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Förord 

Denna rapport har skrivits i samarbete med Borås Energi och Miljö och ingår som en del av 

magisterexamen i Hållbart samhällsbyggande 60 hp, vid högskolan i Borås. Vi tacka alla 

medverkande som gjort denna rapport möjlig.  

Ett stort tack till våra handledare på Borås Energi och Miljö för ert intresse och stöd för denna 

förstudie.  

Tack AB Bostäder i Borås, Willhem och Bostads AB Ullsaxen, för er medverkan som gjort 

vår undersökning möjlig.  Era svar på våra frågor har bidragit till att vi lättare har kunnat 

förstå de svårigheter som finns kring avfallshantering och det har i sin tur hjälpt oss komma 

framåt med vårt arbete.  

Tack till kökstillverkarna, Vedum Kök och Bad AB, Kvik Borås och IKEA Linköping, för er 

medverkan och för att ni hjälpt oss att förstå er situation på marknaden lite bättre. 

Tack till Eskilstuna Energi och Miljö för att ni har delat med er av era erfarenheter av ert 

flerfraktionssystem och för att ni öppenhjärtligt tagit er tid för att visa upp er verksamhet för 

oss. Det var väldigt inspirerande att få se hur det går till i verkligheten.  

Vi vill även tacka vår handledare på Högskolan i Borås, Linda Hägerhed, tack för vägledning 

och stöd genom denna process.  

Slutligen vill vi lämna ett extra stort tack till Carina Winroth (AB Bostäder Borås), Kjell 

Andersson (Willhem) och Kent Briby (Eskilstuna energi och Miljö) för att ni har visat ett så 

oerhört stort engagemang för vårt arbete.
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Sammanfattning 

De senaste åren har mängden hushållsavfall stadigt ökat. Under 2015 uppgick mängden 

behandlat hushållsavfall till 4,7 miljoner ton vilket är en ökning med 4 % jämfört med 2014. 

Detta innebär att en genomsnittlig person producerade cirka 478 kg hushållsavfall under 

2015. Mycket av hushållsavfallet är felsorterat och upp till hälften av det innehåller antingen 

återvinningsbart material eller biologiskt avfall.  

Den totala mängden förpackningar som konsumerades på den svenska marknaden under 2015 

uppgick till 1,1 miljoner ton. Förpackningarna bestod främst av papper, papp, kartong, 

wellpapp, glas och plastförpackningar. Plastförpackningarna stod för 19 % av konsumtionen. 

Idag är det en väsentlig skillnad på den mängden förpackningar som konsumeras och 

mängden förpackningar som återvinns. Till viss del beror detta på att en stor mängd 

felsorteras men en annan anledning är att det även finns en del förpackningar som faktiskt inte 

går att återvinna. 

Borås Energi och Miljö står i förstadiet av att införa en tredje fraktion för Borås Stad. Idag 

sorterar man i två fraktioner direkt i hemmet, en påse för brännbart och en för matavfall. Den 

tredje fraktionen ska vara till just plastförpackningar eftersom detta är något som Borås 

Energi och Miljö vill försöka minska. Anledningen är att man vill reducera mängden plast i 

sin avfallsförbränning. Detta kan ses som ett steg i riktningen för att uppfylla Borås Energi 

och Miljös vision om en fossilbränslefri stad. 

I förstudien gjordes först en litteraturstudie och sedan en intervjuserie med utvalda aktörer i 

samhället. Aktörerna valdes ut eftersom de med stor sannolikhet kommer att påverkas på ett 

eller annat sätt när en tredje fraktion införs i Borås Stad. Tre bostadsbolag, tre kökstillverkare 

och två energientreprenörer medverkade (inklusive Borås Energi och Miljö). Slutligen gjordes 

även en enkätundersökning där 50 stycken av Borås Stads invånare fick svara på frågor kring 

deras avfallshantering. 

Enligt Borås Energi och Miljös egna plockanalyser mellan 2010-2015, förekommer mycket 

felsortering i Borås Stad och till stor del är det just plastförpackningar som felsorteras. Dessa 

förpackningar upplevs av allmänheten vara svårsorterade, då de ofta består av flera olika 

material. På grund av detta uppstår osäkerhet kring sorteringen och då hamnar förpackningen 

istället i den brännbara fraktionen. I enkätundersökningen svarade 68 % av respondenterna att 

de slänger det avfall de är osäkra på i den brännbara fraktionen (restavfallspåsen). En slutsats 

av detta är att informationsspridning och motivation är något som måste styrkas i det 

allmänna medvetandet för att motverka denna typ av felsortering. Detta är viktigt för Borås 

Energi och Miljö att tänka på vid införandet av en tredje fraktion. 

Något som också kunnat konstateras i denna förstudie är vikten av information till berörda 

parter i samhället. Att involveras redan i planeringsstadiet kan bygga en grund till ett större 

engagemang och samtidigt stärka relationen mellan avfallsentreprenören och aktörerna. En 

bra kommunikation bidrar till samförstånd och mindre missuppfattningar.  

I dagsläge råder det delade meningar om var ansvaret ligger för att tillhandahålla ett bra 

källsorteringssystem. Något som dock kan konstareras är det faktum att alla parter i samhället 

bör involveras för att stärka samhörighetskänslan och ansvarstagande kring avfallshanteringen 

för att skapa bättre förutsättningar.   

Nyckelord: Avfallshantering, Källsortering, Hushållsavfall, Hållbarhet, Fraktioner 
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Abstract 

In recent years, the amount of household waste has increased steadily. In 2015, the amount of 

household waste treated amounted to 4.7 million tones, an increase of 4% compared to 2014. 

This means that an average person produced about 478 kg of household waste in 2015. A lot 

of household waste is sorted out and up to half of it contains either Recyclable materials or 

biological waste. The total amount of packaging consumed in the Swedish market in 2015 

amounted to 1.1 million tones. The packaging consisted mainly of paper, cardboard, 

cardboard, corrugated board, glass and plastic packaging. Plastic packaging accounted for 

19% of consumption. Today, there is a significant difference between the amount of 

packaging consumed and the amount of packaging being recycled. To a certain extent, this is 

due to the fact that a large amount of waste is sorted, but another argument is that there are 

also some packages that cannot be recycled. 

Borås Energi och Miljö is in the forefront of introducing a third fraction for Borås City. 

Today, two fractions are sorted directly into the home, one bag for combustible and one for 

food waste. The third fraction should be for plastic packaging as this is something Borås 

Energy and Environment wants to try to reduce. The reason is that they want to reduce the 

amount of plastic in its waste incineration. This can be seen as a step in the direction of 

meeting Borås Energi och Miljö´s vision of a fossil fuel-free city. 

First a literature study was conducted and then an interview series with selected actors in 

society. The actors were selected since they are likely to be affected in one way or another 

when a third fraction will be introduced in Borås City. Three housing companies; three 

kitchen manufacturers and two energy contractors participated (including Borås Energi och 

Miljö). Finally, a survey was conducted in which 50 citizens in Borås City responded to 

questions about their waste management. 

I According to Borås Energi and Miljö's own pick-up analyzes between 2010-2015, there is a 

lot of fault sorting in Borås City, and to a large extent, only plastic packages are sorted as 

sorted. These packages are perceived by the public to be black-sorted, as they often consist of 

several different materials. Because of this, uncertainty arises about the sorting and then the 

packaging ends up in the combustible fraction. In the survey, 68% of respondents answered 

that they throw away the waste they are unsure of in the combustible fraction (residual waste 

bag). One conclusion is that information dissemination and motivation is something that must 

be reinforced in public consciousness to counter this type of fault sorting. This is important 

for Borås Energy and Environment to consider when introducing a third fraction in 

households. 

Something that was also found in this study is the importance of information to actors in 

society. Being involved in the planning stage can build a foundation for greater commitment 

while strengthening the relationship between the waste contractor and the actors. Good 

communication contributes to consensus and less misconceptions. 

At day-to-day intervals, there are shared opinions about where responsibility lies in providing 

a good source sorting system. However, something that can be established is the fact that all 

parties in society should be involved in strengthening sense of cohesion and responsibility for 

waste management in order to create better conditions. 

Keywords: Waste disposal, Source sorting, Household waste, Sustainable, Factions
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1. Inledning 

Den tredje november 2016 skriver Borås tidnings regionala reporter Jan Lindsten i Borås 

Tidning att Borås Energi och Miljö har lagt fram ett förslag till en ny sorteringsanläggning. 

Förslaget framförs eftersom det befintliga sorteringsverket behöver bytas ut på grund av ålder 

och slitage. Då en investering i ett nytt sorteringsverk likväl måste göras vill Borås Energi och 

Miljö (BEM) passa på att uppgradera anläggningen med mordernare teknik. Ett nytt 

sorteringsverk kan sortera ut en större mängd avfall per timme och dessutom kan en nyare 

kamera identifiera fler färger på påsarna än vad det gamla verket kunnat hantera tidigare. 

Detta är BEM intresserade av då de vill införa en tredje fraktion för plast till hushållen i Borås 

(Lindsten, 2016).  

Enligt ett flertal undersökningar gjorda av Borås Energi och Miljö har det konstaterats att 

invånarna i Borås Stad är positivt inställda när det kommer till införandet av en tredje 

fraktion. Dock råder det en viss osäkerhet kring just sorteringen av plast. 

Anledningen till att man vill införa en tredje fraktion i Borås Stad är för att just 

plastförpackningar är den mest felsorterade och voluminösa fraktionen. BEM har under 2010 

till 2015 utfört egna plockanalyser på tre utvalda områden i Borås. Detta för att undersöka 

renligeten i fraktionerna från dessa hushåll. Andelen rättsorterat avfall varierar mellan 36-50 

% i den brännbara fraktionen enligt analysen gjord 2015. Här framgick också att andelen 

förpackningar i denna fraktion uppgick till mellan 27-36 %. Utifrån dessa siffror grundade 

sedan BEM sitt beslut att införa en tredje fraktion för att försöka fånga upp en del av 

felsorteringen av dessa förpackningar i samhället.  

Införandet av en tredje fraktion direkt i hemmet är ett försök att underlätta källsorteringen 

genom att göra den mer flexibel och lättillgänglig. Ett steg som kan vara viktigt att ta för att 

utveckla dagens avfallshantering. Avfallshanteringen måste utvecklas och effektiviseras för 

att ett hållbart samhälle ska kunna uppnås. 

Hållbar utveckling definierades enligt följande uttryck: En utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov. (World Commission on Environment and Development, 1987). Hållbarhet bygger på 

tre aspekter enligt Brundtlandkomissionen nämligen, social, ekologisk och ekonomisk. 

Avfallshantering omfattar alla tre aspekterna då det både är en ekonomisk fråga för samhället 

samtidigt som det är miljömässigt viktigt att hushålla med materiella resurser. Den sociala 

aspekten inkluderas genom att avfallshanteringen ska vara ett fungerande system i samhället 

där ingen diskriminering eller utanförskap kan uppstå.  

 

Figur.1 Illustration av de tre hållbarhetensaspekterna, som visar hur alla tre måste 

samverka för att hållbarhet skall erhållas. 
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1.1 Syfte 

Denna rapport är en förstudie som syftar till att belysa problematiken kring avfallshanteringen 

i Borås Stad, samt att kartlägga en del av de utmaningar som medföljer när man vill förändra 

ett insamlingssystem. 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur ser avfallshanteringssystemet i Borås Stad ut idag och vad har de för fördelar och 

brister? 

2. Vad är det Borås Energi och Miljö vill uppnå med ett nytt insamlingssystem för 

plastsortering direkt i hushållen? 

3. Vad finns det för pågående utvecklingsprojekt idag inom hållbar avfallshantering? 

4. Hur kommer avfallshanteringen i Borås Stad påverkas vid införandet av en tredje 

fraktion med perspektiv från berörda parter såsom bostadsbolag, villaägare, och 

kökstillverkare? 

1.3 Avgränsningar 

I litteraturstudien har det valts att undersöka en del av de befintliga avfallssystemen som finns 

idag. Valet har fallit på de avfallssystem som är intressanta för studien. Utvecklingen av det 

befintliga avfallssystemet i Borås Stad innebär ett införande av en tredje fraktion i hushållen 

avsedd för plast. Därför har problematiken kring plast och plastförpackningar lyfts fram i 

litteraturstudien. 

I enkätundersökningen har endast villaägare valts ut till medverkan. Detta eftersom de är 

direktkunder till Borås Energi och Miljö när det gäller hanteringen av deras hushållsavfall. 

Bostadsbolagen som intervjuas i denna förundersökning får stå som representanter för de 

övriga hushåll som finns i Borås Stad. 

Viktigt att notera är att det endast är tre bostadsbolag och tre kökstillverkare som medverkar i 

intervjuserien för respektive aktör, vilket kan medföra en viss begränsning av utfallet. Dock 

bör det uppmärksammans att de två stora bostadsbolagen (AB Bostäder Borås och Willhem) 

utgör en stor procentuell del av lägenhetsägandet i Borås Stad och kan därför anses vara 

representativt för staden. 

1.4 Definitioner  

 BEM – Borås Energi och Miljö 

 EEM – Eskilstuna Energi och Miljö 

 FNI – Fastighets nära insamling 

 TJAFS – Tjänsteutveckling i Avfallssystemet 

 VA – Vatten och avlopp 

 ÅVS – Återvinningsstation 

 ÅVC – Återvinningscentral 
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2. Metod 

2.1 Litteraturstudie 

Förstudien startades med en litteraturstudie för att skapa insikt och kunskap i hur 

avfallshanteringen ser ut och fungerar i Sverige. För att uppnå en bra förståelse undersöks de 

mål och visioner som finns globalt, sedan identifieras de lagar och krav som finns på nationell 

nivå. Detta i form av en bakgrundsundersökning. Vidare presenteras sedan Borås 

avfallssystem och dess avfallsplan. Här presenteras även Borås Energi och Miljö som är det 

kommunala bolaget som har i uppdrag att hantera hushållsavfallet i Borås Stad. 

Vidare genomfördes en informationsstudie där kunskap om hur problematiken kring 

hushållsopor och människors beteenden kring källsortering ser ut. Sedan samlades fakta in om 

olika avfallshanteringssystem och dess för- och nackdelar. Informationssökningen skedde via 

litterära databaser, webbsidor och Högskolan i Borås bibliotekspark. 

Efter denna kunskapsinsamling gjordes en mindre litteraturstudie över hur plastförpackningar 

återvinns och hur dess klimatpåverkan ser ut jämfört med pappersförpackningar. Även denna 

informationssökning skedde via litterära databaser, webbsidor och högskolan i Borås 

bibliotekspark. 

Slutligen analyseras en del av litteraturstudien i diskussionen. 

2.2 Förstudie - Intervjuserie 

Undersökningsdelen består av en presentation över de företag som medverkar i förstudien. 

Därefter hänvisas till en intervjuserie med ett antal utvald aktörer i samhället; 

avfallsentreprenörer, bostadsbolag och kökstillverkare som på ett eller annat sätt berörs av en 

förändring i avfallshanteringen i Borås.  

Avfallsentreprenörer som medverkar i rapporten är först och främst uppdragsgivaren, Borås 

energi och Miljö, som är ett kommunalt bolag som har i uppdrag att hantera hushållsavfallet i 

Borås Stad. Utöver dem medverkar även Eskilstuna Energi och Miljö (EEM).  

EEM valdes in i arbetet på grund av att de är en av de få entreprenörer som arbetar med optisk 

sortering, något som kan vara intressant för arbetet då det är just detta system som Borås 

Energi och Miljö har och vill utveckla med en till fraktion. Borås Energi och Miljö intervjuas 

för att få fram deras ställningstagande och tankar kring införandet av det nya systemet till 

Borås. 

Tre bostadsbolag valdes ut för intervjuer: AB Bostäder i Borås, Willhem och Ullsaxen. Valet 

av dessa beror på att de representerar olika former av bostadsföretagande. AB Bostäder Borås 

genom att de är ett kommunägt bostadsbolag, Willhem genom att det är ett stort privatägt 

bostadsbolag som även verkar på andra orter i landet och sist det lite mindre privatägda 

bostadsbolaget Ullsaxen. 

Vidare har också tre stycken kökstillverkare valts ut för intervjuer. Detta för att undersöka hur 

de planerar och tänker kring just det ökade behovet av smarta lösningar för källsotering i 

hemmen. 



 

4 

Bostadsbolagen och kökstillverkarnas intervjuer sammanfattas i löpande text utifrån det som 

framkommit under intervjuerna. Energientreprenörerna sammanfattas inte då deras intervjuer 

skiljer sig åt i form av frågor och syfte. 

Intervjuerna är semistrukturerade med utrymme för följdfrågor och respondenterna har fått 

tala fritt om sina erfarenheter och kunskaper relaterade till frågorna. Inför intervjuerna, 

arbetades först en frågeställningsmall fram med frågorna som valts ut genom erfarenheter och 

frågeställningar framkomna under litteraturstudien. Intervjuerna genomfördes via personliga 

möten eller via mailkontakt när möte inte gick att anordna. Vid de personliga mötena spelades 

intervjuerna in för att sedan i efterhand renskrivas i bilagorna. 

2.3 Enkätstudie 

Enkätstudien är utformad på så vis att först sammanfattas två stycken 

telefonenkätundersökningar som Borås Energi och Miljö tidigare genomfört. Resultat och 

information som framkommit i dessa undersökningar tillhandahölls av BEM.  

Den ena telefonenkätundersökningen är något mer omfattande och handlar allmänt om Borås 

Energi och Miljös olika nyckelområden. Andra undersökningen var lite mindre och där har 

man istället undersökt vad några utvalda invånare i Borås skulle tycka om införandet av 

ytterligare en fraktion i hushållen. 

Sist i enkätstudien utvärderas en enkätundersökning gjord för just denna förstudie. Enkäten 

riktar sig endast till villa-, småhus- eller radhusägare i staden, alltså de hushåll som själva står 

som direkta kunder till BEM. 

Frågebatteriet till Enkäten togs fram genom erfarenheter och frågeställningar framkomna 

under litteraturstudien. Respondenter till enkäten hittades via kontakter och rundfrågning ute i 

de publikarummet. När svaren samlats in sammanställdes de i ett Exceldokument där 

procentsatserna sedan kunde räknas ut. Sedan analyserades svaren och en utvärdering gjordes. 
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3. Bakgrund 

Under 1960-talet ökade intresset för material- och energiåtervinning från hushållsavfall. Till 

en början bestod avfallshanteringen i Sverige endast av bortforsling av avfall till deponi, 

medan avfallsfrågan idag integreras alltmer med samhället, industrin, produktionen och för 

konsumenten. Fram till 1970-talet fanns det ingen lagstiftning som reglerade kommunens 

skyldigheter för avfallshanteringen (Berg & Mattsson, 2001). Den kommunala 

renhållningslagen inträdde år 1972 och den gav ansvar för hantering av avfall till 

kommunerna, producenterna samt den enskilda individen. Enligt Bestämmelsen i kapitel 15 § 

17 i miljöbalken har varje kommun ansvaret över att ta hand om sitt eget hushållsavfall. Varje 

kommun ska ha en egen förbestämd renhållningsordning som fastställs av 

kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av en avfallsplan, samt specifika 

föreskrifter om hur avfallshanteringen i kommunen ska genomföras. Avfallet ska 

återanvändas eller bortskaffas på bästa sätt ur ett miljömässigt perspektiv.  (Bergman & 

Carisson, 1999)  

3.1 Avfallsmängd 

De senaste åren har mängden hushållsavfall ökat. Under 2015 uppgick mängden behandlat 

hushållsavfall till 4,7 miljoner ton vilket är en ökning med 4 % jämfört med 2014. Detta 

innebär att en genomsnittlig person producerade cirka 478 kg hushållsavfall under 2015 

jämfört med 463 kg 2014. Mycket av avfallet är också felsorterat och upp till hälften av 

hushållsavfallet innehåller antingen återvinningsbart material eller biologiskt avfall. Cirka 35 

% av de felsorterade hushållsavfallet består av återvinningsmaterial och 15 % av biologiskt 

avfall (Avfallsverige, 2016).  

Den totala mängden matavfall har ökat med 10 %, det mesta av detta behandlas i 

rötningsanläggningar. En stor del av matavfallet behandlas i samrötningsanläggningar och 

denna typ av behandling har visat en ökning på 17 % medan behandlingar i 

komposteringsanläggningar har minskat med 15 % (Avfallsverige, 2016). 

Den totala mängden förpackningar som konsumerades på den svenska marknaden under 2015 

uppgick till 1,1 miljoner ton. Förpackningarna bestod främst av papper, papp, kartong, 

wellpapp, glas och plastförpackningar. Plastförpackningarna stod för 19 % av konsumtionen, 

se diagram.1. Idag är det en väsentlig skillnad på den mängden förpackningar som 

konsumeras och mängden förpackningar som återvinns. Till viss del beror detta på att en stor 

mängd felsorteras men en annan anledning är att det även finns en del förpackningar som 

faktiskt inte går att återvinna (Adolfsson, Allerup & Viklund, 2016). 
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 Diagram 1. Tillförd mängd förpackningar på den svenska marknaden under år 2015 

(Adolfsson, Allerup & Viklund, 2016) 

 

Statstiken för hushållsavfall i EU-länderna visar att hushållens avfall har minskat med totalt 6 

kg per person under 2014, detta jämfört med föregående år. Därmed hamnade hushållsavfallet 

på cirka 475 kg per person. Ute i Europa består cirka 44 % av hushållsavfallet av 

återvinningsbart eller biologiskt material och av den totala mängden hushållsavfall inom EU 

går ungefär 27 % till energiåtervinning och 28 % till deponi (Avfallsverige, 2016).  

Där emot är Sverige är ett av de länder som utvinner mest energi från sitt hushållsavfall. 

Norge, Schweiz, Nederländerna och Danmark är de enda länderna som producerar mer energi 

från sitt avfall än Sverige. Under 2013 gick 228 kg avfall per invånare till förbränning i 

Sverige jämfört med 123 kg avfall per person i övriga EU (Sopor, 2016). 
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3.1.1 Jämförelse mellan förpackningars materialåtgång och materialåtervinning 

Följande tabellvärden i tabell 1-4 är hämtade ur Naturvårdsverkets uppföljning av 

producentansvar för förpackningar och tidningar 2015, Tabellerna nedan redovisar siffror för 

förpackningar bestående av glas, plast, metall och papper (Adolfsson, Allerup & Viklund, 

2016). 

År 

Tillförd mängd 

glasförpackningar på den 

svenska marknaden (ton) 

Materialåtervinning 

(ton) 

Materialåtervinning 

(%) 

2015 202 296 189 302 94 

2014 193 502 183 296 95 

2013 197 768 176 014 89 

Tabell 1. Mängden tillförda glasförpackningar på den svenska marknaden samt 

materialåtervinningsmängd (ton) per år och procent från år (2013-2015). 

År 

Tillförd mängd 

plastförpackningar på den 

svenska marknaden (ton) 

Materialåtervinning 

(ton) 

Materialåtervinning 

(%) 

2015 206 126 95 550 45 

2014 203094 87 470 43 

2013 199 248 82 117 41 

Tabell 2. Mängden tillförda plastförpackningar på den svenska marknaden samt 

materialåtervinningsmängd (ton) per år och procent från år (2013-2015). 

År 

Tillförd mängd 

metallförpackningar på den 

svenska marknaden (ton) 

Materialåtervinning 

(ton) 

Materialåtervinning 

(%) 

2015 39 575 28 045 71 

2014 41 230 29 139 71 

2013 40 524 28 931 71 

Tabell 3. Mängden tillförda metallförpackningar på den svenska marknaden samt 

materialåtervinningsmängd (ton) per år och procent från år (2013-2015). 
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År 

Tillförd mängd 

pappersförpackningar på den 

svenska marknaden (ton) 

Materialåtervinning 

(ton) 

Materialåtervinning 

(%) 

2015 530 667 433 813 82 

2014 531 391 421 454 79 

2013 522 738 409638 78 

Tabell 4. Mängden tillförda pappersförpackningar på den svenska marknaden samt 

materialåtervinningsmängd (ton) per år och procent från år (2013-2015) 

3.2 Avfallshanteringen i Sverige 

Den 28:e april 1999 beslutade riksdagen om att Sverige skulle anta 15 nationella 

miljökvalitetsmål. Under november 2005 antogs sedan ett 16:e miljökvalitetsmålet om 

biologisk mångfald (Naturvårdsverket, 2016a).  

Ett av miljökvalitetsmålen är ”Begränsad klimatpåverkan” och vid år 2050 är det sagt att 

Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären (Naturvårdsverket, 

2016a). För att uppnå detta klimatmål och samtidigt minska avfallsmängden krävs ett stabilt 

samarbete mellan alla aktörer i samhället. Avfallspolitiken i Sverige arbetar utifrån EU:s 

avfallsdirektiv från 2008, som infördes i den svenska lagstiftningen år 2011 

(Naturvårdsverket, 2016b).  

I och med detta fick Sverige ett nytt kapitel i Miljöbalken, kapitel 15, samt en ny 

avfallsförordning (2011:927) (Naturvårdsverket, 2016b). Avfallsdirektiven har som mål att 

miljön samt människans hälsa och välbefinnande ska skyddas. Det ska ske genom att minska 

avfallsmängden och dess negativa belastning som den har på både miljön och människan 

(Falck, 2013).  

I juni 2010 antog riksdagen ett 16: onde mål som gavs namnet Generationsmålet. Syftet med 

detta mål är att till nästa generation lämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 

utan att orsaka ökande miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser (Falck, 2013).  

Regeringen har även antagit 24 etappmål som ska underlätta möjligheten att nå 

generationsmålet samt miljökvalitetsmålen. De 24 etappmålen handlar bl.a. om farliga ämnen, 

luftföroreningar samt avfall och återvinning. Det första etappmålet handlar om ökad 

resurshushållning i byggsektorn. Det innebär att åtgärder ska tas för att främja 

återanvändning, materialåtervinning och att användningen av icke-farliga byggnads- och 

rivningsavfall minst uppnår 70 viktprocent senast år 2020. Det andra etappmålet handlar om 

ökad resursunderhållning i livsmedelskedjan. Detta innebär att åtgärder ska genomföras så att 

minst 50 % av allt matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut för 

biologisk behandling och minst 40 % av insamlat matavfall ska energiåtervinnas senast 2018 

(Naturvårdsverket, 2016a). För att uppnå detta mål skall avfallet hanteras och omhändertas 

enligt avfallstrappan efter den så kallade avfallshierarkin. 
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I avfallshierarkin lyfter man fram hur hanteringen av avfall ska prioriteras när det gäller 

minimeringen av miljöpåverkan. Avfallshierarkin är en utgångspunkt för minskning av avfall 

och ökning av återvinning som är inskriven i lagstiftningen både i Sverige och på EU-nivå 

(Naturvårdsverket, 2016b). 

 

Figur.2 Avfallshierarkin (Avfall Sverige, 2015) 

 

Prioriteringen går ut på att som första steg sträva för att förebygga avfall, andra för att 

återanvända, tredje för att effektivt materialåtervinna, fjärde för att energi återvinna och i det 

femte steget bortskaffande av avfall (deponi) (Naturvårdsverket, 2016b). 

Den gällande lagen om beskattning av avfallsförbränning i Sverige är idag befriad från 

bränsle- och utsläppsskatter, vilket innebär att avfall som används som bränsle har bättre 

ekonomiska förutsättningar än andra typer av bränsle. Baserat på detta skulle ett styrmedel i 

form av skatt på förbränning av fossilt brännbart avfall ha en betydande effekt på 

förbränningen av plast och en eventuell ökning av återvinning av materialet istället 

(Finnveden, 2007). Den totala mängden fossilt material i avfallet varierar mellan olika 

avfallstyper. Endast 10-15 % av hushållsavfallets vikt består av fossilt material men vid 

förbränning står ändå detta material för 30-40 % av energiinnehållet i avfallet. Om energi och 

koldioxidskatter skulle införas på avfallsförbränningen på samma nivå som för andra fossila 

bränslen skulle detta motsvara cirka 3000 kr/ton avfall och på de fossila fraktionerna från 

hushållsavfallet skulle det motsvara 400-500 kr/ton osorterat hushållsavfall. Detta skulle 

kunna öka konkurrenskraften mellan förbränning och återvinning av material. Bränsle och 

utsläppsskatten skulle innebära en höjning på kostnaderna vid förbränning av material och då 

främja återvinningen istället. (Finnveden, 2007). 

Enligt en rapport inom forskningsprogrammet Hållbar avfallshantering som är finansierat av 

Naturvårdsverket pågår det diskussioner om införandet av en förbränningsskatt på fossilt 

brännbart avfall för att försöka öka plaståtervinningen. Detta vill man uppnå genom att införa 

ett system som kan utföra mätningar på hur stor mängd fossilt avfall som finns i 
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hushållsavfallet. Genom införandet av förbränningsskatten kommer avfallsförbränningen 

fördyras och materialåtervinningsmetoderna förhoppningsvis utvecklas. Det finns redan ett 

exempel på detta då det tidigare infördes deponiskatt. I samband med deponiskatten kunde 

man konstatera att organiskt brännbart avfall flyttades från deponi till förbränning. Vilket 

innebär att man flyttar avfallet ett steg uppåt i avfallstrappan. Med avfallsförbränningsskatten 

är tanken att nu kunna flytta sig ytterligare ett steg upp i avfallstrappan (Bisaillon, 2009). 

Inom samma ämne har regeringen publicerat en rapport som är en utredning för hur en 

beskattning på avfall som går till förbränning skulle kunna utformas. Införandet av skatt på 

avfall innebär en ökad kostnad när det gäller förbränning av avfall, vilket är en bra anledning 

till att utsortering av olika material i hushållsavfallet främjas. Man hoppas att en skatt på 

avfallsförbränning som innehåller fossilt bränsle kommer att öka utsorteringen av plast. Detta 

betyder inte att all plast som sorteras är återvinningsbar men det är ett bra bidrag till miljön i 

form av minskning av koldioxidutsläppen (Regeringen, 2005).  

3.2.1 Avfallsförordningen 

Avfallsförordningen (SFS 2011:927) innehåller bestämmelser om hur avfall ska hanteras och 

deponeras. I detta lagrum finns det olika klassificeringar av avfall. Det finns bland annat 

återanvändningsbart material och material som inte går att återanvända. Med 

återanvändningsbar material menas att materialet kan återanvändas. De vill säga att efter 

insamling och rengöring kan materialet uppfylla samma funktion som den ursprungliga 

produkten. Man ska i största mån försöka återbruka så mycket material som möjligt. Det som 

inte kan återbrukas bortskaffas genom materialåtervinning, energiåtervinning. Går inte detta 

är sista utvägen deponering. 

Avfallsförordningen innehåller också olika klassificeringar av avfall. Där specificeras vad 

som anses vara allmänt farligt avfall, avfall med specifikt farliga egenskaper, brännbart avfall 

och transport av farligt hushållsavfall.(Sveriges riksdag, 2016). 

3.2.2 Producentansvaret 

Kommunen har ansvaret för insamling och transport av allt hushållsavfall som hamnar utanför 

producentansvaret. De avfall som hamnar under producentens ansvar är material som till 

exempel returpapper, förpackningar, elektroniskt avfall, däck, bilar, batterier och läkemedel. 

Producentansvaret innebär att producenterna ska skaffa insamlingssystem och metoder för 

återvinning samt främja tillverkning av resurssnåla, återvinningsbara och miljövänliga 

produkter. Den enskilda individen har ansvar över sitt hushållsansvar i det egna hemmet. De 

boende i hushållen har det yttersta ansvaret för att sortera sitt hushållsavfall samt att lämna de 

på rätt plats så att de kan tas upp i insamlingssystem som finns tillgängliga.(Berg & Mattsson, 

2001). 

Producentansvaret har lett till en ökad materialinsamling som bidrar till energiproduktion 

genom förbränning. Materialåtervinningsmängden har ökat med 2 procentenheter för år 2015 

jämfört med år 2014. Materialåtervinningsmängden var total 73 % år 2015. Detta innebär att 

alla de nationella målen som avser förpackningar av papper, papp och kartong, trä, plast och 

glas är uppnådda förutom förpackningsavfall som är materialutnyttjande av PET-flaskor för 

drycker.  
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Det nationella målet för materialutnyttjande av glasförpackningar ligger på 70 % men Sverige 

har lyckats uppnå 94 %. Samma sak kan noteras när det gäller plastförpackning. Här har 

Sverige uppnått totalt 45 % materialutnyttjande medan det nationella målet endas ligger på 30 

%. PET-flaskorna materialåtervinningsgrad ligger på 83 % vilket hamnar under det nationella 

målet som ligger på 90 %. Förpackningar av papper, papp, kartong och wellpapp uppnådde 82 

% där det nationella målet är 65 %. Materialåtervinnings mängd av metallförpackningar 

ligger på 71 % där kraven är 70 %, Se diagram2.  

målet i EU-direktiven är satt till 4 kilo när det gäller elavfall per innevånare. Sverige låg på 

12,2 kilo elavfall per innevånare vilket visar en hög konsumtion av elektriska och elektroniska 

produkter i Sverige (Naturvårdsverket, 2016c). 
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Diagram 2. Materialåtervinningsnivåer i förhållande till materialåtervinningsmål för år 

2015 i Sverige (Adolfsson, Allerup & Viklund, 2016). 

3.2.3 Kommunens ansvar 

Det finns riktlinjer för hur avfall ska hanteras och omhändertas i Sverige. Nationellt finns de 

direktiv med mer specifika anvisningar som kommunerna själva arbetar fram. Dessa 

nationella direktiv beskrivs i avfallsförordningen och sedan finns kommunernas egna 

bestämmelser sammanfattade i den lokala renhållningsordningen, enligt 15 kap 20 § 

Miljöbalken (Berg & Mattsson, 2001). 
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3.3 Borås Stads avfallshantering 

Borås Stad har tillämpningen för de avfall som hamnar utanför producentansvaret ett 

avfallsinsamlingssystem som består av en vit- och en svartpåse där matavfallet slängs i en 

svartapåsen och brännbart restavfall avfall läggs i den vitapåsen. Påsarna sorteras sedan i ett 

optiskt sorteringsverk utifrån färg så att de hamnar i rätt avfallskategori för vidare behandling. 

I Borås stad har Borås Energi och Miljö (BEM) ansvaret att ta hand om kommunens 

hushållsavfall. 

Borås Stad var en av de första städerna som införde biogasproduktion från utsorterat 

matavfall i Sverige. Sedan 1994 har Sobackens biogasanläggning varit i drift och det har skett 

stora förbättringar inom avfallshanteringen i staden. BEM har i sin tur författat egna 

klimatmål och de jobbar ständigt med att förbättringar för att uppnå dessa (Avfallsplan, 2016). 

BEM jobbar med en femårig handlingsplan som uppdateras varje år och i denna 

handlingsplan finns det miljö-, klimat-, kvalitets- och arbetesmiljömål, inom alla deras aktiva 

verksamheter (Avfallsplan, 2016).  

Borås Stads avfallsplan för omhändertagandet av hushållsavfall har tre fokusområden som 

berör avfallshanteringen och som man vill uppnå fram till år 2020: 

 Minskad avfallsmängde 

 Att avfall skall ses som en resurs 

 Att hålla en hög nöjdhetsgrad kring avfallshanteringen bland befolkningen i staden 

(Avfallsplan, 2016) 

För att uppnå avfallsplanens tre fokusområden finns det detaljerade mål för varje 

fokusområde. När det gäller fokusområde 1 (minskad avfallsmängd) är detaljmål 1:1 uppnått 

och mängden hushållsavfall har minskat från år 2008 fram till år 2015. Men man jobbar 

fortfarande för att minska det ännu mer och målet följs upp av BEM årligen. Vidare finns 

tillexempel också detaljmål 1:2 som handlar om att minska verksamhetsavfall genom 

aktiviteter, något man fortfarande jobbar hårt med (Avfallsplan, 2016). 

Fokusområde 2 (att avfall skall ses som en resurs), har man ett detaljmål 2:1 som innebär 

ökad materialåtervinningen av hushållsavfall. Här har man sett en ökning med 40 % under år 

2015. I detaljmål 2:2, jobbar man med att få de vita och svarta påsarna fria från farligt avfall. 

Detta följs upp genom mätning av farligt avfall i vita och svarta påsarna genom plockanalys. 

2010 var mängden farligt avfall i de vita och svarta påsarna under 1 %.  Detaljmål 2:3 handlar 

om att jobba för att återanvända näringsämnen i slam från kommunala reningsverk och rötrest 

från matavfallets biogasanläggningar. I det sista detaljmålet 2:4 jobbar man för en minskning 

av nedskräpningen i staden. Totalt vill man minska nedskräpningen med 50 % fram till år 

2020 (Avfallsplan, 2016). 

Fokusområde 3 (att hålla en hög nöjdhetsgrad kring avfallshanteringen bland befolkningen), 

har ett detaljmål 3:1 som innebär att man vill att minst 90 % av invånarna skall vara nöjda 

med avfallshanteringen år 2015 (Avfallsplan, 2016). 
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3.3.1 Borås Energi och Miljö 

Borås Energi och Miljö (BEM) är ett kommunalt bolag med 310 anställda och en årlig 

omsättning på cirka 950 miljoner. Företaget bildades 2006 efter en förening av dåvarande 

Borås Energi och Renhållningsverket. Strax efter denna sammanslagning tillkom även vatten 

och avlopp (VA) till bolaget. Detta skedde 2011 (Borås Energi och Miljö, 2016a). 

BEM består av ett flertal olika anläggningar där Ryaverket är den största produktionsenheten. 

Det är här stadens fjärrvärme, fjärrkyla och i viss mån el produceras (Borås Energi och Miljö 

2016b). Vidare driver BEM miljöanläggningen Sobacken som är en avfallsanläggning som 

behandlar biologiskt avfall (genom rötning) och restavfall. Resterande avfallsfraktioner 

mellanlandar endas på sobacken innan de transporteras vidare till andra entreprenörer för 

vidare behandling. Sobacken har också en mellanlagringsenhet för farligt avfall samt ett 

deponitillstånd för vissa typer av avfall (Borås Energi och Miljö 2016c). 

Då BEM också innefattar VA-delen i staden, driver de också en del vattenverk. De största av 

dessa anläggningar är Sjöbo vattenverk som är ett stort ytvattenverk i utkanten av 

centralorten. Utöver Sjöbo vattenverk drivs också fyra mindre vattenverk som förser en del av 

de mindre serviceorterna med dricksvatten (Borås Energi och Miljö 2016d). Till VA-

avdelningen hör också Gässlösa avloppsreningsverk som är Borås största avloppsreningsverk. 

Reningsverket tar hand om stadens avloppsvatten och det är också på gässlösa reningsverk 

som man rötar avloppsslammet för biogasproduktion (Borås Energi och Miljö 2016e). 

BEM profilerar sig som ett företag som tar tillvara på samhällets alla energiflöden. Deras mål 

är att fånga upp och omvandla stadens alla flöden till olika nyttor. Det är med denna 

grundtanke som företaget har utvecklat en kretsloppsmodell med en målbild riktad mot ett 

utvecklande kretsloppssamhälle som kan bli en fossilbränslefri stad (Borås Energi och Miljö 

2012). 

Företagets affärside i tre punkter: 

 Borås Energi och Miljö erbjuder kundanpassade lösningar med god tillgänglighet 

inom energi-, avfall-, miljö- och VA-området. 

 Borås energi och Miljö förädlar energi i ett evigt kretslopp för ett samhälle fritt från 

fossila bränslen. 

 Borås Energi och Miljö är drivkraften för framtidens infrastruktur genom forskning, 

utveckling och utbildning. 

(Borås Energi och Miljö, 2012, s.7) 
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4. Litteraturstudie 

4.1 Felsorterade hushållssopor – plockanalyser och beteendestudier 

Ett av de största problemen inom avfallshantering är mängden felsortering i hushållsavfall. En 

plockanalysstudie gjord 2011 i ett utvalt flerbostadshusområde i Borås stad, visade att totalt 

71 % av avfallet i de svarta påsarna för matavfall var rätt sorterat, medan endast 29 % av 

innehållet i de vita påsarna för brännbart avfall var korrekt sorterat. Plockanalysstudien visade 

även att hela 43 % av avfallet i den vita påsarna bestod av felsorterade tidningar och 

förpackningar (Rousta, Bolton & Dahlén, 2016). 

För att förbättra soteringen i området genomfördes flera interjuver och informations 

kampanjer till de boende. Detta resulterade i att Rousta, Bolton och Dahlén (2016) kunde 

konstatera en förbättring när nya plockanalyser genomfördes under 2015. Totalt hade 

sorteringen i den vita påsen förbättras med nästan 39 %, jämfört med analyserna gjorda 2011. 

En slutsats som kunnat dras av denna studie är att informationsbrist och okunskap är några av 

de anledningarna till att felsortering förekommer. 

BEM har under 2010 till 2015 utfört egna plockanalyser på tre utvalda bostadsområden i 

Borås för att undersöka renligeten i fraktionerna från dessa hushåll. I diagram 3 kan en 

samanställning av dessa analyser läsas ut. Diagramet visar fördelningen av olika avfallstyper i 

de vita påsarna för brännbart restavfall. Den röda stapeln representerar de rättsorterade 

avfallet (Schön, 2017) 
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Diagram 3. Fördelning av olika sorters avfall i de vita påsarna  

för brännbart restavfall (Schön, 2017) 

Andelen rättsorterat avfall (restavfall) varierade mellan 36-50 % för 2015 medan andelen 

förpackningar (papper- eller plastförpackningar) varierade mellan 27-36 % för 2015. Det är 
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dessa analyser som ligger till grund för BEM:s beslut att införa en tredje påse till hushållen 

för att försöka fånga upp en del av denna felsortering.  

Det finns en hel del utförda studier kring människors beteenden kring materialåtervinning. I 

en studie gjord på universitetet i Michigan av De Young et al. (1995) har man kunnat påvisa 

att boende i mindre flerbostadshusområden har högre benägenhet att sköta sin avfallssortering 

jämfört med boende i större komplex. Detta antogs bero på sociala påtryckningar i form av 

minskade anonymitet och högre känsla av gemenskap i mindre områden.  

Ewert at al. (2009) hänvisar till i en svensk studie att vikten av att känna gemenskap till sina 

närboende är en viktig faktor för att vilja sköta sin avfallssortering. I deras studie har man 

kunnat se samband mellan större samhörighet med sina kring boende och fungerande 

sortering i högre utsträckning. Det har också visat sig att sorteringsgraden i hushållet minskar 

när osäkerhet kring den miljönytta som soppsortering innebär finns hos individen. Individer 

med ett högre miljöintresse tenderar att i högre grad engagera sig i källsorteringen. 

4.2 Styrmedel som incitament – inverkan på beteende hos konsumenterna 

I en studie, gjord vid Lunds universitet av Andresson et al. (2011), har man studerat den 

enskilda individen genom psykologi och etnologi för att försöka förutsäga hur människan 

skulle uppleva och reagera på olika styrmedel. Det som gör denna studie lite unik är att man 

även försökt utvärdera styrmedlen i förtid genom att försätta dem i olika framtidscenarier. 

Något som vanligtvis inte görs utan man brukar endast analysera människors upplevelser 

kring ett redan befintligt styrmedel. 

Några av de slutsatser som framkommit under studien är synen på hur information ska 

utformas och hur man bedömer att ett utvecklat insamlingssystem för avfall kommer att 

fungera (Andresson et al., 2011). 

Det finns två olika typer av information, procedurinformation och deklarativ information. 

Procedurinformation är en typ av förklarande information som berättar för mottagaren hur, 

var och vad man ska göra. Till exempel ett informationsblad som förklarar hur källsortering 

ska gå till. Deklarativt information är en berättande information som beskriver varför, 

konsekvenser och effekter. Ett exempel på detta är ett informationsblad som berättar hur 

bristen på källsortering kan leda till ökad klimatpåverkan (Andresson et al., 2011).  

Andresson et al. (2011) vill noga uttrycka i sin slutsats att tyngden av bägge 

informationstyperna är viktiga att sprida. Dock är det viktigt vid informationsspridning att 

bejaka det faktum att informationen som man vill nå ut med oftast inte ens noteras. Andra 

studier gjorda inom psykologi och miljö inriktat tänkande har visat att information som delats 

ut direkt till hushållen endast noteras av en bråkdel (von Borgstede & Andersson, 2010). 

Information som rör just återvinning noteras oftast av människor som redan känner en stark 

skyldighet att återvinna. Enligt von Borgstede och Andresson (2010) är det oftast kvinnor 

bosatta i hus som i högre grad uppmärksammar informationen. 

Individer med redan inlärda beteenden är svåra att nå och för att kunna skapa en förändring 

hos dessa krävs det flera steg i informationskedjan. Först måste det vanemässiga beteendet 

brytas innan det går att etablera en ny vana.  Detta måste göras genom information som gör 

individen uppmärksam på att hen har denna vana. Detta eftersom individen normalt inte ens 

noterat beteendet för sig själv (Dahlstrand & Biel, 1997). 
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När vanan blivit uppmärksammad i individens medvetande måste man sedan presentera ett 

alternativt beteende tillsammans med dess positiva effekter för hen och när den informationen 

uppfattats så kan sedan andra aspekter föras fram (Dahlstrand & Biel, 1997). 

Moraliska normer och uppmuntring av andra medmänniskor bygger på självförtroendet så 

individer vågar pröva på de nya beteendena även om det kräver en extra ansträngning. Att 

implementera en samklangs känsla hos individen bidrar också till att ökade chanser att den 

nya vanan blir varaktig över tid (Dahlstrand & Biel, 1997). 

Men när det gäller miljömässiga beteenden är de svårt att nå ut till de individerna med mycket 

dåliga miljövannor genom endast informationskampanjer (Dahlstrand & Biel, 1997).  

Andresson et al. (2011) menar på i sin studie om styrmedel för hållbar avfallshantering att 

informationsspridning som styrmedel är viktigt men att information bör de komineras med 

andra styrmedel för att nå bästa effekt. Viktigt är också att inte bara sprida information genom 

massutskick och färgglada sprudlande kampanjer. Utan att information bör individ anpassas 

för olika grupper i samhället för bästa räckvidd (Andresson et al., 2011). 

Vidare i Lund studien har resultatanalysen kring det utvecklade insamlingssystemet 

konstaterats att både fastighets nära insamling (FNI) och insamling av materialströmmar 

skulle öka källsorteringen i studiens alla farmtidsscenarier. Men resultatanalysen belyste 

också att utvecklingen av dessa system inte skulle ske helt oproblematiskt. Systemen gör att 

det blir enklare och mer lättillgängligt för hushåll att källsortera, men detta med för samtidigt  

en ökad risk för felsortering (Andresson et al., 2011). 

Felsortering är ganska vanligt förekommande och en av orsakerna till detta kan vara 

osäkerheten som människor upplevs kring vad som egentligen hör hemma i de olika 

fraktionerna. Henriksson, Åkesson och Ewert (2010) uppmärksammade detta i deras studie 

där man undersökte hur minskad osäkerhet kan bidra till ökad återvinning i samhället. Det 

man fann var att just termen förpackning verkar vara väldigt problematiskt. 

I studiens olika intervjuer med medverkande respondenter, var att de sällan individen använde 

sig av uttrycket ”förpackning” i samband med sortering. Man uttyckte att det fanns behållare 

för plast, papper, metall och så vidare. Försökte den intervjuade personen lägga till något mer 

beskrivande ord så blev det material efter fraktionstypen, t.ex. plastmaterial. Dock är ju den 

korrekta benämningen plastförpackningar. Detta vardagsspråk kan vara en bidragande orsak 

till att osäkerhet uppstår kring återvinning (Henriksson, Åkesson, & Ewert, 2010). 

Förhållningssättet för individen när det gäller sortering av material är viktigare än att sortera 

efter förpackning. Därför uppstår denna problematik och det blir ännu svårare för individen 

när denna ska sortera svårbedömda eller blandade material (Åkesson, Henriksson & Ewert, 

2009). 

Tittar man närmare på fraktionen plastförpackningar så uppfattas denna som särskilt 

svårtolkad. Ofta hamnar olika produkter i denna fraktion i form av diskborstar, tandborstar 

och leksaker. Individer som ska slänga avfall gör en snabb bedömning av vad produkten är 

tillverkad av för material. Slutsatsen blir att den består av plast och då åker den ner i 

plaståtervinningen. Produkten bedöms på detta sätt vara återvinningsbar och några andra 

argument mot varför inte denna produkt ska få möjlighet att återvinnas identifieras inte. Här 

är det tydligt att kunskapsluckor finns ute i samhället. (Henriksson, Åkesson, & Ewert, 2010). 

Negativt med detta är att produkter och andra typer av material som hamnar i restavfallet som 
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ändå känns som att det går att återvinna minskar känslan av tillfredställelse över 

sorteringsinsatsen för individen (Åkesson, Henriksson & Ewert, 2009). 

För att undvika de största problemen kring ett utökat insamlingssystem bör systemet anpassas 

efter konsumenterna. Behoven och ser olika ut beroende på olika boende situationer. Är det 

en arbetsplats, en villa eller flerbostadshusområde som ska använda insamlingssystemet. Alla 

dessa brukare har olika förutsättningar. En annan utmaning är att utveckla ett smidigt och 

enkelt system som kan öka sorteringen direkt i bostaden. Detta blir en utmaning då det inte 

bör påverka hushållens ansträngningsnivå eller utrymmen allt för mycket. Görs detta så 

riskerar systemet bli ignorerat av konsumenterna (Andresson et al., 2011). 

4.3 Olika förekommande avfallssystem i Sverige 

I Sveriges alla kommuner finns det flera olika typer av lösningar för avfallshantering. Nedan 

följer en kortare beskrivning av olika lösningar, exempel på var de tillämpas samt för- och 

nackdelar. Notera här att BEM använder optisk sortering som avfallshanteringssystem.  

4.3.1 Optisk sortering 

Ett optiskt sorteringssystem bygger på att hantera källsorterat hushållsavfall som sorterats ut i 

olikfärgade plastpåsar direkt i hemmet. Genom hela distributionskedjan behandlas påsarna i 

samma sopkärl och fordon. På så vis medför inte källsorteringen någon extra miljöbelastning 

som till exempel fler transporter eller utbyten av befintliga sopkärl vid fastigheterna (Berg & 

Mattsson, 2001). 

Äldre sorteringsanläggningar använde till en början ett system som byggde på två påsfärger 

där en påse sorterades bort ur systemet och en passerade genom sorteringsanläggningen. 

Dagens nyare system kan hantera upp till 10 olika färger på påsarna (Berg & Mattsson, 2001). 

 
Figur.4 Färgsortering (Rousta & Dahlén, 2015) 

Detta system är mycket flexibelt och kan kombineras med andra insamlingssystem som till 

exempel: sopkärl, sopnedkast och sopsug. Det enda som påverkas i systemet är sorteringen i 

hemmet som fordrar en viss förändring i människors beteende kring sitt hushållsavfall (Berg 

& Mattsson, 2001). 
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Vid sortering med två eller tre fraktioner har systemet tagits emot väl av de boende där 

systemet förts in. Men när fler fraktioner plockats in i proceduren har de problematiserats och 

medfört nya frågeställningar. Ett exempel på detta är det engagemang man då kräver av 

renhållare eller boende i form av att tillgodose hushållet med påsar på lämpligt sätt (Berg & 

Mattsson, 2001). 

4.3.1.1. Eskilstunas avfallshanteringssystem - Färgsortering 

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) har sedan år 2010 infört färgsorteringssystem för 

sortering av hushållsavfall i villor. Med färgsortering sorteras allt i hushållet i påsar med fem 

olika färger. Påsarna består av färgerna orange, gul, grå, blå och grön. Den orange påsen 

används för plastförpackningar, den gula påsen för pappersförpackningar, den grå påsen till 

metallförpackningar, den blå påsen tidningar och i den gröna påsen matavfall. Det avfall som 

kvarblir och som inte går och sortera i någon av de färgade påsarna kan slängas i vanliga 

plastpåsar men på ett villkor. Plastpåsen får inte ha samma färg av de ovanstående färgerna, 

detta med anledning av det ska inte blandas ihop, något som dock förekommer. Påsarna knyts 

ihop och slängs i vanliga sopkärl där de sedan blir hämtade av sopbilen för vidare till 

optiskhantering. Detta sopsorteringssystem gäller endast i villor. Efterfrågan på 

färgsorteringen för lägenheter är stor men anledningen till varför det inte införs beror främst 

på att i flerfamiljshus är det fastighetsägaren som är ansvarig för olika sorteringslösningar, 

samt det finns en del logistiska problem i lägenheterna (Eskilstuna Energi & Miljö, u.å. a). 

 

I dagsläget har boende i flerfamiljhus sorteringsrum där man i vissa områden har möjlighet att 

sortera sitt avfall i 12 olika fraktioner, medan andra sorteringsrum erbjuder färre fraktioner. 

Det finns även boenden i flerfamiljhus som inte har tillgång till sorteringsrum och hänvisas då 

till återvinningsstationer i staden. Färgsorteringen är ett väldigt uppskattad sorteringssystem 

som har sedan införandet år 2010 medfört en minskning av hushållsavfallet med 54 % 

(Eskilstuna Energi & Miljö, u.å. b). 

4.3.2 Fyrfacksystem 

I de kommuner som använder sig av systemet fyrfackskärl, är det vanligast förekommande 

bland småhus men det finns även lösningar för mindre flerbostadshus också. Varje ansluten 

fastighet förses med två soppkärl med fyra fack vardera. Kärlen kan anpassas efter hur 

kommunens avfallssystem är utformat och insatsbehållarna kan fås i olika volymer och för 

bättre anpassning kan även mellanväggens placering anpassas efter behov (Avfall Sverige, 

2014). 

 
Figur.5 Fyrfackskärl (Rousta & Dahlén, 2015) 
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Tömningen av fyrfackskärlen görs vanligen med ett insamlingsfordon försedda med fyra olika 

tömningsfack och tömningen sker oftast med lite olika intervaller. Det ena kärlet töms 

vanligen var fjortonde dag, medan det andra kärlet töms mer sällan, upp emot var sjätte vecka 

(Avfall Sverige, 2014). 

Fastighetsnära insamling (FNI) genom fyrfackssystemet finns i ett trettiotal kommuner i 

Sverige och med erfarenhet från dessa kan man konstatera att denna typ av insamling bidrar 

till höjd sortering och minskad felsortering. Detta tror man beror på att det finns en förhöjd 

tydlighet över vad som ska sorteras var. Dessa kommuner upplever också att kunderna är 

nöjda men att man upplever att till viss del kärlen är utrymmeskrävande (Avfall Sverige, 

2014). 

4.3.2.1. Alingsås avfallshanteringssystem 

Alingsås kommun är en av de kommuner som erbjuder två olika typer av avfallsinsamling. 

När det gäller lägenheter och verksamheter erbjuds kärl- och säckavfallssystem. Systemet 

består av två fraktioner för insamling av matavfall och brännbart restavfall i ett brunt och 

grönt kärl. Matavfallet samlas in i majsstärkelsepåsar och brunt plastkärl. När det gäller 

enfamiljshus/småhus erbjuder Alingsås kommun FNI (fastighetsnära insamling). Vilket 

innebär att boenden har möjlighet att sortera hushållsavfallet i det egna hemmet. Detta genom 

två kärl med fyra fack i varje kärl. Där boenden har möjlighet att sortera brännbart avfall, 

matavfall, tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, färgat och ofärgat glas samt 

metallförpackningar. När det gäller lägenheterna töms kärlen varje vecka och för villor 

varannan vecka för vidare behandling. Det brännbara avfallet transporteras till Bälinge 

avfallsanläggning för vidare omlastning till en godkänd avfallsförbränningsanläggning för 

biologisk behandling genom rötning för energiutvinning och produktion av elkraft (Alingsås 

kommun, 2014). 

4.3.3 Viktbaserad taxa 

Viktbaserat avfallssystem innebär att kunden betalar en rörlig avgift baserad på mängden 

avfall som hushållet konsumerar. Fördelen med viktbaserade avfallssystem är att hushållen får 

viljan att minska kärlstorleken detta med anledning av att minska kostnaden när det gäller 

avfallshanteringen. Det finns ett antal fördelar med införandet av viktbaserad avfallstaxa för 

en kommun bland annat; bra möjlighet till att styra avfallsflöden, ökad källsortering i 

hushållet, ökat matavfallssortering och minimerade transporter. Detta system med för också 

att avfallsentreprenören kan få ett bra statistiskt underlag för uppföljning kring 

avfallsmängderna i deras kommun (Fråne & Stare, 2014). 

4.3.3.1. Linköpings avfallshanteringssystem 

Linköping kommuns avfallsansvar är fördelad på flera olika aktörer i kommunen, däribland 

Linköping kommun som har ansvaret för att fastställa avgifter. Teknik- och 

samhällsbyggnadsnämnden är beställarnämnd, Tekniska Verken avfall och återvinning har 

ansvaret över utförandet av kommunen renhållning samt avfallsinnehavaren har ansvaret för 

att avfall hanteras på ett miljövänligt sätt.  

Linköpings kommun har ett avgiftsbaserat avfallssystem som består av en fast avgift och en 

rörlig avgift. Den fasta avgiften inkluderar kostnader för insamling, transport, behandling, 
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information, administration, planering och utveckling. Avgiften faktureras av Tekniska 

Verken i Linköping AB till fastighetsägarna och verksamhetsutövarna. För debitering av 

hushållsavfallet vägs allt avfall vid hämtningen och hushållet debiteras enligt antal kilo. I 

kommunen används det gröna påsar till matavfall och övriga påsar som hushållen 

tillhandahåller själva används till hushållsavfall. Hushållsavfallet körs till optisk sortering där 

det sker en utsortering av de gröna påsarna med matavfall via 10 olika kameror för att sedan 

köras vidare till biogasanläggningen för att omvandlas till biogas och biogödsel. Dagligen 

körs mellan 20 000 och 25 000 gröna påsar från optiska sorteringen. De kvarblivna 

hushållsavfallet går vidare till energiåtervinning. Viktbaserade avgifter är för att öka 

återvinning, källsortering och hemkompostering. De viktbaserade avgifterna har medfört en 

minskning av den totala mängden insamlat hushållsavfall per invånare och år, jämfört med 

riksgenomsnittet (Renhållningsförordningen, 2006). 

4.3.4 Sopsug 

En sopsugsanläggning kan vara antingen stationär eller mobil. Huvudsakliga utformningen på 

ett sationärt sopsugssystem bygger på sopnedkast som ansamlar soporna i behållare som 

sedan öppnas och forslar bort påsarna via trycksatta transporttunnlar till en central 

uppsamlingsstation. Om avfallet ska sorteras i olika fraktioner, används olika sopnedkast för 

de olika sorteringstyperna. Nedkasten är sammankopplade till ett större huvudrör men de 

töms i olika intervaller så att de inte blandas. Uppsamlingssationen är då försedd med olika 

avfallsbehållare för varje fraktion. För att minska luktspridning är systemet försett med en 

filtreringsanläggning som renar luftströmmen som skapas av fläktarna i 

trycksättningssystemet. Avfallsbehållarna hämtas och transporteras vidare till kommunens 

avfallshanteringsentreprenör (IVL Svenska miljöinstitutet AB, 2010). 

 
Figur 6. Översikt av hur ett stationär sopsugssystem kan se ut (Envac AB, u.å. a) 

En mobil anläggning fungerar på liknande sätt men sopnedkasten är då oftast placerade i 

husen och rörledningen från luckan går ner till en kopplingslucka i fasaden. Kopplingsluckan 

används av insamlingsfordonet som ansluter sig till luckan och med hjälp av en vakuumpump 

suger den ut soporna direkt till bilens lastutrymme (IVL Svenska miljöinstitutet AB, 2010). 

Några av systemets fördelar är kopplade till bättre arbetsförhållanden för 

renhållningsarbetarna men också minskad luktspridning och minskad tung trafik i 



 

21 

bostadsområdena. Nackdelar är att det är ett dyrt och utrymmeskrävande system som kan 

medföra höga ljudnivåer i närheten av vakuumturbinen. Lukt och hygieniska problem kan 

uppstå vid felsortering av avfall eller vid stopp i ledningarna (IVL Svenska miljöinstitutet AB, 

2010).  

4.3.4.1. Norra Djurgårdsstadens avfallshanteringssystem (Stockholm) 

Stockholms stad beslutade via kommunfullmäktige under 2009 att Norra Djurgårdsstaden 

skulle bli ett av Stockholms tre miljöprofilsområden. Till dess tillhörande program i hållbar 

stadsutveckling tas avfallshanteringen upp som en viktig punkt där man vill prioritera 

användarvänlighet, funktionalitet och hållbarhet. Med dessa egenskaper som grund har 

kommunen valt att installera ett automatiskt avfallshanteringssystem i form av sopsugning 

(Envac AB, u.å. b). 

Norra Djurgårdsstaden är ett stor projekt som invigde sina första lägenheter 2012, men 

eftersom området är ett långvarigt konstruktionsprojekt så är området fortfarande under 

byggnation 2017. Våren 2016 färdigställdes den permanenta avfallstarminalen för området 

och under hösten samma år hade runt 170 stycken sopnedkast satts i drift. Sopsugssystemet 

skall också anslutas till cirka 130 stycken självtömmande papperskorgar. Anläggningen 

beräknas hantera cirka 40 ton avfall i månaden, men det är en stigande siffra då områdets 

invånarantal ökar (Envac AB, u.å. b).  

Brukarna av systemet i Norra Djurgårdsstaden förses med chip försedda brickor, RFID taggar, 

som används för att öppna luckorna på sopnedkasten. Via dessa brickor kan sedan 

avfallsentreprenören identifiera vilken typ av avfall hushållen slänger, vart de slänger och hur 

mycket de slänger. Detta för att kunna registrera och förbättra avfallshanteringen på sikt 

(Envac AB, u.å. b). 

4.3.5 Blandfraktion  

FNI med blandade fraktioner är ett system där förpackningar och tidningar samlas in i 

blandade fraktioner för vidare transport till anläggningar i sorterings syfte. Det finns både 

automatiserade och mindre manuella anläggningar som kallas Materials Recovery Facilities 

(MRF). Detta system förekommer mest i Storbritannien, USA och Tyskland. Liknande system 

finns inte i Sverige. Systemet förekommer i både flerbostadshus och enfamiljshus. Systemet 

innebär att all återvinningsbart material samlas i ett kärl och restavfall i ett annat kärl. 

Insamlingen av avfallet från blandad fraktion kan ske med två olika system. Den första är 

”Enströms blandade fraktion” vilket innebär att återvinningsbart material blandas i ett kärl 

och hämtas av en enfacksfordon alternativ tvåfacksfordon för hämtning av restavfall. Den 

andra är ” Tvåströms blandad fraktion” innebär att papper, kartong, glas, metall och plast 

sorteras i två separata kärl som sedan hämtas med tvåfackfordon (Nielsen, 2012).  

Hur avfallet sorteras är olika i de olika länderna där blandade fraktioner uppkommer. I 

Tyskland sorteras glas och tidningar separata, medan i USA blandas glas i den blandade 

fraktionen och i Storbritannien förekommer MRF anläggningar där glas accepteras i den 

blandade fraktionen (Nielsen, 2012). 
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4.3.6 Källsorteringsutrymme 

FNI i form av separata kärl eller liknande för källsortering finns främst i lägenhetsområden 

men förekommer också i en del villaområden. Vanligen placeras dessa utrymmen i befintligt 

avfallsrum (miljörum) eller i separata små hus (miljöhus) i anslutning till bostadsområdet de 

betjänar. Ett källsorteringsutrymme består av flera separata behållare för de olika 

avfallsfraktionerna som vanligtvis återfinns vid en ÅVS men med den väsentliga skillnaden 

att insamlingen sker mer fastighetsnära. Då kräver inte källsorteringen lika stor ansträngning 

av hushållen i form av bortforsling av avfall. Ett källsorteringsutrymme i ett lägenhetsområde 

kan ofta betjäna cirka 50-100 hushåll medan ett miljöhus i ett villaområde betjänar betydligt 

färre hushåll. Vid användning av detta system har det visat sig att insamlingsfraktionerna blir 

mer rätt sorterade och främjar avfallssortering i hushållen. Kundnöjdheten ligger på en hög 

nivå, men det påpekas att det är utrymmeskrävande (Avfall Sverige, 2014).  

4.3.7 Återvinningsplats 

Det som skiljer en återvinningsplats mot en ÅVS är det faktum att de distribueras av 

fastighetsägaren på dennes mark och inte av tidnings- och förpackningsindustrin 

(producentansvaret).  I övrigt är konceptet densamma och därmed medföljer samma 

problematik som vanligen uppstår vid ÅVS platserna. Renligheten på insamlade fraktioner är 

hög men nedskräpning vid behållarna/containrarna förekommer frekvent. Dock skötts ofta 

städningen kring platsen bättre eftersom ansvaret vilar på fastighetsägaren. 

Insamlingsmängden vid en återvinningsplats blir ofta något lägre och detta tros bero på att 

avståndet till platsen blir något längre än vid annan FNI (Avfall Sverige, 2014). 

4.3.8 Djupbehållare 

Den här typen av insamling fungerar likadant som återvinningsplats och ÅVS med den enda 

skillnaden att djupbehållare har den mesta delen av sin volym placerad under mark. En stor 

fördel med detta är att behållarna då inte blir så utrymmeskrävande ovan mark, vilket som ses 

som en nackdel vid flera andra FNI lösningar (Avfall Sverige, 2009). 

Då temperaturen vanligtvis är lägre under marknivå minskar även risken för luktspridning 

ifrån behållarna och ur ett arbetsmiljöperspektiv är lösningen också att föredra då det går att 

tömma behållarna utan tung manuell hantering för renhållningspersonalen (Avfall Sverige, 

2009). 

4.4 Hållbarhet och avfallshantering 

4.4.1 Social hållbarhet  

Förbättring inom källsortering har medverkat till en stor ökning av återvinningsmängden av 

avfall. För att behålla denna ökning är det viktigt med bidragandet från allmänheten. Det ska 

vara enkelt att sortera och lämna hushållsavfall till återvinning. Det finns bra exempel på 

projekt som olika kommuner och energi företag utför för att öka den sociala hållbarheten 

inom avfallshanteringen. Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg är en kretsloppspark där 

man kan återvinna, återanvända och avfallssortera. I kretsloppsparken finns en 

sorteringsstation, Återbruket för byggnadsmaterial, Stadsmissionens second hand-butik, 
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Returhuset med reparationsverkstad, eko-café och butik samt en återvinningscentral. 

Kretsloppsparken drivs av kretsloppskontoret i Göteborg stad, Stadsmissionen och stadsdelen 

Bergsjön sedan 2007. Genom kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg stad motverkas ca 360 

ton avfall om året, detta genom återanvändning av produkter istället för bortskaffning. 

(Naturvårdsverket, 2012a). 

Borås Energi och Miljö lägger stort vikt vid den sociala aspekten i samhället. Detta genom att 

hålla en bra kontakt med Borås invånare. Det är ju just de som har den stora rollen i stadens 

miljöpåverkan och kretslopp. Vill inte invånarna sortera sitt avfall faller hela visionen. En 

gång om året arrangeras den så kallade kretsloppsveckan som består av olika aktiviteter. Man 

har till exempel en kretsloppis där man fokuserar på återbruk i form av secondhand. Sedan 

kan man också delta i kretsloppet, en löparfest där en del av startavgiften går till olika 

miljöinriktade hjälporganisationer. Under dessa olika event finns också företaget på plats för 

att finnas tillgängliga för dialog med stadens alla invånare. På så vis kan man nå ut och 

upplysa om hur viktigt det är med stadens arbete för miljö och ett hållbart samhälle (Jonas 

Holmberg, 2016).  

Återbruket är en enhet som drivs av Arbetslivsförvaltningen på Borås Stad. Där jobbar man 

med arbetsträning för de som har hamnat utanför arbetsmarknaden. Här kan de få jobba med 

olika delar inom BEM:s avfallssortering. Till exempel packa upp och sortera ut matavfall som 

sedan kan omvandlas till biogas (Jonas Holmberg, 2016).  

Drömstaden är ett projekt där dagens barn och ungdomar får vara i centrum. Projektet har som 

mål att utveckla kunskapen om befintliga kretslopp, energi, återvinning, stadens olika system, 

konsumtion och transport. Det är ett pedagogiskt verktyg där en mellanstadieklass får uppleva 

en drömdag i slutet av projektet. Klassen får utbildnings material samt får gå på några olika 

studiebesök för att samla på sig kunskap och information om de ovanstående begreppen för 

att sedan presentera sin egen drömstad (Jonas Holmberg, 2016). 

ReTuna återbruksgalleria är ett annat projekt som bedrivs av EEM med syftet att öka 

mängden återförbrukning av produkter istället för bortskaffning. ReTuna återbruksgalleria är 

en av världens första galleria där produkter som i vanliga fall slängs på återvinningscentralen 

kommer till återanvändning genom renovering och reparation, vilket är ett klimatsmart sätt 

för handel. Genom att lämna in saker till ReTuna sparas det på stora mängder av jordens 

resurser och medverkar till en hållbar framtid. På ReTuna gallerian erbjuds även event, 

workshops, föreläsningar, temadager mm. (Eskilstuna Energi & Miljö, u.å. c). 

4.4.2 Ekonomiskt 

Utvecklingen inom avfallshanteringen och behandlingen av avfallet har gett bra resultat. Den 

biologiska behandlingen, materialåtervinningen och förbränningen har höjt energiutvinnings 

mängd, vilket i sin tur har minskat mängden deponi av hushållsavfall med hela 95 %. 

Återvinning av hushållsavfallet uppgick 1,7 miljoner ton material under år 2007. Det avfall 

som återstår och som inte går att återvinna förbränns för energiutvinning. Genom denna 

förbränning producerades under år 2009 totalt 13,9 TWh energi i form av värme och el. 

Resultatet av denna energiutvinning uppvisar en positiv påverkan på miljön där den nya 

avfallshanteringen har medverkat till en minskning av utsläppen med 3-5 % procent av 

Sveriges totala utsläpp (Boverket, 2011). 
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Utvecklingen inom avfallshanteringen innebär olika värden och kostnader till samhället. 

Boende vill bli av med sitt avfall därmed och har en betalningsvilja, avfallet förbränns och 

energi produceras, material återvinns och återanvänds för tillverkning av nya produkter vilket 

leder till resursbesparing. Kostnaderna består både av kostnader för att bli av med sitt avfall 

och miljökostnader. Tiden som boenden lägger på att transportera det sorterade avfallet till 

ÅVC och bilsträckan är en samhälls- och miljökostnad. Varje timme som läggs på transporten 

är en kostnad och för varje kilometer som bilen kör avges det en mängd utsläpp i form av 

koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider och partiklar till naturen som i sin tur leder till 

miljökostnader. På samma sätt som hushållen/boenden har fastighetsägarna, producenterna 

och kommunerna kostnader vid insamling av avfallet. Fastighetsägaren har en kostnad för 

avfallsrum och kostnad för tillgänglighet, säkerhet, estetisk utformning, drift och 

underhållskostnader, transport och miljökostnader. Fastighetsägaren är ansvarig för att det ska 

finna ett avfallsutrymme tillgänglig i anslutning till fastigheten. För detta finns det olika 

lösningar i form av till exempel separata miljöhus, nedgrävda djupbehållare, sopsug, FNI. Val 

av system lösning beroende på olika faktorer. Utrymme, brukare och områdets placering är 

några av dessa (Boverket, 2011). 

Producenterna har kostnader i form av markkostnader, anläggningskostnader inklusive 

kostnader för tillgänglighet, säkerhet och estetisk utformning samt drift – och 

underhållskostnader, kostnader för transport och miljökostnader. Producenterna har ansvaret 

över att hitta en fungerande insamlingssystem för att samla in det avfall producenten har 

ansvar över. Kommunens kostnader består av markkostnader, anläggningskostnader, drift- 

och underhållskostnader, kostnad för transport och miljökostnader. Som tidigare nämnts har 

kommunen ansvar över att ta hand om kommunens all avfall som hamnar utanför 

producentens ansvar (Boverket, 2011). 

4.4.3 Miljö 

Växthusgasutsläpp har en stor påverkan på klimatförändringen i samhället. Jordens 

medeltemperatur har blivit några grader varmare som i sin tur har negativa påverkan på 

miljön. Den stora klimat förändringen i dagens samhälle beror främst på människans utsläpp 

av växthusgaser. För att minska klimatpåverkan har Sverige internationella och nationella 

krav på sig som ska uppfyllas. Det finns lagar och bestämmelser om hur avfall ska 

omhändertas, det nationella direktivet beskrivs i avfallsförordningen och kommunernas 

bestämmelser sammanfattas i den lokala renhållningsordningen. För avfallshanteringen finns 

det olika avfallssystemsprocesser som förbrukar bl.a. elenergi och bränsle vilket har en 

negativ påverkan på miljön. Ett sätt att minska miljöproblemen är att jobba för minskning av 

avfallsmängd genom att öka återvinning och att leda avfallet uppåt i avfallstrappan samt 

minska avfallsmängden. Fördelen med minskning av avfallsmängden är också minskning av 

materialproduktion (Falck, 2013). 

Resultaten av studien som har gjorts på de olika politiska styrmedlen enligt Naturvårdsverkets 

forskningsprogram har visat att styrmedlen kan ha viktiga effekter på miljön. Den första 

åtgärd som har undersökts är införandet av viktbaserad avfallstaxa. Viktbaserad avfallstaxa 

kan medföra att individen börjar sortera avfallet på ett bättre sätt vilket i sin tur kan leda till 

minskad avfallsmängd. Vidare kan detta leda till en minskning av den negativa miljöpåverkan 

med 25 %. Nackdelen med viktbaserad avfallstaxa är att det kan leda till olaglig 

avfallshantering tillexempel förbränning av avfall i det egna hemmet i villapannor eller 

utanför (Söderman & Ljunggren, 2017). 
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Avfallsförbränning av rätt sorterade avfall kan vara positivt för miljön, detta med anledning 

av energin som kan utvinnas och användas till att producera värme och el, men den negativa 

effekten kommer från avfall som är felsorterat vilket förekommer mycket i de olika 

avfallsanläggningarna. Det förekommer stora mängder av plast i avfallet idag som vid 

förbränning orsakar stora mängder koldioxidutsläpp vilket har en negativ påverkan på miljön. 

Den bästa åtgärden för att minska förbränningen av plast är att återvinna eller deponera, men i 

dagens läge finns inte denna möjlighet på grund av deponiförbuden av brännbara material 

(Naturvårdsverket, 2012).  

I Sverige finns det flera olika avfallssystem som kommunerna jobbar med för att uppnå målet 

som är att minska mängden avfall i Sverige. BEM har en satt vision om en fossilbränslefri 

stad, vilket medverkar till att man aktivt vill minska sin förbränning av plast i 

avfallspannorna. Målet med att införa en tredje fraktion till det befintliga avfallssystemet som 

består av en tredje påse där boenden får möjlighet att sortera bort plast i hemmet är att öka 

sorteringen för miljöns skull, genom att återvinna mer plast, men en annan aspekt är också att 

reducera plastinnehållet i avfallsbränslet och på så vis minska den fossila förbränningen 

(Schön, 2017). 

4.5 Hållbarhetstänkande och projekt inom avfallshantering i Sverige 

4.5.1 Miljösäck – Företag med återvinnings perspektiv 

Företaget Celloplast AB grundades på 1930-talet vilket Miljösäck har sitt ursprung ifrån. Idag 

ägs företaget av de Schweiziska företaget Model AG. Företaget har 60 anställda och en 

omsättning på 10 miljoner euro. Miljösäcks verksamhet går ut på att återvinna 

förpackningsfilm av polyeten som återanvänds till nya plastsäckar som kan användas för 

källsortering, industri, storkök, renhållning mm. De plastsäckar som tillverkas är endast av 

återvunnen råvara som är insamlad här i Sverige. Tillverkning av plastsäckar av återvunnet 

råmaterial innebär en stor vinst för miljön i form av mindre koldioxidutsläpp och mindre 

oljeförbrukning jämfört med plastsäckar som är tillverkade av jungfrulig råvara. Mängden 

återvunnen polyeten ligger på ungefär 8 000 ton årligen vilket motsvarar en minskning med 

16 000 ton koldioxid till atmosfären och 8 000 000 liter lägre förbrukning av råolja. Detta 

innebär att vid 1 kg återvunnen polyetenplast minskar koldioxidutsläppet med cirka 2 kg och 

råoljeförbrukningen med 1 kg, jämfört med nytillverkad plastsäck. (Henryson & Goldmann, 

2007) 

Enligt en studie utförd vid Danmarks tekniska universitet på uppdrag av WRAP (the Waste & 

Resources Program) kunde det konstateras att det finns en miljövinst på ca 2 ton 

koldioxidekvivalenter per ton återvunnen plast. Studien studerade 55 stycken 

livscykelanalyser, genomförda i olika länder som jämför skillnaderna mellan återvinning och 

förbränning av plast (Gorgeson, 2006). 

En annan studie som genomfördes 2004 av CIT Ekologik (Chalmers Industriteknik), där det 

utförts en analys på miljödata som avser återvinning av plast. Studien handlar om en 

jämförelse mellan energianvändningen och utsläpp av växthusgaser i samband med direkt 

förbränning av plast och av plast som återvinns en gång och som sedan går till förbränning. 

Resultatet visar en minskning med 1,5- 1,8 ton växthusgas per ton plast då plasten återvinns 

en gång innan den går till förbränning. (Henryson & Goldmann, 2007) 
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4.5.2 Panta påsen 

I början på 2015 föddes idén om panta påsen hos entreprenören och civilingenjören Suwar 

Mert styrelseledarmot och VD vid Sugi Group AB. Han började med att testa olika idéer för 

att hitta relevanta aktörer som kunde vara en del av hans idé och hitta lösningar när det gäller 

den stora konsumtionen av plastpåsar i Sverige. De mest intressanta aktörerna var butikerna. 

Visionen bakom införandet av ett pantsystem för plastpåsar höjer värdet på påsarna hos 

konsumenten och kan snart värdesätta som PET-flaskor. (PANTAPÅSEN, 2017a). Idag sätter 

konsumenten inte så stort värde på plastpåsen en anledning till detta kan vara brist på kunskap 

om hur vårt klimat påverkas av plast och dess utsläpp av växthusgaser i samband med 

förbränning av plast. Företaget anser att införandet av ett pantsystem för plastpåsar är enkelt 

detta med anledning av att de flesta konsumenterna idag har en bra kunskap om pantsystem 

när det gäller PET-flaskor. Det vill säga beteendet existerar redan, det som behövs är att 

väcka miljöintresset hos förbrukaren av plastpåsen. Genom PANTAPÅSEN kan mängden 

nedskräpning minskas och avfallsleverantören slipper ta hand om plasten i avfallet vilket 

leder till en minskning av fossila bränslet i samband med förbränning i anläggningarna 

(PANTAPÅSEN, 2017b). 

Idag har företagen möjlighet till att ansluta sina påsar till PANTAPÅSEN, det är kostnadsfritt 

och ansluta sig. Som anslutet företag till PANTAPÅSEN behövs det inga förändringar i det 

befintliga systemet när det gäller påsarna i butikerna. Det är samma plastpåsar som används 

som butiken har använt sig av innan man har anslutet sig till tjänsten. Fördelen med att 

ansluta sig till PANTAPÅSEN är att flera av företags påsar för möjlighet till en andra chans 

och kan återvinnas detta genom pantstationer som placeras i närheten av de anslutna 

företagens butiker. PANTAPÅSEN är ansvarig över placering och tömning av pantstationer 

(PANTAPÅSEN, 2017b). 

4.5.3 TJAFS – Tjänsteutveckling i Avfallssystemet 

Tjänsteutveckling i Avfallssystemet (TJAFS), är ett projekt som startade under hösten 2015 

och som pågår till hösten 2018. Avfallssystemet i Sverige är idag uppbyggt på ett sådant sätt 

att man måste ha tillgång till bil för att göra sig av med skrymmande eller farligt avfall. Detta 

leder till olika typer av diskrimineringar. Människor med funktionsvariationer, äldre och 

nyanlända med annan etnisk bakgrund hamnar på olika sätt utanför när systemet brister 

(Innovationsplattform Borås, u.å.). 

Projektidén uppstod vid en workshop där området Norrbys avfallsproblematik diskuterades. 

Idén bygger på att utveckla en ny tjänst för att bli av med bilberoendet i avfallssystemet. 

Tanken är att arbetet ska bidra till skapandet någon ny typ av IT-tjänst/app som ska vara till 

hjälp att få bort diskriminering mot de personer som inte har eller kan ha tillgång till bil 

(Innovationsplattform Borås, u.å.). 

4.5.4 Verklighetslabbet för innovativ resurshantering i Borås 

Verklighetslabbet för innovativ resurshantering i Borås, är ett projekt finansierat av Vinnova 

och som utförs genom en samverkan mellan BEM, AB bostäder Borås, Högskolan i Borås, 

Apoteket AB och Innovationsplattform Borås. Projektet syftar till att undersöka möjligheten 

till att minska besvären med matfett och läkemedelsrester i avloppen. Ett problem som man 

vill minska för att minimera miljö- och hälsopåverkan men också öka bekvämligheten för 
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hushåll sam att uppnå effektivare drift i renhållningsanläggningar. Något man också hoppas 

uppnå är upptäckandet av nya utmaningar för VA och avfall som man sedan hoppas kunna 

jobba vidare med inom projektet. Tillvägagångssätt för projektet är uppbyggt på så vis att två 

utvalda bostadsområden i Borås kommer att undersökas där de boende får medverka genom 

enkäter, djupintervjuer och tankesmedjor (Effekta, 2017)    

4.6 Plast – Återvinning och klimatpåverkan 

4.6.1 Återvinning av plast 

Hälften av all plast som produceras går endast till engångsanvändning. Exempel på plast är 

paketeringsmaterial, plastfilm inom jordbruk och engångsmuggar. En fjärdedel av detta 

används till elektroniska apparater och möbler, det som kvarblir används till rörledningar, 

kablar och byggmaterial med lång livslängd. Materialet plast har en viktig roll i dagens 

samhälle. Plast används för tillverkning av medicinska utrustningar i from av blodpåsar, 

proteser mm. Fördelen med plastanvändningen är en lägre mängd energiförbrukning och 

koldioxidutsläpp trots användning av råolja som råvara vid tillverkning av plast. Vikten på 

plast och lång hållbarheten är en förklaring till minskade utsläpp av koldioxid vid transport då 

förpackningsmaterial av glas och konstruktionsmaterial i fordon ersatts av plast. Plast har 

även bra isolerings egenskaper som minskar energi förluster. Platsförpackningar som används 

inom livsmedelskedjan ökar hållbarheten hos mat bättre jämfört med andra typer av 

förpackningar, vilket är en fördel för miljön med anledning av minskad resursåtgång och 

mindre klimatbelastning. Plast har även längre livslängd som konstruktionselement jämfört 

med till exempel trä och metall detta beror främst på förmågan att plast inte rostar och den 

mindre biologiska påverkan (Adolfsson, Allerup & Viklund, 2016). 

Plastförpackningar har en dominant roll jämfört med andra typer av förpackningstyper. Sedan 

1960-talet har mängden plast i hushållsavfall ökat ungefär 700 gånger medan mängden glas, 

metall och papper har fördubblats. Detta är en anledning till ett försök för förbättring av 

befintliga sophanteringssystem. I Europa beräknas andelen plast utgöra ungefär 7 viktprocent 

jämfört med Japan och USA som ligger på ungefär 11-12 viktprocent av hushållsavfallet. 

Volymmässigt utgör plast ungefär 50 % av hushållsavfallet vilket betyder att plast kräver stor 

plats. Mängden plastavfall som producerades i Europa år 2010 gick upp till 25 miljoner ton, 

där 41 % deponerades, 34 % till förbränning och 25 % till återvinning (Adolfsson, Allerup & 

Viklund, 2016). 

För att öka återvinningsgraden av plast krävs det smarta lösningar och förbättrade 

sophanteringssystem. Det krävs utveckling inom plastproduktionen och förändring av 

människans beteende för en ökad mängd återvinning av plast. Att separera plast från 

hushållsavfallet och återvinna är en stor vinst för miljön. En stor del av plastförpackningarna 

som finns på den svenska marknaden består av en blandning av olika material som till 

exempel polymer, papper, metall mm. Detta är en av anledningarna som försvårar 

återvinningen av plast. Det är viktigt att planera om tillverkningen av förpackningarna. För att 

återvinna plastförpackningar krävs det utvecklade sophanteringssystem och anläggningar för 

att separera plast från andra material. Idag har ett antal kommuner utvecklat sina anläggningar 

med flera fraktioner där bland annat plast kan separeras i en större grad detta genom till 

exempel optisksortering med flera fraktioner (Adolfsson, Allerup & Viklund, 2016). 
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Plaståtervinning kan delas upp på fyra steg. Ett steg är mekanisk omarbetning av återvunnen 

plast och omvandling av plasten till en ny produkt med samma egenskaper som den 

ursprungliga plastprodukten. Det andra steget är mekanisk omarbetning av återvunnen plast 

och omvandling av materialet till en produkt som inte uppfyller samma egenskaper som den 

ursprungliga produkten. Det tredje steget är genom kemisk behandling som går ut på att 

utvinna monomeren (utgångsmolekylen) från den återvunna plasten för tillverkning av ny 

plast. Det fjärde och sista steget består av återvinning av energin genom förbränning av den 

återvunna plasten (Adolfsson, Allerup & Viklund, 2016). 

Projektet Systemanalys av energiutnyttjande ur avfall utvärdering av energi, miljö och 

ekonomi som utfördes i uppdrag av statens Energimyndighet i samarbete mellan IVL Svenska 

Miljöinstitutet AB, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), SLU (Sveriges 

Lantbruksuniversitet) och JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik), hade som syfte att 

studera olika kombinationer av kommunala avfallshanteringssystem och analysera energi, 

miljö och ekonomiska konsekvenser av dessa kombinationer. För studien användes OREARE 

modellen som en databaserad modell som används till beräkning och utvärdering av olika 

kommunala avfallshanteringssystems miljöpåverkan. ORWARE databasen innehåller olika 

avfallsbehandlingsmetoder som till exempel rötning, kompostering, deponering, förbränning, 

materialåtervinning, trasporter mm. I studien studerades olika material där ett av dem var 

plast. Där antogs 1 kg återvunnet råmaterial av plast motsvarar 1kg jungfrulig plast till 100 %. 

Tre olika hanteringsalternativ av plast studerades och dessa var energiutvinning, 

materialåtervinning och deponering. Studien visade att materialåtervinning var det 

hanteringsalternativ som visade sig ha den minsta miljöbelastningen (Carlsson, 2002). 

I samma studie har olika avfallshanteringssystem såsom bland annat deponering, 

energiutvinning av avfall, materialåtervinning, insamling och transports miljöpåverkan 

jämförts. Studien visar att förbränningen av fossila material i form av plastavfall påverkar 

miljön mest negativt. Det främst CO2-ekvivalenter som bidrar till växthuseffekten (Carlsson, 

2002). 

4.6.2 Klimatpåverkan, Plast- jämfört med pappersförpackningar 

4.6.2.1. Plastförpackningar 

Plastförpackningar förekommer i en mängd olika kemiska samansättningar. Plaster kan delas 

in i olika materialkategorier. Vanligen delas plastförpackningar in i kategorin 

”Polymerbaserade material för tekniska tillämpningar” som i sin tur delas in i två mindre 

underkategorier, styva eller elastiska material (Krugloff, 1995). Vidare indelning förekommer 

och kan ses i tabell.5 här nedan: 

Polymerbaserade Material Smältbar Icke smältbar 

Styva Material Termoplaster Härdplaster 

Elastiska Material Termoelaster Elaster 

Tabell 5. (Krugloff, 1995) 

Det finns ytterligare indelningar för olika plaster med liknande egenskaper, men med olika 

kemiska uppbyggnader som beror på vilka tillsatser som görs vid tillverkningen. I Sverige är 
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det mest olika termoplaster som konsumeras och i plastförpackningar är det mestadels 

olefinplaster som används. En typ av termoplast som i sin kemiska uppbyggnad har molekyler 

med en eller flera dubbelbindningar (Krugloff, 1995). 

Olika sorters plast påverkar klimatet i olika utsträckning. I tabell 6 här nedan kan de allra 

vanligaste plast typernas. Dessa plaster är de som är vanligast förekommande i olika 

plastförpackningar. 

Plastens framställnings klimatpåverkan 

PE – polyeten & PP – polypropen ca.2 kg CO2-ekv/kg material 

PET – polyetentereftalat ca.3 kg CO2-ekv/kg material 

PS – polystyren ca.3,4 kg CO2-ekv/kg material 

Tabell 6. (Nilsson, Florén & Sonesson, 2009) 

Viktigt att notera är dock att det endast är materialframställningens klimatpåverkan som tas 

med här. Till detta tillkommer den energikrävande omarbetningen av materialet till själva 

förpackningen. Energibehovet varierar mellan 11-30 MJ/kg material, beroende på vilken typ 

av omarbetningsteknik som behövs för den aktuella plasttypen. Vad det bli för 

klimatpåverkan beror helt på vilken typ av energimix som ingår i konverteringsprocesserna. 

Utslaget bli helt olika beroende på om det endast används el från vattenkraft till processerna 

eller om det används fossila bränslen (Nilsson, Florén & Sonesson, 2009). 

4.6.2.2. Pappersförpackningar 

Pappersförpackningar förekommer i många olika former, men främst av kartong, papper eller 

wellpapp.  

Kartong och papper har i grunden en råvara som inte bidrar till någon ökad klimatpåverkan 

via CO2-bidrag om det förbränns. Hos pappersförpackningar ligger det mesta av materialets 

klimatpåverkan i energianvändningen vid tillverkning och då är det viktigt att se på olika 

produktionsanläggningars energianvändning och energieffektivitet samt vad de använder sig 

av för energimix för att fastställa ett godtyckligt antagande för klimatpåverkan. 

I tabell 7 nedan kan klimatpåverkan för tre olika typer av pappersprodukters framställning 

utläsas. Ökad klimatpåverkan som sker beror främst på om den är blekt eller inte. 

Från vagga till grind för jungfruligt pappersmaterial 

MG/Kraftpapper *0,277 kg CO2-ekv/kg material 

Oblekt säckpapper 0,128 kg CO2-ekv/kg material 

Blekt säckpapper 0,279 kg CO2-ekv/kg material 

*Medelvärde taget från två olika produktionsanläggningar  

Tabell 7. (Nilsson, Florén & Sonesson, 2009) 
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I tabell 8 redovisas falskartongs klimatpåverkan (Falskartong en typ av kartong som är falsad 

för att uppnå högre hållfasthet) hämtat från två olika databaser som skiljer sig något åt. 

EcoInvents databas är baserad på europeisk snittproduktion för energimix som mestadels 

består av fossila energikällor medan Cascade Djupafors bygger på högre andel klimatvänliga 

energikällor. 

Tillverkningsprocessens klimatpåverkan för falskartong: 

Cascade Djupafors (Klimatdeklaration S-EP-00031) 0,242 kg CO2-ekv/kg material 

EcoInvents databas 1,32 kg CO2-ekv/kg material 

Tabell 8. (Nilsson, Florén & Sonesson, 2009) 

För beräkningen av wellpapp, som är en mixad produkt av både jungfruligt material och 

återvunnet som bägge ses som koldioxid neutralt, används en europeisk genomsnittlig 

sammansättning: jungfrulig råvara 18 % och återvunnen råvara 82 %. I tabell.9 kan 

tillverkningsprocessen, omarbetningen av återvunnet material samt den totala klimatpåverkan 

utläsas (Nilsson, Florén & Sonesson, 2009). 

Klimatpåverkan av Wellpapp 

Råvara tillverkning 0,497 kg CO2-ekv./kg material 

Konvertering till wellpapp 0,067 kg CO2-ekv./kg material 

Totalt för Wellpapp 0,567 kg CO2-ekv./kg material 

Tabell 9. (Nilsson, Florén & Sonesson, 2009) 

Viktigt att notera är att värdena som kan utläsas i tabell.9 här ovan är att man antagit 

europeisk snittproduktion i energimixen och den består nästan uteslutande av fossila 

energikällor. Skulle man antagit nordisk produktion som har lägre fossila energikällor skulle 

klimatpåverkan troligen sjunka något.  

4.6.2.3. Jämförelse mellan plast- & papperförpackningar 

Vid jämförelse mellan plast och papper tydliggörs att nyframställning av plast och uttag av 

jungfrulig råvara är betydligt sämre än papper i många lägen. Sämsta värdet som är 

falskartong hamnar på 1,32 CO2-ekv/kg material medan bästa plasterna hamnar på 2 kg CO2-

ekv/kg material. Skillnad på nästan 0,7 kg CO2-ekv/kg material. Utifrån dessa siffror kan det 

konstateras att det utifrån ett klimatperspektiv är ganska viktigt att återvinna plasten. 

4.6.3 Regeringsuppdrag – Minskad förbrukning av plastbärkassar 

Under år 2015 antogs ett beslut av EU att alla medlemsstader ska minska sin förbrukning av 

plastbaserade bärkassar. Detta eftersom plastkassarna är ett ineffektivt resursutnyttjande 

samtidigt som de står för en stor del av nedskräpningen i vårt samhälle. Direktivet går i linje 

med avfallshierarkin, då det syftar till att förebygga uppkomsten av avfall genom åtgärder 

som bidrar till en bestående minskning av genomsnittsförbrukningen av plastbärkassar. Detta 
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ändringsdirektiv ger EU:s medlemsstater möjligheten att utforma åtgärder för att uppnå dessa 

mål. Åtgärder såsom inhemska minskning mål, ekonomiska incitament, förbud om införande 

på marknaden med flera (Naturvårdsverket, 2016d). 

Det finns två alternativa vägar som medlemstaterna kan välja för att uppfylla direktivet. Givet 

viss kan länderna välja att uppfylla båda målen om de vill. Det första alternativet är att 

uppfylla en genomsnittligförbrukning av tunna plastbärkassar på max 90 stycken per person 

och år senast 31 december 2019 respektive 40 stycken per person och år senast 31 december 

2025. Det andra alternativet innefattar att landet vidtagit sådana åtgärder att senast 31 

december 2018 tillhandahålls inga tunna plastbärkassar kostnadsfritt inom handeln 

(Naturvårdsverket, 2016d). 

Den svenska regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett förslag på ett 

styrmedel som kan bidra till att direktivets mål kan uppnås. Direktivet omfattar endast tunna 

plastbärkassar men regeringen vill också att styrmedlet ska innefatta tjockare plastbärkassar. 

Detta eftersom det ligger en risk i att denna förbrukning istället ökar med högre 

klimatpåverkan och resursförbrukning som följd (Naturvårdsverket, 2016d). 

Några kortfattade slutsatser från Naturvårdsverkets utredning kring direktivet: 

 Det krävs en beteendeförändring kring användandet av plastbärkassar såsom 

återanvändning av bärkassar samt att egna kassar tas med när inköp ska göras. 

 För att tunna plastbärkassar inte ska ersättas med tjockare bärkassar bör även dessa 

inkluderas i det nya styrmedlet. 

 Förslag på incitament är ett krav på de producenter som tillhandahåller plastbärkassar 

till konsumeter ett lägsta pris på 5 kr per plastkasse. 

 Andra allternativ såsom förbud, information och frivilliga avtal/överenskommelser har 

utretts med konstaterats som överflödiga. Dock är informationsspridning en viktig del 

för att underlätta införandet av styrmedlet. 

(Naturvårdsverket, 2016d). 
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5. Förstudie – Intervjuserie 

Intervjuserie är utförd med ett antal aktörerna i samhället, avfallsentreprenörer, bostadsbolag 

och kökstillverkare som på ett eller annat sätt berörs av en förändring i avfallshanteringen i 

Borås. 

5.1 Energientreprenör 

5.1.1 Eskilstuna Energi och Miljö 

EEM har som det tidigare nämnts i litteraturstudien optisk färgsortering, där man erbjuder 

villa, småhus och fritidsbostäder möjligheten att sortera sitt avfall direkt i hemmet. Då detta 

avfallssystem är en större variant av de som BEM är intresserade av att införa i Borås 

genomfördes ett studiebesök på EEM:s anläggning samt en intervju med, Kent Briby, 

produktionsansvarig. Detta för att undersöka deras utmaningar vid införandet av systemet 

2010. Intervjun med Kent Briby hittas i sin helhet bilaga.1 och sammanfattning av denna görs 

i samband med diskussionen. 

 
Figur 7. Tömning av sopbil med färgade påsar i EEM 

5.1.2 Borås Energi och Miljö 

Den tredje november 2016 skriver Borås tidnings regionalreporter Jan Lindsten i Borås 

Tidning att Borås Energi och Miljö lagt fram ett förslag till en ny sorteringsanläggning. 

Förslaget framförs eftersom det befintliga sorteringsverket behöver bytas ut på grund ålder. 

Då en inverstering i en ny maskin likväl måste göras vill BEM passa på att uppgradera 

anläggningen. En modernare maskin kan sortera större mängd avfall per timme och dessutom 

kan en nyare optisksortering identifiera fler färger på påsarna. Detta är BEM intresserade av 

då de vill införa en tredje avfallsfraktion för plast till hushållen i Borås (Lindsten, 2016). 

Förslaget har väckt en debatt bland Borås lokalpolitiker och invånare. Idén både ratas och 

hyllas, Kristdemokraten, Magnus Sjödahl, skriver i en insändare till Borås Tidning den 10 

november (2016): 

”Nu aviseras att ytterligare en plastpåse ska användas av hushållen för 

att sortera, ja juste, plast. Det är naturligtvis utmärkt att steg tas för att 
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öka källsorteringen och återvinningen. Men att bygga fast sig i ett 

system där användandet av plastpåsar ökar är fel väg att gå.” 

(Sjödahl, 2016) 

Sjödahl får svar av Moderaten Ulrik Nilsson som är första vice ordförande i 

BEM:s styrelse, den 16 november (2016):  

”I dag sker sortering i två fraktioner (två påsar). Vad vi nu gör är att 

på ett enkelt sätt erbjuda medborgarna att lägga till en tredje fraktion 

med plast. För den som redan i dag går till återvinningsstationen med 

plasten blir det mindre att bära, men för den (tyvärr) relativt stora 

grupp som inte sorterar plast blir det enklare, och därmed kan 

återvinningen av plast totalt öka (den som inte sorteras går i dag till 

förbränning) och i sammanhanget är plastpåsarna av betydelse, men 

inte avgörande. Plaståtervinningen ökar.” 

(Nilsson, 2016) 

Det tycks finnas många för- och mot argument i debatten kring att förändra och förnya 

avfallshanteringen i staden. För att skapa klarhet över varför och hur BEM vill göra denna 

förändring har en intervju med Anna-Karin Schön genomförts och den följer här nedan i näst 

kommande stycke. 

5.1.2.1. BEM:s tankegångar kring införandet av en tredje fraktion 

BEM har länge haft en intern diskussion huruvida det nuvarande insamlingssystemet ska 

bytas ut eller om det bör behållas. Resultatet av dessa diskussioner landade i att det gamla 

systemet med två avfallsfraktioner behålls, men att man utvecklar systemet med en tredje 

fraktion. Innan beslutet föll på detta gjordes en del utredningar och jämförelser mot andra 

insamlingssystem för hushållsavfall. En stor inverkan på beslutet var slåendes den upplevda 

nöjdheten med det nuvarande systemet i kommunen som ansågs vara mycket hög. Målet med 

att sortera bort plast i hemmet är att öka sorteringen för miljöns skull, genom att återvinna 

mer plast, men en annan aspekt är också att reducera plastinnehållet i avfallsbränslet och på så 

vis minska den fossila förbränningen. BEM har en satt vision om en fossilbränslefri stad, 

vilket medverkar till att man aktivt vill minska sin förbränning av plast i avfallspannorna 

(Schön, 2017). 

5.1.2.2. BEM:s tankegångar kring kostnader, vinster och inversteringar 

Eventuella finansiella vinster för införandet av detta system skulle till exempel kunna var en 

lägre utsläppsskatt på grund av minskad fossil förbränning, eller stigande inkomster via ökad 

återvinning av plast, utsorterad plast ges de ersättning för, satt utifrån det dagsaktuella 

oljepriset. Men dessa alternativ är inte något man valt att räkna på i dagsläget (Schön, 2017). 

En annan frågeställning som BEM ställs emot är tredje påsens påverkan på transporterna. 

Schön (2017) menar att inga utförliga beräkningar har gjorts på detta än men att då det redan 

finns mycket plast förpackningar i den vita påsen idag så hoppas man att den bara kommer att 

byta plats till den nya påsen och på så vis inte märkbart påverka fyllnadsgraden i sopbilarna 

och om de gör det så kommer det vägas upp med minskade körningar från 

återvinningsstationer/Återvinningscentraler (ÅVS/ÅVC) och som det ser ut idag planeras de 

inte för  att ta bort någon av ÅVS som samlar in plast.  
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5.1.2.3. BEM:s tankegångar kring användandet av plastpåsar 

Något som måste undersökas innan den nya påsen kan tas i bruk är dess utformning, då det är 

viktigt att plastpåsen är anpassad för det den ska innehålla. Påsen bör vara slitstark och inte gå 

sönder vid normalanvändning, samtidigt som den inte får vara för grov med avseende till 

miljön med tanke på resursanvändning. Givetvis bör inte påsen heller vara för dyr då den 

måste vara ekonomiskt försvarbar (Schön, 2017). 

Svårigheten med rätt val av påse är något som belystes i en studie gjord av Gunilla 

Henriksson för Waste Refinery, som är ett strategiskt nätverk för resurser ur avfall. Här har 

problematiken kring insamlingstekniker för matavfall i hushållen kartlagt. Studien har gjorts 

genom enkäter och intervjuer med brukare och personal som på något vis hanterar, 

transporterar eller behandlar matavfall. Vid analys av inkomna svar och kontakter har det 

visat sig att de nuvarande påsarna av både plast, papper och bioplast har sina brister. Flertalet 

av bristerna som förekommer för papper- och bioplastpåsen går att hänvisa till 

leverantör/tillverkaren av dem. Men de uppstår även problematik på andra håll i 

hanteringskedjan. Vanligen utgörs dessa problem av felsortering och felhantering av 

hushållen. Några av dessa problem hade gått att avhjälpa om rätt sorteringsutrustning för 

avfallet funnits i köket (Henriksson, 2010). 

Källsorteringsutrustning utformas idag av kökstillverkarna själva och de kan skilja sig åt 

ganska mycket och eftersom det inte finns någon standard för just källsorteringsutrymen och 

utrustning uppstår det en del svårigheter kring detta. Gunilla konstarterar detta i sin 

sammanfattning: 

”En fråga som inte knyts direkt till tillverkaren eller leverantören är 

frågan om standardisering av sorteringsutrustning i köket. Många 

kökstillverkare har idag egen källsorteringsutrustning under 

diskbänken där påsarna sällan passar in. Det leder till att påsarna 

används på fel sätt. Ett viktigt projekt kan därför bli att samla 

avfallsbranschen och köksleverantörer för att försöka få fram en 

lösning på detta.” 

(Henriksson, 2010 s.iii).  

BEM har som mål att minska sin användning av fossilbaserade material och kommer de fram 

ett bättre eller likvärdigt allternativ till de påsarna används idag, är BEM mer än villiga att 

byta ut dem. Önskvärt hade varit att kunna övergå till en bioplastpåse som fungerar med 

optisk sortering och i biogasprocessen (Schön, 2017). 

En kompletterande intervju med frågor angående valet av att börja med just en plastfraktion 

med Anna-Karin Schön, projektchef strategisk utveckling vid Borås Energi och Miljö finns i 

bilaga.2. 
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5.2 Bostadsbolag 

Nedan följer en presentation av medverkande företag i intervjuserien för bostadsföretag. 

Intervjuerna återfinns sedan i bilagorna 3-5. 

5.2.1 AB Bostäder Borås 

AB Bostäder i Borås är ett kommunalt bostadsbolag som grundades 1923. Företaget äger 

fastigheter i stadens alla stadsdelar. Något som också ligger i deras intresse är samarbeten 

med andra aktörer i staden för att skapa hållbarhet sett från likväl miljön, ekonomin och de 

sociala faktorerna. (AB Bostäder Borås, u.å.)   

 

Intervjun genomfördes med Carina Winroth, utvecklingsledare för social hållbarhet på AB 

Bostäder Borås och kan hittas i bilaga.3. 

5.2.2 Willhem 

Willhem är ett bostadsbolag med visionen att skapa trygga och trivsamma boenden. Deras 

verksamhet riktar sig mot hög kundservice, att vara attraktiva arbetsgivare och att skapa 

långsiktigt hållbara, välskötta bostadsfastigheter i ett fler tal utvalda tillväxtorter i Sverige 

(Willhem AB, 2013a). 

Willhem är känt för sitt koncept ”Willhemlyftet – Gammalt blir som nytt”, där bolaget jobbar 

med att höja standarden i äldre lägenheter till en nivå som är jämförbar med nyproduktioner. 

Denna renovering utförs då en hyresgäst flyttar ut ur lägenheten, innan nästa hyresgäst flyttar 

in (Willhem AB, 2013b).  

 

FAKTARUTA 
Antal lägenheter: ca.25 000 

Antal anställda: ca.200 

Ägare:  Första AP-Fonden 

Område:  Borås, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, 

Helsingborg, Jönköping, Karlstad, 

Linköping, Skövde, Stockholm, 

Trollhättan/Lysekil och Västerås 

(Willhem AB, 2013a) 

FAKTARUTA 
Antal lägenheter: ca.6 400 

Antal anställda: ca.117 

Ägare:  Kommunalägt 

Område:  Borås Stad 

(AB Bostäder Borås, u.å.) 
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Intervjun genomfördes med Kjell Andersson, förvaltare på Willhem Borås och kan hittas i 

bilaga.4. 

5.2.3 Bostads AB Ullsaxen 

Är ett mindre privatägt bostadsföretag som även verkar inom bygg- och förvaltningstjänster. 

De är verksamma i större delarna av Västsverige (Ullsaxen bygg & förvaltning, u.å.). 

 

Intervjun genomfördes med Karl Hjelmgren, tillförordnad VD på Bostads AB Ullsaxen och 

kan hittas i bilaga.5. 

5.2.4 Intervjusammanfattning för bostadsbolag 

Efter mötet med de olika bostadsföretagen kan det konstateras att det finns skaplig likvärdiga 

grundtankar kring avfallshanteringen. Alla tre bolag som intervjuats har fastigheter med två 

fraktionssystem, alltså svart och vit påse. Vissa fastigheter har fortfarande sopnedkast men de 

flesta har kärl placerade i anslutning till fastigheten, antingen direkt i byggnaden eller strax 

utanför. AB bostäder i Borås har även en del fastigheter som är försedda med djupbehållare 

som töms med mobil sopsug. 

Den vanligaste problematiken som förekommer är felsortering och nedskräpning. Alla 

bolagen har eller har försökt ha utökad kälsortering men ofta medför detta ett ohållbart 

merarbete för fastighetsskötarna. På grund av felsortering kan inte renhållningsarbetarna 

tömma källsorteringskärlen vilket leder till att fastighetsskötaren får lägga viktig arbetstid på 

att sortera om kärlen så de blir tömningsbara. Ullsaxen vill väldigt gärna jobba för att öka sin 

sortering i sina fastigheter, dels för miljön och dels för att minska avfallsmängden så de kan 

ha mindre kärl och på så vis få ner sin avfallstaxa. AB bostäder Borås har försökt med flera 

testomgångar med miljörum men fått avsluta dessa med utvärderingen att dessa inte fungerar 

på grund av nedskräpning och grovavfall som placeras där de inte ska vara, därför skulle de 

hellre se en annan lösning i form av bättre utbyggnad av ÅVS:er  i närheten av deras 

fastigheter.  

FAKTARUTA 
Antal lägenheter: ca.700 (280 i Borås) 

Antal anställda: ca.XX 

Ägare:  Privatägt 

Område:  Borås, Varberg, Gränna, Blidsberg, 

Rydal, Marbäck 

(Ullsaxen bygg & förvaltning, u.å.) 
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Figur 8. Felsortering i miljörum på Alvestagatan 17-19. Fastighetägare: Willhem. 

Förutom felsorteringsproblematik så förekommer det mycket nedskräpning i form av 

grovavfall. Det här är något som drabbar alla tre företagen ekonomiskt då det behövs mycket 

tid och personal för att frakta bort skrymande avfall som de boende lämnar kvar eller dumpar 

på olämpliga ställen.  Karl Hjelmgren, på Ullsaxen, har en intressant tanke angående 

nedskräpning i avfallsutrymmen. Han menar att det till viss del kunde bero på var man 

placerar sitt avfallsutrymme. Placeras de i källaren är det lättare att bära dit sin trasiga tv, 

medan om måste man gå över gården med tv:n, drar man sig mer för det, eftersom 

sannolikheten att någon ska se en ökar. En teori som Ewert at al. (2009) redogör finns en vis 

sanningshalt i med sin undersökning. Där, som tidigare nämnts i litteraturstudiens kapitel om 

”Felsorterade hushållssoppor - Plockanalyser och beteendestudier”, kunnat konstatera ett 

samband mellan större samhörighet med sina kring boende och fungerande sortering i högre 

utsträckning. 

Borås Stads avfallssystem bygger just nu på två 

stycken påsar där hushållsavfallet ska sorteras i. 

BEM ser till att leverera ut påsarna till 

fastighetsägarna som sedan ska se till att förse sina 

hyresgäster med dem. Willhem upplever ingen 

överhängande problematik kring påsarnas kvalité 

eller hur de förser sina hyresgäster med dessa. De 

ser inte heller något problem med att få ytterligare 

en påse att dela ut. Ullsaxen påpekar att de 

upplever att kvalitén på matavfallspåsen drastiskt 

försämrats, något som gör att det allt oftare går 

sönder i kärlen. Detta bidrar till mer luktproblem 

som drar till sig ohyra. Därför måste 

fastighetsskötarna allt oftare rengöra kärlen.  

Figur 9. Ett köksskåp i en lägenhet efter Willhemlyftet. Saknas ställning till sopkärl men 

kommer troligen installeras innan lägenheten hyrs ut eftersom detta är standard. 
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Figur 10. Svarta och vita påsar som distribueras ut i tvättstugan på Klintergatan 15 

(fastighetsägare AB Bostäder Borås).   

AB Bostäder Borås har en tydlig problematik med att förse sina boende med påsar. På vissa 

stadsdelar går det åt 5-7 påsar i veckan per hushåll medan i vissa områden går det åt hela 54-

55 påsar i veckan per hushåll. Ett problem man försökt lösa genom dialog med BEM för att 

göra påsen mindre attraktiv till annan användning. Något som lett till uppsnittade handtag och 

tunnare påsar. Men man hade också velat utveckla utdelningen av påsarna på ett bättre sätt. 

Idag läggs påsar fram i tvättstugorna så hyresgästerna kan förse sig själva. Något AB 

Bostäder Borås tycker fungerar bristfälligt i vissa lägen. 

Bostadsföretagens välvilja att utveckla sin avfallshantering syns tydligt i deras 

framtidsplanering. Ullsaxen vill försöka lösa utrymmesproblematiken vid en av deras 

fastigheter och ser därför över möjligheterna till att skaffa en djupbehållare som också kan 

minska problemen med lukt. Willhem har ett pågående testprojekt i samarbete med BEM, där 

man försöker utöka sorteringen i fastigheterna med miljörum. AB Bostäder samarbetar med 

BEM i två projekt, TJAFS och Verklighetslabbet som beskrivs djupare i litteraturstudien 

under kapitlet för ”Hållbarhetstänkande företag och projekt inom avfallshantering”. 

Då det troligtvis kommer att införas en tredje fraktion för hushållen i Borås Stad vill alla tre 

företagen hållas uppdaterade. Ingen har direkt vetat om detta och de känner allihop att de hade 

uppskattat om de hade fått följa med mer i processen, i alla fall informationsmässigt. De är 

alla stora kunder till BEM och vill att avfallshanteringen ska fungera så smidigt som möjligt. 

Dock är alla överens om att det överhängande ansvaret för informationsspridningen till 

hushållen om det nya systemet ligger hos BEM. De tycker att det främst ligger i BEM: s 

intresse att rätt avfall hamnar i rätt påse. Ullsaxen vill veta hur detta system kommer att 

påverka deras avfallstaxa och sedan agera utefter de. 

Inget av fastighetsägarna kan tänka sig att detta kommer att påverka dem genom att de måste 

ändra på sina befintliga köksutformningar. Men de kan tänka att de kan övervägas vid 

renoveringar i framtiden, men inte i nuläget.  

Willhem planerar sina renoveringar med sitt koncept Willhemlyftet något år i förväg. Då görs 

beställningarna av kök med mera, vilket gör att det blir svårt att korrigera dessa beställningar i 

efterhand. 
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Ullsaxen och Willhem tycker båda att ansvaret ligger hos köksleverantörer och liknande 

företag att hålla sig uppdaterade för att ligga i framkant och av utvecklingen inom 

avfallshantering. Detta för att de ska kunna erbjuda det som marknaden efterfrågar. 

5.3 Kökstillverkare 

Nedan följer en presentation av medverkande företag i intervjuserien för Kökstillverkare. 

Intervjuerna återfinns sedan i bilagorna 6-8. 

5.3.1 IKEA 

Företaget IKEA startades 1943 av lantbrukaresonen Ingvar Kamprad. Företagsnamnet är en 

förkortning av Ingvar Kamprads namn och Elmtaryd Agunnaryd som är adressen till gården 

som han bodde i. Från börja med cyklade Ingvar runt för att sälja tändsticksaskar som han 

köpte in billigt från Stockholm, som sedan började med att sälja juldekorationer och pennor. 

År 1958 öppnades IKEA:s första varuhus i Älmhult. Idag har IKEA cirka 300 varuhus i över 

26 länder. I alla IKEA varuhus har varorna svenska namn och i varuhusens matbutiker väljer 

man svenska matvaror (Svenskt Näringsliv, 2017). 

 

Intervjun genomfördes med personal på köksavdelningen på IKEA Linköping och till viss del 

även med hjälp av hemsidan. Intervjun återfinns i bilaga.6. 

5.3.2 Vedum Kök och Bad AB 

Vedum Kök och Bad AB, grundades av Viktor Lindberg 1919. Vedum är ett familjeföretag 

som ägs idag av bröderna Magnus och Niklas Efraimsson. Företaget har produktionsyta på 

32 000 kvadratmeter där det tillverkas runt 14 000 kök och 17 000 badrumsinredningar per år. 

Vedum är ett företag som utvecklar och tillverkar kök, badrum och tvättstugeinredningar 

(Vedum Kök och Bad, u.å.).  

FAKTARUTA 
Omsättning   : 32.7 miljarder euro 

Antal anställda: 155 000 anställda i 43 länder 

Ägare:  Stichting INGKA Foundation 

moderbolag  INGKA Holding B.V. 

största varuhus: världens fem största varuhus finns i 

Stockholm, Sydkorea, Shanghai 

Pudong Kina, Shanyang Kina och 

Tianjin i Kina    

(Svenskt Näringsliv, 2017) 
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Intervjun genomfördes med Rolf Andersson, Teknisk support Kök, vid Vedum Kök och Bad 

och kan hittas i bilaga.7. 

5.3.3 Kvik Borås 

Köksföretaget Kvik grundades 1983 av Knud Boel Troelsen på Jylland. Kvik är ett danskt 

märke som öppnade sin första butik år 1983 i Danmark, sedan år 1999 öppnades första 

butiken i Sverige, år 2002 öppnade Kvik sina butiker i Norge och Finland. Fram till år 2011 

hade Kvik butiker i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien, Färöarna, Thailand och 

Island. Kvik startades som köks tillverkare men idag säljer de även badrum och garderober i 

dansk design. Iden som låg bakom uppkomsten av köksföretaget var en förbättring av 

köksköpet, detta med anledning av de långa leveranstiderna, service och höga priser (Kvik, 

2017). 

 

Intervjun genomfördes med Carola Bernet, Kökskonsulent vid Kvik Borås och kan hittas i 

bilaga.8. 

5.3.4 Intervjusammanfattning av kökstillverkare  

Kraven på förbättrade lösningar inom avfallshanteringssystem ökar kontinuerligt hos de flesta 

kommunerna i Sverige. Detta sätter i sin tur press på olika aktörer i samhället bland annat 

energiföretag, bostadsföretag och inte minst kökstillverkare. Idag finns det ett antal 

kökstillverkare över hela landet med olika koncept och erbjudande till sina kunder. I detta 

arbete har det valts tre olika kökstillverkare som har fått svara på frågor som gäller bland 

annat leverantörers källsorteringsutbud och förbättringar i sopsorteringssystem.  

FAKTARUTA 
Omsättning   : Ca. 630 miljoner kronor under 2016 

Antal anställda: Ca.430 

Ägare:  Magnus & Niklas Efraimsson 

Område:  Göteborg, Linköping, Malmö, 

Stockholm, Uppsala, Vedum och över 

200 återförsäljare över hela landet 

(Vedum Kök och Bad, u.å.) 

FAKTARUTA 
Omsättning   : Ej angivet 

Antal anställda: Ca.1140 av dessa jobbar 240 i 

huvudkontoret i Danmark 

Ägare:  Svenska Stena  

Område:  Borås, Gävle, Göteborg, Halmstad, 

Helsingborg, Kristianstad, Kungsbacka, 

Malmö, Lund, Stockholm och 

Trollhättan  

(Kvik, 2017) 
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De intervjuade kökstillverkarna är Vedum, Kvik och IKEA. De tre leverantörerna har idag 

mer än en källsorteringslösning i sina koncept som de kan erbjuda sina kunder. Vedum har 

olika avfallssorteringar som båda kan monteras i deras diskbänkskåp. De har även 

avfallssorteringar som kan monteras i vanliga bänkskåp med lådor detta för att få möjlighet 

med plats till flera fraktioner. Vedum kan även erbjuda avfallssortering som är anpassade till 

miljöcertifieringssystemet BREEM i skåpbredderna 60 och 80 cm. Kvik har ett utbud med 

olika alternativ på skåpsutformning som är beroende av skåpsstorleken. För ett vanligt 60 cm 

skåp finns det möjlighet till en stor och två små lådor, medan i en 80 skåp finns det möjlighet 

till flera fraktioner till exempel två stora och två små, samt i en 30 skåp finns det möjlighet till 

två fraktioner.  

  

Figur 11. Ett 30cm skåp med möjlighet till två fraktioner och ett 60cm skåp med 

möjlighet till två små och en stor fraktion från Kvik Borås. 

 

Figur 12. Ett 80cm skåp med möjlighet varierat antal fraktioner från IKEA. 
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Ikea har ett brett utbud av källsorteringsutrustning i form av smarta förvaringslösningar, men 

när det gäller avfallssortering i kök erbjuder de endast en lösning som är i form av en 

källsorteringsbehållare som är anpassad till olika fraktioner i olika storlekar direkt i skåpet. 

Med anledning av att IKEA är ett globalt företag, kan deras utbud inte anpassas till lokala 

skillnader, medan Kvick och Vedum har ett bredare utbud när det gäller 

avfallshanteringssystem och har större möjlighet att anpassa sig till sina kunder. 

I samband med förändringar inom avfallshanteringar i kommunerna ökar även intresset av 

avfallssortering hos konsumenterna. Efterfrågan på om bra lösningar inom avfallssortering i 

kök har ökat, och det är en viktig fråga som diskuteras i samband med köksplanering, detta 

enligt alla tre köksleverantörerna. De efterfrågade egenskaperna är olika och är i de flesta fall 

anpassade till kommunens avfallshanteringssystem. Enligt kökskonsulenten på Kvik Borås 

var efterfrågan stor efter möjligheten till två fraktioner; en för den vita och en för den svarta 

påsen. Andra vill ha plats till fler än bara två fraktioner som till exempel för sortering av 

tidningar, vilket många gånger är inte möjligt detta med tanke på plats i skåpen. Hos både 

Vedum och IKEA upplevs efterfrågan efter flera fraktioner och storlekar på kärlen ha ökat. 

Efterfrågan om en mindre och inte lika djupt kärl till matavfallet har ökat hos IKEAs 

kökskunder. Detta med anledning av att påsarna till matavfallet ofta är mindre än restavfalls 

påsarna vilket orsaker problem genom att påsen åker ner eller går sönder i kärlen. 

Avfallssorteringslösningarna hos de tre undersökta köksleverantörerna är inte anpassade till 

region Borås men däremot erbjuder alla tre leverantörens avfallslösningar som passar till två 

eller flera fraktioner, vilket passar de olika kommunernas krav inklusive Borås Stad. 

De flesta köksleverantörerna jobbar utifrån ett koncept och utifrån det planerar de sina 

framtida beställningar. Att informeras om förändringar som kommer att ske i kommunen där 

de har sina butiker är till en fördel för att undersöka möjligheten till framtida ändringar som 

kan anpassas till konsumentens behov i den närmast kommande framtiden. Med anledning av 

att IKEA inte finns beläget i Borås Stad, kan inte en förändring i BEM:s avfallshantering 

påverka deras sortiment, medan både Kvik och Vedum anser det som en fördel att bli 

informerade om de framtida förändringarna inom kommunens avfallhantering. Idag anser 

kökstillverkaren Kvick att det finns möjlighet till förvaring av en tredje påse i deras skåp 

därför anses brist på informationen från BEM inte medverka till problem, medan Vedum kök 

anser det som en fördel med att få information om vad som kommer att gälla framöver så att 

de får en chans att kunna undersöka möjligheten till att lägga om sitt sortiment så att det 

passar för, i detta fall BEM:s framtida behov. 

Som tidigare nämnts har kraven på smarta avfallshanteringssystem ökat, detta både hos 

invånare, kommun och bostadsföretag.  Vedum samarbetar med olika byggföretag om hur den 

framtida avfallssorteringen skall utformas, detta med fördel för att kunna ligga i framkant med 

utvecklingen. På IKEA och Kvik är det oftast familjer och privata personer som planerar sina 

kök där ekonomin och plats för förvaring i köket prioriteras i första hand. 
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6. Enkätstudie 

6.1 Borås Energi och Miljös kundundersökning 2015 

BEM genomförde under vintern 2015 en större kundundersökning för att ta reda på hur 

avfallssystemet i Borås fungerade och hur deras kunder ställer sig till en flexiblare 

källsortering. BEM hade som mål att med hjälp av resultaten av undersökningen kunna 

sammanställa förbättringsåtgärder och projekt för att öka sin kundnöjdhet. Undersökningen 

utfördes av företaget Trawell i samråd med BEM. 

Undersökningen gjordes i form av telefonintervjuer med 300 medverkande som antingen 

bodde i lägenhet eller villa och spridda ålderskategorier. Frågebatteriet hade tidigare arbetas 

fram och bestod av en kvantitativdel där respondenterna fick betygsätta olika nyckelområden 

med en betygskala på 1-5 och en kvalitativ del som noterade spontana kommentarer som 

uppstod i samband med betygsättningen. 

I en sammanfattning av kundundersökningen kunde BEM konstatera ett Nöjd-Kund-Index på 

4,07 på en femgradig skala, ett resultat som man är stolta över men som man ändå vill jobba 

med för att kunna erbjuda sina kunder det de efterfrågar. 

Undersökningen visade också att 91 % hade besökt en ÅVC och 85 % en ÅVS i Borås Stad. 

Vid dessa anläggningar kunde det konstateras en del problem. Till exempel upplevde 20 % av 

de tillfrågade att återvinningsstationerna (ÅVS) i låg eller mycket låg grad var rena och inte 

nedskräpade. 

Av de 300 respondenterna var det 84 % som tyckte att det var viktigt att källsortera sitt avfall 

i hög eller mycket hög grad. Dock var det endast 76 % av de 300 svarande som upplevde att 

de själva källsorterade i hög eller mycket hög grad, alltså en differens på 8 procent enheter. 

Vid en följd fråga om vad som skulle kunna få de som redan sorterar att sortera mer noteras 

behov av bättre tillgänglighet till källsortering och efterfrågan av bättre kärl till källsortering. 

Vid frågan om vad som var den viktigaste anledningen till källsortering hamnade miljönyttan 

högst av fyra givna alternativ.  Minst viktig var kostnaden och övriga alternativ var enkelhet 

och flexibilitet. 

Över hälften av respondenterna (53 %) var i hög eller mycket hög grad intresserade av att bli 

erbjudna möjligheten till en mer flexibel källsortering och de mest positiva var bosatta i 

lägenhet i ålderskategorin 18-29 år. De minst positiva till detta var 70år eller äldre och bosatta 

i antingen lägenhet eller villa. Totala reaktionerna på detta kan utläsas i Diagram.4 här nedan: 
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17%

5%

12%

23%

30%

13%

Om Borås Stad skulle erbjuda möjligheten till en mer 
flexibel källsortering med utökade sorteringsmöjligheter. 

Skulle det vara intressan för ditt hushåll?

Inte alls

I låg grad

Varken eller

I hög grad

I mycket hög grad

Vet ej

 
Diagram 4. Fördelning av svar på fråga om intresse angående möjligheten att erbjudas 

mer flexibel källsortering. Data hämtad från Tradwell:s kundundersökning för BEM 

(Trawell AB, 2015) 

Av de som var positiva till idén och fann den intressant var det 54 % (73 respondenter) som 

skulle vara beredda att betala mer för denna service. 

6.2 Marknadsanalys – införande av en tredje avfallspåse 

I samband med det eventuella införande av en tredje påse fick Ctk (Chalmers 

Teknologkonsulter AB) fått i uppdrag av Borås Energi och Miljö i februari 2017, att utföra en 

marknadsundersökning för att utforska marknadens intresse och inställning till införandet av 

en tredje påse. För att kartlägga hushållens inställning till den tredje påsen utfördes en 

telefonenkät där 97 hushåll med olika antal personer i hushållet och olika åldersgrupper 

deltog i undersökning. 

 

Figur 13. Diagram över antal medlemmar i de hushåll som medverkat i undersökningen 

(CTK, 2017) 
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Undersökning bestod av totalt 9 frågor där en fråga var kvalitativ och 8 kvantitativa. Enligt 

undersökningen upplever majoriteten både att de har en bra kännedom kring källsortering och 

använder sig av de befintliga påsarna som idag består av en vit och en svart påse. Den andel 

som upplevde en osäkerhet kring avfallssortering hade främst svårighet med att sortera ut 

matavfall och plast, se diagram i figur 14. 

 
Figur 14. Cirkeldiagram till vänster visar hur de tillfrågade upplever osäkerhet kring 

svårsorterat avfall. Cirkeldiagram till höger visar hur de tillfrågade upplever osäkerhet 

kring något avfall (CTK, 2017)  

Enligt undersökningen är majoriteten positivt inställda inför införandet av den tredje påsen, 

men samtidigt upplever de någon form av hinder när det kommer till användning av den 

tredje påsen, se diagram i figur 15. En majoritet på 65 % anser införandet av en tredje påse 

skulle underlätta för dem medan 23 % anser att det inte skulle underlätta deras källsortering. 

De som ser ett hinder med att använda tre avfallspåsar är främst relaterade till brist på plats. 

 

Figur 15. Cirkeldiagram över hur de tillfrågade i undersökningen ställer sig till att 

använda sig av tre avfallspåsar (CTK, 2017) 
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Telefonundersökningen konstaterade att marknaden var positivt inställd när det gäller 

införandet av en tredje avfallspåse. Enligt undersökningen kunde konsulterna som utförde 

undersökningen uppleva att många av de deltagande kände en osäkerhet när det gäller 

sortering av plast. Undersökningen visar även att 67 % till 83 % kommer att använda sig av 

den tredje avfallspåsen, detta med en 95 % sannolikhet. Det finns en del farhågor och 

förbättringsförslag när det gäller användning av tre avfallspåsar. Platsbristen för användning 

av tre olika avfallspåsar är den största risken. Ett förslag som kan underlätta införandet av den 

tredje påsen kan vara en anordning där man kan hänga upp påsarna ansåg majoriteten vara en 

bra lösning. Hög kvalité på avfallspåsarna är mycket efterfrågat. Många strävade efter bland 

annat bättre kvalité på avfallspåsarna, större påsar och många hade påsar med handtag som 

önskemål. En andel av de som deltog i undersökningen hade som förslag om förbättring när 

det gäller information om till exempel om vad som händer med avfallet efter när den blir 

hämtad, information om hur avfallet ska sorteras i de olika avfallspåsarna samt förbättrad 

information printat på påsarna. Extra soptunnor och märkta soptunnor för synskadade samt 

lösning för papper, kartong, glas och metall fanns också bland förbättringsförslagen.  

Sammanfattningsvis har Borås Energi och Miljö fått in förslag på några områden som skulle 

kunna förbättras i samband med införandet av en tredje avfallspåse. Platseffektivitet vid 

hantering av avfall, förbättrad kvalité på avfallspåsarna och förbättrad information om 

avfallssortering och vikten av detta. 

6.3 Enkätstudie riktad mot villaägare i Borås stad 

Denna undersökning är gjord specifikt för detta arbete och är riktad mot villaägare i Borås 

stad. Enkätundersökningen består av ett antal frågor, där vi har valt att välja ut de frågorna 

som är mest relevanta för att kunna besvara detta arbetets syfte. Antalet personer som deltog i 

enkätundersökningen var totalt 50 personer som motsvarade 50 olika hushåll. Deltagarna 

valdes ut slumpmässigt från olika områden i Borås stad och i olika åldersgrupper. Men viktigt 

att notera är att ingen hänsyn togs till att åldersfördelningen skulle vara representativ för den 

genomsnittliga villa-/småhus- eller radhus- ägaren i Borås Stad, med andra ord är denna 

undersökning är endast ett stickprov. Enkäten som användes i undersökningen hittas i 

bilaga.9. 

Enligt enkätundersökningen besvarade 98 % av deltagarna att de anser att de källsorterade i 

hemmet och även att de använde sig av den vita och svarta påsen, se diagram 5.  

En av enkätfrågorna handlade om avfallstyper och vilken av dessa som deltagarna ansåg var 

absolut viktigast att sortera ut i första hand. Majoriteten av deltagarna valde plast som 

viktigast att sortera ut i första hand, sedan kom glas, metall, matrester och sist papper där 

endast 4 % tyckte att de var viktigt att sortera ut, se diagram 6. 
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Diagram 5. Fördelning över hur många 

som anser sig källsorterar. 

Diagram 6. Fördelning över vilken 

avfalls typ som deltagarna anser är 

viktigast att sortera ut.

Majoriteten av de medverkande hade en bra kännedom kring avfallssorteringen och en stor 

andel av deltagarna hade besökt en återvinningsstation den senaste månaden, se diagram 7. 

Det som var utmärkande var frågan som gällde kunskapen om vad som händer med 

hushållsavfallet efter att de blivit hämtat från hushållen eller ÅVS. Där upplevde en stor del 

av deltagarna, nästan 40 %, att de inte hade tillräckligt med kunskap om vad som händer med 

avfallet, se diagram 8. 

 

Diagram 7. Fördelning över hur många 

som besökt en ÅVS senaste månaden.  

Diagram 8. Fördelning över vilka som 

anser sig veta vad som händer med 

deras avfall. 
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Ett stort problem idag är att stora mängder av hushållsavfallet felsorteras och därför ställdes 

fråga om vad de medverkande gör med de avfall som de är osäkra på. En stor del av 

deltagarna svarade att de då slänger avfallet i fraktionen för brännbart, alltså i den vita påsen. 

Totalt 68 % av respondenterna svarade att de gjorde detta, se diagram 9. 

 
Diagram.9 Fördelning av hur deltagarna hanterar avfall de är osäkra på. 

Vid frågan om deltagarna hört talas om det eventuella införandet av en tredje avfallspåse i 

hemmet var det nästan varannan som hade uppmärksammat detta och kände till debatten 

kring det, se diagram 10. 

 
Diagram 10. Fördelning av hur många av deltagarna som hört talats om införandet av 

en tredje fraktion i Borås Stad. 

Överlag var de medverkande positivt inställda när det gällde införandet av platsinsamlingen 

direkt i bostaden. 
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Något som påpekades i samband med denna fråga var om man fortfarande skulle vara lika 

positivt inställd om införandet skulle påverka till exempel; avfallstaxan, kärlstorleken eller 

platsen i köket. De flesta tycker att det ändå är positivt med införandet, men det får gärna inte 

påverka avfallstaxan, se diagram 11. Några uttryckte viss oro för just platsbristen i bostaden. 

 
Diagram 11. Fördelning av hur deltagarna upplever införandet av en tredje fraktion i 

Borås Stad. 

Många hushåll upplever ett problem med plats och bra källsorteringsutrustningen i hemmet. 

När det gällde frågan om det av saknas bättre källsorteringsutrustning i köket svarade 

majoriteten, 78 % att de inte saknar det medan mindre än hälften, 38 % tyckte att de skulle 

kunna ha bättre källsorteringsutrustning i hemmet. 

 
Diagram 12. Fördelning av om deltagarna uppleveratt de är i behov av bättre 

källsorteringsutrustning i sin bostad. 
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6.3.1 Sammanfattning av enkätstudie riktad mot villaägare i Borås Stad 

Här nedan presenteras svaren från de 50 enkäterna som besvarats i denna enkätundersökning. 

Resultaten presenteras i procentform utifrån hur många av de 50 respondenterna som svarat 

det alternativet.  

Källsorterar du? 

Ja: 98 % 

Nej: 2 % 

Har du varit på en ÅVS den närmsta månaden? 

Ja: 88 % 

Nej: 12 % 

Har du varit på en ÅVC den närmsta månaden? 

Ja: 76 % 

Nej: 24 % 

Vet du vad som händer med ditt avfall efter du slängt de? 

Ja: 60 % 

Nej: 40 % 

Vilket av följande avfallstyper tycker du är viktigast att sortera ut? 
(numrera 1-5 med viktigast att sortera ut som nummer1, sedan resten i fallande ordning) 

Sammanfattning över de som placerat fraktionen som 1 (alltså viktigast att sortera ut) 

Pappersförpackningar: 4 % 

Matavfall: 7 % 

Plast: 19 % 

Metall: 9 % 

Glas: 13 % 

Känner du dig säker på hur de avfall du producerar hemma ska sorteras? 

Ja: 74 % 

Nej: 26 % 

Vad gör du med det avfall du är osäker på? 

Slänger i brännbart (vita påsen): 68 % 

Kollar upp det: 28 % 

Inget av ovanstående: 4 % 

Har du tillgång till FNI (fastighets nära insamling)? 

Ja, Miljöutrymme i anslutning till bostad: 21 % 

Ja, ÅVS nära bostaden (gångavstånd <0,5km): 65 % 

Nej: 14 % 

Upplever du någon av nedanstående avfallsproblematik? 

Långt till närmsta ÅVS: 4 % 

Problem med transporter till ÅVS/ÅVC (avsaknad av bil): 11 % 

För utrymmeskrävande i bostaden för källsortering: 6 % 

Överfulla, nedskräpade eller otrygga ÅVS: 31 % 
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Inget av ovanstående problem: 48 % 

Har du hört talas om införandet av en tredje fraktion i Borås? 

Ja: 48 % 

Nej: 52 % 

Hur känner du över införandet av plastinsamling direkt i hemmet? 

Positivt: 84 % 

Negativt: 8 % 

Vet ej: 8 % 

Är du nöjd med Borås Stads avfallshantering? 

Ja: 90 % 

Nej: 10 % 

Saknar du bättre källsorteringsutrustning i ditt kök? 

Ja: 36 %  

Nej: 78 %  

Vet ej: 6 % 
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7. Diskussion 

Borås Energi och Miljö vill införa en tredje avfallsfraktion för hushållen i Borås. Denna ska 

vara avsedd för plastinsamling. Anledningen till införandet är till viss del den negativa 

miljöpåverkan som plast orsakar i samband med avfallsförbränningen.  

En stor del av hushållsavfallet består idag av plast, där mycket kommer från privatpersoners 

konsumtion av främst plastförpackningar. Mängden förpackningar som konsumerades på den 

svenska marknaden uppgick under 2015 till 1.1 miljoner ton förpackningar, där 19 % av den 

totala mängden förpackningar var plastförpackningar. Av mängden tillförda 

plastförpackningar på den svenska marknaden gick 45 % till materialåtervinning, vilket 

uppfyller det nationella målet för materialutnyttjande som ligger på 30 %.  

En anledning till skillnaden på mängden förpackningar som konsumeras och den mängd 

förpackningar som återvinns beror troligtvis på att förpackningarna källsorteras inte på rätt 

sätt, vilket medför att de slängs fel och inte hamnar i insamlingssystemet. Istället så förbränns 

plastförpackningarna till nytta för energiåtervinning som ligger ett steg längre ner på 

avfallstrappan. 

Felsortering kan bero på att en del förpackningar består av flera olika material vilket gör det 

svårt för konsumenten att källsortera. I studien “Uncertainty regarding waste handling in 

everyday life” har man undersökt och belyst problematiken med osäkerhet kring källsortering. 

Henriksson, Åkesson, & Ewert (2010) konstaterar att många är medvetna om vikten av att 

källsortera men när osäkerhet och informationsbrist tas med i bilden så brister systemet och 

felsortering uppstår.    

I vår egen enkätundersökning ville vi undersöka närmare vad som händer med det avfall i 

hemmet som brukaren är osäker på. Vi ställde då frågan vad brukaren gör med avfall som hen 

är osäker på? Där svarade 68 % av de 50 deltagande att de slänger det i den vitapåsen, det vill 

säga i brännbart, istället för att kolla upp hur de ska sorteras. Ett beteende som tyder på att när 

kunskapen brister så väljer brukaren den enkla vägen. Något som Henriksson, Åkesson och 

Ewert (2010) intygar i sin undersökningsstudie där en av slutsatserna landar i att minskad 

osäkerhet hos individen som sorterar ger ökad återvinning i samhället i stort.  

Även i BEM:s marknadsanalysundersökning inför införandet av en tredje avfallspåse har man 

kunnat konstatera att de flesta var positiva till en tredje fraktion i hemmet men att osäkerheten 

kring just plastinsamling är stor. Ser man till Åkesson, Henriksson och Ewert (2009) studier 

konstarterars just denna problematik som ett av de större problemen inom källsorteringen i 

Sverige. Därför måste en stor insats läggas på just kunskapsökning inom detta för att 

minimera felsorteringen. En insats som borde påbörjas innan själva införandet för att ge så bra 

utfall som möjligt. 

Förpackningsindustrin är här också en del av problemkomplexet. Ett problem som 

konstaterats i litteraturstudien är att det är svårt att återvinna plast. Dels för att plast ingår i 

kombination med andra material och dels för att det finns så många olika typer av plast som 

inte alltid går att återvinna. Då är ju fråga varför det tillverkas förpackningar som inte går och 

återvinna?  
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Förutom plast finns det också en stor konsumtion av papper i samhället. Här är det intressant 

med följande frågeställningar:  

 Varför har BEM valt att först införa en fraktion för just plast?  

 Vad är anledningen till att BEM vill börja med att sortera ut plast från hushållsavfallet 

i första hand?  

När det gäller klimatpåverkan finns det en studie (Nilsson, Florén & Sonesson, 2009) där man 

jämför papper med plast. Där ser man tydligt att uttag av jungfruliga råvaror och 

framställning av plast är betydligt sämre än papper i många lägen. 

Men tittar man också närmare på varför just plasten valts ut kan man också se att BEM har en 

vision där man vill se Borås som en fossilbränslefri stad. Att separera ut plast från 

hushållsavfallet bidrar till en minskad fossilförbränning i avfallsförbränningen, vilket är ett 

steg i rättriktning mot BEM:s vision. 

En annan frågeställning som då blir intressant är: Vad som kommer att hända med plasten 

som samlas in? Är insamling av plast och sedan transport av den till en annan stad eller annat 

land en lösning om den ändå inte kan återvinnas? Att skicka plasten vidare för att låta någon 

annan förbränna den känns inte som en lösning på problemet utan är bara en förskjutning av 

ansvaret. 

Som det tidigare nämnts är avfallsförbränningen i Sverige idag befriad från bränsle och 

utsläppskatter. Detta innebär att de avfall som idag används som bränsle har bättre 

ekonomiska förutsättningar än andra typer av bränsle. Att förbränna plast är idag billigare än 

att återvinna den, vilket är en förklaring till varför förbränningsmängden av plast är högre än 

återvinningen.  

Hur skulle införande av en förbränningsskatt på fossilt brännbart avfall påverka 

avfallshanteringssystemet i Sverige? Enligt en rapport inom forskningsprogrammet hållbar 

avfallshantering som är finansierat av Naturvårdsverket (Finnveden, 2007) pågår det 

diskussioner om införandet av förbränningsskatt på fossilt brännbart avfall detta för att öka 

plaståtervinningen. För att det ska fungera krävs införandet av ett mätningssystem som kan 

utföra mätningar på mängden fossilt avfall. Om energi och koldioxidskatter skulle införas för 

avfallsförbränningen på samma sätt som andra fossila bränslen, skulle detta motsvara 3000 kr/ 

ton avfall och på de fossila fraktionerna från hushållsavfallet skulle det motsvara 400-500 kr/ 

ton osorterat hushållsavfall (Finnveden, 2007). Detta skulle helt klart öka konkurrenskraften 

mellan förbränning och återvinning av material. Om detta skulle bli verkligt är en tredje 

fraktion till en tydlig fördel för BEM.   

I vår förstudie har vi varit i kontakt med olika aktörer på marknaden för att analysera hur de 

upplever avfallssystemet i dag och hur de tror att de kommer påverkas på olika sätt. 

För bostadsbolagen i Borås kan felsortering, nedskräpning och grovavfall ses som stora 

problemområden som kostar bostadsbolag väldigt mycket. Alla tre intervjuade bostadsbolag 

har mer eller mindre försökt att utöka sin källsortering men ofta har det resulterat i ett 

ohållbart merarbete för fastighetsskötarna.  

Bostadsbolagen vill gärna få till ett hållbarare avfallshanteringssystem som kan får bort 

eventuella diskrimineringar och samtidigt lösa deras problem med nedskräpning i form av 

grovavfall. Pågående projekt såsom TJAFS som försöker utveckla avfallshanteringen så att 
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bilberoendet kan fås bort ur systemet är en kreativ lösning där man hoppas uppnå bättre 

socialhållbarhet.  

Påsarnas distribution och kvalité i det befintliga avfallssystemet är också något som är 

intressant att uppmärksamma. Att införa en tredje påse kommer öka mängden användning av 

plastpåsar som redan idag är högt i några områden i Borås stad. Påse åtgången skiljer sig 

mellan 5 stycken upp till 55 stycken påsar per hushåll och vecka och skiljer sig mycket 

beroende på område. Hur detta påverkas med en tredje påse är något som är intressant att titta 

närmare på. Tanken med införandet av en tredje påse är ju just att sortera ut plast från 

hushållsavfallet. Att göra detta med ännu en till plastpåse väcker dock en del tankar. Ser man 

till avfallstrappan vill man ju allra helst minska plast användningen. Det nya EU direktivet 

från 2015, vill minska vår användning av just plastbärkassar då de ligger i linje med 

avfallshierarkin genom att förebygga uppkomsten av avfall. Naturvårdsverket (2016d) har 

genomfört en undersökning för att finna åtgärder för hur man ska kunna minska 

användningen av plastbärkassar i Sverige. Är då ett avfallshanteringssystem som binder upp 

samhället till ännu påse rätt väg att gå? 

Idag finns det lösningar som skulle kunna vara intressanta för Borås Stad när det gäller 

återvinning av plastpåsar. PANTAPÅSEN och miljösäck är två alternativ för återvinning av 

plastpåsar. Miljösäck erbjuder möjligheten till att återvinna förpackningsfilm av polyeten och 

sedan återanvända till nya plastsäcker. Detta innebär en stor vinst för miljön i form av mindre 

koldioxidutsläpp. PANTAPÅSEN är ett annat alternativ till att ändra inställningen till 

plastpåsen hos konsumenten. Idag värdesätts inte plastpåsen lika mycket som till exempel 

PET-flaskor men med införandet av ett pantsystem kan värdet av plastpåsen höjas samt 

konsumtionen av plastpåsen minska. 

Inför Införandet av ett nytt system i staden är det viktigt att involvera alla aktörer som kan 

påverkas. I detta fall är bostadsbolagen, kökstillverkarna och stadens invånare viktiga aktörer 

när det gäller införandet av en tredje avfallspåse. Idag finns det brist på information till dessa 

aktörer. Detta kan bero på att BEM fortfarande ligger i planeringsstadiet. Men vi tycker ändå 

att detta kan vara en nackdel då dessa aktörer kan ha bra lösningar och förslag inför denna 

förändring.  

Något annat vi upplevt i våra intervjuer med bostadsbolagen är att de gärna vill hjälpa till för 

att öka källsortering, men i slutändan så ligger det egentligen inte i deras intresse vad som 

ligger i avfallspåsarna. Det som är viktigast för dem är egentligen bara att avfallet hämtas och 

forslas bort från fastigheterna. Men skulle man jobba hårdare med dialogen till 

bostadsbolagen och bygga upp en starkare relation så tror vi att detta skulle stärka 

engagemanget att faktiskt öka intresset för andra lösningar hos företagarna.  

Stadens invånare är viktiga för att ett avfallssystem ska fungera. Det är de som avgör ifall det 

kommer att lyckas eller misslyckas eftersom det är de som ska utföra sorteringsarbetet.  

Det finns många studier om olika styrmedels inverkan på beteenden hos konsumenterna. De 

flesta studierna som gjorts är gjorda på redan befintliga styrmedel, men det som skulle vara 

intressant är att utföra studier och utvärdera eventuella framtida styrmedel och deras effekter. 

Finns det incitament man kan införa för att ändra på människors beteenden kring 

avfallshantering? I vår enkättundersökning visade det sig att många var positiva till 

förändringar i avfallssystemet, men endast så länge som det inte skulle påverka dem 

ekonomisk. Något som till exempel en viktbaserad taxa skulle kunna bidra till. I Linköping 

har det viktbaserade avgifterna faktiskt medfört en minskning av den totala mängden insamlat 
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hushållsavfall per invånare och år, jämfört med riksgenomsnittet (Renhållningsförordningen, 

2006). 

I Andresson et al. (2011) har gjort ett försök till detta och det skulle vara intressant om man 

kan utvärdera deras resultat i samband med införandet av den tredje avfallspåsen. Gick deras 

förutspådda resultat ihop med verkligheten? Är detta en fungerande metod som kan tillämpas 

i fler studier i framtiden? 

Trots att inget av bostadsbolagen anser att de kommer påverkas av det nya systemet, finns 

frågan kvar om så blir fallet? Intressant är att bostadföretagen tycker att ansvaret ligger hos 

kökstillverkarna att ta fram smarta lösningar när det gäller källsorteringslösningar i hemmet. 

Men det är inte kökstillverkarna som är direktkunder till BEM. Frågeställningen blir då: 

Ligger ansvaret verkligen hos kökstillverkarna?  

Här är det intressant att undersöka var ansvaret ligger för att tillhandahålla ett bra 

källsorteringssystem. Är det hushållet, bostadsbolaget kökstillverkaren eller kommunen? Idag 

menar bostadsbolagen att de vill att hushållet anskaffar egen källsorteringsutrustning. Detta är 

inget som de som företag vill investera i, men vore inte det intressant om de tog på sig den 

rollen lite mer? Eller ska det till och med vara kommunen som ska ta det samhällsansvaret 

och erbjuda smarta källsorteringslösningar i bostaden, detta för att underlätta och främja 

socialt ansvar på ett miljömässigt sätt? 

Det pågår ett ökat intresse för smarta källsorteringssystem bland kunderna hos 

kökstillverkarna just nu. Dock kan vi konstatera att det konkurreras mellan utrymme för 

förvaring och ekonomin gör att kunderna ofta väljer bort en smidig källsorteringslösning. 

Smarta källsorteringssystem kostar och är ofta platskrävande i bostaden. De flesta 

kökstillverkarna har bra lösningar som kan anpassas till olika avfallssystem runt om i landet, 

men tyvärr behöver kunden oftast välja mellan mer plats till förvaring och källsortering i 

köket.  Här är det vanligtvis plats för förvaring som vinner det valet.  

Konkurrensen är stor mellan kökstillverkarna där alla vill vara först med bra 

avfallshanteringssystem och ligga på topp. Där bland annat Vedum erbjuder 

avfallshanteringssystem som är anpassade till miljöcertifieringssystemet BREEM. Det är 

positivt men är det systemet skräddarsytt för varje enskild kommuns lösning för avfall? 

troligen inte. 

Tyvärr utvecklar de flesta kökstillverkarna källsorteringssystem som i de flesta fall endast är 

anpassad till deras egna kök. Borde inte företagen ta ett mer miljömässigt ansvar och utveckla 

utrustningar som är anpassade till lite mer standard kök? Eller är detta något som kommunen 

borde ta på sig och ta fram en anpassningsbar standardlösning? 

Efter vår enkätundersökning har vi noterat att de flesta deltagarna är positivt inställda till ökad 

sortering direkt i hemmet och de välkomnar en tredje fraktion. Men frågor om hur det 

kommer att påverka dem väcks. Kommer detta påverka deras avfallstaxa, kärlstorlek, plats i 

köket och hur kommer påsens storlek och kvalitén att vara? 

De flesta tycker att införandet ändå är positivt så länge avfallstaxan inte höjs. Respondenterna 

i undersökningen var villaägare där de flesta tyckte att de redan var duktiga på att källsortera 

hemma och att de sorterade ut plast. Fördelen med plastsortering direkt i bostaden är att man 

kan slänga plasten direkt i sopkärlen med smutsiga och kladdiga matförpackningar inte ska 

hamna i källsorteringen. Många åker inte till ÅVS:en varje dag och då finns risken att dessa 
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förpackningar kan börja lukta. Har man möjligheten att slänga soporna direkt så blir man av 

med detta eventuella luktproblem. Nackdelen kan dock vara att kärlstorleken kan påverkas 

med andledning av att plastförpackningar kan vara ganska utrymmes krävande. 

Idag kan det upplevas att det råder en viss konkurrens mellan olika kommunen när det gäller 

utveckling av avfallssystemen. Syftet med att utveckla och förbättra systemet är för att uppnå 

en mer hållbar hantering av hushållsavfall för människan och miljön. Kommunerna jobbar 

internt för att minska avfallsmängden i den egna kommunen, trots att de har samma nationella 

mål som ska uppfyllas. Varför inte införa ett standardiserat avfallshanteringssystem som kan 

fungera över hela landet? På så viss skulle man kunna undvika problem i samband med att 

människor flyttar över kommun gränser och liknande. Beteendet är ju svårt att förändra hos 

människor därför skulle vi i Sverige kunna gynnas av att ha någon form av likartat system 

över hela landet. Nackdelen med att införa ett standardiserat system kan vara att man tappar 

konkurrens kraften och det innovativa tänkandet som kan driva avfallshanteringsutvecklingen 

framåt. Från andra hållet skulle ett väl utvecklat och beprövat avfallshanteringssystem kunna 

vara till stor fördel när det gäller att sälja systemet till andra länder. Detta är dock inte så 

aktuellt då kommunerna inte har som mål att driva avfallssystemet affärsmässigt. Däremot 

kan det vara intressant för entreprenörer på marknaden för insamling och behandling som är 

intresserade av utvecklingen som ger goda affärer i Sverige och utomlands.  
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8. Slutsats  

Det är viktigt med informationsspridning kring förändringa i avfallshanteringen. Denna 

information måste kommuniceras ut till alla berörda aktörer i samhället i ett tidigt stadie. Att 

involvera aktörerna redan i planeringsstadiet kan bygga en grund till ett större engagemang, 

samtidigt som det skulle stärka relationerna mellan avfallsentreprenörerna och de olika 

aktörerna.  

En bra kommunikation bidrar till samförstånd och mindre missuppfattningar. Osäkerhet och 

informationsbrist kring källsortering bidrar till att mycket hamnar i den brännbara fraktionen 

idag. Totalt 68 % av de tillfrågade i enkätundersökningen svarade att de slänger avfall som de 

är osäkra på i den vita påsen (brännbara). I dagens läge råder det delade meningar om vart 

ansvaret ligger för att tillhandahålla ett bra källsorteringssystem. Frågan om fortfarande ligger 

hängande är vart ansvaret ligger. Ligger det hos hushållet, bostadsbolaget, kökstillverkaren 

eller kommunen? Detta är något som skulle vara intressant att titta närmare på i framtida 

studier. 

Idag finns det en stor åtgång på påsar i Borås Stad som är uppbundet till avfallshanteringen. 

Tanken med införandet av en tredje fraktion är att öka sorteringen av plastförpackningar från 

hushållen. Att göra detta med ännu en plastpåse väcker en frågeställning om det är rätt väg att 

gå. Om man ser till avfallstrappan, vill man allra helst minska plastanvändningen i första 

hand. Att minska materialanvändningen står högre än att materialåtervinna i avseende till 

hållbarhet. Dock är återvinning ett steg högre upp än energiåtervinning. Men vidare 

utveckling inom just användingen av påsar bör ses över i framtiden. Förpackningsindustrin är 

idag en del av problemkomplexet. Detta med anledning av det tillverkas plastförpackningar 

idag som inte går att återvinna. 

För att ändra på detta krävs stora ändringar i basstrukturen i samhället samt inom själva 

förpackningstillverkningsindustrin. Ska ett företag kunna miljömärka en icke återvinningsbar 

förpackning för att den är tillverkad miljövänligt? Att se över och forma om branschen skulle 

kräva stora resurser men det kan vara ett nödvändigt ont för den framtida konsumtionen av 

plastförpackningar. 

Vidare slutsatser: 

 Felsortering kan bero på att en del förpackningar består av olika material vilket gör det 

svårt för konsumenten att källsortera. 

 Det nuvarande avfallssystemet i Borås stad upplevs av bostadsbolagen ha brister i form 

av mycket nedskräpning, felsortering och grovavfall, vilket bidrar till onödiga och 

kostsamma utgifter. 

 Pågående projekt såsom TJAFS som försöker utveckla avfallshanteringen så att 

bilberoendet kan fås bort ur systemet en kreativ lösning som ökar den sociala 

hållbarheten. 
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 Det skulle vara intressant att utföra studier och utvärdera eventuella framtida styrmedel 

och deras effekter när det gäller införandet av ett nytt system, i detta fall en tredje 

avfallspåse till hushållen. Studien skulle kunna ta upp frågeställningen om det finns 

det incitament man kan införa för att ändra på människors beteende kring sin 

avfallshantering. 

 Kökstillverkarna erbjuder bra lösningar för källsortering i hushållen som går att anpassa 

till olika avfallssystem. 

 Bostadsbolagen tror sig inte påverkas av införandet av en tredje avfallsfraktion. På så 

vis ligger det inte i deras planering att anpassa sig efter förändringer hos en energi 

entreprenör. Denna känsla är något man skulle kunna påverka genom att involvera 

dem mer i utvecklingen av avfallshanteringen.  

 Respondenterna i enkätundersökningen hade flera olika frågor bland annat hur deras 

avfallstaxa, kärlstorlek och plats i köket kommer att påverkas. De ställde sig också 

undrande över hur den kommande påsens storlek och kvalité kommer vara. Frågor 

som kan vara viktiga att besvara inför införandet av en tredje fraktion. 

 Från samanställningarna över enkätundersökningarna kan det konstateras att 

respondenterna upplever sig källsortera bra samt att de har en god kännedom om hur 

stadens avfallssystem fungerar. Men eftersom detta inte fungerar finns det antingen 

avsaknad av motivation eller information hos allmänheten. 
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Bilaga.1 

Eskilstuna Energi och Miljö 

Intervju med Kent Briby, Produktionschef vid Eskilstuna Energi och miljö, genomförd vid 

personligt möte den 26 april 2017. 

Hur ser avfallshanteringen ut i de hushåll som inte har färgsortering? 
Idag är det 16 000 villor och cirka 4 000 fritisbostäder som har möjligheten att ansluta sig till 

färgsorteringen. Av dessa är de 98 % som valt att ansluta sig.  

När det nya systemet infördes så gav man dessa hushåll tre olika valmöjligheter. Det första 

alternativet var att uppgradera sig till färgsortering med 6 fraktioner i hemmet. 5 stycken 

fraktioner för sorterat avfall och 1 för brännbart restavfall. De andra allternativet var att 

endast sortera ut matavfall och sedan sortera de återstående faktionerna själv och köra dem till 

en ÅVS. Självklart ingår även här en brännbar fraktion för dessa hushåll.  Dessa två alternativ 

fås för samma taxa men det sista alternativet, som innebär helt osorterat avfall med ingen 

utsortering av matavfall, straffas med en dubbel taxering. Av de 2 % som valt att inte 

färgsortera är det endas ett fåtal som valt att ha helt osorterat avfall. 

Under 90-talet satsade Eskilstuna stort på sin avfallshantering i flerbostadshus områdena och 

man byggde ut tillgången till miljöhus och ÅVS kraftigt. Upp till 80 % av dessa områden har 

miljöhus eller liknande ute på gården. Då sorteringen upplevs god och infrastrukturen 

fungerar bra kring detta system så valde man att inte ändra systemet för flerbostadshus.  

 Hur fungerar det i sorteringsanläggningen när hushållen har olika? 

o Separeras de eller sorteras de i samma verk?  

o Enskilda transporter?  

Vi kör endast avfall från villor i den optiska sorteringen så det är helt andra bilar som tömmer 

flerfamiljsbostadshusen. Villor som inte vill ansluta sig till det optiska sorteringssystemet åker 

ändå med i samma process. De hushållen ska dock tillskillnad från de anslutna hushållen åka 

med sitt utsorterade avfall själva till ÅVS. Så i deras kärl kommer det endast vara brännbart 

och matavfall och därför behövs inte avfallet separeras vid körning genom sorteringsverket. 

Man behöver inte heller separera rutterna för sopbilarna, det enda man får särskilja är 

körningar från verksamheterna. Detta för att underlätta arbetet i anläggningen. Från 

verksamheter förekommer de ofta större bitar av löst material och de kan lätt sätta sig på 

tvären och stoppa upp anläggningen. Så då går de snabbare och smidigare att köra dessa lass 

för sig. 

För att effektivisera våra fjärrtransporter från Örebro och Strängnäs har vi fixat 

uppsamlingsstationer för omlastning av avfallet innan det körs till Eskilstuna. På så vis slipper 

man köra en enskild sopbil utan man kan köra en större lastbil med högra lastnings kapacitet 

och genom detta dra ner på antalet körningar. 

Den optiska färgsorteringens för- och nackdelar? 
 Slängs det i fel påsar? 

Givetvis så före kommer en del felsortering. I vår sämsta påse (pappförpackningar) har vi 80 

% rätt sorterat och i våra bästa påsar (matavfall och tidningar) har vi cirka 90 % rena 

fraktioner. Färgsorteringen har bidragit till att vi har kunnat minska den brännbara fraktionen 
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ungefär 50 % i vår anläggning. Intressant att notera är dock att insamlingen från ÅVS inte 

minskat nämnvärt. Detta tror vi beror på att större och mer utrymmeskrävande förpackningar 

fortfarande körs till ÅVS. Troligen för att man inte fylla sitt sopkärl för fort.  

Dock har vi just nu en dialog med hushållen angående glas sortering. Idag måste 

villahushållen åka iväg till ÅVS med sitt glas. Något som tagits upp av en del kunder, då de 

endas behöver åka med glaset men inget annat.  

Glassortering skulle gå att föra in i systemet med då skulle de behövas en vadderad påse till 

detta, vilket betyder att denna skulle bli ganska så dyr. Så i dags läget funderar vi på nu är att 

eventuellt erbjuda kunderan glassortering direkt i hemmet med då i så fall som en 

tilläggstjänst vi då tar lite extra betalt för.  

 Utrymmeskrävande? 

När systemet skulle införas fick vi många kritiker som menade på att de kommer inte fungera 

och att de skulle bli för utrymmeskrävande för hushållen. Men det visade sig att de skulle 

fungerar bra. 

Innan färgsorteringen så samlade vi in ungefär 8 000 ton avfall från villor och fritidsbostäder. 

Nu samlar vi istället in 8 500 ton avfall som istället bättre sorterat. Det enda som skett är en 

omfördelning avfallet i soptunnan. Samma avfall fast de ligger i olika påsar. 

 Vilka logistiska problem har man stöt på? 

Det fanns en viss oro att det skulle bli trångt och svårhanterat för hushållen. Men vi valde att 

låta kunderna få utforma sina egna lösningar. Det enda vi gjorde innan införandet av systemet 

var att gå ut mot de närliggande verksamheterna kring Eskilstuna för att informera om vårt 

införande och uppmanade dessa att vara förberedda på ökad efterfrågan för bättre 

källsorteringslösningar.  

En spännande sak vi nu får uppleva i och med vårt system är att företag som håller på med 

nyproduktioner i vårt område kontaktar oss för konsultation över hur de ska utforma 

lägenheter, eller andra boende former, på bästa sätt för att avfallshanteringen ska fungera. 

Vilket såklart är väldigt bra för oss då det bidrar till att vi kan vara med och påverka. 

 Kundnöjdheten? 

Efter en kundunderökning gjord av oss 2013 och 2015 i Eskilstuna och Strängnäs området 

kan vi påvisa att kundnöjdheten har ökat. Över 83 % anser att färgsorteringen av 

förpackningar och matavfall direkt i hemmet är bra och endast 2 % tvivlar på konceptet. Över 

90 % av brukarna av systemet tycker också av vår löpande information och kommunikation 

bra eller mycket bra. 

 Upplevs sorteringen bli högre i dessa hushåll och upplevs fraktionerna renare? 

Eskilstuna har inget som tidigare system som man kan jämföra med, men överlag så upplevs 

färgsorteringen mycket positivt.  Via de plockanalyser som vi gjorts kan de konstateras att 

fraktionerna bli renare och renare. Systemet bli helt enkelt mer inarbetat och kunskapen ute i 

hushållen ökar med tiden. Den sämsta påsen (papperförpackningar) låg förut på 70 % ren 

fraktion. Nu ligger den som tidigare nämnts på cirka 80 % en klar förbättring. 
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 Försörjningen av påsar? 

När vi började med färgsorteringen så försökte vi först utforma försörjningen av påsar på så 

vis att renhållningsarbetarna skulle dela ut dessa. Men här uppstod det snabbt problem. 

Påsarna tog för mycket plats i bilarna. Vi försökte även med att ha en följebil som endast 

skulle skötta utdelningen av påsar. En mycket dyr lösning som inte sågs som hållbar. Men 

tillslut så fann vi lösningen i att låta Postnord kör ut påsarna till hushållen. De positiva med 

detta är att postbilen kommer varje dag vilket underlättar utdelningen av påsarna. Istället för 

varannan vecka kan påsar fås inom ett kortare spann på endast 4-5 arbetsdagar.  

o Annan problematik kring just påsarna?  

Ibland används fel påse till fel sorts avfall och ibland så används vissa påsar med snarlika 

färger till brännbart avfall. Detta finns nämligen en del butiker som har vissa färger på sina 

påsar som gör att de lätt då sorteras fel i vår anläggning. Kameran i verket går att justera 

ganska så snävt mot just en specifik färg, men då är vi rädda för att den då kommer missa 

massa påsar i stället. Detta på grund av att de kan förekommer en del färgvariationer på 

påsarna från tillverkaren men också att det kan förekoma en vis färgreflektion från innehållet i 

påsen. 

o Vad är påsarna gjorda av?  

Just nu tillverkas våra påsar i Tyskland och tyvärr så innehåller de ingen återvunnen plast. 

Något vi nu önskar i vår nya upphandling vi har ute nu.  

Det finns ett företag i Norrköping vid namn Miljösäck, som jobbar mycket med återvunnen 

plast. I deras påsar försöker de endas tillsätta 10 % jungfruligt material. De hade en idé där de 

skulle vilja ta tillvara på våra påsar efter påsrivaren (den som river upp påsarna för att få bort 

plasten runt innehållet) i anläggningen och köra tillbaka till deras fabrik för att sedan göra nya 

påsar. 

 Påverkan för de ekonomiska för företaget? 

Vi har ju minskat vårt material till förbränning med 50 procent vilket är mycket positivt. I 

Eskilstuna har vi inga avfallspannor utan vi kör brännbart till Västerås och då måste vi stå för 

transporten samt betala Västerås 415 kronor per ton avfall vi levererar till dem. Viktigt att 

notera att detta är vad vi får betala idag (april 2017) men det är en kostnad som kan ändras 

över tid. 

Av de avfall vi samlar in från villor och fritidsbostäder (8 500 ton)består cirka 30 % av 

matavfall. Detta rötar vi till biogas som sedan uppgraderas till fordons gas. Eskilstunas bussar 

körs på denna fordons gas och den säljs också i vår publika station. 

o Insamling av plast till återvinning?  

Tyvärr är det så i dagens läge att det är billigare att elda upp plasten än att återvinna den. Vi 

får en mindre ersättning av FTI (Förpacknings och Tidnings Industrin) för att samla in deras 

avfall. 

o Minskade/ökade transporter? 

Vi kör lite mer med våra sopbilar från villorna nu, detta kan dels bero på att vi inte 

komprimerar avfallet lika hårt. Men viktigt att värdera är att vi samtidigt kör mindre matavfall 

till förbränning, vilket bidrar till minskade fjärrtransporter från anläggningen.  
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Har ni några pågående försöksprojekt för färgsortering i flerbostadshus? 
Vi har precis avslutat ett försöksprojekt med ett flerfamiljshus där det varit dåligt med plats på 

gården för ett miljöhus. I försöket har de boende fått möjligheten att ha full färgsortering i 

hemmet. Fastigheten har sedan försetts med två typer av kärl. Den ena för restavfall 

(brännbart) och det andra för de färgade påsarna. Detta koncept har fungerat väldig bra och 

sorteringsgraden har vid plockanalys kunnat visa på över 90 % renhet i påsarna.  

Eftersom de boende i huset fått möjligheten att sortera i två kärl (inte för att detta är rätt) så 

har den som inte velat delta i testet haft möjligheten att slängde allt i restavfallskärlet. 

Har ni några övriga avfallshanteringsprojekt? 
Vi har ett projekt vid namn ReTuna som är en återanvändnings främjande galleria och ett 

projekt via STIGA som vi kallar panta pulka där man kan lämna in sin gamla, söndriga pulka 

för att den ska smältas ner och bli en ny pulka. 
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Bilaga.2 

Borås energi och miljö 

Intervju med Anna-Karin Schön, Avfallstrateg på Borås Energi och Miljö, genomförd via 

epost 3 Maj 2017. 

Vilken sorts plast är det man ska samla in i den tredje påsen? 
o Hård, Mjuk endast FTI-plast? 

Det är alla plastförpackningar både hård och mjukplast som vi vill ha i den nya fraktionen. 

Men viktigt att notera är att det är förpackningar av plast vi vill ha. 

Varför har man valt att just införa plastsortering? 

o Via studier som gjorts har de påvisats att det även finns ett stort problem 

med felsorterade papperförpackningar, så varför har BEM valt plast? 

o Är det till viss del er vision om en fossilbränsle fri stad som påverkar? 

Vi valde plasten på grund av att den är ganska voluminös och att vi vill få bort den ur vårt 

avfall som går till förbränning. Visionen BEM har om en fossilbränslefri stad påverkar till 

viss del att vi valt att börja med denna fraktion, men troligtvis kommer vi att utöka med fler 

förpackningsslag i form framtiden. 

De påsarna ni har idag (svarta och vita påsar), Vart ifrån får ni dessa? 

o Vad är de gjorda av, jungfruligt material eller återvunnet? 

Påsarna är gjorda av återvunnen plast. Vi har en leverantör som i sin tur har 

underleverantörer. 

o Kommer påsarna ses över och en ny upphandling tas fram på detta och om 

så är fallet: kommer man försöka skriva in hållbarhetspremisser i 

upphandlingen? 

Vi skall göra en upphandling av påsarna och håller på att skriva på förfrågningsunderlaget. 

Hållbarhetsaspekterna ska naturligtvis vara med. 
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Bilaga.3 

AB Bostäder Borås 

Intervju med Carina Winroth, utvecklingsledare för social hållbarhet på AB Bostäder Borås, 

genomförd vid personligt möte den 28 april 2017. 

Hur fungerar avfallshanteringen i era fastigheter idag? 

 Ser den likadan ut i alla era fastigheter (inom Borås Stad). 

Det ser olika ut i våra fastigheter, vissa fastigheter har fortfarande sopnedkast inne i 

trapphuset, medan andra har sitt avfallsutrymme ute på gården. Denna typ kan i vissa fall 

förekomma i form av djupbehållare som tömts med mobil sopsug. Medan andra kan 

förekomma i form av miljörum. En del fastigheter har möjlighet till lättare källsortering i 

källarutrymmen. 

Finns det problematik kring avfallshanteringen? 

 Boende relaterad problematik? 

Det finns varierande problem beroende på vilket områden man tittar på. I vissa områden 

hamnar inte påsarna i kärlen utan ställs utanför eller på andra ställen.  

Detta kan till exempel bero på att man skickar ut sitt barn med soporna och när hen inte når 

upp till sopnedkasten så ställs påsen istället nedanför inkastet. Eller så kan de bero på stopp i 

sopnedkasten. Vilket förekommer rätt ofta på grund av att det slängs sopor som inte ska vara i 

sopnedkasten.  

Annan typ av problematik vi har är grovsopor i våra hissar, entréer, källarutrymmen och 

trapphus. Detta måste vi forsla bort på grund av brandsäkerheten något som medför extra 

arbete för vår förvaltningspersonal och onödiga höga omkostnader för företaget. 

 Avfallsutrymmen?  

Något vi ser som en brist är att många av våra bostadsområden saknar mindre avfallsstationer 

nära fastigheterna. I flera av våra fastigheter har de tidigare funnits återvinnings möjligheter i 

till exempel källaren, något som tyvärr inte har fungerat.  

I dessa utrymmen hade man alltså möjlighet att sortera hushållets avfall i fler fraktioner i 

direkt anslutning till fastigheten, men tyvärr har det förekommit så mycket felsortering som 

resulterat i att inte tömts och i slutändan har det inte varit lönsamt att ha dem kvar.  

 

 Påsar? 

I vissa av våra områden går det åt stora mängder påsar. Detta tror vi är på grund av att många 

tar påsarna och använder till annat än det de är till för. Detta har vi diskuterar mycket med 

BEM om och försökt att ge förslag på hur BEM skulle kunna utveckla påsar så de blir mindre 
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attraktiva. Till exempel genom att göra påsarna tunnare och snittat handtag som inte går o 

använda till något annat. 

Tittar man på åtgången av påsar i de olika områdena i Borås, så varierar den kraftigt. 

Tillexempel på stadsdelen Tullen går det åt cirka 5-7 påsar i veckan per hushåll, medan på 

stadsdelen Göta går det åt runt 15 påsar i veckan per hushåll. Denna skillnad beror troligen på 

att det finns en högre andel barnfamiljer på Göta.  

Men tittar vi på stadsdelen Norrby däremot, så går det åt runt 54-55 påsar per vecka och 

hushåll. Något som inte är hållbart i längden. För att få bukt med detta försöker vi skicka ut 

information till de boende samt hålla trivselmöten i de olika trappuppgångarna där vi 

diskuterar vikten av att använda påsen till rätt ändamål. 

En idé vi haft för att lösa problemet med överuttag av påsar vara att dela ut påsarna i 

postlådorna. Men då har vi problemet med att vi inte får öppna postfack eller liknande 

juridiskt sett, det är det bara posten som får göra. 

Har ni några pågående projekt inom avfallshantering? 

 Testprojekt?  

Vi har ett projekt under namnet verklighetslabbet som är insamling av oljor och matfett från 

hushåll och storkök samt ett projekt vid namn TJAFS. 

TJAFS är en app som ska hjälpa hushållen att bli av med sitt grovavfall. Projektet fungerar så 

att man installerar appen och skaffar sig ett konto. Där kan man sedan meddela vad man har 

att slänga och var det kan bli hämtat.  

Idag finns det bara den lösningen att vi erbjuder våra hyresgäster tillgång till gratis släpkärra 

för att fraktas bort sitt grovavfall. Men då är det ju tyvärr så att man behöver ha tillgång till 

egen bil som har dragkrok. Något som är något missgynnande för de som inte har möjlighet 

att ha detta. 

Annars så har vi även städdagar i de flesta områdena vi har fastigheter i.  

Tillexempel på stadsdelen Sjöbo ger vi hyresgästerna möjligheten att ställa ut sitt grovavfall 

utanför fastigheten, två specifika dagar om året, som vi sedan åker runt och hämtat upp. 

 Samarbeten med kommun/BEM? 

Vi har ett bra samarbete med BEM detta genom verklighetslabbet och TJAFS. Två projekt 

som vi hoppas ska leda till bättre avfallshantering både för oss och för BEM. 

Vi är även med och sponsrar Mobile infocenter som är en mobil enhet som åker runt på olika 

områden och hjälper till med informationsspridning vid till exempel den närliggande 

återvinningsstationen.  

Har ni informerats om BEM:s ev. planer att införa en tredjefraktion?  

 När och under vilka omständigheter?   
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Ingen direkt information given av BEM. Det skulle vara till en fördel att få löpande 

information om utveckling kring detta. 



 

73 

Hur kommer detta påverka avfallshanteringen i era fastigheter? 

 Info till de boende? 

Vi tror att när det gäller plats i lägenheterna kommer det inte vara något större problem. 

Däremot tror vi att de informationsmässigt kan uppstå en del problem.  

Här gäller de att vara tydligt med informationen redan från början. Gärna i så god tid som 

möjligt. Här tycker vi att det större ansvaret ligger hos BEM att dess informationsavdelning 

tar fram bra och lätt försåtligt informationsmaterial anpassat för alla typer av hushåll.   

För oss är det egentligen bara viktigt att påsen hamnar på rätt ställe för områdets skull, vi 

lägger inte lika stor vikt på påsen innehåll. Så vill BEM ha rätt skräp i påsen måste de se till 

att hushållen förstår och värderar det de vill åstadkomma. 

 Köksutformning?  

Det blir inga förändringar på köksutformningen. Standard skåpen gäller. 

Hur mycket planeras det för avfallshantering vid ev. renoveringar eller 

nyproduktion? 

 Köksutformning 

Vi renoverar mycket badrum just nu, men vi har även det som vi kallar för ”kökspilot” på 

gång. Det nya köket kommer att bli smartare planerat med bättre förvaringsmöjligheter. 

Renoveringen omfattar allt från byte av stommar och luckor till nya vitvaror. 

 Källsorteringsutrymmen. 

Förbättrar ständigt. Förr var det mest inomhus men nu är det mest utanför fastigheten i from 

av miljörum. I nyproduktionsområde försöker man ha soprum utanför, där det är ljust och kan 

kännas tryggt. Man tänker också mycket på arbetsmiljö när det gäller avhämtning av soporna, 

för renhållningsarbetarnas och de boendes skull. 

 Hållbarhets tänkande? (Socialt, Ekonomiskt och miljömässigt) 

Idag har vi en fast taxa för vita och svarta påsar, vilket ligger på 10.8 miljoner/ år för våra 

samtliga fastigheter. Baserat på antal lägenheter, det gäller båda kärl tömning och sopsug. Vi 

har även en fast taxa/ ton för grovavfallet. Det är en budget på 4 miljoner/ år för grovavfallet 

som står i våra allmänna utrymmen, då är det med kostnaden frö vårt skötselteam och bort 

forsling av avfallet. Vårt eget skötselteam tar bort allt skräp och grovsopor och sorterar dem 

rätt, som sedan blir hämtad från av BEM i våra återvinningsrum. Detta ingår i de 4 miljonerna 

som vi har som budget för grovavfall. Det är ungefär 1.2 miljoner kronor som går åt transport 

och resten är lönekostnader. 
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Bilaga.4 

Willhem  

Intervju med Kjell Andersson, Förvaltare på Willhem Borås, genomförd vid personligt möte 

den 3 april 2017. 

Hur fungerar avfallshanteringen i era fastigheter idag? 

 Ser den likadan ut i alla era fastigheter (inom Borås Stad). 

Det ser lite olika ut från fastighet till fastighet. I några fastigheter har vi sopnedkast, medan i 

andra får gå ut med på gården med sina påsar. I alla fastigheter kör vi med Borås Stads svarta 

och vita påsar.  

Vi har testprojekt på Alvestagatan 29 samt Skolgatan 17 och 19. Projektet är i form av 

miljörum i anslutning till fastigheten, detta för att undersöka om avfallssorteringen kan 

förbättras med hjälp av detta. 

Finns det problematik kring avfallshanteringen? 

 Boende relaterad problematik?  

Ett problem är nedskräpning i källarutrymmena. Där det slängs avfall som inte ska slängas där 

till exempel dumpning av grovavfall, vilket medför extra jobb för oss. 

 Avfallsutrymmen? 

Det finns sopsorteringsutrymmen på vissa ställen men felsortering i kärlen är ett problem som 

bidrar till att renhållningsarbetarna inte kan tömma kärlen. Sen har vi en ÅVS som ligger nära 

ett av våra större fastighetsområden (Kristinerberg) som ofta är nedskräpat med fel sorts 

avfall samt att skräpet inte hamnar i containrarna. 

 Påsar? 

Vi har inte upplevt några större problem med påsarna, varken i form av åtgången eller kvalité 

i våra fastigheter. Renhållnings personal fyller på påsarna i källaren och vi distribuerar ut 

dessa via tvättstugorna.  

Har ni några pågående projekt inom avfallshantering? 

 Testprojekt?  

Vi har ett testprojekt på gång, där vi testar att ha miljörum på två av våra fastigheter 

Alvestagatan 29 samt Skolgatan 17 och 19, som vi nämnt tidigare. Detta för att undersöka 

avfallssorteringen i fastigheten.  Vi hoppas på en ökad mängd källsortering då vi gärna vill 

jobba med detta för miljönsskull. 
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 Info-projekt? 

Då är det projektet på Skolgatan 17 och 19 som vi jobbar hårt med mycket information till 

hyresgäster för att eftersträvan en ökad avfallssortering i fastigheten. 

 Samarbeten med kommun/BEM? 

De två ovan nämnda projekten utförs i samarbete med BEM. 

 Har ni informerats om BEM:s ev. planer att införa en tredjefraktion?  

 När och under vilka omständigheter?  

Inga direkta information, enbart i förbigående då vi hade möte om annat. Men givet vi skulle 

vi uppskatta att informeras i god tid om förändringar är på gång.  

Hur kommer detta påverka avfallshanteringen i era fastigheter? 

 Info till de boende? 

Informationsspridning till hushållen bör ligga i Borås Energi och miljös intresse då påsens 

innehåll inte ligger i vårt intresse.  

Sen väcks ju frågan om hur vi kommer att påverkas med avseende på kärlstorlekarna? Som 

det känns idag så borde det inte bli någon större skillnad där och troligen blir det nog bara en 

omfördelning mellan påsar i sopkärlet. Men intressant och veta hur BEM tänkt om det skulle 

påverkar oss på så viss att vi måste gå upp i kärlstorlek. 

 Köksutformning? 

Vi på Willhem kan inte ändra våra inköp, som görs i god tid innan renoveringarna på börjas, 

på grund av att en avfallsentreprenör ändrar sin strategi. Willhem har fastigheter sprida i flera 

olika kommuner som alla har olika avfallslösningar. 

Willhem jobbar med standard utformning på köken och där har vi inte möjlighet att beställa 

speciella kök till olika kommuner utifrån de olika avfallsentreprenörernas avfallshantering. 

Hur mycket planeras det för avfallshantering vid ev. renoveringar eller 

nyproduktion? 

 Köksutformning? 

Planeringen ligger enbart hos kökstillverkarna, de är deras jobb att urveckla det som 

marknaden efter frågar. 

 Källsorteringsutrymmen? 

Vi jobbar mycket med redan befintliga hus. Så de lägenheterna som vi bygger om är ju redan 

byggda. Vilket gör att det blir svårt att skapa nya utrymmen. Men lägenheten uppdateras ändå 

till de bättre. 



 

76 

 Hållbarhets tänkande? (Socialt, Ekonomiskt och miljömässigt) 

Willhem har en stor miljö- och hållbarhets tänkande. Något som gör att vi alltid vill se över 

möjligheter till att ha mer sortering i våra fastigheter. 
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Bilaga.5 

Bostads AB Ullsaxen 

Intervju med Karl Hjelmgren, tillförordnad VD på Bostads AB Ullsaxen, genomförd vid 

personligt möte den 24 april 2017. 

Hur fungerar avfallshanteringen i era fastigheter idag? 

Alla våra fastigheter har idag svarta och vita soppåsar. Några av våra större fastigheter har 

även miljörum och i två av våra hyreshus finns det fortfarande sopnedkast inne i trapphusen. 

Vi är i ständigt förbättring av vår avfallshantering i våra fastigheter, vi försöker alltid ha mer 

än svarta och vita påsar med anledningen att vi vill minska mängden kärl för hushållssopor 

och på så vis minska kunna vår avfallstaxa samt bidra till bättre sortering och miljö. 

Finns det problematik kring avfallshanteringen? 

 Boende relaterad problematik? 

Det är olika från hus till hus. Vi kan ha två likadana fastigheter, men i den ena så fungerar det 

toppen och i den andra fungerar det inte alls. I vissa av våra fastigheter har vi problem med att 

det ställs grovavfall i källar- och i vindsutrymmen. Men vanligaste problemet är nog den 

felsortering som sker. Vilket gör att kärlen inte töms av renhållningsarbetarna. Detta resulterar 

i att vi får köra bort det felsorterade avfallet separat vilket medför extra kostnader för oss.  

När det förekommer mycket felsorteringar i en fastighet försöker vi motverka detta genom att 

gå ut med information till hyresgästerna, både genom att hänga upp lappar i anslutning till 

avfallsutrymmen men också via informationsblad direkt i brevlådan. 

 Nedskräpning? 

Det ser som sagt olika ut från fastighet till fastighet. Detta tror vi beror främst på var i 

fastigheten avfallsutrymmet är beläget. Om tillexempel det ligger i källaren så är det nog 

mycket lättare för hyresgästen att gå ner med avfall som inte ska slängas där på grund av att 

risken att någon ser hen göra detta är betydligt mindre än när man måste gå över gården.  

Så är avfallsutrymmet placerat utanför fastigheten, där man är synlig för kringboende i 

området så upplevs är det svårare att lämna olämpligt avfall på fel plats. 

 Påsar? 

Kvalitén på påsarna upplever vi har blivit sämre och sämre. Något som detta bidrar till är att 

de allt oftare spricker och går sönder i kärlen. När matavfallsmåsarna gör de så börjar kärlen 

lukta och då bidrar detta till obehag för hyresgästerna samt ökade problem med ohyra. Det 

medför också onödigt extra arbete för oss som då vi får tvätta och göra rent kärlen oftare för 

att minska problemet. 
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Har ni några pågående projekt inom avfallshantering? 

 Testprojekt? 

Vi har just nu ett projekt där vi undersökt möjligheten till införandet av en djupbehållare vid 

en av våra fastigheter där det finns problem med plats för avfall. Här är vi i ett väldigt tidigt 

skede i planeringen. 

Något som vi alltid försöker jobba med här på Ullsaxen är dock att alltid ha mer än bara svart 

och vit påse i våra fastigheter. Detta ä bra för vår fördel då vi inte behöver ha lika stora kärl 

till hushållsoporna, vilket då kan leda till en minskad kostnad. Dock är huvud intresset att öka 

sorteringen av avfallet. Det är inte alltid dessa lösningar lönar sig på ett ekonomiskt plan utan 

vinsten ligger istället i miljön.  

 Har ni informerats om BEM:s ev. planer att införa en tredjefraktion? 

Har läst om det privat, men ingen direkt information från BEM. 

Hur kommer detta påverka avfallshanteringen i era fastigheter? 

 Info till de boende?  

Det stora ansvaret ligger hos BEM att komma ut med information. Men sen beror det också 

på hur avfallstaxan kommer att påverkas. Utifrån det får vi bestämma hur vi vill gå tillväga. 

 Köksutformning? 

Lite större skåp kan det bli i nya lägenheter men inget säkert. Det kommer inte påverka oss så 

mycket. Det finns plats i de flesta köksskåpen i alla lägenheter för tre påsar.  

Sen beror det på hur den tredje påsen kommer att se ut. Ska den bara vara för mjukplast eller 

för hårdplast? Eller ska de innefatta båda? Beroende på innehållet i påsen krävs det olika 

utrymmet i köksskåpet. 

Hur mycket planeras det för avfallshantering vid ev. renoveringar eller 

nyproduktion? 

 Köksutformning? 

Vi försöker alltid anpassa våra fastigheter efter de ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekterna. Det stora ansvaret tycker vi dock ligger hos leverantörerna av olika varor och 

tjänster, genom att det är de som ska hitta nya lösningar för att ligga i framkant av 

utvecklingen och tillgodo se marknadens behov. 
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 Källsorteringsutrymmen? 

Vi har upptäckt att avfallshanteringen fungerar sämst i våra olåsta utrymmen. Därför försöker 

vi nu mera alltid ha dessa utrymmen låsta så att endast de behöriga har tillgång till dessa. 

Utrymmena går då att låsa upp antingen med nyckel, bricka eller personligkod. Detta system 

bidrar också till att hyresgästerna ska känna sig tryggare samt att det fungera bättre. 

 Hållbarhets tänkande? (Socialt, Ekonomiskt och miljömässigt)  

Vi har en egen miljöpolicy som vi försöker hålla oss till i första hand. 
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Bilaga.6 

IKEA 

Intervju med köksrådgivare på IKEA Linköping, genomförd 25 april 2017. Då personalen inte 

vill uttala sig förmycket och IKEAs värdegrunder och affärsplanering har en del information 

hämtas från hemsidan då vi hänvisats till den. Ingen kontakt med någon högre uppsatt i 

företaget har varit möjlig. 

Har ni källsorteringsskåp eller liknande i ert sortiment idag? 

Ikea har ett berett utbud av källsorteringsutrustning i form av smarta förvaringslösningar, men 

just för köksskåp har vi endast en lösning i form av källsorteringsbehållare som en designade 

för att passa i våra köksskåp. Man kan välja mellan enkla behållare eller så kan man anpassa 

antalet behållare i olika serier för att kunna sortera flera fraktioner direkt i skåpet (IKEA, 

2017) 

 Ser den likadan ut i alla era butiker? 

IKEA är ett globalt företag som inte jobbar med så mycket lokala avvikelser.  

 Finns det olika val anpassade för olika avfallssystem? 

Det finns ett system som går att variera och kombinera efter vad kunden frågar efter. 

Upplevs det att detta blir en allt större fråga för konsumenterna? 

Vid renoveringar av kök, då mest sett till privatpersoner som kommer in, så har det blivit en 

viktigare fråga för dem med bra lösningar för detta. 

 Är detta något som kunderna efterfrågar? 

Mindre och inte lika djupa kärl till matavfallet. De påsarna är ofta något minder än restavfalls 

påsarna och då uppstår problem genom att påsen åker ner eller går sönder i kärlen.  

 Om de frågar efter detta, vad är då de viktigaste egensakerna kunden vill 

ha? 

Lätt tillgängligt och anpassat för deras behov och utrymmer möjligheter. 

 Något specifikt just för säljmarknaden ”Region Borås”? (utformning m.m.) 

IKEA finns inte beläget i Borås Stad därför bil denna fråga inaktuell. 
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Har ni informerats om BEM:s ev. planer att införa en tredjefraktion?  

IKEA finns inte beläget i Borås Stad därför bil denna fråga inaktuell. 

 När och under vilka omständigheter? 

 Om inte, skulle ni sett det som en större fördel om ni blev involverade i 

detta för att kunna anpassa er efter kundernas framtida behov? 

Vid t.ex. nyproduktion eller renovering är det vanligare att 

byggföretagen/beställaren för bygget har mer frågor/krav för källsorterings 

utrustning? 

På IKEA är det mest privatpersoner som kommer in till varuhusen för konsultation så vi 

jobbar inte så mycket med just den typen av företagslösningar. 
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Bilaga.7 

Vedum Kök och Bad AB 

Intervju med Rolf Andersson, Teknisk support Kök, genomförd via epost den 24 april 2017. 

Har ni källsorteringsskåp eller liknande i ert sortiment idag? 

 Ser den likadan ut i alla era butiker? 

Ja. Vi har olika avfallssorteringar som sitter i eller monteras i våra diskbänkskåp. Några har vi 

även för montering i ett vanligt bänkskåp med lådor för att få fler fraktioner. Vi köper in dessa 

från våra leverantörer vilket gör att det finns lite olika att välja mellan. Då vi har egna 

utställningar så försöker vi se till att vi har de allra flesta avfallssorteringarna uppsatta i 

utställningarna.   

 Finns det olika val anpassade för olika avfallssystem? 

Vi anpassar avfallssorteringarna så att de passar i våra lådor men vi har även en variant som 

är anpassad till miljöcertifieringssystemet BREEM i skåpsbredderna 600 och 800 mm. 

Upplevs det att detta blir en allt större fråga för konsumenterna? 

 Är detta något som kunderna efterfrågar? 

Det blir fler och fler frågor på detta. 

 Om de frågar efter detta, vad är då de viktigaste egensakerna kunden vill ha? 

Det de frågar efter är hur många kärl det finns och hur stora de är. Detta är något som oftast 

styrs av vad kommunen går ut med för avfallssorteringssystem. 

 Något specifikt just för säljmarknaden ”Region Borås”? (utformning m.m.) 

Våra avfallssorteringar är anpassade så att de passar de flesta kommuners krav, men vi har 

inget specifikt för ”Region Borås”. 

Har ni informerats om BEM:s ev. planer att införa en tredjefraktion?  

 När och under vilka omständigheter? 

Vi har inte informerats om BEM:s planer på att införa en tredje fraktion. 

 Om inte, skulle ni sett det som en större fördel om ni blev involverade i detta för 

att kunna anpassa er efter kundernas framtida behov? 

Det är alltid en fördel att få information om vad som kommer att gälla framöver så att vi har 

en ärlig chans att kunna undersöka vad det betyder för vår del och kanske lägga om vårt 

sortiment så att det passar för, i detta fall, BEM:s framtida behov. 
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Vid t.ex. nyproduktion eller renovering är det vanligare att 

byggföretagen/beställaren för bygget har mer frågor/krav för källsorterings 

utrustning? 

Här är det vanligare att det kommer frågor om antal kärl och hur stora de är. Det finns olika 

behov beroende på hur byggnationen ser ut och vilka krav kommunen har på 

avfallssorteringen. Vi jobbar även med byggföretag på hur den framtida avfallssorteringen 

skall se ut. 
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Bilaga.8 

Kvik Borås 

Intervju med Carola Bernet, kökskonsulent på Kvik i Borås, genomförd vid personligt möte 

den 28 april 2017. 

Har ni källsorteringsskåp eller liknande i ert sortiment idag? 

 Ser den likadan ut i alla era butiker?  

Ja, det ser likadan ut i alla våra butiker. 

 Finns det olika val anpassade för olika avfallssystem?  

Vi har olika alternativ på skåpsutformning detta beroende på skåp storleken. I ett vanligt 60 

cm skåp finns det möjlighet till en stor och två små lådor, har man en 80 cm skåp så finns det 

möjlighet till flera lådor tillexempel två stora och två små lådor, samt i en 30 cm skåp kan 

man ha två lådor. 

Upplevs det att detta blir en allt större fråga för konsumenterna? 

 Är detta något som kunderna efterfrågar?  

Jag kan inte se tillbaka i så långt tid med tanken på att jag inte har jobbat i så många år inom 

branschen, men det är en fråga som diskuteras i samband med köksplaneringen. 

 Om de frågar efter detta, vad är då de viktigaste egensakerna kunden vill ha?  

De flesta kunderna vill åtminstone ha möjlighet till två fraktioner en till den svarta påsen och 

en för den vita påsen, men sen finns det andra som vill ha utrymme till flera än två fraktioner 

som tillexempel till sortering av tidningar men många gånger har vi inte möjlighet att få plats 

med det i skåpen  

 Något specifikt just för säljmarknaden ”Region Borås”? (utformning m.m.)  

Efterfrågan är mycket efter två fraktioner. En för den svarta och en för den vita påsen och 

många har den gamla vanan att ha en extra låda där man kan tillexempel lagra extra påsar, 

diskmedel mm. 

Har ni informerats om BEM:s ev. planer att införa en tredjefraktion?  

 När och under vilka omständigheter?  

Ja, jag har personligen läst om det på tidningar. Har inte fått någon information om det direkt 

till företaget. 
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 Om inte, skulle ni sett det som en större fördel om ni blev involverade i detta för 

att kunna anpassa er efter kundernas framtida behov?  

Idag har vi bra kökslösningar som ger möjlighet till förvaring av tre påsar i våra skåp, så det 

anses inte vara ett stort problem. 

Vid t.ex. nyproduktion eller renovering är det vanligare att 

byggföretagen/beställaren för bygget har mer frågor/krav för källsorterings 

utrustning? 

Våra kunder är oftast privata personer, där det ekonomiska och utrymme för förvaring i köket 

prioriteras i först hand. 
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Bilaga.9 

Enkätundersökning Avfallshantering 

Personuppgifter: 

1. Var i Borås Stad är du bosatt?  

Centralort, centrum ☐ Centralort, övrig stadsdel☐ Serviceort ☐ 

2. Hur gammal är du? 

0-18 år☐19-30år ☐31-50år☐51-75år☐75-Xår☐ 

3. Hur ser din boendefrom ut idag? 

☐ Villa/småhus/Parhus 

Källsortering: 

4. Källsorterar du? 

Ja☐  Nej☐ 

a. Har du varit på en ÅVS (återvinningsstation) den närmsta månaden? 

Ja☐  Nej☐ 

b. Har du varit på en ÅVC (återvinningscentral) den närmsta månaden? 

Ja☐  Nej☐ 

5. Vet du vad som händer med ditt avfall efter du slängt de? 

Ja☐  Nej☐ 

6. Vilken av följande avfallstyper tycker du är viktigast att sortera ut? 

(Numrera 1-5 med viktigast att sortera ut som nummer 1, sedan resten i fallande ordning) 

Pappersförpackningar ☐  

Matavfall  ☐ 

Plast  ☐ 

Metall  ☐ 

Glas  ☐ 
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7. Känner du dig säker på hur de avfall du producerar hemma ska sorteras? 

Ja☐  Nej☐ 

a. Vad gör du med avfall du är osäker på? 

Slänger i brännbart (vita påsen)   ☐ 

Kollar upp hur det ska sorteras  ☐ 

Ingen av ovanstående   ☐ 

8. Har du tillgång till FNI (fastighets nära insamling)? 

Ja, Miljöutrymme i anslutning till bostad  ☐ 

Ja, ÅVS nära bostad (gångavstånd <0,5km)  ☐ 

Nej     ☐ 

9. Upplever du någon av nedanstående avfallsproblematik? 

Långt till närmsta ÅVS    ☐  

Problem med transporter till ÅVS/ÅVC (avsaknad av bil) ☐ 

För utrymmeskrävande i bostaden för källsortering ☐ 

Över fulla, nedskräpade eller otrygga ÅVS  ☐ 

Inget av ovanstående problem   ☐ 

 En tredje fraktion: 

10. Har du hört talats om införandet av en tredje fraktion i Borås? 

Ja ☐ Nej ☐ 

11. Hur känner du över införandet av plast insamling direkt i bostaden? 

Positivt ☐   Negativt ☐   Vet ej ☐ 

12. Är du nöjd med Borås stads avfallshantering? 

Ja ☐ Nej ☐ 

13. Saknar du bättre källsorterings utrustning i ditt kök? 

Ja ☐ Nej ☐ 


