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ABSTRACT 
Today it is a bid amount of waste that arise in the household and the waste is thrown in the 
same bag. A big amount of the material that is in the bag is material that could be recycled but 
is instead sent to incineration.  By investigating what kind of existing solution there is today 
and which solutions that are being used in today’s waste management, it provides a good view 
of how they work and what can be an obstacle or a possibility when it comes to developing 
the current systems in waste management in order to reach a sustainable waste management. 
By comparing waste analysis that have been made on waste from the different systems in 
waste management, it is possible to see if there is an advantage with any of the systems or not. 
It is also from this part that it is possible to get a good view of what kind of possibilities there 
is for developing a new solution that will help in sorting the unsorted waste from households 
and by doing that, send more materials to be recycled. Study visits have been made at waste 
facilities together with interviews to get a good ground in the work together with the ABCD-
method, SLCA and FSSD in order to create a new possible solution for sorting the unsorted 
waste from households. By doing this, a new solution have been created and it uses multiply 
different moments in a flow to make it easier to sort materials from the unsorted waste from 
households. The sorting will be made through two different ways to make the process 
optimized. However there is more than just a solution and there is more factors that have a 
role in the change towards a growing amount of sorted waste and less environmental impact. 
The solutions that have been developed, have also been placed in a timeline. This is to give an 
example of how long time an implementation of a new sorting solution would take. The 
implementation will also face obstacles but it will also bring new possibilities for waste 
management, sorting of materials and also a bigger market for recycled materials.  
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SAMMANFATTNING 
I dag är det stora mängder avfall som uppstår i hemmet och slängs i en och samma påse. En 
stor mängd av det som finns i den påsen är material som skulle kunna återvinnas men som 
nuläget är så skickas påsen direkt till förbränning. Genom att undersöka vilka existerande 
lösningar det är som finns och som används i dagens avfallshantering så ges det en inblick i 
hur dessa fungerar och vad som kan vara hinder och möjligheter vad gäller utvecklingen av 
dessa för att uppnå en hållbar avfallshantering. Genom jämförelse av plockanalyser som gjort 
av de olika systemens insamlade avfall så är det möjligt att se om det finns en fördel eller inte 
med något av systemen. Det är även från den delen som det går att se vilka möjligheter det 
finns till att utveckla en ny lösning som ska hjälpa till att sortera det osorterade 
hushållsavfallet och på så sätt kunna skicka mer material till återvinning. Studiebesök på 
avfallsanläggningar tillsammans med intervjuer är en del i metodarbetet och tillsammans med 
ABCD-metodiken, SLCA och FSSD ta fram en ny möjlig lösning för sortering av 
hushållsavfallet. Genom detta så har det varit möjligt att få fram en lösning där flera olika 
moment används i ett flöde för att kunna sortera ut material från det osorterade 
hushållsavfallet. Det kommer resultera i att sorteringen genomförs på två olika sätt för att 
optimera sorteringen. Däremot är det inte enbart en lösning som behövs utan det är fler 
faktorer som spela in för att det ska kunna bli en förändring och en ökad mängd sorterat avfall 
samt en mindre miljöpåverkan. De lösningar som tagits fram har placerats i en tidslinje för att 
ge en bild av hur lång tid en implementation av en ny sorteringslösning skulle ta. 
Implementationen kommer även att ställas inför hinder men den kommer även att bidra med 
möjligheter för avfallshanteringen, sorteringen av material och en större marknad för 
återvunnet material.  
 
Nyckelord: hållbarhet, sorteringslösning, hushållsavfall 
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INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund  
I Sverige 2017 uppgick den behandlade avfallsmängden till ca 4 783 000 ton. Det är en ökning med 
2,5% från hur det såg ut 2016. Om den behandlade mängden avfall från 2017 slås ut till personnivå så 
resulterar det i att varje svensk gav upphov till 473 kg hushållsavfall, vilket är en ökning från 2016 
med 6 kg per person. I en figur om statistik från Avfall Sverige så går det att avläsa hur 
avfallstrenderna har sett ut under 2013-2017 samt skillnaderna i procent mellan 2016 och 2017. Sett 
till mängden material som gick till materialåtervinning under 2016 och 2017 så är det mer eller mindre 
oförändrat medan energiåtervinningen ökade med 6,1% från 2016 till 2017 [13].  
 
Från avfallstrenden som är sammanställd av Avfall Sverige går det att se att det material som går till 
energiåtervinning har ökat med 6,1% medans den mängd material som går till materialåtervinning är i 
princip densamma från 2016 och 2017. Det tyder på att mer material slängs och energiåtervinns istället 
för att det går till materialåtervinning. Energiåtervinningen är bra då den bidrar till Sveriges 
energibehov men samtidigt så förloras mycket material där som skulle kunna materialåtervinnas 
istället. Detta är även något som till viss del går emot den avfallshierarkin som ska följas. Där är det 
steg som kontinuerligt ska försöka följas för att minimera mängden avfall. Energiåtervinningen är som 
steg fyra medans materialåtervinning ligger som steg tre.  
 
Energiåtervinning är ett bra sätt att behandla det avfall som varken kan eller ska behandlas med någon 
annan metod. Det är även en metod som är både hygieniskt och miljömässigt bra. Av allt 
hushållsavfall som uppstår i Sverige så går ca hälften till energiåtervinning. Sett till EU:s ramdirektiv 
för avfall och till den svenska avfallsförordningen så är avfallsförbränning med effektiv 
energiutvinning att betraktas som återvinning. Efter förbränningen återstår sådant material som inte är 
brännbara och som inte kan förångas vid förbränning. Sådant material kallas för inert material och är 
bland annat glas, porslin och metaller [3].  
 
Materialåtervinning innebär sortering av material vilket kan ersätta andra produktionsmaterial och 
konstruktionsmaterial. Genom materialåtervinning minskas uttaget av råmaterial från naturen. 
Materialåtervinning är något som är viktigt för ett hållbart samhälle och har en stor roll för att vi ska 
kunna uppnå ett hållbart samhället. Avfallet ska därför ses som en resurs och behandlas på rätt sätt. 
Vissa material, så som papper och glas, är lättare att återvinna än andra, så som plast, och därför är 
återvinningsgraden högre för dessa material [6]. 
 
För materialåtervinning finns det varje år uppsatta mål för de olika materialen som ska uppnås. Vissa 
material är lättare att återvinna medan andra är svårare. Sett till material som gick till 
materialåtervinning under 2016 så går det att se att över 90% av alla glasförpackningar och 87% av 
alla pantburkar återvanns. Av PET-flaskor och papper-/pappförpackningar gick ca 80% till 
återvinning. De materialen som var sämst på att återvinnas var plastförpackningar med 47% och 
träförpackningar, mestadels lastpallar, med 31% [14]. 
 
År 2020 kommer det nya och tuffare mål vad gäller materialåtervinning. För att Sverige ska kunna nå 
upp till de nya målen så behövs det att sorteringen av förpackningar blir bättre så att de kan återvinnas. 
Målen är en del i att det ska bli ett hållbart samhälle [14].  
 

1.1.1 Karlskrona kommun 
I Karlskrona kommun går över 10 000 ton avfall från hushållen till energiåtervinning genom 
förbränning varje år. Dessa 10 000 ton innehåller en blandning av material som även de till stor del 
hade kunnat återvinnas [1]. Sett till hur dagens konsumtionsmönster ser ut så går det att se att det 
strider mycket emot vad en hållbar konsumtion skulle vara och de går att säga att vi lever i ett ”slit och 
släng”-samhälle där många produkter blir avfall innan de är helt uttjänta eller då de fortfarande har en 
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potential att bli återanvända [12]. Det här konsumtionsbeteendet medför att mängden avfall ökar i 
samhället. Genom att öka konsumenternas medvetenhet kring hur sortering av avfall och material har 
ett värde så finns det en potential till att det kommer att bidra till en hållbar samhällsutveckling.  
 
I dagsläget ansvarar Affärsverken för hanteringen av hushållsavfall i Karlskrona kommun, på uppdrag 
av kommunen. Affärsverken står för insamling av avfall från hushållen i de gröna och bruna kärlen 
som ofta ses utanför villor och hus samt från sopstationer kopplade till lägenhetshus. De har även 
avfallscentraler på flera ställen i kommunen där privatpersoner kan sortera stora delar av sitt avfall 
(mindre avfallsstationer tillhandahålls av FTI, men sköts även de av Affärsverken). Den största 
återvinningscentralen, Mältan, finns norr om centrala Karlskrona. Hit kommer allt avfall från 
kommunen samt från de återvinningscentraler som finns runtomkring i kommunen. Mältan fungerar 
som en mellanlagring för samtligt avfall, sorterat som osorterat, förutom deponi som Mältan är klassad 
för att själva lagra. Det betyder att allt avfall, bortsett från deponi, som kommer in till Mältan sedan 
transporteras till andra anläggningar för vidare hantering [10]. Stickprov har gjorts på de osorterade 
hushållssoporna som samlas in i kommunen, de som går till förbränning. Från stickproven som gjordes 
har ett diagram kunnat tas fram. Diagrammet visar en fördelning av mängden avfall som finns i 
påsarna som skickas till förbränning, se Figur 2. Mycket av det material som slängs i påsarna skulle 
kunna återvinnas.  
 
 

 
Figur 1: Fördelning av material i hushållens brännbara soppåsar i Karlskrona kommun [2] 
 
Ett av materialen som slängs i påsarna och som är svårt att sortera korrekt är plast, detta beror på att 
det finns ett flertal olika plastsorter och blandningar, därav skulle det i så fall behövas separata kärl för 
varje plast-sort. Svårigheten med att sortera just plast har i stor utsträckning att göra med de varierande 
egenskaperna hos de olika plastsorterna. De flesta sorter går att återvinna, men då måste 
privatpersoner kunna separera plastprodukterna efter sort och egenskaper [4].  Under början av 2018 
kom EU med en ny plaststrategi för att begränsa mängden plastavfall i Europa och på så sätt skydda 
planeten samt dess invånare. Den är också tänkt att bidra till förändringar inom plastindustrin och göra 
återvinning av plast mer lönsam. Strategin ska utgöra grunden för en ny cirkulär ekonomi för plast 
inom EU [5]. 
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1.2 Problemformulering  
I dagens samhälle finns det många återvinningsstationer och återvinningscentraler men trots detta så 
hamnar fortfarande mycket av det återvinningsbara materialet i den brännbara påsen med restavfall, 
vilken sedan går vidare till förbränning. Genom plockanalyser som gjorts under insamling av 
restavfallspåsarna så har det gått att fram en bra bild av hur många procent det är av de olika 
materialen som slängs i påsarna [2][31][32][33][34][35][36]. Från plockanalyserna har det även varit 
möjligt att se hur mycket av det som hamnar i påsarna som skulle kunna återvinnas istället för att 
förbrännas. Problemet ligger då i hur materialet i påsarna ska lösgöras och sorteras för att sedan skicka 
det till återvinning istället för förbränning. Det finns även ett problem kopplat till varför privatpersoner 
slänger så många olika material i restavfallspåsen när möjligheten att sortera dem finns. Många 
material hamnar i restavfallspåsen på grund av att de är svåra att sortera. Ett av de materialen är plaster 
och olika plastblandningar men även många material som hamnar i restavfallspåsen är sådana material 
som är enkla att sortera och kan återvinnas men som ej hamnar där de ska.  
 
Problemet med att material som går att återvinnas förbränns har mycket att göra med att 
avfallsanläggningarna inte har de resurser och alla de kunskaper om materialens sammansättningar 
som krävs för att kunna sortera materialet som finns i påsarna när de kommer in på 
avfallsanläggningarna. Detta beror dels på att det är stora mängder som kommer in varje dag men även 
att det inte finns någon bra lösning eller teknik för att göra sorteringen av innehållet i påsarna på ett 
smidigt sätt. Som det ser ut i dagsläget skickas påsarna vidare till förbränning, det gör att de flesta 
avfallsanläggningarna fungerar som ett mellanlager innan avfallet körs vidare. För att kunna minska 
materialet som går tillförbränning finns behövs det en metod som bidrar till att det på ett enkelt sätt 
ska kunna gå att öppna upp påsarna och på så sätt kunna sortera det material som finns i dem. 
Materialet som sorteras ut ska sedan skickas vidare för att återvinnas.  
 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts i form av att använda Karlskrona kommun som en exempelkommun. Detta 
då det är en lagom stor kommun att se till samt att det är den kommunen som är närmst. Genom att 
använda en lite mindre kommun som exempelkommun så blir det enklare att kunna ta fram en lösning 
som går att implementera på en kommun av liknande storlek samt att det även senare blir en bra grund 
för om det skulle gå att implementera lösningen i en större kommun. Avgränsningar har gjorts vad 
gäller arbetets omfång och storlek, fokus ligger på att ta fram en ny lösning och se till en möjlig 
implementation av denna. Ekonomiska kostnader och vad lösningen och implementation av denna 
skulle bli har ej tagits med i arbetet. Vidare avgränsningar i arbetet är att enbart se till hushållsavfallet 
och vad det innehåller. Avgränsningar har även gjorts när det kommer till studiebesök och inom vilket 
avstånd det är relevant och realistiskt att göra dessa.  
 

1.4 Syfte, mål och forskningsfrågor 
1.4.1 Syfte  
Syftet med arbetet är att undersöka vilka lösningar som finns och används idag för avfallshantering 
och vad det finns för möjliga lösningar för att öka upp mängden sorterat avfall från hushållen. Syftet är 
att göra en teoretisk implementation av den nya lösningen för att se hur denna skulle kunna se ut och 
hur den skulle fungera. Genom att göra detta så kommer det även att resultera i att ge en inblick i vilka 
hinder det finns för att utveckla och implementera en ny lösning men även vilka fördelar och 
möjligheter en sådan implementation skulle ha på samhället och på samhällsutvecklingen. 
 

1.4.2 Mål  
Målet är att se vilka skillnader det finns mellan de olika systemen som används idag men även att 
kunna hitta eller ta fram en ny teknisk sorteringslösning för att kunna öka mängden sorterat avfall från 
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hushållen som kan gå till återvinning istället för till förbränning. Målet är även att se hur en teoretisk 
implementation av en sådan lösning skulle kunna se ut och hur möjligt det skulle vara.   
 

1.4.3 Frågeställningar 
De frågeställningar som har tagits fram anses vara relevanta för arbetet då de tar upp aspekter som 
anses vara viktiga och har en del i hur det ska vara möjligt att uppnå en hållbar avfallshantering. De 
bidrar även med information till företag som arbetar med avfallshantering och utveckling av dessa.  
 

1. Hur ser den nuvarande avfallshanteringen ut, vilka möjligheter och hinder finns för en hållbar 
utveckling av denna? 

2. Hur skulle en ny teknisk sorteringslösning kunna se ut och hur skulle denna fungera? 
3. Hur skulle en implementation av en ny teknisk lösning se ut, vilka hinder skulle den stå inför 

och vilka möjligheter skulle den kunna bidra med? 
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2 TEORETISK RAMVERK 
Det teoretiska ramverket handlar om de olika delarna som påverkar avfallshanteringen och vilka 
faktorer det är som kan vara en viktig del för att avfallshanteringen ska gå framåt men även för att 
återvinningen av material ska öka. De nuvarande insamlingssystemen och sorteringssystemen gås 
igenom för att få en inblick i hur dessa fungerar.   
 

2.1 Fastighetsnära insamling  
Fastighetsnära insamling är en del av FTI och innebär att privatpersoner sorterar sitt avfall direkt i 
anslutning till sitt boende. Det kan göras i ett gemensamt utrymme eller i ett kärl vid huset. Avfallet 
som sorteras hämtas sedan upp av en avfallsentreprenör. Det är sedan FTI som ser till att det 
insamlade materialet återvinns [28][29][30]. 
 
Fastighetsnära insamling är ett komplement till återvinningsstationerna. Det gör det även enklare för 
privatpersoner att sortera sitt avfall eftersom det görs i direkt anslutning till hemmet [29]. Kraven som 
finns idag är att det ska vara enkelt att sortera men det ska även vara nära, tillgängligt och bekvämt att 
göra det. Undersökningar som gjorts visar på att personer blir bättre på att källsortera om dem har nära 
till återvinningen [30].  
 
Fastighetsnära insamling finns i olika former och lösningar beroende på vad som kan passa de olika 
kommunerna bäst. Två exempel på fastighetsnära insamling är fyrfackskärl där två kärl med fyra fack 
i vardera för de olika avfallsfraktionerna används och färgsortering där olikfärgade påsar används för 
de olika avfallsfraktionerna [30].  
 
Sedan några år tillbaka är det enligt FTI ungefär 35% av hushållen som har fastighetsnära insamling 
av förpackningsavfall och returpapper [27] men nyare siffror visar att det är nästan 40% som har 
fastighetsnära insamling idag [28].  Enligt de tidigare siffrorna från FTI så gick det att se att det var 
ungefär 50% av hushållen som tillhör flerbostadshus som hade fastighetsnära insamling och för 
villaägare var det ungefär 5%. Målet enligt FTI är att den fastighetsnära insamlingen för samtliga 
hushåll år 2020 ska vara 50% [27].  
 

2.2 Nuvarande avfallshantering  
Idag finns det några olika lösningar för avfallshantering och hur avfallet samlas in från privatpersoner. 
De lösningar som används mest idag för avfallshantering för hushållsavfall är optisk sortering, fyrfack 
och tvåkärl. Utöver detta finns det även sorteringsrobotar som används för sortering av byggavfall.  
 
Fördelar och nackdelar finns med alla system som används idag. De för- och nackdelar som har hittats 
vad gäller de olika systemen som har varit en del i arbetet presenteras under respektive system. Dessa 
för- och nackdelar har dels kommit upp under ett studiebesök som gjordes på en anläggning som 
använder optisk sortering men punkterna har även hittats i rapporter som gjorts inom området för att 
kunna urskilja vilket system som är bäst och vilket system som ska satsas på [48]. 
 
Plockanalyser görs på avfallet som samlas in för att se hur fördelningen ser ut i avfallet vad gäller de 
olika materialen som slängs i avfallspåsen. Plockanalyserna visar att det är mer än 60 % av avfallet i 
påsarna som kommer från hushållen som kan materialåtervinnas istället för att förbrännas. Bara 
förpackningar och returpapper utgör nästan 30 % av restavfallet, matavfallet har en lite högre 
procentsats och textilavfallet utgör ungefär 3 % av restavfallet. Hushållen har en stor potential när det 
kommer till att kunna sortera ut mer materialfraktioner från restavfallet och speciellt vad gäller 
förpackningar och  returpapper som utgör en stor mängd av restavfallet [27].  
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2.2.1 Optisk sortering 
Optisk sortering är ett system där källsortering sker direkt i hemmet med hjälp av färgade soppåsar 
eller bärare som de också kallas. Idag går det att använda nio olikfärgade bärare men det finns 
möjligheter att lägga till fler om fler materialfraktioner ska samlas in. Systemet med bärarna är 
hygieniskt då de är täta och enkla att hantera då slutmaterialet kan gå direkt till återvinning. Det är ett 
enkelt system som bidrar till att öka återvinningen redan direkt i hushållen, detta då det är ett system 
som bygger på en helhetslösning och på fastighetsnära insamling. Utöver detta så är det även ett 
system som leder till en minskad miljöbelastning och att det även är mindre transporter kopplade till 
insamlingen av avfallet [21].  
 
Optisk sortering fungerar genom att hushållen sorterar sitt avfall med hjälp av bärare i olika färger. 
Alla avfallsfraktioner har sin egen färg på bärare, exempelvis så grönt för matavfall och rosa för 
textilier. När bärarna sedan har blivit fulla så slängs de i samma soptunna/sopnedkast/container. 
Soptunnan töms sedan av en vanlig sopbil med ett fack. När bilen sedan kommer in på 
återvinningsanläggningen sorteras bärarna efter färg på ett transportband med hjälp av att kameror 
läser av de olika färgerna och skickar påsarna till dess rätta slutstation för 
vidarebehandling/bearbetning och återvinning [21][22].  
 

2.2.1.1 Fördelar och nackdelar med optisk sortering 
Fördelarna och nackdelarna som presenteras nedan har framkommit från studiebesök och intervjuer 
samt från en rapport där de olika insamlingssystemen jämförs i en kommun [48] men även från en 
rapport där för- och nackdelar för två system ställs mot varandra [50].  
 
Fördelar  

+ Insamlingssystemet kräver inga speciella fordon och det räcker med ett fack på varje fordon. 
+ Fordonen kan köra längre sträckor innan de behöver tömmas.  
+ Insamlingssystemet kräver endast ett kärl.  
+ Insamlingssystemet är flexibelt vilket resulterar i att det går att lägga till fraktioner och ta bort 

fraktioner så länge som sorteringsanläggningen kan klara av det.  
+ Mindre mängder restavfall  
+ Ökad sorteringsgrad av de olika materialfraktionerna 
+ Det är en hög kundnöjdhet 
+ Går att använda i flerbostadshus genom bland annat containrar eller underjordsbehållare.  

 
Nackdelar  

- Vid rötning av matavfall kan det vara svårt att avlägsna plasten vilket kan innebära problem 
och bortfall av matavfall i anläggningen.  

- Sorteringsanläggningen blir ett extra steg i behandlingskedjan av avfallet som kräver resurser.  
- Det är svårare att upptäcka felsortering  
- Glasförpackningar och andra fraktioner som inte påsar används till måste hanteras separat.  
- Kommunikativ utmaning vad gäller att byta till plastpåse för matavfallet om det i nuläget 

används papperspåse till matavfallet.  
- Det är ingen separat hämtning från dem som sorterar matavfallet och det resulterar i att det är 

svårt att ha taxestyrning som gynnar utsortering.  
- Sopsorteringen inne hos hushållen kan bli skrymmande med många olika påsar.  
- Kommunikativ utmaning och ett evigt lärande för att kommuninvånare ska sortera rätt fraktion 

i rätt färg. Färgsamordning med andra kommuner i närområdet krävs.  
- Behovet av att hitta en förnybar plast som kan ersätta den fossila plasten är stor.  
- Särskilda påsar krävs för varje fraktion.  
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2.2.1.2 Plockanalys från KSRR 
KSRR, Kalmarsundsregionens renhållare, ansvarar för avfallshanteringen i Kalmar kommun, 
Mörbylånga kommun, Nybro kommun och Torsås kommun. I dessa kommuner används optisk 
sortering och det innebär då att allt avfall slängs i samma kärl men i olikfärgade påsar. Gröna påsar 
används till matavfall och alla andra påsar är brännbart [31].  
 
Under 2013 gjorde de en plockanalys av avfallet från hushållen för att kunna fastställa avfallets 
sammansättning i procent per hushåll och vecka men även hur mycket avfall i kilo som hushållen 
genererar per vecka, fördelat på de olika fraktionerna. Plockanalyser har gjorts på både villor och 
lägenheter i de fyra kommunerna och presenterat en sammanställning av dessa tillsammans med 
genomsnittet för KSRR i en tabell, se Figur 2. Även ett genomsnitt av alla kommuner som ingår i 
KSRR har gjorts, vilket presenteras för både lägenheter och villor, se Figur 3 [31].  
 

 
 
Figur 2: Kärlavfallets sammansättning i kg/hushåll och vecka. KSRR:s medlemskommuner samt 
genomsnittet för KSRR [31] 
 
I Figur 2 går att se olika kommuner och deras sammansättning av avfallet. De fraktioner som har 
ingått i plockanalysen och som sedan har jämförts mellan de olika kommunerna är:   

• Elavfall 
• Batterier 
• FA, exkl. batterier och elavfall 
• Övrigt brännbart 
• Övrigt icke brännbart 
• Metallförpackningar  
• Glasförpackningar  
• Plastförpackningar 
• Pappersförpackningar 
• Returpapper 
• Trädgårdsavfall  
• Matavfall  
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Listan med fraktioner som ingått i plockanalysen har presenterats i samma ordning som i Figur 2. 
Samma fraktioner som finns med i listan ovan är de fraktioner som finns med i diagrammet i Figur 3 
där det går att se kärlavfallets sammansättning för lägenheter och villor.  
 

 
 
Figur 3: Kärlavfallets sammansättning i % för villor (vänster) respektive lägenheter (höger), genomsnitt 
för KSRR [31] 
 
 

2.2.2 Fyrfack  
Fyrfack är ett insamlingssystem där hushållen, villor och fritidshus, kan sortera sitt hushållsavfall i två 
kärl som vardera är uppdelade i fyra sektioner. Varje sektion är avsedd för en viss materialfraktion. I 
det första kärlet hamnar matavfall, färgade glasförpackningar, tidningar och restavfall. I det andra 
kärlet hamnar plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar, metallförpackningar och 
pappersförpackningar. Utöver detta så kan det hängas på en extra liten låda på ett av kärlen, där det går 
att lämna småelektronik och batterier [19].  
 

2.2.2.1 Fördelar och nackdelar med fyrfack  
Fördelarna och nackdelarna som presenteras nedan har framkommit från studiebesök och intervjuer 
samt från en rapport där de olika insamlingssystemen jämförs i en kommun [48] men även från en 
rapport där för- och nackdelar för två system ställs mot varandra [50].  
 
Fördelar  

+ Det ger en god service till medborgaren  
+ Det är en hög kundnöjdhet. 
+ Det är ett pedagogiskt system där det syns hur många fraktioner som kan sorteras ut och hur 

fraktionerna ska sorteras.   
+ Möjlighet till att en ökad mängd avfall går till materialåtervinning istället för förbränning.   
+ Matavfallet kan sorteras ut för sig.  
+ Fraktioner förutom mat- och restavfall förvaras oemballerat i kärlet.  
+ Systemet omfattar alla material.  
+ Det är en hög sorteringsgrad.  
+ Det är lätt att upptäcka felsortering  
+ Det är rena fraktioner i facken  

 
Nackdelar  

- Nya bilar  
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- Nya kärl 
- Kortare körsträckor då vissa fack i bilen fylls snabbare än andra och behöver tömmas.  
- Det är svårt att uppnå optimal fyllnadsgrad i fordonen.  
- Kärlen tar mer plats på tomten och kräver större utrymmen vid hämtning.  
- Det är ett fast antal fraktioner vilket gör det svårt att ändra antalet fraktioner om det skulle 

behövas.  
- Varje fraktion har sitt speciella fack. Det går inte byta plats på dessa.  
- Material från de olika facken kan spilla över till de andra facken. Blir då en blandad fraktion 

vid tömning av kärlen.  
- Glasförpackningar slås sönder vid tömning från kärl till bilen. Svårare att skicka det materialet 

vidare.  

2.2.2.2 Plockanalys från VMAB 
I Karlshamn kommun, Sölvesborg kommun och Olofström kommun används idag fyrfack. 
Plockanalyser har gjorts för både villor och flerfamiljshus i kommunerna där VMAB ansvarar för 
avfallsinsamlingen. Plockanalyserna visar vilka materialfraktioner det är som slängs i restavfallet och 
hur det kan skilja sig mellan flerfamiljshus och villor. I Figur 4 går att se hur det ser ut för 
flerfamiljshus i Karlshamns kommun när det kommer till restavfall och fördelningen av material i 
dessa. Villornas restavfall för Karlshamns kommun presenteras i Figur 5. I Figur 6 går att se hur 
fördelningen i restavfallet är för villor i Olofströms kommun. Hur fördelningen ser ut i restavfallet för 
flerfamiljshus i Sölvesborgs kommun går att se i Figur 7.  
 
 

 
 
Figur 4: Restavfall från flerfamiljshus i Karlshamn kommun [34] 
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Figur 5: Restavfall från villor med fyrfack i Karlshamn kommun [33] 
 
 

 
 
Figur 6: Restavfall från villor i Olofströms kommun [36] 
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Figur 7: Restavfall från flerfamiljshus i Sölvesborgs kommun [35] 
 

2.2.3 Tvåkärl  
Tvåkärl är ett insamlingssystem som innebär att det används två kärl för insamling av avfall, ett som är 
avsett för matavfall och ett som är avsett för restavfall/brännbart avfall. Matavfallet läggs i 
papperspåsar eller nedbrytbara plastpåsar och restavfallet läggs i vanliga plastpåsar [20].  
 

2.2.3.1 Fördelar och nackdelar med tvåkärl 
Fördelarna och nackdelarna som presenteras nedan har framkommit från studiebesök och intervjuer 
samt från en rapport där de olika insamlingssystemen jämförs i en kommun [48].  
 
Fördelar  

+ Det är ett välbeprövat system och det är det vanligaste insamlingssystemet i Sverige.  
+ Det ger rena fraktioner.  
+ Kan kombineras med FNI i flerbostadshus/gemensamhetsanläggningar.  
+ Det är ett bra system om mängden varierar mycket mellan matavfall och restavfall över hela 

året.  
 
Nackdelar  

- Insamlingssystemet kräver två kärl.  
- Det är ingen insamling av förpackningar och returpapper vid villor.  
- Det kan vara en blandning av fraktioner i påsarna som går till förbränning.  
- Svårt att se felsortering.   

 

2.2.3.2 Plockanalys från Karlskrona kommun 
Karlskrona kommun använder idag tvåkärl, ett grönt kärl för restavfall och ett brunt för matavfall. De 
har gjort en plockanalys av hushållsavfallet som går till förbränning för att se mängderna av de olika 
avfallsfraktionerna som finns i påsen. Hur fördelningen ser ut i hushållsavfallet för Karlskrona går att 
se i Figur 8.    
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Figur 8: Fördelning av material i hushållens brännbara soppåsar i Karlskrona kommun [2] 
 

2.2.3.3 Plockanalys från Växjö kommun 
Växjö kommun använder sig utav tvåkärl. De har ett kärl till matavfall som läggs i papperspåsar och 
ett till restavfall där respektive avfallstyp kan sorteras [32].  
 
Under 2017 gjordes en plockanalys av avfallet från hushållen för att kunna fastställa avfallets 
sammansättning. Dels har det setts till hur sammansättningen i avfallet ser ut för villor som inte har 
matavfallsinsamling, se Figur 9, för villor med matavfallsinsamling, se Figur 10, och för lägenheter 
med matavfallsinsamling, se Figur11 [32].   
 

 
Figur 9: Sammansättning på blandat avfall från villahushåll 2017 [32] 
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Figur 10: Sammansättning på restavfall från villahushåll med matavfallsinsamling 2017 [32] 
 

 
Figur 11: Sammansättning på restavfall från lägenheter med matavfallsinsamling 2017 [32] 
 
  

2.2.4 Sorteringsrobot 
För byggavfall finns det lite andra tekniska lösningar, dessa involverar robotar som sorterar det 
inkomna avfallet. Alla bitar kan dock inte hanteras utav robotarna, dessa begränsas av storlek och av 
vikt. Idag finns det några olika robotlösningar för sortering av byggavfall.  
 

2.2.4.1 Sorteringsrobot CarlF 
Sorteringsroboten som finns hos CarlF i Malmö och används för sortering av byggavfall är tillverkad 
av ZenRobotics [25]. Roboten är av modellen ZenRobotics Heavy Picker och är den starkaste 
sorteringsroboten på marknaden. Den är speciellt lämplig för tunga och otympliga material och kan 
lyfta material upp till 30 kg. Roboten kan sortera flera olika material och dessa kan vara i olika former 
och storlekar [26]. Roboten använder sig utav sensorer för att läsa av vilka material det är och roboten 
har även smarta program vilket gör att den kan lära sig medan den behandlar avfallet. Det är en fördel 
att roboten kan lära sig medans den arbetar med avfallet, det ger då en bra förutsättning att hantera nya 
material och förändringar i avfallsflödet. Nya material kräver dock en inlärningstid för roboten [24].  
 
Roboten fungerar så att robotens sensorenhet avsöker avfallsflödet kontinuerligt. Genom en ”hjärna” i 
roboten och styrprogram så analyserar den data i realtid och styr robotarmarna. Styrprogrammet 
identifierar enskilda material, föremål och grippunkter från avfallsflödet. Efter det så plockar armarna 
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upp de önskade fraktionerna och kastar ner dem i rätt materialfack [24]. Det material som inte sorteras 
bort åker vidare på bandet och hamnar i en blandad fraktion.  
 
Roboten kan köras dygnet runt och gör 4 000 plock i timmen. Varje robotarm kan sortera upp till fyra 
olika materialfraktioner och placeras fler robotarmar efter varandra ökar mängden materialfraktioner 
som kan sorteras. Materialfraktionerna sorteras så noga som upp till 98% [24].  
 

2.2.4.2 Sorteringsrobot Selma 
Sorteringsroboten Selma är ett sorteringssystem från OP Teknik som sorterar bygg och industriavfall. 
Roboten kan sortera ut material från avfallsflödet genom att flera sensorer används i systemet och 
genom ett lärande system. Genom att dessa jobbar tillsammans så kan de klassificera materialet som 
kommer in i flödet. Materialet som den kan hantera är allt från glödlampor och frigolit till stenar och 
metall [23].  
 
Sorteringen med roboten fungerar så att det är kameror och sensorer som skannar av avfallsflödet. Ett 
system analyserar den data som kommer in och gör verkliga identifieringar av materialet, storleken 
och positionen av objektet på transportbandet. Varje robot plockar specifikt upp och sorterar efter det 
förvalda materialet [23]. 
 
Roboten är förprogrammerad när den levereras för att den snabbt ska kunna tas i drift. Den kommer 
monterad i en container vilket gör det enkelt att transportera systemet samt att det enbart är att koppla 
in den då den ska användas. Antalet robotar som ska vara med är valbart. Vid användning av sex 
robotar så går det att komma upp till 10 800 plock i timmen, vilket resulterar i en hög plockhastighet. 
Containern som den levereras i gör att det är en fristående enhet som kan placeras där behovet av 
sorteringsroboten finns, både utomhus och inomhus [23].    
 

2.3 Manuell sortering eller maskinell sortering av avfall 
Sortering av material kan göras genom både manuell och/eller maskinell sortering. Båda 
sorteringsmetoderna utgör risker för de som arbetar på anläggningarna. Det är inte alla material som 
går igenom en manuell sortering men alla material kan gå igenom den maskinella. Vissa material går 
först igenom maskinell sortering och sedan vidare för en manuell finsortering. Material som sorteras 
på detta sätt är bland annat returpapper, plastförpackningar och förpackningar. Den manuella 
finsorteringen sker oftast vid transportband. Vid en manuell sortering få finns det flera 
arbetsmiljöproblem som påverkar de som står och sorterar materialen. Det är bland annat 
kemiska/biologiska hälsorisker, ergonomiska risker, fysikaliska risker och övriga risker där stick- och 
skärskador ingår. Den manuella sorteringen är väldigt styrd av avfallsflödet och inget som de som står 
och sorterar kan påverka [49].  
 
Den maskinella sorteringen sker främst genom maskiner och att dessa styrs från ett kontrollrum. 
Maskiner som styrs av människor lyfter i materialet i maskiner som sedan sköter sorteringen av 
avfallet. Även vid maskinell sortering finns det moment som kan innebära olika risker. En av dessa är 
att det dammar mycket vid tippning och förflyttning av material som ska tippas i maskinerna för 
sortering. Däremot finns det bra skydd i lokalerna för just dammet. Felsorterat material så som kanyler 
och glasbitar är en bidragande faktor till att det uppstår stick- och skärskador men de utgör även en 
smittorisk [49].   
 

2.4 Avfallshierarkin 
Avfallsdirektivet beslutades om inom EU 2008. I direktivet så lyfts avfallshierarkin fram som en 
prioriteringsordning för lagstiftning och politik på avfallsområdet [15]. Avfallshierarkin innehåller 
fem steg för hur prioritering av hantering av avfall ska ske. De fem stegen som ingår i avfallshierarkin 
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är förebyggande av avfall, återanvändning, materialåtervinning och biologisk återvinning, 
energiåtervinning och sist deponering.  
 
Det första steget är förebyggande av avfall och det innebär att det i första hand ska skapas så lite avfall 
som möjligt samt att minimera resursanvändningen. Det andra steget är återanvändning och det 
innebär att tänka på att saker ofta kan användas av andra även om det inte längre är intressant att ha 
kvar sakerna själv. Det tredje steget är materialåtervinning och det innebär att om det inte kan 
återanvändas till något så ska materialet återvinnas så att det kan användas flera gånger men till nya 
produkter. Det fjärde steget är energiåtervinning och det innebär att material som inte går att varken 
återanvändas eller återvinnas så skickas det till förbränning där energin i avfallet förvandlas och blir 
till el och värme. Det sista steget är deponering och det betyder att avfallet slängs på en deponi. 
Deponering är det sämsta steget och den sämsta lösningen vilket gör att det är det steget som ska 
försökas att undvika på alla möjliga sätt [16].   
 
Med dagens avfallshantering är strävan att nå de övre stegen i avfallshierarkin. Avfallsförebyggande 
åtgärder är det steg som står högst upp och detta då det är här som det går att spara mest resurser och 
energi men det är även här som avfallsmängderna minskar. Det betyder även att det är viktigt att tänka 
giftfritt och resurseffektivt i ett tidigt stadie för att minska miljöpåverkan och avfallsuppkomsten [17].  
 

2.5 Produktens livscykelanalys och miljöpåverkan 
För att det ska gå att se det totala avtrycket på miljön som en produkt har så behövs det ses till 
produktens hela livslängd och för att göra det så görs det då en livscykelanalys [17]. Genom en 
livscykelanalys så går det att följa produkten från ”vaggan till graven”, det vill säga från 
råvaruutvinning till avfallshantering. En livscykelanalys kan även göras för produkter som inte blir 
avfall utan istället återvinns. Då görs det en livscykelanalys från ”vagga till vagga”, vilket betyder att 
det är sett från hur det ser ut från råvaruutvinning till materialåtervinning istället [45].  
 
En livscykelanalys gör det möjligt att kunna se vilka steg det är i produktens liv som ger mest 
miljöpåverkan och från det finns då en möjlighet att se till vad som kan göras för att minska påverkan 
från det steget som ger mest påverkan men även minska produktens totala miljöpåverkan [46].  
 

2.5.1 Miljöpåverkan från förbränning och återvinning 
För att få en överblick av miljöpåverkan från både förbränning och återvinning av material så går det 
att titta på utsläpp som är förknippade med de båda metoderna. Från en undersökning som gjordes i 
Nederländerna under 2016 framkom det att båda metoderna ger energi, däremot är skillnaden i 
mängden koldioxid kopplad till detta väldigt stor. Vid förbränning av plast uppmättes den frigjorda 
mängden koldioxid till 2,60 ton CO2/1 ton plast, medan det för återvinning uppmättes den till 0,65 ton 
CO2/1 ton plast. Utöver den mängd som frigörs vid energiutvinningen tillkommer det även ett utsläpp 
på 0,20 ton CO2/1 ton plast vid själva återvinningsprocessen [9]. Från undersökningen går det att se 
att det finns fördelar med att återvinna material istället för att förbränna dem, speciellt när det kommer 
till koldioxidutsläpp men det finns även fler saker som påverkar vilken metod som kan vara den bästa, 
detta gällande både miljöpåverkan men även den ekonomiska biten. Återvinning bidrar till att man går 
från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi [38].  
 

2.6 Cirkulär ekonomi 
Cirkulär ekonomi är ett koncept som används mer och mer inom tillverkning- och byggindustrin. 
Konceptet är definierat och anpassat för en global hållbar ekonomisk utveckling. Det är ett koncept 
som bygger på ett ändlöst flöde. Med det menas då att cirkulär ekonomi arbetar för att bibehålla den 
nuvarande kvalitén på ett material och återanvända det i så stor utsträckning som möjligt och då 
samtidigt även designa bort avfall och genom detta minska utvinningen av råvaror genom att stänga 
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loopar [11]. För att kunna uppnå detta så krävs det att redan från början designar tjänster och produkter 
på ett sätt som bygger på bland annat återvinning och återanvändning. 
 
Cirkulär ekonomi handlar mycket om att minimera slöseri av material och energi och därför blir det 
även relevant se till effekterna från återvinning och förbränning samt hur de står i förhållande 
tillvarandra men även till vilken miljö- och hållbarhetspåverkan de båda alternativen har. Syftet med 
att återvinna och förbränning är olika, där återvinningen handlar om att i största möjliga mån bevara 
materialet medans förbränning syftar till att utvinna och bevara värmeenergin som finns i avfallet. 
Båda metoderna hjälper till att stänga en loop men de fungerar på lite olika sätt.  
 

2.7 Marknaden för återvunnet material 
Synen på avfall har förändrats och det är inte längre enbart en fråga om att avfall bara är avfall och att 
det är en renhållningsfråga. Regeringen har konstaterat att avfallet är en resurs och den ska utnyttjas i 
så hög grad som möjligt och materialåtervinnas om det är lämpligt [27]. Idag är det många olika 
materialfraktioner som går att återvinna och ännu fler materialfraktioner är intressanta att återvinna  
och samtidigt som intresset för att mer material ska kunna materialåtervinnas så finns det även en 
efterfrågan på återvunnet material, både nationellt och globalt [37]. 
 
Vi vill kunna nå ett resurseffektivt och klimatsmart samhälle men för att kunna nå detta så är 
materialåtervinning en viktig komponent. Materialåtervinningen bidrar med potentialen att kunna 
ersätta råvaror med återvunna material, vilket är en betydande del i utvecklingen mot ett 
resurseffektivt samhälle [37]. För att det ska kunna vara en materialåtervinning som ska kunna ersätta 
råvarorna så krävs det att materialåtervinningen är högkvalitativ och för att den ska kunna vara det så 
krävs det att avfallsfraktionerna som ska gå till återvinning är separerade [27].  
 
Då allt är en affär, och så även avfall och återvinning, så krävs det drivkrafter för att 
affärsutvecklingen i de områdena ska drivas framåt. De viktigaste drivkrafterna har bland annat varit 
nationella mål, styrmedel, producentansvar och att priserna på råvaror har blivit högre [37]. Men 
utöver de drivkrafterna som finns så krävs det även att regelverken på samhällsnivå måste ändras [38]. 
Högre priser på råvaror gör att återvinning av material är mer lönsamt och attraktivt. Det finns en 
marknad för företag när det gäller avfall, dels genom att ha hållbarhet i fokus men även se till både 
miljömässiga och ekonomiska vinster genom att jobba aktivt med sitt avfall och ser det som en resurs 
[37].  
 
Det är inte enbart att marknaden för återvunnet material som ska bli större utan även marknaden för 
produkter tillverkade av återvunnet material behöver växa samt att de produkter som sätts ut på 
marknaden är tillverkade på ett sådant sätt så att de är designade för att vara enkla att återvinna. 
Mycket av det materialet som idag används blir redan avfall efter en gång istället för att återanvändas 
och då är det stora ekonomiska värden som går förlorade i och med att materialen blir avfall så snabbt. 
Det är därför viktigt att materialflödet utvecklas från ett linjärt flöde till ett cirkulärt flöde. Samtidigt 
som det görs så ändras den ekonomiska bilden också från att vara linjärt till cirkulärt [38].  
Men som med precis allt så finns det även utmaningar och utmaningen i dagens avfallsmarknad är att 
den måste öppnas upp och bli större. Genom att det blir en ökad konkurrens på marknaden så kommer 
följderna att bli nya innovationer och mer utveckling. För att det ska hända så behövs det styrmedel 
som gynnar materialåtervinningen och som på så sätt gör förbränningen mindre attraktiv. Detta sker 
dels genom att driva utvecklingen mot ett resurseffektivt samhälle men även genom att det finns en 
långsiktig politisk inriktning och en tydlig lagstiftning. Både lagstiftningen och den politiska 
inriktningen är viktiga för att återvinningsföretag ska våga att göra investeringar men också för att 
satsa på ny miljöteknik samt att det även måste visa vilka vinsterna med återvinning är, och då både på 
kort sikt men även på lång sikt [37].  
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2.8 Miljökvalitetsmålen  
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 
Riksdagen har antagit 16 miljömål och det finns preciseringar av dessa som förtydligar 
miljökvalitetsmålen [27]. Miljökvalitetsmålen tillsammans med preciseringarna ska ge en målbild som 
är långsiktig för det miljöarbete som ska göras och det ska även fungera som en vägledning för hela 
samhällets miljöarbete [41].  
 
De 16 miljömålen är:  

• Begränsad klimatpåverkan  
• Frisk luft  
• Bara naturlig försurning  
• Giftfri miljö  
• Skyddande ozonskikt  
• Säker strålmiljö  
• Ingen övergödning  
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård  
• Myllrande våtmarker  
• Levande skogar  
• Ett rikt odlingslandskap  
• Storslagen fjällmiljö  
• God bebyggd miljö  
• Ett rikt växt- och djurliv 

 
Utöver de 16 miljömålen så finns även generationsmålet. Det är ett övergripande mål som ska ge 
vägledning för att miljömålen ska kunna uppnås inom en generation [39]. Med det menas att det 
övergripande målet är att lämna över ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är 
lösta [40].  
 
Etappmål är andra mål som är uppsatta för att det ska vara enklare att kunna nå upp till de miljömål 
som tagits fram men även till generationsmålet. Etappmålen identifierar en önskad omställning av 
samhället. Etappmålen finns för sex stycken miljömål och totalt är det 22 stycken etappmål [42].  
 
Flera av miljömålen kommer att ha en koppling till arbetet och kan vara en del i utvecklingen mot att 
nå de uppsatta målen samt att förbättra miljöpåverkan från avfallshanteringen. Området avfall har just 
nu två etappmål som är en del av miljömålen och ska vara en hjälp för att miljömålen ska uppnås.  
 

2.9 Globala målen  
Idag finns det 17 globala mål för hållbar utveckling, vilka är en del i Agenda 2030. Agenda 2030 är en 
agenda där förändring mot ett hållbart samhälle är den centrala delen [44]. Globala målen är en agenda 
som syftar till att uppnå vissa saker och mål till 2030 och den samarbetar då tillsammans med Agenda 
2030. Det som de globala målen vill uppnå till 2030 är att avskaffa extrem fattigdom, att ojämlikheter 
och orättvisor i världen minskar, att fred och rättvisa främjas samt att klimatkrisen ska lösas [43][44].  
 
De 17 globala målen är:  

1. Ingen fattigdom  
2. Ingen hunger  
3. Hälsa och välbefinnande  
4. God utbildning  
5. Jämställdhet  
6. Rent vatten och sanitet 
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7. Hållbar energi för alla  
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  
10. Minskad ojämlikhet  
11. Hållbara städer och samhällen  
12. Hållbar konsumtion och produktion  
13. Bekämpa klimatförändringarna  
14. Hav och marina resurser  
15. Ekosystem och biologisk mångfald  
16. Fredliga och inkluderande samhällen  
17. Genomförande och globalt partnerskap 

 
De 17 globala målen som finns för hållbar utveckling balanserar upp de tre dimensionerna som är 
hållbar utveckling, det ekonomiska, det sociala och det miljömässiga. Utöver detta så är målen 
universella, integrerade och odelbara [44]. Flera av de globala målen kommer att ha en koppling till 
arbetet och kan vara en liten del i utvecklingen mot att de globala målen kommer att nås.  
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3 METOD 
Det här arbetet kommer ej att göras på uppdrag av ett företag eller organisation, däremot kommer ett 
samarbete ske med Affärsverken i Karlskrona. Arbetet som görs är kvalitativt och då genom bland 
annat intervjuer och studiebesök.  
 

3.1 Val av metoder  
Metoderna som kommer att användas under arbetets gång är ABCD-metodiken, SLCA tillsammans 
med FSSD. Anledningen till att ABCD-metodiken har valts att användas är då det är en metod som är 
bred och tar med alla de olika delarna som behövs för att utveckla en ny lösning i ett företag genom att 
ta hänsyn till både visioner och hållbarhetsprinciper. Det är även en metod som är enkel att använda 
flera gånger då det är möjligt att gå tillbaka i stegen och se vad som kan och behöver ändras för att 
uppnå visionen och målet. FSSD är en metod som kommer in i ABCD-metodiken på ett bra sätt och 
som även ger mer stöd till hållbarhetsprinciperna. Det är även en metod som tillför lite extra verktyg 
för att få ut ett bättre resultat i slutet. SLCA har valts att användas av anledningen att det är bra att se 
till hur de olika materialen kan användas och hur deras livscykel ser ut. Genom detta går det även se 
vilka aspekter det är som behöver tas mer hänsyn till under arbetets gång men även i resultatet.  
 
ABCD-metodiken, FSSD och SLCA är en utgångmetoder i arbetet då de omfattar alla de delar som är 
viktigast i arbetets gång. Om behov av ytterligare metoder uppstår under arbetets gång kommer det att 
undersökas vilka metoder som är relevanta för att komplettera upp metod-delen och arbetet.  
 
Under projektets gång kommer ABCD-metodiken främst att användas. Den består av fyra olika steg 
som återupprepas under arbetets gång mot hållbarhet och visionen. Anledningen till att ABCD-
metoden kommer vara den främsta metoden som används i arbetet är då den dels ser till hur nuläget 
ser ut och hur det påverkar hållbarhetsprinciperna. Det är även från den delen som det är enklare att få 
fram lösningar och aktiviteter för att kunna ändra på de punkter som i nuläget bryter mot 
hållbarhetsprinciperna. Från detta är det en bra övergång till att få fram en ny möjlig lösning som kan 
vara en del i att avfallshanteringen blir mer hållbar samt att det är mer material som går till återvinning 
istället för förbränning.  
 
I A-steget så byggs en vision upp och det är den som det arbetas mot och som ska verka som den 
hållbara framtiden som är målet att uppnå [7][8]. Det här steget kommer att hjälpa arbetet framåt 
genom den visionen som tas fram. För projektet så kommer visionen att vara kopplad till den lösning 
som arbetet ska uppnå.  
 
I B-steget så undersöks det hur läget ser ut idag och vilka brister det finns som bryter mot de åtta 
hållbarhetsprinciperna [7][8]. Här kommer det bland annat att se på hur läget ser ut idag, vilka 
lösningar som används i olika kommuner för avfallshantering samt en jämförelse av dessa, vilka 
lösningar som finns utöver dessa och som används till andra material och områden samt vad som 
hindrar eller bidrar till utveckling inom avfallsområdet.  
 
I C-steget används brainstorming för att komma fram till teoretiska lösningar som ska hjälpa till att 
lösa de brister som upptäcktes i B-steget. Genom att se tillbaka till den visionen som ska uppnås går 
det att utveckla strategier, detta kallas för backcasting. Strategierna ska utgöra en grund för framtida 
utveckling och då inte enbart lösa bristerna och problemen som finns idag. Här används  
prioriteringsfrågor för att komma fram till de idéer som är de bästa och de som sedan kommer att 
arbetas vidare med i nästkommande steg [7][8]. I det här steget undersöks det hur det skulle vara 
möjligt att kunna lösa de problemen som finns idag och vilka olika tekniska och icke-tekniska 
lösningar som skulle kunna bidra till detta. Steget kommer att bidra till många olika lösningar för att 
uppnå visionen och alla kommer inte att vara givande men de kommer att ha en bidragande effekt för 
att nå målet.  
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I D-steget framkom det vilka lösningar som är prioriterade och som ska arbetas vidare med. 
Nästkommande steg är att se till hur det ska gå till för att få dessa lösningar att bli verklighet. Det sker  
genom att ta fram handlingar och steg-för-steg implementationer för dessa lösningar [7][8]. Det är i 
det här steget som projektet kommer att nå den visionen som sattes i steg A. Under det här steget 
kommer det att gå att utveckla de lösningar som verkade mest relevanta och mest givande. Det är även 
här som en möjlig implementation av lösningen kommer att ske.  
 
SLCA kommer att användas under arbetets gång då det är en bred metod samt att den tar in både 
FSSD och LCA i processen. SLCA skapar en bredare helhetssyn av systemet som ska undersökas och 
den ger användaren ett bredare perspektiv att titta på en produkts eller organisations 
hållbarhetsaspekter. SLCA gör det möjligt att identifiera områden där det behövs mer specifika studier 
och den behöver inte alltid ta med de ekonomiska aspekterna då dessa inte alltid är nödvändiga för 
analysen. Genom en analys av hållbarhetsprinciperna så går det att identifiera problem som ännu inte 
kommit upp till ytan som en miljöpåverkan [8].  SLCA kommer att användas i arbetet för att se hur se 
olika materialen påverkar miljön och hur de och dessa hantering brister mot hållbarhetsprinciperna. 
Det kommer även att vara möjligt att se vilka problem som kan kopplas till dessa och från detta kunna 
få fram möjliga lösningar. Det kommer att vara en viktig del och ett stöd i ABCD processen. Utöver 
användningen av SLCA så kommer FSSD att användas som ett stöd och vägledning under arbetets 
gång.  
 

3.1.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie kommer att göras kontinuerligt under hela arbetet för att få med de teoretiska delar 
som är behövliga i arbetet. I litteraturstudien har dels flera rapporter undersökts som tagits fram från 
Avfall Sverige där det har gått att läsa om hur avfallshanteringen i Sverige har sett ut och fungerat 
under de senaste åren. Rapporter som kommer från EU och från regeringen om avfallshantering och 
fastighetsnära insamling har även de varit en del i litteraturstudien. Utöver dessa rapporter så har även 
information från internet använts angående de miljömål som finns i Sverige och som finns globalt men 
även ytterligare information om delar som varit nödvändiga för arbetet. Vetenskapliga artiklar har 
använts till viss mån där det har varit möjligt att hitta information som är relevant för arbetet. Under 
litteraturstudien har det varit viktigt att vara källkritisk för att enbart använda information som är 
relevant och riktig.   
 

3.1.2 Studiebesök  
Studiebesök kommer att äga rum i samband under projektets gång för att se vilka lösningar det är som 
används idag och hur dessa fungerar i dagsläget men även för att se de olika anläggningarna och 
insamlingssystemen. Studiebesöken kommer bidra med att ge en förståelse till hur olika kommuner 
tänker kring avfallshantering och återvinning. Observationerna som görs under studiebesöken kommer 
att dokumenteras genom anteckningar. En jämförelse mellan de olika lösningarna som setts under 
studiebesöken kommer att göras för att få en förståelse kring vilken effekt de har idag samt vilken 
möjlighet det finns för dem att utvecklas i framtiden.  
 

3.1.3 Intervjuer 
Intervjuer kommer att göras under studiebesöken som en inledande del. Detta för att få en djupare 
förståelse för de observationer som görs under studiebesöken men även för att få en input från 
människorna som arbetar direkt med lösningarna och kan berätta vad som fungerar och inte fungerar 
med de nuvarande lösningarna från deras synvinkel. Detta  ger även en inblick i vad de själva ser för 
möjligheter inom området när det kommer till utveckling och nya lösningar.  
 
Intervjufrågorna som har använts i arbetet har varit lite olika beroende på vilken anläggning 
intervjuerna och studiebesöken har gjorts. Detta för att frågorna ska vara relevanta för just den 
anläggningen som besöks och för den informationen som kan komma från intervjuerna. Intervjuer är 
ett bra sätt att få mer information om lösningar, lösningar och deras 
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3.2 Validering  
Validering av arbetet kommer att ske genom att kritiskt granska de resultaten från arbetet och hur 
relevanta de kommer att vara gentemot verkliga resultat från nuvarande avfallshantering och system 
som finns idag. Det är även under denna fasen som brister och förbättringar kopplade till lösningen 
kommer att komma fram. Dessa kommer att bidra till framtida arbete och vad som kan göras för att 
utveckla lösningen samt att få bort bristerna som upptäcktes.  
Under valideringen kommer det att vara möjligt att se om arbetets design och analyser, metoder och 
antaganden är giltiga och relevanta i den mån som det är tänkt. Även andra liknande studier kommer 
att undersökas och se om det finns jämförbara resultat som kan stärka lösningen och antaganden i det 
här arbetet. 
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4 RESULTAT 
ABCD och SLCA (strategic life cycle assessment) har kombinerats för att kunna få fram en möjlig 
lösning för att kunna öka upp mängden material som går till återvinning från hushållsavfallet.  

4.1 Vision  
En vision har tagits fram för arbetet som ska leda det i rätt riktning. Visionen är: En hållbar 
avfallshantering.   
 
Målet med visionen är att nå en hållbar avfallshantering där mer material går till återvinning och att 
minska den mängd material som går till förbränning. Genom detta minskas även behovet av råmaterial 
och främjar marknaden för återvunnet material.  

4.2 Kartläggning av intressenter 
En kartläggning av de intressenter som är relevanta för arbetet har gjorts, se Figur 12. Till 
intressenterna räknas de som har intresse av informationen om och från företaget. Kartläggningen har 
gjorts för att ge en bättre bild av vilka det är som intresserade av det som händer på området 
avfallshantering men även de som påverkas av förändringar och som kan ha en påverkan på de 
förändringar som krävs och görs inom området.  
 
Kartläggningen av intressenter har gjort genom att se till vilka som är en del i avfallshanteringen men 
också till vilka som gör att avfallet i hushållen uppstår. Ytterligare information för att stärka upp 
kartläggningen av intressenter kommer från en hållbarhetsrapport som Affärsverken har gjort för 2017 
[1]. Vissa av intressenterna har en större betydelse än andra när det kommer till vissa saker men i det 
stora hela så är alla intressenter viktiga för verksamheten och dess funktion.  
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Figur 12: Kartläggning av intressenter 
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4.3 Nuvarande avfallshantering 
Det nuvarande läget vad gäller avfallshanteringen analyseras dels genom att se till hur den förhåller 
sig till de åtta hållbarhetsprinciperna men även genom de insamlingssystemen som används idag och 
hur dessa skulle kunna utvecklas eller inte för att uppnå en hållbar avfallshantering.  
 
Sett till hur den nuvarande avfallshanteringen ser ut så omfattar den främst tre olika insamlingssystem, 
fyrfack, tvåkärl och optisk sortering. Dessa tre har alla olika förutsättningar för att utvecklas mot en 
hållbar avfallshantering där mer material går till materialåtervinning än till förbränning.  
 

4.3.1 Möjligheter för en hållbar utveckling av nuvarande avfallshantering 
Flera faktorer finns som bidrar till att genomföra förändringar i den nuvarande avfallshanteringen. Det 
som gör att det är ett måste att genomföra förändringar i avfallshanteringen har mycket att göra med 
att det kommer nya lagar eller sker förändringar i befintliga lagar, regler och riktlinjer som ska följas 
men även hårdare mål vad gäller bland annat materialåtervinning som Sverige ska uppnå genom 
avfallshanteringen.  
 

4.3.2 Hinder för en hållbar utveckling av nuvarande avfallshantering 
Det finns flera olika faktorer som kan vara ett hinder än en möjlighet när det kommer till utveckling av 
den nuvarande avfallshanteringen. Från intervjuer och samtal under studiebesöken har det kommit 
fram information om vad som kan vara hinder för att det ska gå att genomföra utvecklingar och 
förändringar i det nuvarande avfallssystemet.  
 
Mycket av det som främst kan vara problematisk med en utveckling av den nuvarande 
avfallshanteringen är inställningen hos människorna. Det är dem som betalar för att de ska bli av med 
avfallet som uppkommer i deras hem. En ökad kostnad för dem är inte något som går hem hos många 
och något som inte är positivt. Vilket också då gör att den ekonomiska biten är en av de största hindren 
för utveckling av den nuvarande avfallshanteringen. Det som går att se idag och som även setts från 
studiebesöken är att flera kommuner väljer att byta insamlingssystem. Bara det bytet innebär en stor 
kostnad där kommunerna fått lägga en stor kostnad på att genomföra den förändringen. Ytterligare 
förändringar som kräver ekonomiska medel blir därför svåra att rättfärdiga samt att det hellre satsas på 
den lösningen som finns att tillgå och som precis införts i kommunen.  
 
Kostnaden för att bli av med sitt avfall är oftast något som inte ses som en rolig utgift av 
privatpersoner men något som däremot är ett måste. Många kanske redan anser att de betalar en hög 
summa för att kunna bli av med sitt avfall och sätter sig då emot en ökning för en tjänst som de redan 
betalar mycket för. Allt detta påverkas av inställningen till saker och ting men även i kombination med 
informationen som når ut till människorna. Med en ökad information och en ständig information så får 
personer mer koll på varför förändringar görs och varför de måste göras. Men för att det ska vara 
möjligt att kunna informera människorna om de förändringar som ska göras och varför så behöver 
även sättet som informationen förmedlas på förbättras och utvecklas.  
 
De åtta hållbarhetsprinciperna lyder enligt följande [8]:  
I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk…. 

1. ….koncentrationsökning av ämnen från berggrunden.  
2. ….koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion.  
3. ….undanträngning med fysiska metoder.  

Och i det samhället utsätts inte människor för systematiska hinder för…. 
4. ….hälsa.  
5. ….inflytande. 
6. ….kompetens.  
7. ….opartiskhet. 
8. ….mening.  
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Hållbarhetsprinciperna visas i en tabell, se Tabell 1, för att det ska vara enklare att lista de aktiviteter i 
den nuvarande avfallshanteringen men även aktiviteter som kan kopplas till avfallshanteringen som 
antingen bryter mot eller respekterar hållbarhetsprinciperna.  
 
Tabell 1: Nuvarande avfallshantering i förhållande till hållbarhetssprinciperna 

Hållbarhetsprincip  Bidrag till överträdelser av 
hållbarhetsprinciperna 
  

Bidrag till respekterande av 
hållbarhetsprinciperna 

HP 1 
 

Utvinning av nytt råmaterial, så som olja, 
metaller och   
 
Förbränning av avfall ger utsläpp och bidrar till 
ökning av koldioxidutsläpp.  
 
Utsläpp och ökning av partiklar i luften. 
 
Transporter av avfallet leder till ökade utsläpp 
av koldioxider.  
 

Återvinning sker i viss grad.  
 
Finns avfallsfordon som kör på biogas 
som är miljövänligare.  
 
Återvinning ger mindre utsläpp.  
 

HP 2 
 

Material, så som plaster, papper, metaller och 
glas, hamnar i naturen istället för i avfallet.  
 
Transporter av avfallet leder till ökade utsläpp 
av kväveoxider.  
 

Insamling av avfall, både från kärl och 
av FTI. 
 
Utvecklade filter som används i 
förbränningen som renar luften från 
skadliga partiklar.   

HP 3 
 

Undanträngningen av natur sker vid skövling 
av skog för material till pappersbruken.  
 
Utbyggnad av avfallsanläggningar och 
deponier.  
 

Undanträngningen för utökande av 
avfallsanläggningar sker sällan samt att 
deponierna blir täckta vilket medför att 
viss natur återställs på området.  

HP 4 - 8 
 

Partiklar och utsläpp kan vara en bidragande 
faktor till hälsoproblem.  
 
Lukter som påverkar hur de som arbetar på 
anläggningarna mår.  
 
Buller som uppstår vid tömningar av material 
och vid körningar kan påverka hälsan genom 
bland annat trötthet.  
 

Finns information om vad som ska 
slängas i soppåsarna, detta minskar 
skador som kan uppstå under insamling 
av avfall.  
 
Har givna tider vilket underlättar 
hämtningen av avfall. 
 
Möjligheterna finns att kunna sortera 
allt sitt avfall, både i miljörum, 
återvinningsstationer och villor kan 
sortera i kärl utanför husen. 
 
Finns återvinningsstationer runt om i 
städerna som tillgängliga för alla. 
 
Alla har lika stor möjlighet och 
skyldighet att sortera. 
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4.4 Idégenerering för nya lösningar  
För att kunna komma fram till lösningar och aktiviteter som behövs för att nå visionen så har en 
brainstorming-session ägt rum där flera olika lösningar och aktiviteter har tagits fram. 
Aktiviteterna/lösningarna har framkommit genom att alla inblandade i brainstormingen har tagit del av 
den informationen som kommit från både studiebesök och intervjuer. Studiebesöken och intervjuerna 
har bidragit med information om vad som inte fungerat så bra och vad som skulle kunna ändras men 
även med information om hur de tekniska lösningarna som används idag fungerar rent praktiskt. 
Studiebesöken har även gett insikt i hur maskinerna fungerar och vad som kan hända när de står stilla 
och vilka anledningarna kan vara till att de står stilla. Kartläggning av intressenter, tidigare steg och 
resultat från dessa har även de varit en del i att få fram aktiviteter/lösningar under brainstormingen. 
Brainstormingen gjordes tillsammans med vänner och familj för att få in många olika idéer från 
personer med olika bakgrunder och erfarenheter. De lösningar och aktiviteter som var de bästa och 
mest verklighetsförankrade presenteras i Tabell 2.  
 
Prioriteringsfrågor [8] används för att det ska gå att plocka bort de lösningar och aktiviteter som inte 
når upp till den visionen som är uppsatt. På så sätt kommer de lösningar fram som är de bästa och som 
når den uppsatta visionen.  
 
De prioriteringsfrågor (PF) som kommer att användas är:  

1. Är det en flexibel plattform för kommande steg mot en hållbar avfallshantering? 
2. Är det framsteg mot visionen? 
3. Ger det avkastning på investeringen? 

 
Graderingen av frågorna kommer att vara mellan 1-3. Den totala summan av de tre 
prioriteringsfrågorna som blir på varje aktivitet/lösning är de som kommer avgöra vilka aktiviteter 
eller lösningar det är som är de som det kommer att arbetas vidare med. Bedömningen av lösningarna 
och aktiviteterna går att se i Tabell 2. De lösningar och aktiviteter som fått högst bedömning är 
markerade i Tabell 2.  
 
Tabell 2: Brainstormade lösningar och bedömning av dessa 

Nummer Aktivitet/lösning PF 1 PF 2 PF 3 Totalt 
1 Människor blir bättre på att sortera avfallet hemma och 

lägger det där det ska vara.  
 

2 2 3 7 

2 Mer information kring avfallet och hur det kan hanteras på ett 
smidigt sätt redan i hemmet.  
 

2 2 1 5 

3 Mer information till invånarna i kommunerna om varför det 
är viktigt att man ska sortera och vad följderna blir om man 
inte gör det.  
 

2 2 1 5 

4 Ha människor som öppnar upp påsarna och sorterar för hand 
på en plats.  

1 1 1 3 

5 Robotar som sorterar soporna som kommer in på ett 
transportband, likt den hos CarlF och OP Teknik.  
 

2 3 2 7 

6 Magnet som sitter i början av transportbandet som plockar 
upp metaller och andra magnetiska material som är för små 
för att plockas upp med roboten. Stora fastnar i ett nät och 
trillar ner på bandet igen.  
 

1 2 1 4 

7 Magnet på robotarmen som plockar upp metaller och andra 
magnetiska material. 

2 1 2 5 
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8 Viktsensorer på bandet som känner av materialens vikt och 
sorterar dem på så sätt.  
 

2 1 1 4 

9 Sortering via transportband med hjälp av bortblåsning av 
lätta material, så som plast. Tunga material går vidare.  
 

1 2 1 4 

10 En sug (typ dammsugare) som suger upp materialet som 
kommer in på ett transportband. Materialet transporteras via 
sugen till rätt materialplats.  
  

1 2 1 4 

11 Människor öppnar upp påsarna, innehållet hälls på 
transportband och människorna sorterar det.  
 

1 1 1 3 

12 Magnet vid slutet av transportbandet som plockar upp de 
magnetiska materialen medans de faller ner i en 
restavfallshög med osorterat avfall.   
 

2 1 2 5 

13 Kärl som känner av vilka material som läggs i kärlet. 
 

1 2 1 4 

14 Inga påsar används utan allt material läggs löst direkt i 
kärlen.  
 

1 2 1 4 

15 Knivar sprättar upp påsarna så innehållet hamnar löst på 
transportband tillsammans med resterna av påsarna.  
 

1 2 2 5 

16 Kampanjer för avfallshantering och hur man får fler personer 
informerade och inspirerade till att sortera och återvinna.  
 

2 2 2 6 

17 Bränna sönder plasten som påsarna består av och på så sätt 
frigöra materialet som finns i påsarna för utsortering.  
 

1 1 1 3 

18 Sortering genom vatten. Lätta material flyter och sorteras ut 
medan de tunga materialen sjunker.  
 

1 1 1 3 

19 Använda lösningsämnen för att upplösa plastpåsen som 
innehåller hushållsavfallet.  
 

1 1 1 3 

20 Taggar på transportbandet som plast och andra mjuka 
material fastnar i och på så sätt sorteras ut från de andra 
materialen.  
 

1 2 1 4 

 
 
 
De lösningar som fick högst poäng vid bedömningen har motiverats i Tabell 3 där varje 
aktivitet/lösning förklaras på vilket sätt som den skulle kunna bidra med för utveckling till en hållbar 
avfallshantering. Motivationerna har tagits fram i samarbete med de personer som har ingått i 
brainstorming-sessionen samt att motiveringarna har en koppling till hållbarhetsprinciperna.  
 
Tabell 3: Motivering av aktiviteter/lösningar med högst poäng 

Nummer Aktivitet/Lösning Motivering 
1 Människor blir bättre på att 

sortera avfallet hemma och 
lägger det där det ska vara.  

Att sortera rätt är det första steget i att vara mer miljövänliga i 
sin vardag. Genom att människor blir bättre på att sortera sitt 
avfall redan i hemmet så minskar materialen i restavfallspåsen 
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 som går till förbränning samt att det då även ökar den mängden 
material som går till återvinning.  
 

2 Mer information kring avfallet 
och hur det kan hanteras på ett 
smidigt sätt redan i hemmet.  
 

Om det blir enklare för personer att sortera sitt avfall i hemmet 
så kan mängden sorterat avfall öka. För detta så behövs det mer 
information om hur sortering av avfallet sker som uppstår i det 
egna hushållet. Idag finns det många produkter som innehållet 
blandningar av material vilket gör att det är svårt att kunna 
separera dem.  
 
Genom både bättre produkter men även mer information om hur 
hanteraringen av avfallet som uppstår i hemmet ska göras så kan 
det bli enklare att sortera det hemma. Smidiga sätt att sortera 
innebär även en sortering som är närmre till hand och som inte 
tar upp speciellt mycket plats då detta kan vara en brist i många 
hem.  
 

3 Mer information till invånarna i 
kommunerna om varför det är 
viktigt att man ska sortera och 
vad följderna blir om man inte 
gör det.  
 

Mer information kring avfallet och den påverkan som det har på 
miljön bidrar till en ökad medvetenhet om vad ens handlingar 
resulterar i. Det kan vara ett sätt att få fler människor att faktiskt 
engagera sig i att sortera det avfallet som blir i det egna hemmet. 
Vid behov skulle det även kunna gå att vara strängare och ha 
hårdare regler vad gäller sortering av hushållsavfall och införa 
straffavgifter för områden där avfallet är väldigt osorterat och 
blandat. Det kan ibland vara en följd av handlingar som har 
större effekt än vad information har.  
   

5 Robotar som sorterar soporna 
som kommer in på ett 
transportband, likt den hos 
CarlF och OP Teknik.  
 

Robotar är en effektiv lösning som kan köras dygnet runt för att 
öka upp den sorterade mängden avfall. Då finns möjlighet att på 
en noggrann nivå kunna sortera ut material som annars är svåra 
för människor att kunna sortera, plaster är ett exempel. Mer 
material går till återvinning än till förbränning vilket medför att 
utvinningen av råmaterial kommer att minska då det finns mer 
återvunnet material att tillgå på marknaden.   
 

7 Magnet på robotarmen som 
plockar upp metaller och andra 
magnetiska material. 
 

Genom att det finns ett sätt att bara få bort metaller och 
magnetiska material så blir det enklare att kunna få bort dessa 
material från avfallet samt att det går att få med alla möjliga 
storlekar av materialen.  
Robotarmen med magneten har en stor fördel då den inte 
behöver lära sig vilka material som den ska plocka upp då den 
använder sig utav en magnet samt att den kan röra sig fritt och 
plocka upp material. Det som kan behöva tänkas på där är att 
maskinen ska lära sig var den ska släppa det materialet som den 
har plockat upp samt hur armen ska röra sig. 
 

12 Magnet vid slutet av 
transportbandet som plockar upp 
de magnetiska materialen 
medans de faller ner i en 
restavfallshög med osorterat 
avfall.   
 

Genom att ha en magnet vid slutet av transportbandet så går det 
att få tag på material som bland annat är för små för att de ska 
kunna tas om hand tidigare under sorteringen på transportbandet.  

15 Knivar sprättar upp påsarna så 
innehållet hamnar löst på 

Ett av de stora problemen är hur öppnandet av påsarna ska ske 
och då är knivar som sprättar upp påsarna ett bra sätt att lösgöra 
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transportband tillsammans med 
resterna av påsarna.  
 

det material som finns i påsarna och gör det på så sätt enklare att 
kunna sortera det material som finns inuti påsarna.  
 

16 Kampanjer för avfallshantering 
och hur man får fler personer 
informerade och inspirerade till 
att sortera och återvinna.  
 

Genom att ha information och kampanjer angående 
avfallshanteringen och varför det ska vara ett aktivt arbete i 
hemmet mot återvinning och sortering är en bra väg att gå. 
Information är en grundläggande del för att kunna införa 
ändringar i systemen men även för att ge verktyg och 
information för till människor så att de ska kunna ändra sina 
vanor i vardagen.  
 

4.5 Ny teknisk lösning  
En teknisk lösning på hur det kan vara möjligt att öka upp den sorterade mängden material från 
hushållsavfallet har tagits fram baserat på den betygsättning som gjorts på aktiviteterna/lösningarna 
från brainstormingen. De aktiviteter/lösningar som har använts till den nya tekniska lösningen är de 
som dels fått högst poäng samt att de har fått en motivering till varför den aktiviteten/lösningen anses 
vara bra och värd att ta med i den nya lösningen.  
 
Grunden till den tekniska lösningen är att det är robotar som sorterar avfallet som kommer in på ett 
löpande band. Robotarna kommer kunna sortera ut alla de material som finns i vanliga hushållssopor. 
För vissa material, så som plast, så går det att köra den materialfraktionen för sig själv och det för att 
kunna sortera ut de olika plastsorterna så att återvinning av plast ökar. Från litteraturstudien så har det 
framkommit att det finns mer risker i arbetsmiljön med en manuell sortering av avfallet mot vad det 
finns om sorteringen sköts maskinellt. Lösningen är rent maskinell och kan köras dygnet runt utan 
övervakning av människor. Det resulterar i att de hälsorisker som var kopplade till den manuella 
sorteringen har eliminerats från den nya tekniska lösningen.  
 
I Figur 13 går att se hur en möjligt uppbyggnad av lösningen skulle kunna se ut. Händelseförloppet av 
hur hanteringen av hushållsavfall i en sådan lösning skulle kunna se ut enligt följande. Soporna tippas 
från bilarna ner i ett stort utrymme där påsarna matas vidare på ett transportband mot en rulle med 
knivar som är nedsänkt i marken. Knivarna sprättar upp påsarna som kommer in och frigör materialet 
som finns i påsarna. Påsarnas innehåll samt resterna av påsarna åker sedan vidare med ett 
transportband in i en robotcentral där robot sorterar ut de olika materialen. Robotarna kan 
programmeras så de plockar olika material samt att de har olika upplockningsenheter på armarna. 
Magnet, grip, sugkopp mm kan användas till olika material. Materialen som plockas upp läggs i olika 
kärl eller fack så att de sedan kan förpackas och skickas vidare till återvinning. Det materialet som inte 
plockas upp av robotarna skickas vidare på transportbandet. I slutet av transportbandet finns det ännu 
ett transportband men längre ned. Det bandet använder sig utav en stor magnet som håller fast de 
metaller och andra magnetiska material som inte plockats upp tidigare. Dessa åker vidare och när de är 
på undersidan så släpps de ned i ett kärl för vidare transport. Det materialet, främst små fraktioner, 
som är kvar efter att ha gått förbi den sista magneten hamnar i en egen hög som sedan går vidare till 
förbränning då materialfraktionerna är för små sorteringsprocessen.  
 
Storleken på anläggningen som kommer behövas för att rymma den nya tekniska lösningen är 
beroende på den mängden avfall som ska hanteras i anläggningen varje dag men även beroende på hur 
många robotar som ska användas för utsortering av avfallet.  
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Figur 13: Utformning av ny teknisk lösning placerad i hela flödet 
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Robotar innebär en hög teknologi som möjliggör utsortering av svåra material, vilka annars hade gått 
till förbränning. Det är även en lösning som går att köra dygnet runt. Genom att använda sig utav en 
robotcentral så finns det mer frihet att kunna planera utformningen på hela flödet beroende på både 
antal robotar som ska användas men även på material som ska sorteras ut och mängderna på 
materialen. Utseendet vad gäller robotarna på den nya lösningen kommer att vara liknande med de 
robotar som finns idag för sortering av byggavfall, se Figur 15 för roboten som används hos CarlF och 
Figur 16 för sorteringsroboten som är framtagen av OP Teknik.  
 
Det är inte enbart en teknisk lösning som krävs för att nå visionen. En stor del i att nå den vision som 
tidigare har tagits fram i arbetet är att det är ett måste att se till den mänskliga faktorn då det från 
början är blandat avfall i påsen samt vad som ska göra för att ändra på det. Kampanjer, information 
och aktiviteter som engagerar alla, är saker som kan hjälpa till att ändra människors beteende men 
också tänk vad gäller avfall och dess roll i samhället. För att kunna göra rätt behövs det ibland verktyg 
som underlättar situationen. Det kan dels vara att få del av den kunskapen som behövs för att på ett 
enkelt och smidigt sätt kunna sortera och hantera det avfall som uppstår i hemmet.  
 

4.6 Implementation av vald lösning  
Implementeringen av lösningen skulle behöva ske i flera steg över en viss tid för att få allt att fungera 
som det ska. I figur 14 går det att se vilka de olika faserna är som kommer att vara en del i 
implementationen och en ungefärlig tidsplan för vad som skulle kunna vara en rimlig tid för 
implementationen. Den delen som kommer att ta lång tid har med ytan som behövs och byggande av 
anläggning till den nya lösningen. Även stora ytor krävs för förvaring av de utsorterade materialen.  
 
 

 
 
Figur 14: Tidsplan för implementering 
 
 

4.6.1 Hinder för implementationen 
Det finns olika aspekter som kan vara ett hinder för en implementation  av en ny lösning. Den största 
delen kommer att vara den ekonomiska aspekten. Det är svårt att kunna rättfärdiga en ny ökad kostnad 
som lösningen kommer att kräva. De kommuner som håller på eller precis har bytt insamlingssystem 
kan ha svårt vad gäller den ekonomiska möjligheten att kunna satsa på ytterligare en lösning som ska 
hjälpa till att driva arbetet framåt med utsortering av avfall och en ökad återvinning.  
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Ett hinder kan också vara att en mindre kommun inte har den mängden avfall som skulle behövas för 
att den nya lösningen ska vara relevant att implementera. För detta så skulle det vara nödvändigt att 
flera kommuner går ihop för att implementera lösningen. Det i sin tur bidrar till ett samarbete mellan 
kommunerna men kan också vara ett hinder i sig.  
 
Ett annat hinder kan vara att det finns andra lösningar på marknaden som är bättre, effektivare eller 
mer attraktiva än den framtagna lösningen. Det kan även vara så att förtroende för lösningen saknas 
och att det är en lösning som verkar bra men som inte kommer att leva upp till det som förväntas av 
den. Frågan är också om kommuner vågar satsa på något som ingen annan håller på med idag. Detta 
då det är oklart vilka risker som finns med den nya produkten eller lösningen och inte heller om det är 
värt den risken som det medför.  
 

4.6.2 Möjligheter som implementationen skulle bidra med 
Implementationen av en ny lösning skulle kunna bidra med att själva utvecklingen med lösningar för 
att öka sorteringen av materialfraktioner från hushållens avfall kommer att öka. Utvecklingen av 
lösningen kommer att gå framåt så att den blir både effektivare och bättre. Det går även kan hitta och 
utveckla fler och andra lösningar som kan ha en stor potential till utsortering av material från avfallet.  
 
En implementation av en ny lösning kommer att hjälpa Sverige att uppnå de miljömål som är uppsatta 
när det kommer till bland annat återvinning. Det är även vissa av de miljömål som finns uppsatta som 
det jobbas mot men även mot de globala målen. Det gör samtidigt att marknaden för återvunnet 
material öppnas upp mer och det blir då mer konkurrens på marknaden men även att företag kanske 
öppnar upp mer för användning av återvunnet material.  
 
Utöver det så bidrar det även till att marknaden för återvinning och återvunnet material växer. En 
växande marknad och utveckling hänger väl ihop med varandra och utvecklas tillsammans. Det gör 
även att skiftet från att ha ett linjärt materialflöde övergår till att bli cirkulärt och genom skiftet så går 
det att minska den miljöpåverkan som materialflödet har idag.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
Tekniska lösningar är en stor del i att utvecklingen går framåt samt att de även bidrar till en 
konkurrenskraftig marknad och förändring i miljöpåverkan och miljöfrågor. Genom att hitta tekniska 
lösningar som bidrar med att sortera ut material från hushållens avfall så är det en bra bit på vägen mot 
att öka den sorterade mängden avfall som går till återvinning. Återvinningen i sig är en bra del i att 
ändra om från linjära materialflöden till cirkulära men det finns även en ekonomisk aspekt i att det 
finns mer cirkulära flöden än linjära.  
 

5.1 Nuvarande avfallshantering 
De insamlingssystem som främst används idag är fyrfack, två kärl och optisk sortering. Dessa tre 
insamlingssystemen har undersökts och har gett en bild av hur hushållens avfall ser ut och vad som 
finns i sammansättningen av avfallet. Genom plockanalyserna som gjort i olika kommuner med olika 
insamlingssystem, så går det att se vissa skillnader mellan sammansättningen i avfallet som uppstår i 
hemmet. Överlag går det att se att det är ganska lika mellan de olika kommunerna och systemen men 
även skillnaderna mellan lägenheter och villor är ganska små men lägenheter är lite bättre på sortering 
än vad villorna är. Det går att säga att både lägenheter och villor är lika dåliga eller lika bra på att 
sortera sitt avfall men att de alla kan bli bättre. Det som går att se från plockanalyserna är att det finns 
stora mängder material i restavfallet som skulle kunna återvinnas istället för att det ska skickas till 
förbränning. Men även en viss lathet finns när det kommer till sorteringen av sitt avfall. Från 
sammansättningen av avfallet så går det att se att en stor mängd är matavfall. Detta är en fraktion som 
de flesta vet ska slängas i en separat påse men som av lathet slängs i den vanliga soppåsen istället. 
Anledningen till att detta görs kan vara många.  
 
Den mänskliga faktorn är en stor del i att fel görs vid sortering av avfallet men även den delen att 
aktivt välja att inte sortera alls. Det kan vara många faktorer som påverkar att sortering inte görs och 
det i sin tur påverkar den mängden material som går till både förbränning och återvinning. Men det är 
inte bara privatpersonernas fel att de är dåliga på att sortera. Med dagens produkter och 
sammansättning av material är det helt enkelt inte lätt att sortera allt rätt. Både produkters 
sammansättning kan vara problematisk när det kommer till återvinning men även beteenden som går 
att se hos personer är ett problem i sig. Det är viktigt att börja tänka mer miljövänligt även vad gäller 
det sätt som personer använder när det egna avfallet slängs men även att se att det finns en vinst i att 
göra rätt även där.  
 
Utvecklingen av de befintliga systemen kommer inte att komma så långt då vissa av dem redan är 
utvecklade för att uppfylla krav som ställs på insamlingssystemen. Däremot kommer det nya krav, så 
som fastighetsnära insamling, som gör att de måste utvecklas på ett eller annat sätt. Detta är något som 
kan vara ett hinder men också fungera som en möjlighet för de systemen som finns idag. Trots det så 
är de nuvarande insamlingssystemen nog så pass utvecklade som de kan vara i dagsläget.  
 

5.2 Ny teknisk lösning 
Den lösning som har tagits fram är en teknisk lösning men det finns även faktorer som tagits fram som 
i sig är en lösning och som har en stor roll i avfallshanteringen direkt i hushållet. Den tekniska 
lösningen som tagits fram består av flera olika delar som tillsammans bildar ett flöde. De delar som 
används i den tekniska lösningen är de idéer som fick högst bedömning från brainstormingen. 
Däremot går det inte säga om det är de bästa alternativen även då de verkade vara det från 
bedömningen. Flera av de idéer som togs fram var bra och skulle kunna fungera bra i flödet för 
lösningen. Genom att inte ha testat de olika alternativen så går det inte vara helt säker på att de bästa 
alternativen till lösningen har valts ut.  
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Den delen av lösningen som inte är teknisk har mycket att göra med befolkningen och tänket kring 
avfall och hur detta ska hanteras. Många har ett tänk att det inte gör något eller inte spelar någon roll 
om allt slängs i samma påse men allt har egentligen en påverkan även om vi inte tror det. Det är därför 
viktigt att jobba på att förändra den inställningen som personer har till avfall redan i hushållet.  
 
I den nya lösningen så är en robot satt som den primära sorteringen. Det är den sorteringslösningen 
som anses vara den mest relevanta och den effektivaste. Från studiebesök så har det gått att se att det 
är en lösning som fungerar bra för att sortera byggavfall. Men då den robot som setts under 
studiebesöket enbart har sorterat avfall som är i större fraktioner är det svårt att veta om en 
robotlösning skulle vara den bästa för att sortera mindre materialfraktioner som finns i hushållsavfallet 
och om det ens vore möjligt. Här skulle det behövas utveckling eller förändring av lösningen för att 
den skulle kunna appliceras på hushållsavfall.  
 

5.3 Implementation av vald lösning 
Implementationen av lösningen skulle ta lång tid och det är många förberedelser som behöver göras 
innan det går att implementera en ny lösning. En tidslinje för hur lång tid som en implementation 
skulle kunna ta finns framtagen men då det saknas många siffror och aspekter kring både lösningen 
och kostanden så är denna inte speciellt realistisk mer än att det går att använda den som ett exempel 
och inspiration.  
 
Det har även sett både hinder som implementationen skulle kunna ställas inför och möjligheter som 
implementationen skulle kunna bidra till. De hinder som framkommit i arbetet är de som har med 
osäkerheten att göra när det kommer till nya lösningar på marknaden och hur de fungerar. Men det 
som skulle kunna vara ett av de största hindren är den ekonomiska biten. Däremot finns det de 
möjligheter som lösningen bidrar med som skulle kunna vara en ekonomisk vinst. Dessa har med den 
ökade marknaden som förhoppningsvis blir när fler personer återvinner mer material.  
 
En implementation av den nya lösningen i Karlskrona skulle kunna vara realistisk men kostnaden som 
den skulle medföra kan vara ett stort problem men även avfallsmängden från kommunen kan vara ett 
hinder. Därav kan en lösning vara att gå ihop med fler kommuner för att få den nya lösningen att 
fungera, både ekonomiskt men även med den mängden avfall som kommer att behövas för att det ska 
vara ekonomiskt att driva lösningen. Dessa är dock saker som måste undersökas ytterligare och göra 
beräkningar för.   
 

5.4 Studiebesök och intervjuer 
De intervjuer och studiebesök som har gjorts har varit mycket givande och har gett information som 
har varit bra till arbetet. Studiebesök och intervjuer ger oftast mer information än om att enbart läsa 
om hur de olika insamlingssystemen och hanteringen av avfall fungerar. Studiebesöken var öppna och 
det gjorde att det gick att se mycket av anläggningarna och hur sortering och behandling av avfall gick 
till. Intervjuerna har gett en bra inblick i hur de som arbetar med avfallshanteringen uppfattar den och 
hur de uppfattar hur det avfall som kommer in är och hur duktiga vi privatpersoner är på att sortera 
avfallet. Däremot är det alltid lätt att missa vissa saker i både studiebesök men främst i intervjuerna 
när det gäller frågor som kan vara viktiga för arbetet och det var något som fick tas med i 
beräkningarna. Detta löstes genom att möjligheten att få återkomma med kompletterande frågor till de 
personer som ställt upp för intervjuer. Information angående plockanalyserna kommer från de 
personer som deltagit i intervjuer på de anläggningar som besökts. Den informationen som har tagits 
del av angående plockanalyserna varierar och vissa har mer information än andra. Skillnaden kan vara 
rapporter om hur plockanalyserna har genomförts och resultatet av dessa till att ha fått ta del av 
dokument från själva plockanalysen där mer siffror finns angivna för de olika fraktionerna i avfallet 
och kommunen där de är gjorda. Då jag personligen inte varit med under plockanalyserna så är det 
svårt att helt veta om de stämmer men samtidigt så har informationen om dem kommit från säkra 
källor och då gäller det att lita på att den informationen som de har delat med sig av stämmer.   
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5.5 Validering  
Sett till hur avfallshanteringen ser ut i dag så går det att se att det finns olika system att välja mellan 
och det är upp till kommunerna att välja det systemet som passar dem bäst. Från de plockanalyser som 
har gjorts i de olika kommunerna och som varit ett material i arbetet har det gått att se att det finns små 
skillnader i de systemen som används. Detta är dock enbart siffror från fyra avfallsanläggningar och 
alltså inget säkert resultat. Om en undersökning hade gjorts från flera avfallsanläggningar  så hade det 
resultatet kanske varit ett annat och ett system hade visat sig vara bättre än de andra som används.  
 
Då lösningen enbart är en ide så har den inte testats i verkligheten och därav kan det finnas flera 
brister i lösningen. Det som är mer säkert med lösningen är robotarna och hur dessa fungerar, dock har 
det enbart setts exempel på hur robotarna fungerar på större materialfraktioner. Det resulterar i en viss 
osäkerhet kring hur de skulle fungera på mindre fraktioner. Många av de osäkerheter som finns med 
lösningen har även med tekniken att göra men även den ekonomiska biten är en stor del. Den 
ekonomiska biten har mycket med tillverkningen av lösningen att göra men även med 
implementationen av lösningen. Då den ekonomiska biten ej har tagits med i beräkningen i arbetet, 
mer än att ha tagit med den i åtanke, så är det svårt att kunna veta om lösningen ens är värd att bli 
verklighet eller inte.  
 
Genom att ha sett olika system som sorterar avfall och som använder sig av olika tekniker så skulle 
lösningens tekniker kunna vara en del i att utveckla avfallshanteringen mot att bli mer hållbar och 
bidra till att mer material sorteras ut. Men som det är i nuläget så är det många delar i lösningen som 
behöver mer bakgrund och beräkningar för att lösningen ska ha en framtid.  
 
Några liknande studier kring nya avfallssystem har ej kunnat hittas och därav saknas det också en 
jämförelse mellan den nya tekniska lösningen och andra tänkbara nya lösningar inom området.  
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6 SLUTSATS OCH FRAMTIDA ARBETE 

6.1 Slutsats  
Slutsatsen är den att det är bra att ta fram lösningar som bidrar till att mer material återvinns men 
problemet sitter egentligen inte i att kunna hitta lösningar utan i att få människor att förstå att det finns 
ett värde även i avfall och hur det ska hanteras i det egna hemmet. Människors beteende är en stor 
grund till mycket och om inte det förändras så kommer det vara en läng väg mot ett hållbart samhälle. 
Det går även att se från jämförelser av plockanalyser som gjorts så kan slutsatsen dras att det inte 
spelar någon större roll vilket insamlingssystem som används då sammansättningen i restavfallet ser 
liknande ut i de tre insamlingssystemen som har undersökts. Alltså spelar det inte speciellt stor roll om 
sorteringen är precis utanför dörren eller en kilometer bort.  
 
En ny lösning som sorterar avfallet åt oss människor skulle så klart underlätta för både oss människor 
men även för miljön men det gör inget åt det slit och släng beteende som vi besitter idag. Samtidigt 
som en teknisk lösning skulle göra mycket så är det inte säkert att en lösning skulle kunna lösa de 
problem som finns i framtiden. Det är även viktigt att se längre fram också och jobba mot att vi alla 
blir mer hållbara i det sättet vi lever. Den nya lösningen är bra och skulle kunna bidra med flera olika 
saker i avfallshanteringen men den är långt ifrån en verklighet och det finns mycket arbete som skulle 
krävas för att ta fram lösningen och sätta den i drift.  
 
Det nuvarande avfallssystemet har både möjligheter och hinder för att utvecklas och det är något som 
kan påverka just hur utvecklingen kommer att gå med de systemen som används idag. Då utveckling 
är beroende av ekonomi men också om det finns något som driver utvecklingen framåt. Därför kan det 
ibland vara mer ekonomiskt att byta system eller lägga till ett extra i det systemet som används i 
nuläget. Den nya tekniska lösningen kan vara ett komplement till de nuvarande avfallssystemen men 
det kan också vara en del i att utvecklingen mot en hållbarare avfallshantering går framåt samt att vara 
en del i att andra tekniska lösningar kommer upp till ytan. Den lösningen som har tagits fram i arbetet 
kanske inte är det bästa alternativet men det är en lösning som kan bidra till utveckling. Genom den 
nya lösningen så har moment så som flera hälsorisker i avfallshanteringen eliminerats vilket gör att det 
kan bli en säkrare sortering.  
 

6.2 Framtida arbete 
Det framtida arbete som skulle krävas för att den lösning som tagits fram i det här arbetet skulle kunna 
bli verklighet är att behöva se till den marknaden som finns idag och hur den skulle kunna bidra till 
eller vara en del i lösningen som tagits fram. Sorteringsrobot finns för närvarande för sortering av 
byggavfall men däremot finns ingen som är framtagen specifikt för sortering av hushållsavfall. Därför 
blir det en viktig del i att se om de skulle kunna vara möjligt att använda de befintliga robotarna som 
finns för syftet att sortera hushållsavfall eller om behovet finns för att ta fram en ny sorts robot som är 
mer lämplig. Delar som behöver mer bakgrund är bland annat de knivar som ska användas för att 
sprätta upp påsarna som kommer in. Undersökning om hur de skulle kunna fungera i verkligheten och 
om de är säkra nog samt vilka brister som skulle finnas med dem. Även funktionen av magneterna 
som ska användas på både robotarm men även i slutet av processen behöver undersökas.  
 
I det framtida arbetet behövs det även genomföras kostnadsanalyser för vad en sådan lösning skulle 
kosta, dels tillverkning, byggnation av ny anläggning men även implementationsfasen. Det skulle även 
behöva ses till vilken tid det skulle ta för lösningen och allt kopplat till den att betalas av och om det är 
värt den ökade kostanden som den kommer att ge.  
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APPENDIX  A 
 
Intervju och möte på Affärsverken 19/2-19 
 
Skötsel och tömning av sopstationer, FTI eller Affärsverken? 
Under-entreprenör, affärsverken har till 2021.Sedan ny upphandling.  
 
Motala sorteringsanläggning? 
Affärsverken hämtar från FTI, balar och sedan skickar vidare till Motala. Blandning av mjuk- och 
hårdplast. Idag till Lanna.  
 
Karta över återvinningscentralen? 
Flygfoton 
 
Hur ser det ut på de mindre öarna runt om Karlskrona med sopsortering och avfallsstationer? 
Blandat avfall.  
Problem med ”semesterhjärnan”. 
Östa skärgården, nytt projekt.  
 
“Fullständig” sortering av plast på plats eller bara sortera ut som plast?  
Till att börja med bara som ”plast”. 
 
Vart skickas plasten? 
Lanna. 
 
Hur stor andel från lägenheter vs. villor? 
Ganska jämt mellan boendesätten. 
 
Varför inte fyr-kärl i Karlskrona? 
Ekonomisk fråga. 100 milj. För att investera i Karlskrona.  
 
Kostnader förknippade med förbrännings avfallet? 
Förbränns i Nybro (hushåll), 6000000, exkl. transport. 7,7 milj. /år (10 000 ton) 
Ca 4 bilar om dagen till förbränning, men ca 30 ton. 
12000 ton från företag, Malmö. 9,6 milj/år (med transport) 
 
Förutom miljö-aspekten, varför minska andelen som går till förbränning? 
Resurshushållningsplanen. 
Förbränningsrätten baseras på mängden plast som förbränns.  
Avfall Sverige, ny förordning 2018, fastighetsnära sortering. 60% 2021, 100% 2025 
”bra” förbränningssopor eftersom man plockar bort mycket.  
7 olika distrikt hela kommunen (+ företag). 
Vad behöver förändras innan och efter vägning av avfall.  
Billigast i Blekinge på hämtning av avfall.  
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APPENDIX B 
 
Intervju och möte på VMAB 20/2-19 
 
När gjordes övergången till fyr-fack? 
2010, två olika perioder för upphandling. 
 
Hur såg det ut innan? 
Ett enda kärl.  
 
Största fördelarna med fyr-fack? 
Folk kan sortera i hemmet, slipper köra iväg med sitt avfall. 
 
Nackdelar med fyr-fack? 
Framförallt färgat glas blandas ofta med plast-facket, mycket krossat glas blir svårare att hantera och 
mycket renare.  
 
Hur fungerar bilarna som samlar in från fyr-facks kärl? 
Plasten har en tendens att ”spilla över”.  
Manuellt kontrollerade ”armar”, chauffören kontrollerar kärlen innan de töms. Är det felsorterat så 
töms inte kärlen.  
 
Vart skickas avfallet? 
Skickas till Hässleholm. 
Förpackningar och plast till Lanna. 
 
Hur stora mängder går till förbränning? Skillnad mot tidigare? 
Ca 35 ton / dag (220 dagar) 
 
Har ni lyckats mäta mängden “brännbart” avfall sedan övergången? 
Ungefär samma mängd som tidigare. Men mindre mängd matavfall i förbränningssoporna.  
 
Hur stor blev skillnaden i kostnad för de boende i kommunerna? 
Precis höjt taxan, lite dyrare, men fortfarande billigt.  
 
Hur mottogs övergången av invånarna? 
Övergången skedde område för område. Just i övergången fanns en del motstånd, men nu finns inget 
uppenbart missnöje.  
 
Hur fungerar det i flerfamiljshus i kommunerna (hyreshus och bostadsrätter)? 
Bostadsrätter är generellt lite bättre, men villor med fyr-fack bäst.  
 
Finns det begränsningar i hur många gånger ett hushåll eller en person får besöka 
avfallscentraler och hur går det till när privatpersoner ska lämna avfall på anläggningen? 
5 totalt i västra Blekinge. Max 2 m^3 avfall/dag. Funderar på begränsning på 15 ggr/år. Blir för dyrt 
att ha ”obegränsad” tillgång, endast privatpersoner. 
Företag får vägas och sedan betala för att lämna avfall.  
 
Stor skillnad mellan företag och privatpersoner kring sortering? 
Privatpersoner generellt bättre på att sortera. 
Man skulle höjt taxan för att lämna osorterat avfall, då kan man komma åt problemet med företag som 
ej sorterar. En enda stor container med osorterat.  
Privatpersoner som hyr container, väldigt blandat avfall.  
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Är det stor skillnad på mängd sorterat vs. förbränningssopor i de olika kommunerna? 
Sölvesborgs kommun generellt lite sämre. Men över lag väldigt bra på att sortera. 
 
Hur fungerar det på öarna? 
Boende på öarna har sorteringsstationer på land, hushållen tar själva med sig sitt avfall. 
”semesterhjärnan” 
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APPENDIX C 
 
Intervju och möte på CarlF 26/2-19 
 
Hur länge har ni haft maskinen? 
Haft maskinen i 2 år. Den har 2 armar och den tredje armen kommer i maj.  
 
Vad gör den?  
Sorterar byggavfall 
 
Hur noggrant kan maskinen läsa av material (skilja på olika material exempelvis plastsorter)? 
Förhoppningar om att kunna sortera 2-3 plastsorter 
 
Hur fungerar roboten? 
Kan sortera 4 material per arm, materialen släpps ner i olika fack beroende på material.  
Roboten sorterar 3 ton/timme och den är igång mellan ca 7-22/23 varje dag.  
Maskinen lärs upp på nya material. Krävs ca 800 bitar i olika fraktioner för att lära maskinen. 
 
Finns det fler varianter av roboten? 
Finns två varianter av roboten. Den som används här är en heavy picker. Finns även fast picker men 
den lyfter inte lika tungt. Är även skillnad i plock mellan de två robotarna.  
Heavy picker: ca 500 plock/timme 
Fast picker: ca 3000 plock/timme 
 
  
Hur fungerade sorteringen innan maskinen införskaffades? 
Började 1988, då drog man för hand. 1992 sorteringshus, sortering för hand.  

➔ Sortering för hand, kross och sikt.  
➔ Förbränning  

Förändringar i arbetssätt? 
Tippas och grovsorteras, 15% (stora saker) säkerställer materialet.  

➔ Ballistor, delar upp i 3 fraktioner. Lätt material (2D) upp på paddlar. Grus hamnar under, 
brinner ej, viktigt att få bort. (3D) allt med volym  

➔ 3D till robot (walking floor) transportband. Uppnå ett jämt flöde. Skakar bort ytterligare 
grus/smått.  

➔ Rest till förbränning: 15% (vikt) 

 
Nackdelar med maskinen och dess arbetssätt? 
Begränsningar i storlekar för nedkast av material, stora bitar fastnar.  
 
Var investeringen värd det? 
Svårt att veta om investeringen var värd det. Enda sättet att hantera nya lagstiftningar.   
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APPENDIX D 
 
Intervju och möte på KSRR 6/3-19 
 
Allmän information om KSRR 
Kommunalförbund. 5 medlemskommuner, grundades 2006. 
Borgholm egen, endast mellanlagring.  
 
Mängd avfall som kommer in? 
70 000 ton/år (hushållsavfall) 
Ca 55 tusen ton/år 
 
Vart skickas för förbränning? 
En del till cementindustri, Nybro energi tar en stor del. 
 
Vad händer med matavfall? 
Omvandlar till substrat och skickas sedan vidare till rötanläggningar. 
Lantbrukare som använder matavfall till gödsel samt tillverkning av biogas. 
Egen produktion av matavfallsbränsle. 
Ca 12-13 tusen ton/år, 60-70% sorterat matavfall. 
 
Hur ser det ut med avfallshämtning på Öland? 
Uppdelat, Borgholm egen kommun och sköter själva. 
 
Hur stor andel från lägenheter vs. villor? 
Där det finns miljörum med full-sortering är man väldigt duktiga, annars väldigt generellt.  
 
Vad använder ni för kärl/sortering? 
Optisk sortering 
 
Fördelar och nackdelar? 
Fördel: Flexibilitet för framtiden. Man blir inte lika låst som exempelvis med fyr-fack. Mer glesbygd 
→ mindre fordon med optisk sortering.  
Nackdel: Plastdiskussionen. Kommer med i rötavfallet. 
 
Vart skickas de sorterade materialen? 
FTI:s material skickas till STENA. Miljörum/miljöhus tar KSRR. 
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APPENDIX E 
 
Intervju och möte på SSAM 5/4-19 
 
Allmän information om SSAM 
5 kommuner äger oss. ÅVC Nord. Entreprenör samlar in sedan2010. Innan dess gjorde de det själva.  
Har en modern deponi 
Omlastning av Alvesta och Växjö sopor  
 
Vad använder ni för kärl/sortering? 
Växjö – två tunnor rest och mat sen 2012 
Lessebo, Tingsryd, Markaryd har 1 tunna. Mat → slurry → gas. Rötresterna går till åkrarna som 
gödning.  
 
Varför byter ni system?  
Startar i Tingsryd och Lessebo i höst. Växjö 2020 hösten  
30000 tunnor villor att byta  
Utsorteringsgraden öka till förbränning  
 
Vilka utvecklingsmöjligheter finns det? 
Fullt ut med batteri och glödlampsbox. Påhängning  
Trångt med utvecklingsmöjligheter  
Textilinsamling  
 
Ser ni att det kommer finnas några nackdelar med det nya systemet? 
Fördelningen mellan facken  
Kommer tunnorna räcka till  
 
Ser ni några negativa saker med det nya systemets? 
Mer transport med nya bilar, mindre fack.  
Tvåfacksbilar kan köra större sträckor  
 
Vart skickas avfallet? 
Ljungby energi – brännbara  
Matavfall tar man om hand själva på anläggningen 
Mellanlagring av plast och papper. Skickas till FTI  
 
Hur mycket avfall samlas in varje år? 
16 tusen ton till förbränning Växjö 2018 
2600 ton förbränning Lessebo – ingen utsortering  
Mat Växjö 4500 ton från Växjö hushåll  
 
Är det skillnad i sopsortering mellan hushåll och flerfamiljshus? 
Matavfall störts skillnad  
Miljörum bäst i Växjö  
Villor sämre än bostadshus  sett till påsarna  
 
Vad kan man göra för att privatpersoner ska bli bättre på att sortera sitt avfall? 
Hålla kampanj om matavfall – bra resultat 
Bäst utsortering av avfall genom att man informerar bra och engagerar invånarna i kommunen. 
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