråd med
IVL. I arbetet med att utveckla arbetsmaterialen, har IVL tillfört kunskaper baserat på
IVLs erfarenheter av och kunskaper om småföretagsanpassning av arbetsmaterial för
småföretagens arbetsmiljöarbete. JTI och Packforsk har efter synpunkter från IVL sedan
var för sig planerat för hur arbetsmaterialen ska marknadsföras och distribueras samt
haft ansvar för att detta har blivit genomfört i de båda regionerna. IVL har slutligen
gjort en uppföljning och utvärdering av projektet.

3.3 Val av region

Källsortering är inget som görs likadant över hela Sverige. Varje kommun eller region
har sitt eget sätt att källsortera. För att kunna arbeta med handfasta råd om hur källsorte-
ring ska effektiviseras och arbetsmiljön vid källsortering förbättras, går det därför inte
att arbeta med en nationell approach. Man måste utforma råden specifikt för varje
region. Därför var den första frågan i projektet att välja vilken region vi skulle arbeta
med. Efter diskussioner i arbetsgruppen, valde vi att arbeta med två regioner, Södertörn
(söder om Stockholm) och Västerås, istället för en enda region. Från båda dessa regio-
ner fanns ett intresse från avfallsbolagens sida för en samverkan i detta projekt. I
Södertörn har avfallsbolaget  SRV-återvinning det kommunala avfallsansvaret och i
Västerås svarar VAFAB Västmanlands avfallsbolag för hanteringen av avfall.

SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Huddinge,
Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att
sköta insamling och hantering av hushållssopor. Dessutom anlitar omkring 3000 företag
i de fem kommunerna SRV för sin avfallshantering.

VAFAB Västmanlands avfallsbolag är ett företag som bildats av kommunerna i
Västmanlands län (Sala, Norberg, Skinnskatteberg, Fagersta, Västerås, Hallstahammar,
Heby och Surahammar) samt Enköpings kommun. Inom denna region finns över 10 000
företag som genererar avfall.

I Västmanland finns två kommunala avfallsbolag, VAFAB och Västra Mälardalens
Renhållnings AB (VMR) som bl a gemensamt utreder framtidens deponi. Efter en tid i
projektet, när vi fick kunskap om detta samarbete, valde vi att samarbeta även med VM,
som var mycket positivt inställda till att delta. VMR är ett kommunägt renhållnings-
bolag som ägs av kommunerna i Köping, Arboga och Kungsör.

3.4 Val av företag

I projektet har vår ambition varit att nå;
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 livsmedelsbutiker och restauranger med varierande storlek och utbud, som mindre
kvartersbutiker och stora livsmedelsbutiker i stormarknader kopplade till de stora
kedjorna COOP och ICA.

  restauranger, med varierande inriktning och storlek

 storköken som finns inom skolor, sjukhus och större restauranger.

4. Metoder för att initiera ett förändringsarbete

4.1 BMU-modellen

I projektet har vi utgått från BMU-modellen som visar på tre viktiga förutsättningar för
att lyckas med förändringsarbete som rör arbetsmiljöförbättringar och som bygger på att
företagen använder någon form av arbetsmaterial (verktyg) som stöd för arbetet.(3)
Dessa förutsättningar bör uppfyllas för att ett arbetsmaterial ska få önskade effekter när
det används ute i företagen.

Marknadsföring

Företagens
upplevda
behov

Utformning

Inköp

Användning

Effekt

Om planer finns på att utveckla ett nytt arbetsmiljömaterial är följande faktorer viktiga.
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 Innan arbetet påbörjas söker man kunskap om vilket upplevt behov som finns hos
företaget inom det område som verktyget behandlar. Om undersökningen visar att
företaget inte upplever något behov, kommer det att vara svårt att nå ut med arbets-
materialet och företaget kommer att vara dåligt motiverat för att arbeta med arbets-
materialet.

 Utformningen av arbetsmaterialet är viktigt för att det ska vara lätt för målgruppen
att använda. Det ska vara utformat både så att det motsvarar de behov som företaget
upplever sig ha men även att det anpassas till verksamheten. För små företag som
oftast behöver klara sitt arbetsmiljöarbete utan experter är det en fördel om arbets-
materialet bidrar till att företaget själv kommer igång med arbetet.

 Marknadsföring behövs också för att för att nå ut med budskapet. Det räcker inte
att företaget upplever ett behov av verktyget och att det är utformat för att passa
målgruppen, om målgruppen inte känner till att arbetsmaterialet finns. Till företag
som får mycket annan skriftlig information måste marknadsföringen om ett nytt
arbetsmaterial både vara anpassad och tydlig så att den når mottagaren. Bäst är det
normalt om marknadsföringen bygger på personlig kontakt.

 Om dessa tre faktorer är uppfyllda, bör det leda till att företaget skaffar materialet.
Detta är trots allt ändå ingen garanti för att arbetsmaterialet verkligen används och
fungerar så att de önskade effekterna uppnås. Om arbetsmaterialet verkligen
används och företaget dessutom vidtar de åtgärder man kommit fram till med hjälp
av arbetsmaterialet och om dessa åtgärder är effektiva, då först har arbetsmaterialet
gett den eftersträvade effekten.

Som BMU-modellen antyder är det en komplex process att åstadkomma förändringar.
När vi arbetat för att åstadkomma bättre källsortering i restauranger och butiker, har vi
utgått från BMU-modellen. Eftersom vi inte haft resurser för att personligen söka upp
alla företag i målgrupperna, har vi försökt utforma arbetsmaterial som företagen kan
använda på egen hand. För att dessa arbetsmaterial ska användas och ge resultat, har vi
arbetat utgående från BMU-modellen i vårt projekt.

4.2 Attitydundersökning för att kartlägga upplevt behov

Projektets första delmoment var att kartlägga hur restauranger/storkök och butiker upp-
levde sin egen källsortering vilket tydligt motsvarar BMU-modellens ”Företagens upp-
levda behov”. Ett underlag för attitydundersökningen i form av ett strukturerat intervju-
formulär utarbetades av IVL, se bilaga 1. Samtliga intervjuer gjordes med detta intervju-
formulär som grund. Undersökningen förväntades ge en bild av hur källsorteringen
fungerade för restauranger/storkök och livsmedelsbutiker i de båda regionerna och
eventuella problem som företagen upplevde med sin källsortering, d v s om företagen
upplevde något behov av att förändra och förbättra sin källsortering.
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Efter kontakt med VAFAB och SRV valde JTI ut restauranger med hänsyn till storlek
(antal gäster), antal anställda och inriktning i de båda regionerna. Totalt kontaktades 32
restauranger, 12 av dessa avstod från attitydundersökningen, varför 20 restauranger
intervjuades. Av dessa var 12 stora restauranger, sex räknades som ”mindre” och två
restauranger hade endast lunchservering. Till ”mindre” restauranger räknas de som hade
fem eller mindre anställda alternativt hade färre än 100 matplatser. En av restaurangerna
var ett storkök. I Huddinge intervjuades samtliga restauranger per telefon. I Västerås
visade det sig av olika anledningar vara svårt att göra telefonintervjuer, varför restau-
rangerna först kontaktades per brev, som kort beskrev vad undersökningen innebar.
Därefter besökte JTI:s representant restaurangerna och genomförde intervjuer med
chefer eller ägare.

Packforsk har genomfört samtliga attitydundersökningar i de båda regionerna per
telefon.

Det detaljerade resultatet från attitydundersökningarna redovisas i bilaga 2.

4.3 Utformning av material

Resultatet från attitydundersökningen har haft stor betydelse för arbetsmaterialens ut-
formning och inriktning. Efter diskussioner i projektets arbetsgrupp har manus till
arbetsmaterialens utarbetats vid respektive institut med stöd av IVL. Målsättningen har
varit att göra materialen både pedagogiska och enkla att använda samt småföretags-
anpassade.

Attitydundersökningen visade att de flesta butiker och restauranger inte upplevde några
större problem med sin källsortering. Några problem påtalades dock av några av de
intervjuade företagen. Vi valde därför att göra arbetsmaterialen så korta och enkla som
möjligt. De problem som påtalades, behandlades i arbetsmaterialen tillsammans med
sådana arbetsmiljöfaktorer som vi i arbetsgruppen bedömde som viktiga att lyfta fram.

Vi utvecklade arbetsmaterial för var och en av regionerna, eftersom det finns skillnader
t ex i hur man ska källsortera mellan regionerna. I arbetsmaterialen angavs också en
kontaktperson vid respektive regions avfallsbolag.

JTI:s arbetsmaterial för VAFAB återfinns i bilaga 3.

4.4 Marknadsföring

JTI och Packforsk har planerat för marknadsföring av arbetsmaterialen i de båda regio-
nerna. Kontakt med målgrupperna, livsmedelsbutiker och restauranger, om deras
källsortering tas normalt sett av VAFAB, SRV och VMR. Vi valde därför att till stor del
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distribuera arbetsmaterialen via dem. Det ger fördelen av att företagen kontaktas av en
aktör som företagen känner till och som har god legitimitet som aktör när det gäller
företagens källsortering.

För att nå ut till målgruppen, ville vi arbeta via flera olika kanaler. Ju fler kontakter som
tas med företagen, desto större chans är det att företagen påverkas och blir motiverade
att börja arbeta med arbetsmaterialen.

JTI har haft kontakt med SHR Sveriges Hotell och Restaurangföretagare och med HRF
Hotell och Restaurangfacket i de båda regionerna, Södertörn och Västerås. De hoppades
att dessa organisationer skulle kunna bidra med att nå många, både arbetsgivare och
anställda inom branschen. Bl a undersöktes möjligheten att sprida materialet via de
regionala skyddsombuden inom HRF. Även parternas hemsidor har varit  tänkbara
kanaler i det planerade distributionsarbetet inom restaurangbranschen.

Packforsk har tagit kontakt med Handelsanställdas förbund i de båda regionerna.

Båda instituten har tagit/försökt ta kontakt med de livsmedelsbutiker och restau-
ranger/storkök som kontaktades för attitydundersökning. Dels som ett tack för deras
bidrag till undersökningen men även som en uppföljning av materialet och en möjlighet
att kunna ge råd och hjälp.

4.5 Utvärdering

Ett av målen med utvärderingen av projektet var att undersöka hur vi lyckades nå ut till
målgrupperna och om arbetet har gett önskat resultat d v s en mer effektiv och hållbar
källsortering. Vi ville även se om det gick att identifiera vilka faktorer i förändrings-
processen som haft stor betydelse för resultatet.

Utvärderingen har gjorts genom att intervjua 12 slumpvis valda restauranger och livs-
medelsbutiker. Telefonintervjuer har också gjorts med representanter för de tre renhåll-
ningsbolagen VAFAB, SRV och VMR. Kontakt har även tagits med HRF Södertörn
och Handelsanställdas förbund i samband med utvärderingen för att ytterligare få ta del
av deras erfarenheter och reaktioner på projektet.

I utvärderingsprocessen har även JTI och Packforsk fått tillfälle att lämnat sina syn-
punkter och erfarenheter samt reflektioner på källsorteringsprojektet.
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5. Resultat
Nedan redovisas resultaten av de olika delarna i projektet. Därefter diskuteras resultatet
och slutsatser dras av projektet. Slutsatserna handlar om vilka slutsatser vi kan dra om
hur källsorteringen har utvecklats i Västerås och på Södertörn som ett resultat av
projektet. Dessutom diskuteras den förändringsprocess för förbättrad arbetsmiljö och
effektivare källsortering som vi försökt starta och vilka faktorer som haft betydelse för
de förändringar som uppnåtts.

5.1 Hur upplever livsmedelsbutiker och restauranger/storkök
sin källsortering?

Enligt BMU-modellen är det upplevda behovet en faktor som har stor betydelse för hur
mottagligt företagen är för att använda ett arbetsmaterial.

Restauranger och storkök

Inom restaurang och storkök har 20 företag intervjuats, varav tolv i Västerås och åtta på
Södertörn. Arton företag som hade källsortering och fler än hälften av restaurangerna/-
storköken källsorterade allt avfall. De restaurangerna som inte källsorterade allt, var
”inte alltid så noga” med hur man källsorterade. Ett par restauranger sorterade t ex inte
bort plast och papper från det brännbara avfallet. Några restauranger/storkök slängde
returpapper och wellpapp tillsammans och någon källsorterade bara ibland.

Restaurangerna och storköken upplevde att källsorteringen till största delen fungerade
bra. Problem som påtalades av några var bristen på utrymme och att de behövde fler
eller större kärl för metall- och pappersförpackningar. Andra problem var att grannar
och andra utomstående ibland utnyttjade restaurangernas sopkärl. Ett önskemål var att
kunna komprimera burkar och andra metallförpackningar för att minska avfallsvolymen.
Själva komprimeringen, med de metoder som användes, beskrevs dock som ett
ansträngande moment.

Attitydundersökningen visade också att det fanns funderingar och osäkerhet kring vilka
fraktioner man skulle källsortera i och vad som hörde till respektive fraktion. Många
önskade sig mer kunskap och information om hur man faktiskt gör. Någon restaurang
/storkök tyckte att kostnaderna var för höga och att en minskning av avgifterna för sop-
hanteringen var önskvärd.

Livsmedelsbutiker

I livsmedelsbutikerna visade attitydundersökningen att källsorteringen generellt sett
fungerade bra. Totalt deltog 22 butiker i attitydundersökningen, tio av dem var ICA-
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butiker och tolv hörde till COOP Konsum. Detta är två rikstäckande kedjor som arbetar
aktivt med källsortering och avfall och som har stöd från stabsfunktioner i det arbetet.
ICA har t ex ett utvecklat samarbete med sina leverantörer för att få ner mängden för-
packningar. Attitydundersökningen visade att butikerna ansåg att källsorteringen är bra
för miljön, även om kostnaderna och merarbetet innebär en del problem. Till största
delen upplevde man att både utrymme och utrustning fungerar bra. Butikerna belägna i
äldre lokaler klagade dock mer på utrymmesbrist. När det gällde sorteringen, fanns det
vissa problem, framförallt med deltidsanställda som hade otillräcklig kunskap om vilka
fraktioner man skulle källsortera i.

Efter denna inledande attitydundersökning, kompletterades med intervjuer med  fyra
små livsmedelsbutiker. Tre av dem uppgav att de inte börjat källsortera. Den fjärde
butiken berättade att de var befriade från att behöva källsortera av det lokala renhåll-
ningsbolaget. Att få fram och kontakta fler mindre butiker visade sig vara svårt inom
vårt avgränsade projekt.

Attitydundersökningen visar att livsmedelsbutiker som ingår i större kedjor är intresse-
rade av källsortering, har kommit igång och inte upplever speciellt stora problem med
källsorteringen. Mindre butiker har knappast börjat källsortera.

En mer detaljerad redovisning av attitydundersökningarna finns i bilaga 2.

5.2 Utformning av arbetsmaterial

Attitydundersökningarna visade att restauranger och livsmedelsbutiker inte upplevde
speciellt stora problem med sin källsortering. Vi valde att utforma arbetsmaterialen så
att de behandlade de problem som påtalats i attitydundersökningarna. Vi valde också en
titel på arbetsmaterialen som skulle vara positiv och tilltalande, ” Kan er källsortering
bli bättre och enklare?” med underrubrikerna Livsmedelsbutiker resp. Restauranger och
storkök. Erfarenheter sedan tidigare av arbetsmiljöinformation, är att informationen är
effektivast om den upplevs som relevant för det egna företaget, vilket innebär att
branschinriktad information oftast är att föredra.

Arbetsmaterialen utformades som fyrsidiga foldrar i färg med checklistor innehållande
ett antal frågor beträffande källsortering. Det finns även plats i foldrarna för egna
anteckningar, vilket gör att en handlingsplan lätt kan upprättas om det framkommer
behov av åtgärder. Dessutom ingick mer handfasta råd för speciella arbetsmiljöfrågor.

Med tanke på resultatet av attitydundersökningen undvek vi att komplicera informatio-
nen om källsortering, för att inte tynga ner arbetsmaterialen med sådant som företagen
inte visat något intresse för.
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Restauranger och storkök

JTI:s material för restauranger och storkök innehöll också ett informationsblad om hur
olika fraktioner ska källsorteras. Tanken med informationsbladet var att det kunde sättas
upp på väggen i nära anslutning till restaurangens källsortering som en ytterligare råd-
givning när man är osäker på hur man ska sortera sitt avfall. Detta svarade mot ett
behov som påtalats i attitydundersökningen. I JTI:s material finns även tips om olika
typer av hjälpmedel som restaurangerna/storköken kan införskaffa för att underlätta sin
källsortering, t ex för att komprimera metallförpackningar.

Livsmedelsbutiker

Förutom checklistorna i foldern har baksidan av Packforsks material tips om hur flödet
av varor och förpackningsavfall kan organiseras i butiken.

I bilaga 3 återfinns arbetsmaterialen som utarbetats för VAFAB-regionen. Arbetsmate-
rialen för Södertörn respektive VMR-regionen är i stort sett likadana, men med andra
logotyper (SRV:s respektive VMR:s) och andra kontaktpersoner.

5.3 Spridning och marknadsföring

Spridning och marknadsföringsinsatserna har varit relativt lika för de olika målgrupper-
na även om JTI och Packforsk utarbetat var sin marknadsföringsplan för respektive
material.

Inom projektet etablerades samarbete med VAFAB, SRV och senare även VMR. Dessa
lovade också bistå med att sprida arbetsmaterialen till restauranger, storkök respektive
livsmedelsbutiker i de tre regionerna. Detta var den spridningsväg som skulle sprida
arbetsmaterialen till merparten av företagen i målgruppen. Därutöver togs andra
kontakter för att också via andra kanaler försöka initiera ett förbättringsarbete i före-
tagen i målgruppen.

Restauranger och storkök

Diskussioner fördes med SHR Västerås om de kunde skicka ut materialet till sina med-
lemmar, d v s restaurangföretag i regionen. Efter en del kontakter bestämde till sist SHR
Västerås att inte delta i spridningen av arbetsmaterialet med motiveringen att det ändå
skulle distribueras genom VAFABs försorg i Västerås. Inte heller SHR Södertörn ville
medverka i att sprida arbetsmaterialet i den regionen. Dessa kontakter avslutades därför.

JTI hade även kontakter med Hotell- och Restaurangfacket, HRF, både i Västerås och
på Södertörn. HRF Södertörn har hjälpt till med att skicka materialet både till lokala och
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regionala skyddsombud . I Västeråsregionen hade JTI telefonkontakt med olika perso-
ner vid ett antal tillfällen. Inledningsvis var HRF intresserade av att hjälpa till med
spridningen både till lokala och regionala skyddsombud. Något missförstånd uppstod
dock i samband med senare kontakter, varvid HRF Västerås tog beslut om att inte dist-
ribuera arbetsmaterialet, eftersom de inte såg det som en facklig uppgift.

Attitydundersökningen tydde på att intresset för att förbättra källsorteringen inte var så
stort. Inom detta projekt har det inte funnits några större resurser för att försöka påverka
denna attityd, vilket kan vara en strategi i ett projekt som syftar till förändring av något
som målgruppen inte upplever stort behov av att förändra. Vissa begränsade insatser
gjordes dock för att via massmedia lyfta fram behovet av att förbättra källsorteringen.
En pressrelease om arbetsmaterialet om bättre och enklare källsortering skickades till
lokaltidningar och tidningar med inriktning på källsortering, se bilaga 4. Arbetsmate-
rialet var också “senaste nyhetsnotis från JTI” på JTI:s hemsida och nyheten skickades
även som e-post enligt särskild sändlista.

De restauranger/storkök som deltog i attitydundersökningen fick materialet utskickat
tillsammans med personliga brev där JTI erbjöd hjälp med råd eller stöd om det fanns
några problem med källsorteringen. Efter ungefär en vecka kontaktades företagen per
telefon av JTI som frågade om de hade fått materialet, om de hade använt det och om de
hade några frågor angående materialet. Det visade sig då att nästan samtliga kontaktade
restauranger hade bytt chef och inte kände till den tidigare relation JTI upprättat med
restaurangen.

Livsmedelsbutiker

Packforsk har i sina spridnings- och marknadsföringsaktiviteter också tagit kontakt med
arbetsmarknadens viktiga parter. När kontakt togs med arbetsgivarförbundet Svensk
Handel hänvisade de vidare till den regionala organisationen, som i sin tur hänvisade
vidare till SSLF Livsmedelshandlarförbundet. Vid den slutliga kontakten med SSLF
uppgav de att de inte hade några resurser för att hjälpa till att sprida materialet.

Packforsk hade även kontakter med arbetstagarparten Handelsanställdas förbund
centralt för att via den fackliga organisation nå ut till butiksanställda och där fått positiv
respons. Någon kontakt med butikskedjorna ICA och COOP inför spridningen av mate-
rialet togs inte.

Den fjärde och sista delen i Packforsk spridningsplan var de butiker som deltog i
attitydundersökningen. De har fått materialet utskickat tillsammans med en personlig
hälsning från Packforsk.
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6. Utvärdering
I utvärderingen har de olika delarna av projektet granskats och jämförelse har gjorts
mellan livsmedelsbutiker respektive restauranger och storkök. Utvärderingen visar att
resultaten från de båda regionerna stämmer väl överens, varför vi drar slutsatsen att
resultaten är generaliserbara.

6.1 Effekter på restauranger och butiker

Inom projektet avsåg vi att utvärdera effekterna av de arbetsmaterial vi utvecklade och
de övriga insatser som gjorts i projektet, genom att utvärdera om förbättringsarbete
initierats i livsmedelsbutiker och restauranger. I samband med utvärderingen har det
dock visat sig att spridningen av arbetsmaterialen ”hakat upp sig” och att en stor del av
arbetsmaterialen hade blivit liggande i ett förråd. Det visade sig också att några tänkta
samarbetspartners i spridningsarbetet drog sig ur. Sammantaget innebar detta att sprid-
ningen av arbetsmaterialen inte blev så snabb och effektiv som vi planerat. Det innebär
dock inte att spridningen av arbetsmaterialen inte blir av. Spridningen har påbörjats och
våra samarbetspartners, främst VAFAB, SRV och VMR, kommer att fortsätta sprida
arbetsmaterialen och använda dem i sina kontakter med livsmedelsbutiker, restauranger
och storkök. Den utvärdering som redovisas i denna rapport, visar därför läget när
arbetsmaterialen just börjat spridas. Vi är övertygade om att resultaten kommer att för-
bättras under det kommande året, i takt med att spridningen av arbetsmaterialen fortgår
och personliga kontakter tas från VAFAB, SRV och VMR med en del av företagen i
målgrupperna.

Totalt har 12 st företag slumpvis valts ut i målgrupperna i de båda regionerna och kon-
taktats per telefon. Endast företag som enligt uppgift fått arbetsmaterialet skickat per
post har valts ut.

Tabell 1. Sammanställning av resultat från intervjuer.

Bransch Intervjuade Ej sett Sett Läst Övrigt

Livsmedelsbutiker 6 4 2 1

Restauranger & storkök 6 2 3 2 anv.affisch 1 svarar ej

Totalt 12 6 5 3 1

Fem företag kom ihåg att de fått materialet. En av restaurangerna ville inte svara på
några frågor. Ett av dem hade hunnit att titta i materialet, men inte använt det. Den
intervjuade uppfattade arbetsmaterialet som både bra och informativt. Två av de
intervjuade restaurangerna hade satt upp den medföljande affischen om hur man ska
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sortera men i övrigt inte läst materialet eftersom de inte ansåg sig ha något behov av att
förändra källsorteringen.

Flertalet av de intervjuade restaurangerna hade inga uppenbara problem, utan var i det
stora hela taget nöjda med hur det fungerade.

Av de sex företag som inte kunde dra sig till minnes om de överhuvudtaget hade sett
materialet uttryckte flera att ”det kommer ju så mycket ” och att ”man sorterar bort så
mycket material”. Det är alltså mycket information som företagarna är tvungna att ta
ställning till varje dag. Att lyckas slå igenom i all denna information är en utmaning!

Av de sex verksamheter som inte hade sett materialet angav tre att de tyckte att de inte
hade några problem att tala om med sin källsortering. De övriga tre företagen däremot
uttryckte att källsorteringen inte fungerade så bra. En av de intervjuade livsmedelsbuti-
kerna menade att den var ”jättejobbig” och att det var alldeles för mycket jobb för så lite
resultat. Någon annan som svarade för en central station för källsorterat avfall från
livsmedelsbutiker påpekade att det var alldeles för många inblandade som skulle sköta
om det hela och att en del sopor var svåra att sortera rätt.

Sammanfattningsvis har cirka hälften av företagen uppmärksammat broschyrerna. Detta
är ett förhållandevis bra resultat, med tanke på att broschyrerna bara skickats ut per
brev. Dessutom har broschyrerna i tre fall (25%) lästs eller använts direkt. Detta är
också ett förhållandevis bra resultat för denna typ av informationssatsning!

Restaurangbroschyren har använts mer, eftersom affischen om hur man ska källsortera
har satts upp av två företag. Detta är intressant, eftersom flertalet av de intervjuade
restauranger var relativt nöjda med hur deras källsortering fungerade. I dessa fall har
alltså utformningen av broschyrerna fungerat på det sätt som var tänkt – genom att ta
fasta på frågor som påtalats som problem av restaurangerna, har broschyrerna använts,
trots att restaurangerna inte upplever så stora problem med källsorteringen. Med en
annan utformning av broschyrerna hade dessa två företag sannolikt inte använt sig alls
av broschyrerna, eftersom de själva inte upplever så stort behov av att förändra något.

En livsmedelsbutik har läst broschyren. Broschyren för livsmedelsbutiken innehöll
ingen information om hur man ska källsortera (vilket restaurangbroschyren gjorde). I
utvecklingen av arbetsmaterialet ansåg Packforsk att det inte var motiverat att ta fram en
sådan affisch för butiker. Med tanke på att problem med hur man ska sortera påtalades
av livsmedelsbutiker i attitydundersökningen och att också en intervjuad som arbetade
med källsorterat avfall från livsmedelsbutiker i utvärderingen angav att hur sorteringen
skulle göras var ett stort problem, kan detta beslut i efterhand sägas vara felaktigt.
Också för butiker borde det ha funnits en affisch om hur man ska källsortera. En sådan
affisch hade sannolikt ökat livsmedelsbutikernas intresse för arbetsmaterialet.
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6.2 De använda metoderna

Projektet har varit ett utvecklingsprojekt där vi har arbetat utifrån BMU-modellen, dvs
med företagens upplevda behov, marknadsföring och utformning för att så effektivt som
möjligt initiera förbättringsarbete inom livsmedelsbutiker respektive restauranger och
storkök.

Attitydundersökningen

Den inledande attitydundersökningen var inriktad på att kartlägga företagens upplevda
behov. Attitydundersökningen var vägledande för hur materialet utvecklades och gav
värdefull information om vilka frågeställningar och problem som var aktuella för före-
tagen. Attitydundersökningen visade att företagen inte upplevde några större problem
med källsorteringen. Mindre problem påpekades av en del företag, t ex att utrymmet för
förvaring av de källsorterade fraktionerna var för litet och att speciellt deltidsanställd
personal inte alltid visste hur de skulle källsortera. Om attitydundersökningen inte
gjorts, hade informationen till företagen sannolikt fått en helt annan utformning och vi
är övertygade om att den i så fall också hade varit mindre intressant för företagen.

Utformningen

Av stor betydelse har också anpassningen till småföretag varit bl a att utforma arbets-
materialet så att det kan fungera som ett stöd och vägledning i deras källsorterings-
arbete. Här har IVLs kompetens inom detta område använts av JTI och Packforsk, så att
de arbetsmaterial de utvecklat blivit mer småföretagsanpassade.

Marknadsföring / spridning

Utvärderingen har visat att spridningen av arbetsmaterialet inte har motsvarat de för-
hoppningar var fanns i spridningsplanerna. Den främsta kanalen för spridningen var
genom de tre renhållningsbolagen VAFAB, SRV och VMR. På grund av olika orsaker
skickades materialet bara ut av ett renhållningsbolag under hösten 2003, då spridningen
var tänkt att ske. Ett av bolagen har distribuerat broschyrerna under våren 2004, vilket
möjliggjort utvärdering inom denna region.

Inte heller kontakterna med de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisatio-
nerna har gett den spridning av materialet som var tänkt. Den enda organisation som
spridit broschyrerna är Handelsanställdas förbund. Tidigt fick både JTI och Packforsk
erfara att alla organisationer inte självklart var villiga att sprida materialet via sina
kanaler. Några gav det beskedet redan från början, medan andra initialt var positiva för
att efter en tid konstatera att de inte hade resurser för att medverka i spridningen eller att
spridningen av broschyrerna låg utanför deras ansvarsområde
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Spridningen av arbetsmaterialet har alltså inte fungerat som planerat. Detta upptäcktes i
samband med utvärderingen. Att de planerade distributionsvägarna inte fungerade inne-
bar att materialet åtminstone initialt fick en sämre spridning i de båda regionerna. Efter
diskussioner i samband med utvärderingen distribuerades dock i stort sett allt det mate-
rial som blivit liggande hos mottagarna.

Erfarenheterna från spridningen av arbetsmaterialet visar att det krävs ett målmedvetet
arbete för att lyckas med spridningen. Den kommunikation och dialog som etablerades
mellan JTI och Packforsk å ena sidan och de olika distributionskanalerna å den andra
sidan, var inte tillräcklig. Det räcker inte med inledande kontakter. Det krävs upprepade
kontakter och uppföljning för att kontrollera att detta sista kritiska moment – att sprida
arbetsmaterialet – fungerar.

Att kontakten med arbetsmarknadens parter inte fungerat riktigt bra, är lite förvånande.
Inom IVL har vi goda erfarenheter av att samarbete med både arbetsgivar- och arbets-
tagarorganisationer. Inom detta projekt har detta samarbete inte utvecklats lika väl.
Möjligen beror det på att samarbete med organisationerna bygger på ett intresse för ett
gemensamt projektet. Detta intresse byggs upp genom samverkan runt projektet, genom
diskussioner och att organisationerna är med och utformar projektet. I detta projekt har
en stor del av kontakterna med parterna skötts via telefon och e-post. Parterna har fått se
och lämna synpunkter på manus till broschyrerna men har inte varit involverade i
projektet med alla de diskussioner och tankar som funnits. I en sådan diskussion hade
det också varit möjligt att diskutera olika sätt att sprida arbetsmaterialet, sätt som kanske
hade passat bättre med tanke på parternas resurser. Detta är en brist. Det är dock inte
säkert att ett annat arbetssätt hade förändrat parternas inställning till att sprida material
från projektet.

Vid planeringen av projektet, valde vi som strategi att försöka sprida arbetsmaterialet
via befintliga kanaler. De ekonomiska ramarna gav därför inte mycket utrymme för
andra tänkbara aktiviteter, t ex medverkan vid konferenser, mässor och andra evene-
mang för målgrupperna.

Som marknadsföring av arbetsmaterialet informerades lokaltidningar och fackpress
genom en pressrelease från JTI. Ett par artiklar har därefter publicerats om arbetsmate-
rialet och projektet i facktidskrifterna Pack o Plast samt Restauratören. Dessa artiklar
har bidragit till att projektet och arbetsmaterialen uppmärksammats, även utanför de två
regionerna vi arbetat med.

Spridningen utanför de två regionerna

I projektplaneringen hade vi inte planerat att sprida arbetsmaterialen utanför de två
regionerna. Det valet gjordes, eftersom varje region har sitt sätt att arrangera avfalls-
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hanteringen och vilka fraktioner som man ska källsortera i, varierar mellan regioner. Det
har dock funnits ett intresse från några aktörer och personer att sprida arbetsmaterialen
utanför de två regionerna.

Packforsk har presenterat materialet vid en konferens för regionala skyddsombud inom
Handelsanställdas förbund. Den informationen har medverkat till att materialet fått en
större spridning till fler och andra regioner än de förutbestämda två regionerna.

RVF, Renhållningsverksföreningen har visat intresse för att lägga ut broschyrerna på sin
hemsida, eftersom de anser dem vara bra information för RVFs medlemmar, dvs
kommunala avfallsbolag, inte bara i VAFAB och SRV.

Vid kontakter med Handelsanställdas förbund, fanns ett önskemål om att bistå med att
sprida arbetsmaterialet inte bara till de två regionerna utan över hela landet, vilket också
har gjorts.

JTI blev också kontaktade av enskilda kommuner i andra regioner som var intresserade
av materialet.

6.3 Vad tycker JTI och Packforsk om projektet?

Båda instituten tycker att samarbetet i projektet har varit givande på olika sätt. De nya
erfarenheterna har gett ny kunskap och det har varit lärorikt i många olika avseenden att
få tillgång till varandras kompetensområden, även om fördelningen ibland inte upplevts
som helt jämbördig, eftersom IVL haft bäst kompetens när det gäller metoderna i
projektet men också haft mycket god kompetens när det gäller källsortering.

Samarbetet med utvecklingen av verktygen/arbetsmaterialen har också uppfattats som
både lyckat och givande. Diskussionerna som har förts vid arbetsgruppens träffar har
varit nyttiga och ändamålsenliga för alla inblandade parter.

Däremot har kontakterna med främst restauranger inte varit helt problemfria. I samband
med attitydundersökningen tog JTI kontakt med restauranger/storkök och en inledande
relation etablerades. Tyvärr fanns dessa kontakter till stor del inte kvar när arbetsmate-
rialet var färdigt och skulle distribueras. Nästan alla tidigare kontaktade restauranger
hade bytt chef. De nya cheferna var naturligtvis inte orienterade om projektet vilket
medförde att JTI fick börja om från början med ny information etc. En erfarenhet av
detta är att om denna omsättning av personal är vanligt förekommande inom hela
restaurangbranschen leder det till svårigheter att etablera en kontakt med restauranger.

Packforsk hade till största delen kontakter med större livsmedelsbutiker som ingick i
stora kedjor. De små butikerna var svårare att hitta och få kontakt med.
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Framtagning av tryckfärdigt original upplevdes som problematiskt av alla tre instituten.
Processen från manus till färdigtryckta arbetsmaterial tog mycket längre tid och krävde
mer arbete än planerat, till stor del beroende på att samarbetet med tryckeriet påbörjades
för sent. Nu försenades tryckningen av både tekniska problem och samordningsproblem
mellan de olika parterna.

Sammanfattningsvis har marknadsföringen inte fungerat som planerat. Tack vare den
utvärdering som gjordes upptäcktes detta. Det innebär att spridningen av arbetsmateria-
len försenats, jämfört med våra planer. Mycket positivt är dock att spridningen samtidigt
blivit bredare än vad vi planerat, eftersom bl a Handelsanställdas förbund och RVF velat
sprida arbetsmaterialet mycket bredare än till de två regioner som ingick i projektet.

7. Slutsatser
En av våra målsättningar med projektet var att utveckla och genomföra ett förändrings-
arbete hos företag för att få till stånd en mer effektiv källsortering, inklusive bättre
arbetsmiljö och effektivare källsortering. Det andra målet med projektet har varit att få
ökad kunskap om vår metod för att initiera en förändringsprocess som bl a leder till
bättre arbetsmiljö, hur den har fungerat och vilka erfarenheter den har gett.

I projektet har vi utvecklat arbetsmaterial som distribuerats ut till målgrupperna i regio-
nerna via olika kanaler. Den mycket begränsade utvärderingen av arbetsmaterialet hos
de tilltänkta målgrupperna har visat att materialet sannolikt gett bättre effekt än vad som
är vanligt för skriftlig information som når målgruppen via brev. Det fåtal som tagit del
av arbetsmaterialet anser att det är både informativt och bra.

Utvärderingen visar på ett nytt arbetsmaterial har lättare att väcka uppmärksamhet och
intresse om det appellerar till upplevda behov.

I många sammanhang sker en samverkan med parter som är viktiga för att ett projekt
ska bli lyckat. I detta fall var renhållningsbolagen och arbetsmarknadens parter sådana
viktiga parter. Projektet visar hur viktigt det är att upprätthålla ett gott samarbete genom
hela projektet, för att nå de fördelar som eftersträvas med samarbetet, i detta fall att
lyckas nå ut till målgrupperna. I detta projekt har samarbetet med renhållningsbolagen
prioriterats. Dessa är den naturliga kontakten för de företag i målgruppen som har frågor
om sin källsortering och de är välkända inom målgrupperna av företag. De har därför en
legitimitet som har ett stort värde.

Under projektets gång har vi i arbetsgruppen (IVL, Packforsk och JTI) haft flera tillfäl-
len att diskutera våra erfarenheter och utbyta kunskaper från våra olika ämnesområden.
Detta har medfört att vi lärt oss mer om både källsortering och om hur småföretag
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fungerar samt om restauranger och livsmedelsbutiker. Vi har även fått värdefulla
erfarenheter av hur olika strategier och metoder fungerar i arbetet med att nå ut till små
företag. Av speciellt värde är erfarenheter av den inledande attitydundersökningen och
utvecklingen av arbetsmaterialet. Dessa erfarenheter och kunskaper kommer vi att
använda och omsätta i framtida arbete. Sammanfattningsvis har samtliga institut upplevt
samarbetet i projektet som givande.

8. Referenser
1. Edström M, Malmén L, Torén A, Ringmar A & Palm O.  (2001) Hantering av

matavfall i storkök. JTI-rapport Kretslopp & Avfall nr 25, JTI  Institutet för
jordbruks och miljöteknik, Uppsala.

2. Torén A, Dustan A, Ringmar A & Alinder P. (2003) Utvärdering av två metoder
för luktreducering av komposterbart avfall från livsmedelsbutiker. JTI-rapport
Kretslopp & Avfall nr 29, JTI  Institutet för jordbruks och miljöteknik, Uppsala.

3. Eurenius C. Verktyg för småföretagens arbetsmiljö – Behov, Marknadsföring
och Utformning.(2000)  IVL-rapport B 1373 Stockholm.



Bättre källsortering inom butiker och restauranger - utveckling IVL-rapport B1588
och utvärdering av en metod för att sprida goda arbetsmiljöåtgärder

22

Bilaga 1. Underlag för attitydundersökning.

Intervjuare................................................................. Datum........................

I FÖRETAGSFAKTA
Företagsnamn:......................................................................................................……….
Intervjuad (namn och funktion).....................................            Adress...........................
Tel:.........................................................E-mail ..............................................……………
II FRÅGOR
1 Har ni källsortering?  Ja  (gå till fråga 5)        Nej     (gå till fråga 2)

Om företaget saknar källsortering
2 Varför inte?

3 Har ni planer på att införa källsortering?

4 Vad skulle behövas för att ni skulle börja med källsortering?

Om företaget källsorterar

5 Vad tycker du om att källsortera? Varför ?

6 Hur tycker du att er källsortering fungerar?

7 Finns det något som fungerar speciellt bra med er källsortering?

8 Finns det något som fungerar dåligt med er källsortering?

9 Vill ni ändra något i er källsortering?
[Vad hindrar er från att ändra detta?]

10 Har ni allt som behövs för källsortering?
[T ex utrymmen, utrustning, kunskap etc]

11 Hur tycker du att er utrustning för källsortering fungerar? (enbart om inte
upprepning av fråga 6]

12 Kan ni källsortera allt avfall?

III FÖRETAGSBESKRIVNING (om man saknar uppgifter om företaget). [Vid
behov – undersök vad som källsorteras, vilka fraktioner, vilken utrustning-ej underlag
för bedömning av attityd]
.............................................................................................................…………………
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Bilaga 2. Resultat från attitydundersökningen

Attitydundersökning hos restauranger

Metod

Leif Kjellmaeus, SRV, och Börje Ernbrink på VAFAB kontaktades för att få mer
information om restauranger inom regionerna Södertörn och Västerås. Leif informerade
om att beslut om obligatorisk källsortering av ”lättnedbrytbart avfall” är taget i
Huddinge och Nynäshamns kommuner. Genomförandet av besluten var påbörjat med
undantag för pizzerior och gatukök, ”där har man inte mycket att hämta”. Börje
skickade förslag på ett antal restauranger i Västerås som har välfungerande
källsortering. Därför valdes Huddinge och Västerås kommuner ut till
attitydundersökningen.

Restaurangerna valdes ut med hänsyn till storlek (antal gäster), antal anställda, och
inriktning. Intervjuerna genomfördes enligt det frågeformulär som IVL arbetat fram.

Restaurangbranschen karakteriseras av ett högt tempo och hög arbetsbelastning.
Dessutom har restaurangägare ofta internationell bakgrund, vilket gör kommunikation
och telefonintervjuer svårare.

I Huddinge genomfördes samtliga intervjuer per telefon av en intervjuare med svensk
bakgrund. Då det visade sig vara svårt att kunna genomföra intervjuer per telefon
genomfördes ett besök i Västerås där ett antal restauranger besöktes. Intervjuaren var
här en person med internationell bakgrund. Tid för besök på en större restaurang hade
bokats i förväg. För att de övriga restaurangerna skulle vara något förberedda på vårt
besök hade vi också skickat ett brev med en kort beskrivning av denna
attitydundersökning inklusive frågeformuläret till 10 olika restauranger före besöket.

Resultat

Totalt 32 restauranger, 14 i Huddinge och 18 i Västerås kontaktades. 12 av dessa avstod
från attitydundersökningen (bil. 1). Det innebär att 20 företag intervjuades, 8 i Huddinge
och 12 i Västerås. Antal restauranger som svarat på några av intervjufrågorna i olika
kategorier visas i tabellen nedan:
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Typ av restaurang Stora Små* Totalt Snabb** Lunch**

    Har källsortering 12 6 18 4 2
Kan källsortera allt 6 5 11 2 2
Vill ändra källsortering 4 1 5 2 1
Behöver mer utrymme 4 1 5 1

Behöver mer utrustning 1 1

Behöver mer kunskap 4 4 2
Vill installera avfallskvarn 1 1 1

    Har inte källsortering 2 2

     Planerar att införa sortering 1 1

    Vi kan återkomma 9 4 13 4 2
• *färre än 5 anställda eller med färre än 100 sittplatser för gäster.
• **är inkluderade i gruppen ”stora” respektive ”små”

Totalt 18 av de 20 restaurangerna har källsortering. 11 av dessa 18 restauranger
källsorterar allt avfall. Fyra restauranger källsorterar pappersförpackningar och
wellpapp i samma fraktion, två restauranger sorterar inte bort plast och papper från det
brännbara avfallet. En restaurang sorterar inte alltid. Fem restauranger vill ändra i sin
källsortering. T ex så frågar de om mjukplast kan sorteras tillsammans med brännbart
avfall, eller om man kan blanda ofärgat och färgat glas i ett kärl. Det ställs stora krav på
att avfallshanteringen är enkel och effektiv beroende på det snabba arbetstempot.

Sex restauranger anger att de behöver mer utrymme (flera kärl eller större kärlstorlek)
för metall- och pappersförpackningar. En restaurang tycker det är mycket besvärligt att
pressa ihop metallförpackningar manuellt och har behov av maskiner till detta arbete.
Samtidigt så anger en annan restaurang att de inte har några problem med att pressa
ihop metallförpackningarna. I sammanhanget bör kanske noteras att vid den sistnämnda
restaurangen var samtliga anställda män. Två restauranger i Västerås anser sig ha fått
god information om källsortering av VAFAB medan fyra restauranger tycker att mer
kunskap skulle vara bra. De flesta restauranger förvarar matavfallsfraktionen i kylrum.
En stor lunchrestaurang (mer än 1000 gäster per dag, ABB och ABBs Gymnasium) i
Västerås har planer på att installera matavfallskvarn.

Två små restauranger saknar källsortering, en i Västerås och en i Huddinge. Orsaken till
detta är i Västerås att hela byggnaden som restaurangen befinner sig i inte källsorterar.
Just nu finns ingen anställd fastighetsskötare som sköter sophanteringen i hyreshuset där
restaurangen är belägen. Planer på att införa källsortering beror på husägaren (PEAB i
Västerås). I Huddinge anger restaurangen att ”det var planerat att starta källsortering 1
jan 2002, men det har inte kommit flera direktiv…”.
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Dessutom frågade vi restaurangerna om vi kunde återkomma i framtiden för att utveckla
och utarbeta enkla verktyg i samråd för en bättre arbetsmiljö. 13 företag svarade positivt
på detta förslag.

Slutsatser

De flesta tycker att källsortering är bra för miljön, bra för återvinning, och att det hittills
har fungerat bra men tar bara lite mer arbetstid etc. Endast två restauranger upplever att
det är besvärligt med ”extra jobb”. Några företag tycker att de redan har en bra
källsortering, men anser att kostnaderna är för höga (2 000 - 4 000 kr/mån). De har
önskemål om kunna minska avgifterna för sophantering.

Många i restaurangbranschen har varken fått med särskilt mycket information om
källsortering eller har kunskap om arbetsmiljön. De har inte funderat kring frågorna om
källsortering. Generellt framkom få problem ur attitydundersökningen. Emellertid
betyder detta inte att förbättringar inte behövs. Det kan hända att personalen inte känner
igen och uppmärksammas på problemen ur arbetsmiljösynvinkel. Därför kan t ex
personliga undersökningar med verktyg som t.ex. checklistor äga rum. Parallellt med
undersökningarna kan vi bidra med den nödvändig kunskapen relaterat till förbättring
av källsortering och arbetsmiljön.

Sammanfattande intryck från attitydundersökning i butik

Undersökningen har genomförts med det formulär som IVL tagit fram. Intervjuerna har
genomförts per telefon under perioden 10-13 juni.

22 butiker har kontaktats. De fördelar sig på 10 ICA butiker och 12 Coop Konsum
butiker. Butikerna ligger i de två områden som avsågs. Inte alla butiker har SRV eller
VAFAB som renhållningsföretag men ligger i något av dessa företags upptagsområden.
Omsättningen hos de i undersökningen ingående butikerna varierar från 15Mkr till 300
Mkr och antalet anställda från 8-100.

Endast en butik valde att helt avstå från att delta i undersökningen.

Olika grader av källsortering

Av de 21 som svarat på frågorna har endast 1 butik inte infört källsortering än. Övriga
har någon form av källsortering. Man har kommit olika långt med sin sortering. Flera
har bonde, svinfarmare eller liknande som hämtar hela komposten eller del därav.
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Praktiskt taget alla tycker att källsortering fungerar bra och att man har den utrustning
man behöver. Överlag har de intervjuade en positiv inställning till den miljöinsats
källsorteringen innebär.

Ett fåtal har problem med hanteringen. Det kan vara utrymmesbrist, utrustningsbehov
eller kunskapsbrister. Äldre butiker ger oftare uttryck för utrymmesbristen. När det
gäller kunskapsbrister pekas särskilt på den deltidsanställda personalen. Det
förekommer också olika attityder till källsorteringen. En butikschef pekar på att man
håller på att förlora fokus på det man ska göra i butik. I den butiken hade man tagit över
Postens göromål och han menade att man gör en stor arbetsinsats för källsorteringen.
Positivt är dock att sophämtningskostnaden reduceras.

Utrymmen

Utrymmena verkar räcka till för de flesta men i några fall förekommer utrymmesbrist
som gör att man inte kan anskaffa utrustning man anser sig behöva. Större butiker har
mer och bättre utrustning än mindre butiker.

Utrustning

Överlag är man nöjd med funktionen hos den utrustning man har. Endast en klagade på
att tunnorna som de använde saknade lock (Sellbergs). De stora har ofta komprimatorer,
några avfallskvarn. Balpressar och papperspressar är vanliga.

Kunskaper

Kunskaperna verkar vara goda hos de flesta men kan naturligtvis bli bättre vilket några
påpekat.

Problem med källsorteringen

Utrymmesbrist gör det svårt för några att hitta bra uppställningsplatser. Det kan leda till
att uppställningsplatserna sprids istället för att samlas till en avgränsad del. Det kan
också medföra stora svårigheter eller omöjliggöra anskaffning av utrustning som man
då inte har uppställningsplats för.

Om man inte själv råder över soprum t ex kan det leda till dåliga förhållanden i soprum
och andra utrymmen som man delar. Ibland gör heller inte fastighetsägaren sin del av
åtagandena.
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I en butik hade man olika uppfattningar om hur mycket man ska göra av sin
källsortering och det kan leda till spänningar och svårigheter i arbetet på den lokala
enheten.

Utbildningsbehovet verkar vara i stort sett tillgodosett, men deltidsanställd personal
pekas ut som en grupp som skulle behöva mer utbildning.

Några tycker att det är en hel del arbete att utföra i samband med källsorteringen och en
nämnde fokusförflyttningen från butikens egentliga arbete.

Rengöringsmöjligheterna för kärlen kan vara bristfälliga.

Inte alla ser värdet av källsorteringen vad det gäller ordning och reda i butiken.

På grund av okunskap eller brist på motivation brister det hos några när det gäller att
sortera rena fraktioner.

Ingen av de intervjuade har kunnat peka på något annat än att kostnaden för
sophämtningen minskat efter källsorteringen införts. Tyvärr är det en hel del kostnader
förknippade med källsorteringsarbetet. Och en hel del administration. Ekonomiskt ser
man inte så många förbättringar i butiken.

Det finns en hel del apparatur att tillgå som kan underlätta arbetet med källsortering
men den kostar också en hel del.

Flera av de intervjuade minskar sina avgifter för källsorteringen genom att gå och lämna
vid återvinningsstationer.

Inom Coop Konsum pågår nu någon form av strukturrationalisering som gör att några
butiker givit uttryck för att framtiden för butiken är oviss.

Enligt uppgift har Coop Konsum avskaffat sina miljömästare och av rationaliseringsskäl
slagit hop matmästare och miljömästare. Detta på grund av att det inte gått så bra under
senare tid ekonomiskt.

Plusförtjänster med källsorteringsarbetet

En butikschef pekade på att den insamlade komposten gett upphov till 35 pallar matjord
som säsongen därpå kunde säljas i butiken.

Bättre ordning och reda i butiken kan vara ett synligt resultat av källsorteringsarbetet.

Det anses av de flesta att källsorteringsarbetet är bra för miljön.
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Bilaga 3. Arbetsmaterial som utvecklats inom projektet för
Västerås-regionen (VAFAB).

Likartade arbetsmaterial finns också för SRV (Södertörn) och VMR-regionen.



KÄLLSORTERING I RESTAURANGER OCH STORKÖK

Du som jobbar på restaurang eller storkök bör sortera avfallet så här:
KOMPOSTERBART

AVFALL

Allt organiskt material, till
exempel

• Matrester
• Ägg- och räkskal
• Krukväxter och

blommor
• Servetter
• Potatis- och fruktskal
• Te- och kaffesump 
• Fiskrens
• Kött- och fiskben

PLAST

Hårda plastförpackningar
• Ketchup-, saft- och

diskmedelsflaskor
• Smör- och yoghurtburkar
• Glasslådor, plastburkar
• Handkrämstuber
• Burklock

Mjuka plastförpackningar 
• Mjuka plastförpackningar och

emballage i plast
OBS! Smutsig mjukplast, till
exempel köttförpackningar, läggs
bland det brännbara avfallet.

WELLPAPP & KARTONG

• Kartonger för fryst mat eller torra
matvaror som pasta, ris och mjöl

• Ägg- och mindre wellkartonger,
tvättmedelspaket

• Papperskassar och andra tjocka
påsar, till exempel för socker och
potatis

________________________________
PAPPERSFÖRPACKNINGAR

• Pappersförpackningar
med vax eller folie 

• Mjölkkartonger
• Juiceförpackningar 

KONTORSPAPPER

• Tidningar och
tidskrifter

• Kataloger och
reklamblad

• Skrivpapper

Obs! Kuvert med fönster
eller självhäftande
klister, självkopierande

BRÄNNBART
RESTAVFALL

Till brännbart avfall räknas:

• Mjuka plaster och hårda
plaster som inte är
förpackningar

• Papper som inte kan
återvinnas

• Blöjor
• Träföremål
• Mindre textilier och

annat brännbart

METALL

Metallförpackningar återvinns till
nya metallprodukter. Dessa är till
exempel
• Konserv- och kakburkar
• Metallock från glasburk
• Metalltub utan plastlock
• Folielådor

Obs! Metallburkar som innehållit
kemikalier skall lämnas till
VAFAB och får inte blandas med
den vanliga metallsorteringen.

GLAS

Det är viktigt att färgat gla
blandas med ofärgat efters
sorterna ”förorenar” varan

Obs! Porslin, sten och
glaskeramik räknas inte hi

FARLIGT AVFALL Farligt avfall, till exempel batterier, lysrör,
sprayflaskor, gamla rengöringsmedel,
gastuber, färg, spillolja, limrester, lut,
lösningsmedel, kemikalier och gamla
kylar och frysar måste sorteras ut ur
avfallet och lämnas till VAFAB!
(kontakta VAFAB)

Kontakta gärna Börje Erbrink på VAFAB för mer information tel: 021-39 35 18 /070-
hjälpa er att göra er källsortering bättre och enklare.
papper, post-it-lappar
eller vaxat papper
räknas till brännbart
avfall.

s inte
om

dra.

GROVSOPOR

Grovsopor är avfall som inte
kan slängas som vanligt i
kärlet. Detta kan lämnas på
VAFAB (kontakta VAFAB):

• Köksredskap
• Möbler
• Trädgårdsavfall och trärester
• Mattor och andra textilier
Flaskor och
burkar av grönt,
brunt eller blått
glas ska läggas i
igloon för färgat
glas.
t.

• Betong, sten, porslin och
asfalt

• Vitvaror (kontakta alltid
VAFAB)

Småbatterier lämnas i en röd
holk vid återvinningsstation 

El-avfall är alla apparater som
drivs av ström eller batteri. De
ska lämnas till VAFAB!
(kontakta VAFAB).

465 35 18 x: 021-33 21 89 Han kan
fa



Kan er källsortering bli 
bättre och enklare?

Restauranger & Storkök

Vill ni ha förslag på lösningar som kan göra er källsortering bättre och enklare?
Kontakta gärna Börje Erbrink (tel 021-39 35 18, fax 021-33 21 89) som är
er personliga kontakt på Vafab.

Exempel på flyttbara kärl av olika slag och kartongställningar

Tips för ert källsorteringsarbete!

Hantering för matavfall på större 
restaranger/storkök

Avfallskvarn med vacuumtank. 
Avfallet mals i en kvarn och 
sugs in i en tank utanför res-
taurangen. Ni behöver inte ha 
kärl för matavfallet och inget 
kylrum krävs.

Exempel på manuell 
burkpress som kan 
pressa ihop metallburkar 
upp till 12 l.

Exempel på en praktisk 
och ekonomisk hatering 
av hårda plastförpack-
ningar. 

Denna maskin kan riva 
sönder plastbehållare på 
upp till 25 liter

Hantering för matavfall 
på restaranger som inte 
har kylrum.

Kylt betongskåp för kärl 
med matavfall. Skåpet 
ska stå utomhus och ha 
tät dörr, isolerat tak och
cylinderlås

www.ivl.se
tel: 08-598 563 00

www.jti.slu.se
tel: 018-30 33 00



1. Har soprummet tillräckligt med utrymme för de olika fraktionerna?

Ja Nejqq

4. Är hanteringen av avfall så enkel som  möjligt?

2. Är soprummet rent och utan obehaglig lukt?

3. Har ni ordnat uppställningsplatser för att skapa ett bra hanteringsflöde?

Ja Nejqq

Ja Nejqq

Ja Nejqq

• Ha tätare hämtningsintervall

• Ställa vissa kärl utomhus (se tipsblad)

• Komprimera vissa fraktioner, t ex kartong
 och konservburkar (se tipsblad)

• Byta små kärl till högre för lättare
 fraktioner, t ex hårdplast

• Flyttbara kärl i köket för:

 -  Komposterbart

 -  Brännbart

 -  Förpackningar

• Tvätta kärlen oftare

• Leja bort kärltvätten (kontakta Vafab) 

• Ordna bättre ventilation i rummet

• Städa soprummet oftare

I det här materialet får ni hjälp och råd om hur ni kan göra er källsortering bättre och enklare. Svara på 
frågorna med kryss i rutorna. Om du svarar Nej på någon fråga, fundera över vad ni kan göra för att 
underlätta ert dagliga källsorteringsarbete. Ta hjälp av tipsen som ges.

KÄLLSORTERING I RESTAURANGER/STORKÖK

• Kan gästerna sortera avfallet direkt vid
 diskinlämningen, t ex i en flyttbar station?

• Kan personalen sortera avfallet direkt vid
 varje arbetsplats?

5. Är det lätt att flytta (dra/skjuta) kärlen?

Ja Nejqq • Ordna bättre underlag, t ex ta bort
 trösklar, ställa upp dörrar

• Byta till mindre kärl för tyngre
 avfallsfraktioner, t ex matavfall
 (se tipsblad) 

6. Är märkningen av kärlens olika fraktioner tillräckligt tydlig?

Ja Nejqq • Sätta tydliga märken med olika
 färger på kärlen (kontakta Vafab)

7. Vet ni alla hur ni sorterar allt ert avfall?

Ja Nejqq • Kontakta Vafab för mer information

8. Har ni underlättat hämtningen av ert avfall?

Ja Nejqq • Ta bort trösklar och föremål som
 hindrar i transportvägarna

• Undvika kärl som blir för

 tunga att dra/skjuta 

• Undvika tunga säckar som
 måste lyftas

I restaurangen ansvarar: .................................................................................................för källsorteringen.
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Bra tips för källsortering på restauranger

När restauranger och storkök ska källsortera sitt avfall, behövs system som spar tid och
pengar, som är hygieniskt och lätt att använda för de anställda. Nu finns ett material
med handfasta råd för sådan källsortering, utvecklat av JTI – Institutet för jordbruks-
och miljöteknik i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Materialet ska testas av cirka 1 500 restauranger och storkök i Västerås- och
Södertörnsregionerna. Det är tydligt och kortfattat och lätt att använda. Det består av ett
informationsblad om hur sorteringen bör gå till, och ett frågeformulär som samtidigt ger
tips om hur källsorteringen kan organiseras för att den ska bli så lättarbetad som möjligt.

-Ett bra källsorteringssystem kan innebära vinster både arbetsmiljömässigt och
ekonomiskt, säger Anna Torén, forsknings- och utvecklingsledare vid JTI i Uppsala.

Innan materialet utvecklades gjordes en attitydundersökning i Västerås och Södertörn.
De flesta tillfrågade tyckte att källsortering är bra för miljön, men att de skulle behöva
mer information om hur den ska göras. Många sade också att deras restaurang har ont
om utrymme för källsortering.

När nu materialet ska skickas ut, sker det i samarbete med renhållningsbolagen i
regionen (Västerås: VAFAB och VMR, Södertörn: SRV) och med representanter från
Hotell- och Restaurangfacket och Handelsanställdas förbund.

Under nästa år ska IVL utvärdera hur materialet har tagits emot, och om källsorteringen
i de två regionerna har förbättrats.

Informationsmaterialet har utformats olika med hänsyn till renhållningsbolagens olika
sorteringsrutiner. Det finns att hämta på JTI:s webbplats www.jti.slu.se

(Ett motsvarande material avsett för källsortering i livsmedelsbutiker har också tagits
fram)

För mer information, kontakta forsknings- och utvecklingsledare Anna Torén, tel
018.30 33 45, e-post: anna.toren@jti.slu.se eller JTI:s presskontakt Carina Johansson,
tel 018.3033 28, e-post: carina.johansson@jti.slu.se




