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Sammanfattning 
De avfallsfraktioner som erbjuds hushållen beror i många fall på vilken kommun 

hushållen tillhör. Genom lagstadgat ansvar tillgodoses hushållens avfallshantering av 

olika verksamheter. Kommunerna ansvarar för att hämta in hushållens kärlavfall medan 

FTI (förpackning och tidningsinsamlingen) ansvarar för förpackningar och 

tidningsinsamling. En ny avfallsförordning är under utredning och ansvaret för avfallet 

kan således komma att ändras. Grovavfall från hushållen samlas in via 

återvinningscentraler vilka ofta har olika utformning och vilka fraktioner som kan 

erbjudas hushållen på återvinningscentralerna är olika. Detta kan skapa förvirring hos 

hushållen om man besöker olika återvinningscentraler. Att fraktionerna som erbjuds 

hushållen är olika verkar bero på vilken möjlighet den berörda kommunen har att 

återvinna olika fraktioner. För att kunna erbjuda en fraktion måste det vara ekonomiskt 

hållbart för kommunen att transportera avfallet till det återvinningsbolag som arbetar 

med fraktionen. När avstånden blir för långa så kan inte hushållen erbjudas fraktionen. 

Ett samarbete över kommungränser för att få en mer komplett avfallshantering av 

grovsopor är önskvärt men inte alltid möjlig. Även FNI (fastighetsnära insamling) 

systemen är olika för kommuner där vissa sorterar ett flertal fraktioner medan en andra 

endast sorterar kompost och brännbart. Kommunerna har kommit olika långt i sitt arbete 

för en bättre avfallshantering enligt avfallstrappan, där materialåtanvändning skall ske 

före materialåtervinning och ytterligare ett steg ner skall annan bortskaffning ske. Detta 

innebär ofta energiåtervinning via förbränning och detta görs med över hälften av 

Sveriges behandlade avfall. Material som ofta går till energiåtervinning är textiler och 

hårdplast. Hårdplast är möjligt att återvinna i dagsläget vilket också sker i ett 20 tal av 

Sveriges kommuner. Möjlighet att återvinna textil undersöks i dagsläget av myndigheter 

och företag där en teknisk lösning för återvinning av bomullsfibrer har hittats. Det 

problem som finns gällande texilåtervinning är att det behövs större volymer av textiler 

än vad som idag samlas in. I detta arbete studeras behovet av fler fraktioner från 

hushållen.  
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Abstract 

The waste fractions offered to households in Sweden differ depending on where you 

live. The responsibility for the waste are grounded by the Swedish law where the 

municipality are responsible for the collection of household waste and FTI are 

responsible for collecting all packages and papers that the households sorts out. A new 

waste regulation is under consideration where the responsibility for the household waste 

may change. The bulky waste from households is collected at recycling centers where 

the households leave it in different containers for different fractions. These recycling 

centers are formed different and the fractions offered in them also differ depending on 

in what municipality they are located. The reason for the difference seems to depend on 

the opportunity to recycle the fraction and cross-border cooperation does not seem to 

exist in any larger scale. The waste fraction offered as FNI also differ depending on 

municipality where some are offering different fractions while other only offers 

compostable and combustible waste fractions. The municipality has reached different 

levels on their work towards better waste management according to the waste stair 

where reuse and recycling are preferred before another disposal. This often lead to 

energy recycling of the waste where over half of the Swedish treated waste end up. 

Materials that are often transported to energy recycling are textiles and thermosetting 

plastic where the plastic can be and are recycled in about 20 municipalities. The 

authorities and some companies are investigating the possibility to recycle textiles and 

they have found a way to recycle cotton fibres but in order to build a factory for that 

there need to collect larger volumes than are collected today. I will investigate if there is 

a need for more fractions than those offered to the households today.  
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
1.1.1 Behandling av avfall 

Avfall i Sverige behandlas främst på fyra olika sätt; materialåtervinning, biologisk 

återvinning, energiåtervinning samt deponering (Avfall Sverige, 2013). Av det avfall 

som gick till deponi under år 2012 var cirka 870 000 ton blandavfall medan resterande 

11 600 ton var separerat insamlat under fraktionerna papper – och kartongavfall där 12 

ton deponerades, bioavfall där cirka 3 500 ton deponerades, glasavfall där 530 ton 

deponerades, metallavfall där 1 ton deponerades samt träavfall där 1 ton deponerades. 

(Statistikcentralen, 2013) Det brännbara avfallet transporteras vidare till avfallsbolag 

som handhar sortering av detta alternativt transporteras det till 

förbränningsanläggningar för energiåtervinning. 2 250 000 ton av Sveriges 

hushållsavfall energiåtervanns år 2012 (Avfall Sverige, 2013). Detta kan jämföras mot 

den totala mängd behandlat avfall under 2012 som uppgick till omkring 4 400 000 ton 

(Avfall Sverige, 2013). Enligt regeringens proposition (2002/03:117) bör förbränningen 

av avfall ses över då förbudet mot deponi av utsorterat brännbart samt förbudet gällande 

deponi av organiskt avfall genererar en högre förbränning av material som kan gå att 

återvinna. (Proposition 2002/03:117) Det grovavfall som hushållen genererar skall 

transporteras till återvinningscentraler där hushållen själva sorterar sitt avfall enligt 

instruktioner för att sedan transporteras för behandling enligt de avtal som kommunerna 

själva har.  

 
1.1.2 Producentansvar 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG skall medlemsländerna 

rangordna åtgärderna för hantering av avfall i en avfallshierarki i följande ordning: 

förebyggande, förberedelse inför återanvändning, materialåtervinning, annan 

bortskaffning såsom energiåtervinning via förbränning samt bortskaffande av avfallet. 

För de förpackningar som hushållen genererar finns producentansvar vilket började 

gälla 1/10 1994. Producentansvaret gäller för returpapper såsom tidningar och andra 

trycksaker, förpackningar, elektriskt och elektroniskt material, däck, bilar, batterier och 

läkemedel (Avfall Sverige, 2013). Detta innebär att alla nämnda fraktioner skall samlas 

in och sorteras av producenten till varan, detta sker ofta i ett samarbete mellan 

producent och de bolag som tar hand om materialet (Engkvist et al. 2004). Producenter 

ansvarar för att avfall som omfattas av producentansvaret kan ingå i kretsloppet enligt 

den svenska avfallsförordningen (Saar, M 1995) och producentansvaret fungerar som ett 

styrmedel mot etappmålen enligt den avfallshierarki som finns men detta täcker i 

dagsläget inte in alla stora avfallsfraktioner som hushållen genererar som exempelvis 

textiler. Regeringen har gett Naturvårdsverket uppdrag att se över fraktioner och nya 

etappmål och Naturvårdsverket har gjort studier gällande återvinning av textiler och 

huruvida styrmedel för textilåtervinning och återanvändning skulle ge minskade 

miljöskadekostnader. (Svenska miljöinstitutet, 2013) FTI (Förpackning och 

tidningsinsamlingen) skapades som ett resultat av producentansvaret genom att skapa en 

sammanslutning för insamling av förpackningar och tidningar. FTI informerar om 

återvinning och insamling av produkter och samordnar bland annat driften av de 

återvinningssystem som finns (Naturvårdsverket, 2005).  

Även däck till personbilar inkluderas i producentansvaret men det finns ett undantag 

från producentansvaret som gäller äldre däck som inte direkt omfattas av det relativt nya 

producentansvar som gäller i Sverige och EU utan dessa inkluderas istället i ELF 

direktivet (Directive 2000/53/EC). I ELF direktivet gäller att biltillverkarna har ansvar 
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för hela fordonet - inklusive fyra däck och tillverkarna skall enligt direktivet bekosta 

transport och återvinning. Enligt F. Adrefors (personlig kommunikation, 5 maj 2014) 

gäller producentansvaret för däck produktens ursprungsfunktion, dvs. att däcken 

används som däck och inte har genomgått processer där de har en annan funktion såsom 

granulat. Insamlingen av produkter som ingår i producentansvaret sker genom att en 

avgift läggs på varan vid nyköp. 

 

Producentansvaret täcker en del av avfallet såsom däck, förpackningar, bilar, batterier 

etc. medan kommunerna ansvarar för det avfall som inte ingår i producentansvaret. 

Kommunerna har en egen renhållningsordning och ansvarar för att ta tillvara på 

hushållsavfall, hushållens grovavfall samt hushållens farliga avfall
 

(Återvinningscentralen, 2014). En ny avfallsförordning är under arbete där ansvaret för 

avfallen kommer att ändras och enligt betänkande till avfallsutredningen (SOU 

2012:56) kan ansvaret för insamling av förpackningar komma att läggas på 

kommunerna. Avfallsutredningen förväntas vara färdigställd innan sommaren 2014.  

 
1.1.3 I praktiken  

Kommunerna och avfallsbolagen kan själva välja hur de vill organisera 

omhändertagandet av avfallet och vilka fraktioner som skall erbjudas hushållen. De 

fraktioner som erbjuds hushållen kan vara matavfall, pappersförpackningar, 

tidningspapper, metallförpackningar, plastförpackningar och övrigt hushållsavfall 

(Avfall Sverige, 2013). Utöver dessa fraktioner som hämtas på plats finns även 

möjlighet för hushållen att lämna sitt avfall på återvinningscentraler. Det system som 

finns i Sverige förutsätter att hushållen sorterar ut förpackningar av olika materialslag 

för att dessa sedan skall kunna transporteras vidare för att återvinnas hos 

materialåtervinningsbolagen. Det pågår undersökningar för att hitta nya, effektivare och 

miljövänligare sätt att hantera det avfall som hushållen genererar. Svenska 

miljöinstitutets rapport (2010) gällande MRF (material recycling facility) visar på att 

införandet av ett nytt system som sorterar allt återvinningsbart material skulle minska 

hushållens arbete med återvinning. Detta skulle troligen göra att mer material gick till 

återvinning än idag. För att en MRF anläggning skall vara lönsam krävs att den är stor 

och kan ta emot mängder mellan 50 000 - 100 000 ton per år (Svenska miljöinstitutet, 

2010) vilket gör att det endast är fördelaktigt att ha stora anläggningar runt om i Sverige 

dit det återvinningsbara avfallet transporteras.  

 

Återvinningsstationer finns utplacerade på omkring 5800 platser runt om i Sverige 

(Avfall Sverige, 2013) där hushåll kan lämna återvinning som täcks av 

producentansvaret. På återvinningscentralerna kan hushållen även lämna farligt avfall, 

dock har enligt Avfall Sverige (2013) 40 procent av kommunerna fastighetsnära 

insamling av farligt avfall. För att återvinning skall ske på ett effektivt sätt krävs att 

sorteringen är korrekt och enligt en undersökning som utfördes gällande sorteringen på 

återvinningscentraler sorteras ungefär 30 procent av avfallet felaktigt (Krook & Eklund, 

2006). Enligt Engkvist et al. (2004) är återvinningscentralerna olika utformade och även 

vad som tas emot på återvinningscentralerna skiljer sig när det gäller material som är 

utöver kommunernas lagstadgade ansvar att handhålla återvinning för. Designen av 

återvinningscentralerna för att få en bra genomströmning av besökarnas fordon är viktig 

(Sundin et al., 2010) samt att de är designade för att förenkla för besökarna att lämna sitt 

avfall i rätt container. Sundin et al. (2010) rekommenderar att återvinningscentralerna 

förlänger öppettiderna då detta skulle göra att besökare hade bättre möjligheter att 

planera sina besök även under vardagar. Många besöker återvinningscentraler under 

helger och längre öppettider skulle kunna göra att fler besök görs under kvällar efter 
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arbetet. Detta skulle enligt Sundin et al. (2010) motverka att containrar på 

återvinningscentraler blev överfulla vissa dagar då ett jämnare flöde av besökare skulle 

komma. 

 

De fraktioner som kan erbjudas utöver de vanliga fraktionerna i en del kommuner är 

bland annat däck och textiler. Detta verkar enligt Engkvist et al. (2004) vara beroende 

på hur hanteringen i kommande led ser ut och där man inte kan lägga textiler i brännbart 

går de till deponi. Det avfall som inkommer till återvinningscentralerna ger sällan 

ekonomiska tillskott till återvinningscentralerna eller kommunerna och enligt Sundin et 

al. (2010) kan återvinningscentraler ses som en kombination av en servicetjänst och en 

produktion. 

 

Avfall Sverige genomförde plockanalyser där man kontrollerade hushållens avfall och 

de kom genom denna fram till sig att en fastighetsnära insamling av återvinningsbart 

material minskade felsorteringen. De kunde även konstatera att återvinningsbart 

material i påsen för brännbart avfall hade minskat med hälften jämfört med de som inte 

hade fastighetsnära insamling. Olika system används för insamling av FNI där 

Optibagsystemet är ett sådant och omkring 20 kommuner har infört detta system. 

Systemet går ut på att hushållen kan placera olikfärgade påsar som alla innehåller olika 

fraktioner i en och samma behållare (Optibag, 2014). Enligt en undersökning utförd av 

Avfall Sverige (2014) visade det sig dock att andelen förpackningar i påsen för övrigt 

brännbart fortfarande fanns i vad som uppges vara "betydande mängder" (Avfall 

Sverige, 2013. s.7). 

 

För att en bra materialåtervinning skall ske krävs det rena fraktioner samt ett samarbete 

mellan de som samlar in avfallet, de som sorterar det och de som slutligen tar hand om 

återvinningen för respektive fraktion. Kommunikationen mellan aktörer inom avfalls 

branschen är ett problem när det gäller att förbättra de enskilda fraktionerna. Avfallet är 

en handelsvara och en mottagare i nedåtgående led rapporterar sällan fel i sorteringen då 

det kan föreligga risk att återvinningscentralerna väljer att skicka fraktionen till en 

annan part (Krook & Eklund, 2006).  

 
1.1.3.1 Däck 

Däck är en fraktion som ingår i producentansvaret (Förordning (1994:1236) om 

producentansvar för bildäck) men detta är inte en vanlig fraktion på 

återvinningscentralerna då kommunerna inte har något ansvar för uppsamling av denna 

fraktion. Avgiften för insamlingen av däck vid nyköp av däck som ligger mellan 1-1,5 

% av däckpriset och insamlingen av uttjänta däck går via Svensk däckåtervinning ut på 

entreprenad enligt F. Ardefors (personlig kontakt, 5 maj 2014). Uttjänta däck ifrån 

personbilar går vidare till antingen energi, materialåtervinning och materialersättning. 

Återanvändning av däck sker i liten skala och under år 2013 gick omkring 10 % av 

däcken till materialåtervinning (Svensk däckåtervinnig AB, 2014) där man främst maler 

ner däcken till pulver eller granulat medan en mindre andel av personbilsdäcken går till 

en form av utlåning för gocartbanor, gungor eller liknande anläggningar. Dessa däck 

skall efter denna användning tillbaka till kedjan för återvinning.  

 

Återvinning av bildäck sker genom hämtning på entreprenad hos däckförsäljare enligt 

producentansvaret för bildäck. Detta sker löpande men i en del fall har privatpersoner 

eller verksamheter en mängd däck samlade ifrån däckverkstäder. De används ofta privat 

som gungor eller i verksamheter som banskydd vid gocartbanor som ett exempel. Om 

däcken skall samlas in från dessa gäller producentansvaret, dock hämtas inte mindre 
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mängder däck in av entreprenör på vilket däcken, om de understiger ett antal på 

omkring 300 däck, skall transporteras till en däckverkstad där entreprenören hämtar när 

tid kommer för detta. Om det inte finns möjlighet att transportera däcken till 

däckverkstad kan hämtning på plats göras mot en avgift för detta enligt F. Adrefors 

(personlig kommunikation, 5 maj 2014). Om det finns stora mängder däck av äldre 

karaktär (skrotbilar) som ingår i ELV-direktivet får den som äger däckhögen själv 

bekosta bortforsling och i efterhand söka ersättning från producenterna till fordonet då 

detta faller utanför producentansvaret för däcken.  

 
1.1.3.2 Textiler 

Textiler är en fraktion som idag ofta lämnas i fraktionen brännbart och således går 

vidare till energiåtervinning. Enligt Carlsson. A et alt. (2011) slänger svensken i 

genomsnitt 8 kg textiler per person under ett år vilket ger 70 000 ton textiler per år som 

går som kärlavfall (det brännbara avfall som placeras i kärl hos hushållen) medan 

omkring 3 kg per person och år lämnas in till välgörenhetsorganisationer (Ragn-Sells, 

2013). Secondhandkedjor och välgörenhetsorganisationer har ibland uppsamling på 

återvinningscentralerna där hushållen kan lägga textiler för att secondhandkedjorna 

sedan skall kunna ombesörja en materialåteranvändning av de inkomna textilerna. 

Privatpersoner kan även lämna in textiler för återanvändning direkt till second hand 

butikerna eller välgörenhetsorganisationerna.  

 

Under 2013 gjordes ett pilottest av hushållsnära insamling av textiler genom ett 

samarbete mellan Ragn-Sells och Myrorna (Ragn-Sells, 2014). Detta resulterade i ett 

fortsatt samarbete som skall spridas i hela landet (Ragn-Sells, 2013). I Sverige återvinns 

och återanvänds textiler mindre än den mängd textil som går till energiåtervinning 

enligt en studie som Svenska miljöinstitutet (2013) utförde. Studien visade på att 

energiåtervinning är ett sämre alternativ för textiler än återanvändning och återvinning.  

 

Den största miljönyttan kommer vid återanvändning och de största 

miljöskadekostnaderna kommer vid nyproduktion av textiler. Däremot finns det inga 

studier som visar på hur mycket inköpet av nya textiler minskar med en ökad 

återanvändning. Enligt N. Johansson (2008) upplever en del secondhandbutiker att 

annan avfallshantering prioriteras med anledning av platsbrist på återvinningscentraler 

på vilket behållare för textilfraktioner bortprioriteras. Ytterligare problem enligt N. 

Johansson (2008) är att de textiler som mottas ofta har för låg kvalité för att säljas. Att 

inkludera textiler som en del i producentansvaret är ett alternativ där de verksamheter 

som tillhandahåller materialåtervinning skulle få ersättning av textiltillverkare (N. 

Johansson, 2008). Detta skulle göra att textiltillverkare bidrar till att verksamheter som 

tar emot och säljer begagnade textiler kan samla in material i en större omfattning än 

vad som sker idag.  

 

I Frankrike har man kommit längre i frågan gällande textilåtervinning då man sedan 

2009 har ett producentansvar för textiler där man lägger på en avgift på varje sålt plagg 

(Recyclingnet, 2013). Frågan har tagits upp i Sverige där man i dagsläget försöker hitta 

hållbara sätt att lösa den. Bland annat har styrmedel diskuterats som en aktiv del och ett 

repavdrag är ett exempel på ett sådant styrmedel (Ragn-Sells Almedalen, 2013). 

Repavdrag är i teorin ett avdrag för reparation av textiler såsom rotavdraget och 

rutavdraget. Ett problem med den stora omsättningen av textiler är att textiler går sönder 

och att det kostar mer att reparera plagget än att köpa ett nytt. Repavdraget skulle i detta 

fall göra att hushållen kan reparera sina kläder till en lägre kostnad än idag (Ragn-Sells 

Almedalen, 2013). 
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De verksamheter som arbetar med begagnade textiler har stora kostnader med 

insamlingen av textiler utrensning av de användbara textilerna från de oanvändbara. 

Textiler som inte går att sälja vidare i butikerna transporteras vanligen till 

återvinningscentraler vilket kan vara kostsamt för butiker utan större lönsamhet. För att 

lösa detta för en del ideella verksamheter har SÖRAB, ett avfallsbolag i norra 

Stockholms län, utdelat frikort till en del verksamheter i sin region på vilket dem, efter 

sortering av textiler som inte går att sälja eller donera kan transportera dessa till 

återvinningscentral utan kostnad (Johansson, 2008). Johansson (2008) diskuterar även 

om att en möjlig lösning på att "fånga in brukbara objekt som kasseras" (s. 28) är 

hushållsnära insamling av textiler. Dock är ett problem att kasserade objekt inte får tas 

ut på marknaden igen (s. 28). För att textilfrågan skall kunna lösas diskuterade 

paneldebatten i Almedalen (Ragn-Sells, 2013) vikten av samarbete mellan 

återvinningsbolag, kommuner och butiker för att komma framåt i arbetet mot en bättre 

textilinsamling och textilåtervinning. Re:newcell AB är ett bolag där man, med hjälp av 

Kungliga tekniska högskolan har hittat ett sätt att återvinna bomull (Re:newcell, 2012). 

En fabrik för detta är planerad men insamlingen av fraktionen behöver ses över då större 

mängder textiler behövs. De containrar som finns för insamling idag räcker inte enligt 

Re:newcell (Ragn-Sells Almedalen, 2013). 

 

 
1.1.3.3 Återanvändning genom second hand 

Grovavfall från hushållen kan utöver inlämning till återvinningscentral lämnas in för 

återbruk genom secondhandbutiker. Många verksamheter tar emot möbler, köksgeråd 

och annat för att sälja vidare dessa. Återanvändarna i Visby är en verksamhet som har 

valt att inte inrikta sig på en specifik fraktion utan tar emot allt i säljbart skick enligt P. 

Karlsson (personlig kommunikation, 13 maj 2014). Denna verksamhet av 

återanvändning startades från början av Region Gotland som ett kooperativ där bland 

annat personer i arbetsträning skulle delta i verksamheten. Verksamheten har avtal med 

ett bostadsbolag och har bestämda dagar då de samlar in material med lastbilar till 

bostadsområdena. Under den insamling som gjordes 10 maj 2014 fylldes 7 stycken 12 

m3 lastbilar med hushållets grovinsamling som de ansåg vara säljbara. De möbler och 

cyklar som behöver reparation tas in för detta vilket verksamheten själva gör. Även 

vitvaror tas emot och vid defekta sådana erbjuder de, mot en kostnad transport till 

återvinningscentral. Verksamheten har dock inte erhållit tillstånd att ställa ut en 

container vid återvinningscentralen. Enligt betänkandet av avfallsförordningen (SOU 

2012:56) förslagsges en lagändring som innebär att kommunerna har rätt att sortera ut 

avfall som lämpar sig för återanvändning och "bereda frivilligorganisationer och andra 

aktörer tillfälle att hämta utsorterade produkter på av kommunen anvisad plats" (s. 18). 

Om nämnda förslag utförs borde det generera att en ökning av återanvändning sker. 

 
1.1.3.4 Plast  

I Sverige står förpackningarna för 38% av den plast som tillförs Sverige (SMED, 2012) 

och i Europa . Endast 24% av plasten som produceras samlas upp för återvinning i 

Europa. (Plastic recyclers Europe, 2012) Plast utöver förpackningar är också en fraktion 

som idag sorteras som brännbart från hushållen, däremot erbjuder ett 20 tal av Sveriges 

kommuner hårdplast genom ett samarbete med Swerec AB (personlig kommunikation, 

13 maj 2014) som en fraktion på återvinningscentralerna som sedan går vidare till 

plaståtervinning. Då återvinningsprocesserna är olika för hårdplast och mjukplast (SOU 

2012:56) är dessa olika plaster olämpliga att blanda i en stor fraktion på vilket 

hårdplasten går till förbränning om den inte samlas in som en separat fraktion.  
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1.1.3.5 Metall 

Metallåtervinning ifrån hushållens grovavfall erbjuds via återvinningscentraler och 

återvinningsstationer. Detta gäller då förpackningar av metall vilket av hushållen själva 

sorterar. Metallskrot brukar också erbjudas som en fraktion och hamnar då som en 

blandad fraktion med olika metaller i en container. Containern transporteras till 

metallåtervinningsbolag som vanligtvis sorterar metallerna enligt Skrotfrag (personlig 

kontakt, 10 maj 2014). Priset per ton osorterade metaller är i dagsläget 1 krona per kilo. 

Om redan sorterat material inkommer till metallåtervinningsbolagen är priserna högre 

för materialet och priserna för koppar var vid tid för kontakten 30 kr per kilo och 

aluminium 15 kr per kilo men priserna är dagspriser på vilket dessa justeras enligt 

marknaden för detta. (Skrotfrag, 2014). Enligt Betänkande av Avfallsutredningen 

(2012) är det nödvändigt i återvinningsprocessen att särskilja metallförpackningar från 

annat avfall i metall då legregeringar i förpackningarna kan påverka stålets kvalité.  

 

1.2 Problemställning 
I Sverige sorteras det i dagsläget ut relativt mycket avfall, dock är antalet fraktioner för 

utsortering begränsade och en stor del av avfallet går till energiåtervinning. Det finns 

begränsad kunskap om hur avfallsindustrins behov av fraktioner ser ut och huruvida de 

är nöjda med den insamling och de fraktioner som hushållen erbjuds. 

 

 

1.3 Syfte 
Arbetet syftar till att identifiera om det finns ett behov att utöka antalet fraktioner som 

hushållen erbjuds för att nå en bättre materialåtervinning. 

 

För att kunna besvara den frågan ställs följande underfrågor: 

 

Är det marknadsmässigt intressant för avfallsaktörerna att återvinna ytterligare material 

där sorteringen erbjuds som en fraktion? 

 

Är aktörer inom återvinningsbranschen positiva till kampanjer för att förbättra 

hushållens källsortering? 

 

Anser mottagare av enskilda fraktioner att de bör sorteras ut mer noggrant? 

 

1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att fokusera på endast delar av det avfall som hushållen genererar och jag 

har exkluderat verksamhetsavfall ifrån min undersökning. Det avfall jag har inkluderat i 

denna studie är textiler, metall, plast utöver förpackningar och däck. 

 

1.5 Underlag för intervjumetodik 

För de skriftliga intervjuerna (enkäter) användes till den största delen öppna enkätsvar 

enligt samma metodik som Sundin et al (2010). De muntliga intervjuerna utfördes för 

att få en djupare förståelse för upplevelsen och handhavandet av fraktionen enligt 

metodik från Enkvist et al (2010). De muntliga intervjuerna via telefonsamtal till 

mottagare av fraktionen och valdes enligt metodik av Enkvist et al (2010). 
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2 Material och metoder 
De metoder som användes i undersökningen var intervjuer, enkätundersökning, 

litteratursökning av publicerade verk och rapporter samt uppföljningar via telefonsamtal 

vid ytterligare frågeställningar samt för att kontrollera uppgifter. 

 

2.1 Enkätundersökning 
Den undersökande delen av studien gjordes med en kvalitativ undersökning med en 

standardisering för alla intervjuade via ett webbaserat enkätverktyg. Tre olika 

enkätverktyg jämfördes utefter deras möjlighet att sammanställa statistik på 

enkätresultaten samt att möjligheten att svara på enkäten genom ett textsvar. Det 

verktyg som valdes var webbenkäter då textsvar kunde kombineras med flervalsfrågor 

samt att statistiken på enkätsvaren kan fås genom Excel.  Enkäten skapades i tre delar 

där den första delen innehöll frågor för att kategorisera besvararen av enkäten. Den 

andra delen handlade om hushållens avfallsfraktioner och den tredje delen handlade om 

de kampanjer som först gällande källsortering från hushållen. I enkäten valdes öppna 

frågor vilket innebär att den intervjuade själv fick fylla i ett textsvar. Enligt Ekholm & 

Fransson (1992) är denna typ av enkät och intervjuer bra när man vill informera sig 

inom ett område och öppna frågor gör att frågeställaren har möjlighet till fördjupning 

och de intervjuades egna åsikter kommer fram mer. Många av de intervjuade hade olika 

roller inom verksamheterna på vilket det ansågs svårt att skapa en standardisering där 

alla kunde svara på de flesta frågorna utan att ha öppna frågor. Nackdelen med öppna 

frågor kan vara att det tar tid att samman ställa svaren (Trost, 2001). Med detta till 

nackdel för öppna svar ansågs ändå dessa fler dimensioner vara aktuellt för fortgång 

med litteraturundersökningen. Huvudsyftet med den första delen var att få reda på 

huruvida de verksamheter som kontaktades ansåg att de fraktioner som hushållen 

erbjuds i dagsläget är för få eller om de ansåg att ytterligare fraktioner skulle förenkla 

för de som sorterar och tar emot fraktionerna för återvinning. Den andra delen i enkäten 

berörde de kampanjer som har drivits för att informera om värdet av korrekt 

källsortering. Enkäten innehöll frågor gällande hur de kontaktade verksamheterna 

upplever dessa kampanjer som verkningsfulla. Enkätfrågorna visas i bilaga A.  

 

De verksamheter som kontaktades var privata avfallsbolag, återvinningsbolag, 

kommunala avfallsbolag samt även inriktade återvinningsbolag för enskilda fraktioner. 

De inriktade återvinningsföretagen valdes dels med anledning av dess information om 

den smala fraktionen som de återvinner och dels då de har en bra insikt i vilka material 

som är värda att återvinna vilket var anledningen till att inte endast verksamheter med 

bred inriktning valdes för enkätundersökningen. Vid en för smal målgrupp i 

undersökningen riskeras det att för lite detaljinformation om de enskilda fraktionerna. 

Kommunala återvinningsföretag valdes över hela Sverige för att få så stor bredd på 

enkäten som möjligt då det kan finnas risk att olika delar av Sverige har satsat olika på 

hushållens avfall och bearbetningen av detta. För att få tillförlitlig information som 

möjligt kontaktades i första hand personer som hade ett övergripande ansvar för 

avfallshanteringen. Möjligheten var störst att dessa personer hade information och 

statistik. I en del fall togs det även kontakt med arbetsledare och driftsledare på de olika 

bolagen.  Personer med rätt befattning söktes upp via internetsökning hos bolaget och 

eftersöktes sedan via telefon för att få ett godkännande för att sända enkäten, detta 

gjordes för att säkerställa en högre svarsfrekvens. Enkäten sändes ut till 17 mottagare. 
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2.2 Intervjuer 
Efter att enkätundersökningens svar inkommit gjordes kompletterande intervjuer för de 

aktörer det ansågs nödvändigt.  

Telefonintervjuer utfördes med olika aktörer inom återvinning på marknaden. Främst 

eftersöktes företag gällande de stora fraktionerna metall, plast och däck.  

 

Ett besök gjordes hos en lokal verksamhet för återanvändning. Vid detta besök 

förbereddes åtta frågor (bilaga 2). Dessa åtta frågor var grunden i diskussionen och de 

intervjuade personerna fick tala fritt runt dessa grundfrågor. De två personer som 

genomgick intervjun var de två som hade mest insikt i verksamheten enligt egna 

uppgifter och hade varit med under lång tid i verksamheten. 

 

Telefonkontakt togs med återvinningsbolag för plast samt för metallåtervinning. Vid 

dessa samtal gjordes ingen förberedd intervju utan en grundfråga ställdes som 

utgångspunkt på vilket kontakten fick tala fritt. 

 

Intervjumetoderna var öppna intervjuer för att få fram den subjektiva bilden och som 

Lantz (1993) menar "att fånga respondentens uppfattning eller upplevelse av för denne 

betydelsefulla kvaliteter" (s. 19). Frågorna bestod av inledande frågor, 

uppföljningsfrågor samt sonderade frågor efter den modell som Kvale (1997) tar upp 

gällande typer av intervjufrågor (s. 124). Kvale menar också att "goda intervjupersoner 

är samarbetsvilliga och välmotiverade, de är vältaliga och kunniga" (s. 135) på vilket 

person med insikt i verksamheten söktes. Då enkätfrågorna inte var avsedda för en 

telefonintervju anpassades de istället till huruvida de upplevde de fraktionerna de 

mottog och om de skulle vilja se en tydligare fraktionsindelning av avfallet. Vid 

oklarheter ställdes förtydligande frågor för att intervjupersonen åsikter skulle vara 

tydliga och korrekta.  

 

Som komplettering till telefonintervjuer togs i ett fall en mailkontakt med 

branschorganisation för att säkerställa att den information som uppfattats var korrekt. 

 

 

3 Resultat 
 

 

3.1 Enkätundersökning 
 

För fullständiga enkätfrågor se bilaga A.  

 

De som besvarade enkäten var uppdelade i kommunalt avfallsbolag (56 %) och privat 

avfallsbolag (44,4%).  

 

Resultaten redovisas med en uppdelning på privata avfallsbolag och kommunala 

avfallsbolag med anledning av vinstintresset hos de privata bolagen. 
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Figur 1 Visar svaren från enkätundersökningen på frågan där 6 deltagare besvarat frågan "Vilka fraktioner 

skulle ni gärna se att hushållen erbjuds?" 

 

 

 
Figur 2 Visar svaren från enkätundersökningen på frågan där 5 deltagare besvarat frågan "Skulle ytterligare 

fraktioner förbättra sorteringen hos er ekonomiskt?". 
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Figur 3 Visar svaren från enkätundersökningen på frågan "Skulle ytterligare fraktioner från hushållen 

förbättra sorteringen hos er praktiskt?". Frågan besvarades av 5 personer. 

 

 
Figur 4 Visar svaren från enkätundersökningen på frågan "Vilka värden ser ni med att förbättra hushållens 

avfallshantering". Frågan besvarades av 7 personer. 

 

 

 

 

På frågan om de hade ytterligare kommentarer gällande den källsortering som hushållen 

erbjuds i dagsläget besvarades av sex personer varav tre personer arbetar på privata 

avfallsbolag och tre personer arbetar på kommunala avfallsbolag. Av de tre svaren som 

inkom från privata avfallsbolag ansåg en person att det är väldigt olika hur långt man 

har kommit, en person svarade nej och en person ansåg att det är för stor variation på 

möjligheterna att källsortera vilket ger att människor som flyttar mellan kommuner kan 

bli förvirrade angående vilket system som gäller. De tre svar som inkom ifrån 

kommunala avfallsbolag svarade en person att denne ansåg att varje kommun skulle ha 

full äganderätt till det FTI som insamlades, en person ansåg att den var för dålig och att 

det behövs bättre insamlingssystem och den tredje personen svarade att kommunen i 

dagsläget har väldigt lite sortering men att de avvaktar avfallsutredningen.  
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Gällande vad som skulle påverka deras vilja att delta i kampanjer för en förbättrad 

källsortering svarade sex personer varav tre personer arbetar på privat avfallsbolag och 

tre personer på kommunalt avfallsbolag. Av de tre personer som arbetar på privat 

avfallsbolag ansåg en person att miljö och ekonomi är en faktor som skulle få dem att 

delta i kampanjer, en person ansåg att ekonomisk ersättning skulle vara påverka och en 

person svarade att de redan deltog i kommunala kampanjer men att ett helhetsåtagande 

ifrån insamling, sortering, återanvändning, återvinning och behandling skulle påverka. 

Av de tre svar som inkom från de kommunala avfallsbolagen svarade en person att de 

deltar idag, en person svarade att en faktor för att delta i kampanjer var att de ägde FNI 

materialet som de samlade in och en person lämnade ett blankt svar. 

 

Frågan gällande vilka kampanjer de ansåg ha varit verkningsfulla för att förbättra 

hushållens källsortering besvarades av fem personer varav två personer från privata 

avfallsbolag och tre personer från kommunala avfallsbolag. Av de två svaren ifrån de 

privata avfallsbolagen ansåg en person att inga kampanjer varit verkningsfulla medan 

den andra ansåg att uppföljning av exempelvis plockanalyser efter att man informerat 

hushållen om källsortering varit verkningsfulla. Här poängteras även att resultaten av 

plockanalysen skall vidareförmedlas till hushållen. Av de tre svar som inkom från 

kommunala avfallsbolag svarade en person att information direkt till kund via 

informatör var verkningsfullt, en person svarade att Avfall Sveriges kampanj om farligt 

avfall var bra och gav många reaktioner. Det tredje svaret gällde de egna kampanjer 

som kommunen hade haft gällande de gröna påsarna i optibag systemet där de hade ökat 

matavfallet med 5% i den gröna påsen under ett år. 

 

På frågan om det för deras del skulle vara intressant att sätta till medel för att 

åstadkomma en förbättring i källsorteringen och på vilket sätt de skulle vara villiga att 

sätta till medel för detta besvarades av sju personer varav tre personer arbetar på privata 

avfallsbolag och fyra personer arbetar på kommunala avfallsbolag. Av de tre svar som 

inte kom från privata avfallsbolag svarade en person att det skall ligga på kommunen i 

samarbete med entreprenör, en person svarade nej och en person svarade att det är en 

beställarfråga med anledning av att hushållsavfallet är ett monopol där varje kommun 

avgör taxan för finansiering. FTI och Pressretur finansierar förpackningar. Av de fyra 

svar som inkom ifrån kommunala avfallsbolag svarade en person ja, en person svarade 

ja men att de inväntar avfallsutredningen där kommunernas ansvar kommer att 

bestämmas och att de efter detta gör åtgärder. En person svarade att de har en 

informationsbudget där syftet är att förändra innevånarnas attityder och beteende kring 

sitt avfall och en person svarade ja men under förutsättning att det finns ett 

bakomvarande incitament och för att utveckla den befintliga verksamheten. 

 

Gällande vad som skulle påverka deras vilja att delta i kampanjer för en förbättrad 

källsortering besvarades av sex personer varav tre personer arbetar på privat 

avfallsbolag och tre personer på kommunalt avfallsbolag. Av de tre personer som 

arbetar på privat avfallsbolag ansåg en person att miljö och ekonomi är en faktor som 

skulle få dem att delta i kampanjer, en person ansåg att ekonomisk ersättning skulle vara 

påverka och en person svarade att de redan deltog i kommunala kampanjer men att ett 

helhetsåtagande ifrån insamling, sortering, återanvändning, återvinning och behandling 

skulle påverka. Av de tre svar som inkom från de kommunala avfallsbolagen svarade en 

person att de deltar idag, en person svarade att en faktor för att delta i kampanjer var att 

de ägde FNI materialet som de samlade in och en person lämnade ett blankt svar. 
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3.2 Intervjuer 
Vid intervju med branschorganisationen för däckåtervinning kontrollerades en del 

frågeställningar gällande återvinning av främst däck för personbilar. Insamlingen av 

däck sker på entreprenad i alla kommuner och hos däckförsäljare. Regummerade däck 

anses vara en bättre miljönytta men då det är för kostsamt att utföra på däck för 

personbilar och detta görs numera i väldigt liten skala jämfört med för 20 år sedan. Vid 

frågeställningen gällande fraktionen däck på återvinningscentraler upplevdes detta som 

positivt då detta ökade tillgängligheten för hushållet att lämna ifrån sig däcken vilket 

resulterar i en effektivare insamling av uttjänta däck som även vid tillräcklig mängd är 

kostnadsfri för kommunerna.  

 

Plaståtervinningsföretaget som kontaktades är ett av de större i Sverige som är inriktade 

på endast plaståtervinning. De samarbetar med ett 20 tal kommuner i dagsläget där de 

utöver förpackningar tar emot hårdplast från kommuner som genereras i hushållen. 

Detta är således även en fraktion som erbjuds hushållen på återvinningscentralerna men 

i vissa fall sorteras hårdplasten ut ifrån det blandade brännbara avfallet. Bolaget har en 

avsikt att samarbeta med ytterligare kommuner gällande bland annat hårdplast ifrån 

hushållen.  

 

Det bolag för elektronikåtervinning som kontaktades upplevde inga problem med 

fraktioner och blandning av elektronikavfall. Det problem man upplevde var med 

integrerade produkter där återvinningen av avfallet skilde sig i en och samma 

slutprodukt på vilket olika delar hade skilda återvinningsprocesser. Fraktionens renhet 

upplevde man inte som ett problem även om man självklart önskade rena fraktioner med 

mindre felsortering. 

 

Metallåtervinningsföretaget som kontaktades ansåg att flera fraktioner av metall skulle 

gynna främst kommunen ekonomiskt men också deras egen sortering av de blandade 

fraktioner som kommer in. Problemet som poängterades var om hushållen själva skulle 

sortera i flera containrar då felsorteringen skulle bli för stor på vilket sorteringen av 

flera metallfraktioner i så fall skulle ske av kommunerna innan transport till 

metallåtervinningsbolag.  

 

Återanvändningsverksamheten som intervjuades ansåg att intresset av återanvändning 

var stort. Tillgänglighet för hushållen att skänka till återanvändning var en grund på 

vilket verksamheten avtalat med kommunens största hyresvärd där de under satta 

datum, under helger, kör till bostadsområden där hushållen kan lämna sitt grovavfall. På 

plats sorterar de avfall som går att sälja ifrån det avfall som de sedan transporterar till 

återvinningscentralen. De ansåg att låga priser på inkomna saker var en grund i att 

verksamheten lyckats och de har mellan 80-100 personer som besöker deras handel 

dagligen varav omkring 60 personer handlar varje dag. Möbler som de anser är säljbara 

efter reparation tas in för detta och repareras av de människor som deltar i 

verksamheten. Verksamheten erbjuder utöver återanvändning transporter till 

återvinningscentral för hushåll. Det problem de ansåg finnas var att tillgängligheten för 

hushållen att lämna in till återanvändning var för liten. Kontakt hade tagits med 

regionen för att få tillåtelse att ställa en container på återvinningscentral men detta hade 

inte varit aktuellt för tillfället enligt verksamheten. Sponsring av verksamheten från 
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andra företag fanns inte även om frågan från verksamheten hade ställts men de hade i 

alla fall blivit nekade sponsring för verksamheten. All färg och material för renovering 

och finslipning av säljbara föremål inhandlades av verksamheten själv.  

 

4 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 
Anledningen till det metodval som gjordes var för att få en övergripande syn med en 

bred inriktning. Enkäten lades upp med mestadels öppna frågor för att åsikter och 

förslag inte skulle vara vinklade av frågorna. Efter att enkätsvaren inkommit följdes en 

del uppkomna frågeställningar upp på vilket kortare intervjuer via telefon utfördes. 

Andra metodval såsom djupintervjuer valdes bort då detta ansågs bli för centrerat på 

enskilda verksamheter då en större överblick önskades.  

 
4.1.1 Enkätundersökning 

Anledningen till att en del frågor inte besvarades av alla kan vara att frågeställningen 

inte har varit tydlig nog. Nackdelen med stolpade svarsalternativen bedömdes vara att 

de tillfrågade inte själva fick ange det de ansåg verkligen var viktigt utan att de i sådana 

fall skulle ha svarat lite mer sporadiskt utan att tänka efter på de önskemål som alltid 

finns vilket var anledningen till de öppna frågorna valdes. Antalet svarande är får få och 

kan således inte anses vara representativt för Sveriges kommuner eller 

återvinningsbolag. Om alla 16 personer som var tillfrågade och hade godkänt enkäten 

hade besvarat denna hade en större tillförlitlighet av svaren kunnat ges. Resultaten av 

enkäten skall därför endast ses som personliga åsikter i många fall. För att få en korrekt 

bild av återvinningsbolagens behov av fraktioner behöver man inkludera alla 

återvinningsbolag med grundligare frågeställningar mer anpassade för en specifik 

fraktion av återvinning. Svaren i enkäten gav dock en indikation på att det finns behov 

av förändring i avfallssystemet gällande fraktioner.  

 

Om frågorna istället hade varit sammansatta på ett sätt där skalor kunde fyllas i av de 

som svarade på enkäten hade tydligare statistik kunnat uppvisas och detta hade förenklat 

resultatförklaringen.  

 
4.1.2 Intervjuer 

De telefonkontakter som togs för kontroll av uppgifter är inkluderade under 

telefonintervjuer. Tillförlitligheten av dessa uppgifter bör kunna användas som en grund 

för mer djupgående undersökningar då frågeställningarna under intervjuerna ofta var 

korta och precisa. Detta informationsbekräftande kan således inte ses som djupgående 

intervjuer. Med anledning av att telefonintervjuerna inte var strukturerade utan 

grundade sig i kortare frågeställningar där mindre svar behövdes kan de svar som 

inkommit vara feltolkade av frågeställaren. Den besöksintervju som utfördes var 

förberedd med frågor, dessa var dock endast grundfrågor och den intervjuade hade stor 

möjlighet att tala omkring ämnet. 

 
4.1.3 Mailkontakter 

Den mailkontakt som togs för bekräftande av information kan anses vara korrekt och 

tillförlitlig. Frågeställningarna och svaren var tydliga. Dock togs ingen ytterligare 

kontakt med andra parter för att få ytterligare djup till informationen. 
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4.2 Resultatdiskussion 
 

Det är marknadsmässigt intressant för avfallsaktörerna att återvinna ytterligare material 

där sorteringen erbjuds som en fraktion. Dock sorterar hushållen fel så pass mycket att 

ytterligare fraktioner hos hushållen troligen skulle göra felsorteringen värre. Fler 

kampanjer kan troligen drivas för att förbättra sorteringen hos hushållen. 

Enligt det gällande direktiv enligt Europaparlamentet och den avfallshierarki som gäller 

(2008/98/EG) skall återanvändning företräda annan bortskaffning, trots den stora 

miljövinsten med återanvändning erbjuds inte detta som en fraktion i alla kommuner.  

Hushållen skall samla in och sortera sitt grovavfall för att transportera detta till 

återvinningscentraler där man placerar rätt fraktion i rätt behållare men trots anvisningar 

sorteras avfallet i 30 procent av avfallet på återvinningscentraler felaktigt (Krook & 

Eklund, 2006) samt att återvinningscentralernas utformning kan göra så att det upplevs 

krångligt att ta sig emellan behållare (Sundin et al., 2010). Tillgängligheten för 

återvinningscentraler är ofta rent geografiskt bra medan andra problem såsom öppettider 

skapar problem för hushållen på vilket Sundin et al. (2010) rekommenderar längre 

öppettider.  

 

Det fanns önskemål om flera sorters metaller då metaller ger en direkt inkomst vid 

inlämning hos metallåtervinning. Hushållen erbjuds i dagsläget skrot som en fraktion 

där olika metaller blandas för att i samma container transporteras till metallåtervinning. 

Dagspriser för blandat skrotavfall är mindre när skrotet är osorterat på vilket det borde 

vara önskvärt från kommunerna att sortera detta i olika metallfraktioner. Dock 

poängterades det både från enkätsvaren och intervjun med metallåtervinningsbolaget att 

fler fraktioner av metaller troligen inte skulle kunna läggas på hushållen då 

felsorteringen skulle bli för stor på vilket sortering i sådana fall skall ske av kommunen 

vilket i sådana fall behöver vara ekonomiskt fördelaktigt. Återvinningsbolaget ansåg 

även att med en bättre sortering skulle detta gynna deras egen verksamhet men att den 

ekonomiska fördelen främst skulle gynna kommunerna.  

 

Krook & Eklund (2006) menar att ett samarbete för enskilda fraktioner mellan 

insamling, transport och återvinning skulle gynna materialåtervinningen. En egen 

reflektion är att ett samarbete även skulle behövas över kommun - och företagsgränser 

för att få en kostnadseffektiv, miljövänligare och bättre materialåtervinning. Kommuner 

använder sig av olika insamlingssystem av FNI samt erbjuder olika fraktioner både vid 

FNI och på återvinningscentralerna. De olika återvinningscentralerna är även utformade 

olika (Engkvist et al., 2004) vilket borde kunna skapa förvirring vid besök på ny 

återvinningscentral och öka felsorteringen. En egen reflektion är att de verksamheter 

som transporterar avfallet inte har någon direkt fördel av att öka källsorteringen då detta 

intresse främst ligger på mottagaren av fraktionen samt kommunen även om dessa 

intressen skiljer sig åt då rena fraktioner är att föredra för mottagaren av fraktionen 

vilket stöds av att verksamheten för elektronikåtervinning som ansåg att renare 

fraktioner var att föredra samt även enkätsvar som visar på att renare fraktioner ger ett 

bättre värde på materialet. Ett närmare samarbete mellan verksamheter under hela 

avfallskedjan för fraktionen som Krook & Eklund (2006) noterar skulle kanske kunna 

öka intresset för verksamheternas arbete för en ökad källsortering. 
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Två kommentarer i enkäten gällde kommunernas engagemang för insamling av det 

avfall som idag tillhör FTI. I det ena svaret avses att kommunens intresse att driva 

kampanjer för en bättre källsortering skulle öka om man ägde det insamlade materialet. 

Det andra svaret ansåg att de ÅVS:er som FTI använde sig idag var dåliga och att bättre 

insamlingssystem behövdes. I den avfallsutredning som pågår kan det komma att 

innebära nya ansvarsfördelningar när det gäller avfallet. Om ansvaret är oklart bör detta 

kunna påverka intresset av förbättring på vilket en förändring alternativt ett 

förtydligande av ansvaret skulle kunna generera i ökat intresse för att informera 

hushållen om källsortering via kampanjer. Gällande intresset att bistå med egna medel 

för att förbättra källsorteringen gavs i enkätsvaren incitament på av kommunal 

verksamhet, att vinning för den egna verksamheten ligger som grund i intresset att 

tillsätta medel för detta. Enligt Sundin et al. (2010) har de kommunala 

återvinningscentralerna sällan ekonomisk vinning av det material som inkommer vilket 

således kan vara en grund till att viljan att sätta till egna medel för ökad källsortering 

hos hushållen inte finns. De andra kommunerna som besvarade frågan svarade att de 

antingen deltog i kampanjer för att förändra innevånarnas attityder och beteenden 

gällande avfallet eller att de skulle vara villiga att tillsätta medel för detta. En kommun 

av fem ansåg alltså att vinning åt verksamheten var viktig vilket till en del visar på att 

olika kommuner har olika inställning till dessa frågor. En egen reflektion är att ett 

samarbete över kommungränserna för dessa ändamål skulle kunna göra att de positiva 

inställningarna blir vägvisande och att samma kampanjer skulle kunna köras i flera 

kommuner samtidigt. De privata återvinningsbolagen som besvarade frågan svarade alla 

nej på frågan om de var villiga att sätta till medel för att öka källsorteringen. I två av 

dessa svar ansåg man att detta var kommunens ansvar. Inget önskemål om att arbeta 

över gränserna gemensamt för att nå ett mål uppfattas således finnas gällande denna 

fråga.  

 

Fyra personer av de som besvarade frågan gällande vilka ytterligare fraktioner som de 

ansåg att hushållen skulle erbjudas ansåg att textiler skulle vara en ytterligare fraktion. 

Enligt Johansson (2008) fanns en problematik med insamlingen av textiler och ett 

förslag som togs upp var hushållsnära insamling av textiler. För att lösa ett problem med 

att kastade textiler inte får återtas på marknaden skulle en hushållsnära insamling med 

avseende på återanvänding kunna ske. Detta skulle med stor sannolikhet inte kunna ske 

av verksamheterna själva då ekonomin inte täcker upphämtning av textiler då många 

ideella verksamheter och secondhandbutiker har en låg omsättning (Johansson, 2008). 

Det förslag enligt proposition gällande avfallsutredningen (SOU 2012:56) där 

kommunerna skulle ha rätt att avskilja återbrukbart material ifrån avfallet bör inkludera 

textiler vilket i så fall skulle innebära att även verksamheter som handlar med återbruk 

av textiler kunde få tillgång till dessa via kommunala verksamheter. Att 

textilåtervinning är en aktuell fråga bekräftas av Naturvårdsverkets undersökningar men 

ansvaret för att materialåtervinna läggs ofta på enskilda verksamheter 

secondhandbutiker eller på ideella organisationer. Det pilotprojekt som utfördes mellan 

Ragn-Sells och Myrorna gällande FNI av textiler visade att det finns ett intresse hos 

konsumenterna att sortera ut textiler enligt Bengtsson, A (personlig kommunikation, 19 

maj 2014). Hur en sådan insamling skulle kunna finansieras har undersökts och förslag 

gällande producentansvar för textiler (Ragn-Sells Almedalen, 2013) samt REP avdrag 

har kommit upp. Ett REP avdrag skulle enligt Ragn-Sells debatt i Almedalen (2013) 

behövas då det i dagsläget är dyrare att reparera plagg med trasiga detaljer såsom en 

dragkedja än det är att inhandla ett nytt plagg. De låga klädpriserna menar man påverkar 

materialåteranvändningen negativt vilket borde motverkas en prishöjning i och med ett 
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producentansvar då de generella priserna skulle öka vilket kan motverka att reparerbara 

plagg går som avfall istället för att lämnas in för reparation. 

 

Vid inlämning till återanvändning lämnas även textiler som är osäljbara, dessa tas till 

återvinningscentralerna. Det samarbete som SÖRAB upprättat med en 

frivilligorganisation (Johansson, 2008) är i ett samarbete mellan verksamheter där en 

miljövinst kan göras genom återanvändning av textiler. De textiler som kommer till 

återvinningscentraler tas idag inte hand om på annat sätt än att gå till förbränning men 

då tekniken finns för återvinning av bomull (Re:newcell, 2013) är en möjlighet till 

återvinning av textiler inom räckhåll. Det problem som behöver lösas är insamling av 

textiler då den mängd som samlas in i dag inte räcker till en återvinningsverksamhet i 

den storlek som Re:newcell avser upprätta (Ragn-Sells Almedalen, 2013). Om 

producentansvaret skulle inkludera textiler där en avgift läggs på plagget vid försäljning 

borde även denna fraktion kunna upprättas av kommunerna där textilerna blir en del av 

FNI.  

 

 

5 Slutsats 
 

Det arbetas på en del håll med att kunna återvinna fler material för att förbättra vår 

avfallshantering. Mycket av det avfall som genereras idag går till energiåtervinning 

vilket är ett lägre steg på avfallstrappan än återvinning och återanvändning. Oavsett hur 

många olika sorters material vi har den tekniska möjligheten att återvinna så måste 

sorteringen förbättras och hushållens sortering är den första delen av detta. Genom 

kampanjer kan man nå en del av befolkningen men det räcker inte utan större 

samarbeten måste till där utbildning av hushållen troligen är den viktigaste faktorn. I 

dagsläget verkar det inte vara aktuellt med ytterligare fraktioner om hushållen själva 

skall sortera sitt avfall i FNI eller på återvinningscentraler men andra möjligheter till 

automatiserad sortering finns och fungerar i en del andra länder. Återvinningsbolagen 

verkar nöjda med den sortering som finns idag så problemet med för stor andel avfall 

som går till energiåtervinning borde således ligga i att avfall som är återvinningsbart 

sorteras som övrigt brännbart avfall.  

 

Återanvändning är något som hushållen verkar vara engagerade i på vilket en 

frågeställning torde vara varför detta inte erbjuds som en fraktion inom alla kommuner. 

Kampanjer för att få hushållen att sortera rätt drivs emellanåt och en viss vinst verkar 

det finnas med dessa. En egen reflektion är att där hushållen är bra på sortering såsom 

att lämna för återanvändning tillmötesgås inte i alla kommuner. Man kanske skulle 

vinna mycket med att utveckla de områdena där hushållen visat sig postiva till? 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Enkätfrågor 

 

Vart arbetar du? Svarsalternativ var: Privat avfallsbolag, kommunalt avfallsbolag, 

Sorteringsstation (privatägd) och sorteringsstation (kommunal). 

Åt vilket företag arbetar du? Öppen fråga.  

De fraktioner som hushållen erbjuds är bland annat förpackningar av plast, papper och 

metall. Sorterar ni ut dessa material utöver förpackningar från hushållssoporna? 

Vänligen ange vilka material som sorteras ut utöver förpackningar från hushållen. 

Öppen fråga. 

Vilka ytterligare fraktioner skulle ni gärna se att hushållen erbjuds? Vänligen ange 

ytterligare fraktioner i den tomma rutan om så anses. 6 olika svarsalternativ med en 

fråga där den intervjuade kan fylla i själv. 

Finns det ytterligare fraktioner som ni anser att hushållen bör erbjudas? Vilka? Öppen 

fråga. 

Skulle ytterligare fraktioner från hushållen förbättra sorteringen hos er ekonomiskt? 

Öppen fråga. 

Skulle ytterligare fraktioner från hushållen förbättra sorteringen hos er praktiskt? Öppen 

fråga. 

Vilka värden ser ni med att förbättra hushållens avfallshantering? Miljömässiga 

och/eller ekonomiska? Öppen fråga. 

Gällande hushållens källsortering och de kampanjer som gjorts för att förbättra denna. 

Vilka kampanjer anser ni har varit verkningsfulla? Öppen fråga. 

Skulle ni vara intresserade av att sätta till medel för att åstadkomma en förbättring i 

källsorteringen, på vilket sätt?  Öppen fråga. 

Vilka faktorer skulle kunna påverka er att vilja delta i kampanjer för förbättrad 

källsortering? Öppen fråga. 

Har du några andra kommentarer gällande den källsortering som hushållen erbjuds i 

dagsläget? Öppen fråga. 
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