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Abstract 

Waste is a growing environmental problem, especially organic waste that 

decomposes and generates large emissions of methane. In controlled environments, 

the methane emissions could instead be used to reduce the use of virgin substances, 

example fossil fouls. A good waste management is therefore of most importance 

which sometimes can be difficult to achieve. The waste management is particularly 

difficult at tourist destinations due to the fluctuating of waste during the year. The 

lack of studies within the field is problematic and it is of important to find solutions.  

This study compared three collecting system of food waste, to find out which 

is the most preferable in a sustainable development perspective. The aim with this 

paper was to find solutions to the tourist situation in the municipality of Borgholm, 

Sweden. Two surveys were performed provide that answer, one for the residents 

and the other for camps and holiday villages. 

The study shows that “separata kärl” is overall the most sustainable collecting 

system of food waste. For Borgholm the colleting system “optisk sortering” was 

found to be the most favorable. Because Borgholm already have implement the 

system and it would be expensive to introduce a new one, that only would give a 

slightly better collection ratio of food waste.  

The two surveys show that the camps and holiday villages causes most of the 

problem within waste management in Borgholm. Because the camps and holiday 

villages do not provide the guests enough opportunely to sort their waste. 

To get the best waste management at tourist destinations is it important that 

the governing in the area sets clear goals of what the waste management should 

achieve. It is also vital that the waste management is designed according to local 

conditions to receive the best result. 

 
 

Keywords: Waste management, tourist destinations, food waste, collecting system 
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1. Inledning 

Avfall är ett växande miljöproblem i världen som kräver stora insatser för att 

åtgärda och förebygga, men det är först nu det börjar nå politikerna och allmänheten 

(Matsakas et al., 2017). Ur ett globalt perspektiv är deponering den mest frekventa 

hanteringen och bortskaffandet av avfall (Pham et al., 2015). Deponering är ett 

miljöproblem då det är den tredje största antropogena utsläppskällan av metangas i 

världen (Kirschke et al., 2013). Metangasen bildas när organiskt material 

exempelvis matavfall bryts ner under anaeroba förhållanden (Matsakas et al., 2017; 

Møller et al., 2009). Det uppskattas att mer än 95 % av allt matavfall i världen 

deponeras (Pham et al., 2015). Deponering av matavfall frigör även andra 

växthusgaser som har negativa effekter på klimatet (Pham et al., 2015). 

Situationen ser annorlunda ut i Sverige där hushållsavfall har gått från att var 

något som bortskaffas genom deponering till att nu vara en ekonomisk och 

miljömässig resurs (Ljunggren, 2000). Fokusen på resurshushållning i den svenska 

politiken vid millenniumskiftet har gjort att Sverige är ett av de länder i världen 

som deponerar minst och ligger i framkant vad gäller avfallshanteringen (Matsakas 

et al., 2017). För att minska klimatpåverkan från matavfall samlas det in och 

behandlas biologiskt (Bernstad & la Cour Jansen, 2011). Insamling av matavfall 

ger ett minskat nettoutsläpp av växthusgaser samt ger slutprodukterna biogas och 

biogödsel som kan ersätta jungfruliga ämnen (Møller et al., 2009). Ytterligare en 

anledning till att man vill behandla matavfall biologiskt är att matavfall har ett lågt 

värmevärde vid energiåtervinning (Sawayama et al., 1997). Det låga värmevärdet 

genererar en låg effektivitet vid elproduktion (ibid). År 2014 behandlades cirka 40 

% av matavfallet biologiskt (Naturvårdsverket, 2016). Trots insatserna är det långt 

kvar till 100 % resurshushållning i Sverige (Avfall Sverige, 2016c). 

Det är 78 av de svenska kommuner som 2016 saknar matavfallsinsamling 

(Avfall Sverige, 2016b) och detta innebär att matavfall som resurs inte utnyttjas 

tillfullo. Det finns tre insamlingssystem av matavfall i Sverige: separata kärl, 

optisk sortering samt flerfackssystem (Avfall Sverige, 2015b; Tao & Xiang, 2010). 

Separata kärl betyder att hushållsavfallet slängs i två avfallskärl, matavfall sorteras 

ut och slängs i ett enskilt avfallskärl och resten av hushållsavfallet slängs i det andra 

kärlet (Avfall Sverige, 2016b). Optisk sortering innebär att påsen för matavfallet är 

färgad, vanligast grön, restavfallet sorteras i valfri påse (ibid). Metoden kan 

utvecklas så att flera fraktioner av hushållsavfallet sorteras ut i olikfärgade påsar 

exempelvis plastförpackningar i blåa påsar (ibid). Samtliga påsar slängs i samma 
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avfallskärl och sorteras ut vid en sorteringsanläggning utifrån deras färg, de slussas 

sedan vidare till respektive behandling (ibid). Flerfackssystemet innebär att varje 

fastighet har två avfallskärl som är uppdelade i två till fyra fack där källsorteringen 

sker i respektive avfallskärl. Insamlingssystemet möjliggör en maximal utsortering 

av 8 fraktioner (ibid).  

För att ta avfallshantering till nästa nivå diskuteras olika lösningar för en ökad 

resurshållning och “zero waste city” ses vara nästa lösning (Zaman & Lehmann, 

2011). Avfallshanteringen ska ske på lokala nivå för att en så stor del av avfallet 

ska kunna återvinnas eller på annat sätt utnyttjas (ibid). Det banbrytande tänket med 

“zero waste city” är att alla resurserna inom en stad ska cirkulera där. Det påpekas 

att utforma en “zero waste city” måste vara både praktiskt genomförbart och inte 

allt för resurskrävande (ibid). 

Öland är en turistdestination som tar emot mer än 4 miljoner turister per år 

(Andersson, 2015), det innebär påfrestningar för samhälle och infrastruktur som i 

vanliga fall hanterar runt 26 000 personer (Statistiska Centralbyrån, 2016). Öland 

är uppdelad i två kommuner den norra är Borgholms kommun med en befolkning 

på cirka 11 000 personer (Borgholm kommun, 2009).  Borgholms kommunen 

präglas av en hög turism under ett fåtal veckor på sommaren (ibid). Det resulterar 

i en stor variation i avfallsmängd under året och vilket medför problem med 

avfallshanteringen i kommunen (ibid). Det saknas i princip forskning kring hur 

turism påverkar avfallshanteringen. De som forskat på hur turism påverkar 

avfallshanteringen fastslår enbart vikten av att ha ett fungerande kommunalt 

avfallssystem på turistdestinationer speciellt på turistöar (Arbulú et al., 2016).  

1.1 Syfte 

En redovisningsmatris sammanställer tillgänglig kunskap inom ett område och 

fungerar som beslutsunderlag (Naturvårdsverket, 2009). Redovisningsmatriser är 

ett verktyg som på ett metodiskt samt kostnads- och tidseffektivt sätt kan bedöma 

och jämföra olika alternativ (ibid). Syftet med denna studie är därför att med hjälp 

av en redovisningsmatris jämföra och beskriva de tre insamlingsmetoderna för 

matavfall som används i Sverige, ur ett hållbart perspektiv. Studien utfördes på 

uppdrag av Borgholm Energi AB som förvaltar avfallshanteringen i Borgholms 

kommun på norra Öland. Ett ytterligare syfte är därför att utreda problematiken 

med deras nuvarande matavfallsinsamling och hur man ska lösa avfallshanteringen 

under turistsäsongen. Kommunen är inte ensamma med sitt problem som även 

uppstår på andra platser med stor turism vissa delar av året. Målet är att studien ska 

komma att användas som beslutsunderlag för Borgholms kommuns framtida 

avfallsplan och därmed kommer specifika förslag på framtida lösningar att ges. 
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Målet är att resultatet från studien kommer att vara generaliserbart och kunna 

användas av andra kommuner med likartade turistproblem.  

Studien ska komplettera och fylla de brister och problem som presenteras i 2.4 

Problematiken med avfallshanteringen i Sverige. Sammanställningen av de tre 

befintliga insamlingsmetoder för matavfall ger en god översikt och jämförelse 

metoderna sinsemellan. Sammanställningen kan även användas som 

beslutsunderlag för val av matavfallsinsamlingsmetod. Studiens syfte uppfylldes 

med följande frågeställningar: 

 
 Är en av de tre befintliga insamlingsmetoderna som används mer fördelaktig 

ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv? 

 Är avfallsabonneterna i Borgholms kommun nöjda med dagens 

insamlingsmetod för matavfall?  

 Hur stor andel av källsorteringsfraktionerna källsorterar avfallsabonneterna i 

dagsläget på återvinningsstationerna och återvinningscentralerna? 

 Finns det ett intresse och en “willingness to pay” hos avfallsabonneterna i 

Borgholms kommun att öka källsortering genom beteendeförändringar i form 

av att antingen modifiera befintlig insamlingsmetod eller införa en ny 

insamlingsmetod? 

 Anser turistverksamheterna själva att det finns en problematik kring 

avfallshanteringen? 

 Skiljer sig möjligheterna för källsortering av hushållsavfall mellan 

permanentboende och boende på campingar i Borgholm kommun? 

1.1.1 Avgränsningar  

Studien avgränsades till avfallskedjan och insamlingsmetoderna för matavfall som 

erbjuds i Sverige. Denna avgränsning motiveras med att Sverige i jämförelse med 

många länder har kommit betydligt längre i sin avfallshantering. Att ha jämförelser 

med länder som till största delen deponerar sitt matavfall är inte relevant för 

studien.  

I denna studie klassades näringsverksamheter som campingar och stugbyar, 

därför bortses näringsverksamheter som hotell. Enbart de näringsverksamheter där 

gästerna själva gör sig av med avfallet ingår i studien.  
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2. Bakgrund  

2.1 Svensk lagstiftning och miljömål 

Miljöbalken (SFS 1998:808) 1:1 syftar till att Sveriges fortsatta utveckling ska ske 

med hållbarhet i åtanken genom alla samhällets processer. Miljöbalken (SFS 

1998:808) 15 kap. tillsammans med avfallsförordningen (SFS 2011:927) avser 

lagstiftning om Sveriges avfallshantering. I Miljöbalken 15 kap. § 10 (SFS 

1998:808) återfinns avfallshierarkin, som innebär att förebyggande åtgärder ska 

vidtas för att minska andelen avfall som uppstår och i slutändan att inget avfall 

deponeras. Avfallshierarkins arbetsgång är först och främst att minimera andelen 

avfall, för att, om nödvändigt, återanvända eller återvinna i så stor utsträckning som 

möjligt (ibid). De två sista steg är att utvinna energi i form av att förbränning av 

avfall och deponera om det är den enda utvägen (Figur 1) (ibid).  

Figur 1 Avfallstrappan 

Illustration av avfallshierarkin där samtliga steg redovisas, minimera är det första steget och 

deponera är det sista. Bildkälla: Naturskyddsföreningen, 2015 (Bildtillstånd från Helena Lundmark). 

Varje enskild kommun har ansvar för hanteringen av hushållsavfall inom 

kommunens gränser (MB 15:20). Kommunerna är även skyldiga att ta fram en 

avfallsplan, innehållande förslag till reducering av hushållsavfallet samt den 

befintliga mängden hushållsavfall (MB 15:41). Kommunfullmäktige kan 

bestämma att en avfallstaxa ska betalas av abonnenterna (MB 27:6). Avfallstaxan 

ska inkludera kostnader för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
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avfall (MB 27:4). Kommunerna bestämmer själva hur avfallshanteringen ska se ut 

vilket gör att avfallshanteringen kan se olika ut (Avfall Sverige, 2011).  

I Sverige deponeras mindre än 1 % av hushållsavfallet, det är en liten del 

jämfört med många andra EU-länder (Miliute-Plepiene & Plepys, 2015; Rajendran 

et al., 2013). Det beror främst på att Sverige har infört en deponiskatt (2000) samt 

förbud mot deponering av utsorterat brännbart avfall (2002) och organiskt material 

(2005) (European Environment Agency, 2016; SFS 2001:512). Åtgärden har gett 

en gradvis reducering av växthusgaser knutna till avfallshantering i Sverige mellan 

1990 och 2013 (Matsakas et al., 2017; European Environment Agency, 2016). 

En välfungerande avfallshantering är nödvändigt för att skapa ett hållbart 

samhälle (MB 2:5). Det finns inget specifikt miljömål för avfall men flera miljömål 

berör avfall (Naturvårdsverket, 2017). Dock finns det ett etappmål som berör ökad 

resurshållning i livsmedelskedjan, vilket innefattar hushåll, restauranger, storkök 

och butiker (ibid). Målet för livsmedelskedjan är att 50 % av matavfallet ska 

behandlas biologiskt, för att ta vara på näringsämnen (Naturvårdsverket, 2017; 

Miliute-Plepiene & Plepys, 2015). Målet syftar även till att röta 40 % av matavfallet 

så att biogas erhålls och etappmålet ska nås till år 2018 (Naturvårdsverket, 2017).  

För att nå miljömålen har styrmedlet producentansvar införts i Sverige 

(Naturvårdsverket, 2016). Det främsta syftet med producentansvaret är att få in ett 

kretsloppstänk hos producenterna genom att producera produkter som är 

resurssnåla, öka återvinningsgraden och reducera miljöfarliga ämnen (ibid). 

Producentansvaret regleras i Miljöbalken (SFS 1998:808) 15 kap § 12 och innebär 

följande “... skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras 

bort, återvinns eller bortskaffas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.” 

Producentansvar innefattar: förpackningar, däck, returpapper, bilar, elektriska och 

elektroniska produkter, batterier, läkemedel samt för radioaktiva produkter och 

herrelösa strålkällor exempelvis tjockleksmätare (Naturvårdsverket, 2016).  

2.2 Avfall i Sverige 

De svenska hushållen var 2014 den tredje största avfallsproducenten, där varje 

person gav upphov till 430 kilo avfall per år (Naturvårdsverket, 2016). Samma år 

uppstod det 941 000 ton matavfall från de svenska hushållen (ibid), vilket blir 79 

kg matavfall per person och år (Jensen & Johansson, 2014). 

I Sverige tillämpas fyra typer av behandlingsmetoder för avfall: material-, 

biologisk- och energiåtervinning samt deponering (Ljunggren, 2000; Avfall 

Sverige, 2016b). För att erhålla högsta möjliga effektivitet på 

behandlingsmetoderna och på sätt få en god ekonomisk och miljömässig lönsamhet 

krävs en god sorteringsgrad (Avfall Sverige, 2016b; Avfall Sverige, 2011).  
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Källsorterat matavfall följer hanteringskedjan insamling, förbehandling, 

huvudprocess och avsättning (Avfall Sverige, 2015b). Runt 25 % av det insamlade 

matavfallet tar sig aldrig till den biologiska behandlingen eftersom det uppkommer 

sorteringsrester i samband med avfallshanteringen (Naturvårdsverket, 2016).  

2.2.1 Insamlingsmetoder för hushållsavfall 

Genom avtal med producentansvarsorganisationer exempelvis förpacknings- och 

tidningsinsamling (FTI) får kommunerna ersättning per ton källsorterat avfall 

(Förpacknings- och tidningsinsamling, 2017a). Därför överväger kommuner att 

införa insamling av ytterligare fraktioner utöver matavfall genom att införa optisk 

sortering eller flerfackssystem (ibid). 

De tre olika insamlingsmetoderna för matavfall skiljer sig på flera sätt 

exempelvis kärlvolymen, insamlingspåsar, tillämpbarhet, fordonstyp etcetera 

(Avfall Sverige, 2011). Att de tre insamlingsmetoderna för matavfall skiljer sig 

innebär att olika metoder lämpar sig olika bra beroende på kommunens 

förutsättningar (ibid). I tabell 1 redovisas en sammanfattning av samtliga 

parametrar som representerar de olika alternativen för de olika 

insamlingsmetoderna av matavfall. Viktigt att skilja på att förutsättningarna för 

villor och flerbostadshus olika vad det gäller avfallskärlstorleken samt 

renhållningsfordonet utformning (ibid). Vid införandet av de olika 

insamlingsmetod skiljer sig storleken och mängden på investeringarna som krävs 

(Avfall Sverige, 2011). 
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Tabell 1. Redovisar skillnaderna och tillämpningsområdena för de tre befintliga insamlingsmetoderna av matavfall. Tecknet ”-” innebär att data saknas. Källa: Avfall Sverige, 2011 

 Separata kärl Optisk sortering Flerfackssystem 

Kärlvolym 

Två kärl krävs 

Villa: 140 och 190 liter  

Flerbostadshus: 140 – 400 liter 

Samma som innan införandet Två kärl med fackindelning 

Villa: 370 liter 

Flerbostadshus: 660 liter 

Sorteringsanläggning Krävs ej Krävs Krävs ej 

Sorteringsutrustning Speciella påshållare för matavfallet Valfria påshållare för matavfallet Speciella påshållare för matavfallet 

Påsar Främst papper, men plast och bioplast Plast (olika färger) Papper och bioplast 

Fordon 

Fordon med två fack, matavfall 30 % 

restavfall 70 %. 

Villa: Sidlastade  

Flerbostadshus: Baklastade 

Samma fordon som innan Flerfacksfordon,  

4 är max antal fack 

Volym per renhållningsfordon 18 m3 - 17,7 m3 

Hämtningsintervallet 
Villa: varannan vecka 

Flerbostadshus: varje vecka 

Samma intervall som innan Hämtningsintervallet olika för de två kärlen 

Varannan vecka och var 4-6 vecka 

Förekomst Flerbostäder, villor Flerbostäder, villor Villor 

Fraktioner 

Matavfall 

Restavfall 

 

(eventuellt separeras metall ur restavfallet 

innan det ska förbrännas eller så sorteras 

den ut från askan) 

Matavfall 

Restavfall 

(kartong, metallförpackningar, returpapper, 

plastförpackningar) 

Matavfall 

Restavfall 

Kartong  

Metallförpackningar 

Returpapper 

Plastförpackningar 

Glas (färgat och ofärgat) 

Inkomster  

Ingen  Inkomst, beror på hur många fraktioner som 

samlas in samt vem som är mottagare av 

materialen (producentorganisation eller avsättas 

på marknaden), minskade behandlingskostnader 

Inkomst, hur mycket beror på mottagare av 

materialen samt minskade behanlingskostnader 

Övrigt 
Den mest frekvent förekommande 

matavfallsinsamlingsmetoden i Sverige 
- Ökar mängden kärl som ska tömmas och mängden 

“avfall” som samlas in ökar 
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2.3 Hushållsavfallet i Borgholms kommun 

Kommunen har 10 686 renhållningsabonnenter och mer än hälften av abonnenterna 

är fritidsboende (pers. kom. Klara Johansson). Borgholms kommun saknar en 

aktuell avfallsplan vilket strider mot vad som anges i Miljöbalken (SFS 1998:808) 

15 kap. § 41. Borgholm Energi (2013) utförde en utredning om att kommunen 

skulle implementera källsortering av matavfall. Målet var att ta nytta av matavfallet 

genom rötning och få slutprodukterna biogas och biogödsel (ibid). En kartläggning 

av insamlingsmetoderna optisk sortering, separata kärl och flerfackssystem 

genomfördes (ibid). Beslutet togs att Borgholms kommun skulle ansluta sig till 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) med ett begränsat medlemskap, vilket 

innebär att KSRR enbart står för utsorteringen och behandlingen av 

hushållsavfallet. KSRR använder sig av optisk sortering där matavfallet slängs i 

gröna påsar och därför infördes detta i Borgholms kommun år 2015 (pers. kom. 

Catherine Hevelius). Valet av insamlingsmetoden och begränsat medlemskap i 

KSRR motiverades som det mest kostnadseffektiva alternativet (ibid).  

Hushållsavfallet samlas in av entreprenören Suez och omlastas sedan vid 

återvinningscentralen (ÅVC) Kalleguta i Borgholms kommun (pers. kom. 

Catherine Hevelius). För att öka mängden avfall per körning pressas det hårt i 

renhållningsfordonet vilket medför att de gröna påsarna går sönder (ibid). Från och 

med september 2017 får ingen pressning av avfallet ske (ibid). Hushållsavfallet 

transporteras från Kalleguta till KSRR:s avfallsanläggning Moskogen, i Kalmar 

kommun (ibid). Sorteringsmaskinen sorterar ut matavfall och restavfall men har 

kapaciteten att sortera fyra fraktioner exklusive restavfall (pers. kom. Niklas 

Gustavsson). KSRR vill sortera ut fler fraktioner men det krävs ett beslut från 

KSRR:s medlemskommuner (ibid). 

För att finansiera avfallshanteringen har Borgholms kommun valt att dela upp 

avfallstaxa i en årsavgift och en viktbaserad taxa (Borgholm Energi, 2017). 

Årsavgiften varierar utifrån volymen på avfallskärlet och antalet hämtningar per år, 

2017 är avfallstaxan för ett 190 liters kärl på 872 kronor per år för 26 hämtningar 

(ibid). Den viktbaserade taxan är 3,77 kronor per kilogram avfall som slängs i 

avfallskärlet (ibid). 

Förpackningar av olika material slänger renhållningsabonnenterna på 

återvinningstationer, insamlingsgraden av förpackningar är jämfört med det 

nationella snittet högt (Tabell 2) (Förpacknings- och tidningsinsamling, 2017b).  
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Tabell 2. Det nationella genomsnittet jämfört med Borgholms insamlingen av fraktionerna glas, 

papper, plast, metall, tidningar angivet i kilogram. Statistiken bygger på mängd insamlade fraktioner 

dividerat med antalet folkbokförda i Sverige och Borgholm kommun. Källa: Förpacknings- och 

tidningsinsamling, 2017b.  

  
Glas (kg) Papper (kg) Plast (kg) Metall (kg) Tidningar (kg) 

Nationellt 21,19 13,24 6,38 1,6 23,62 

Borgholm 21,69 35,99 22,49 3,67 52,06 

2.4 Problematiken med avfallshanteringen i Sverige 

I och med införandet av renhållningslagen (SFS 1970:892) så har varje enskild 

kommun ansvar för hanteringen av hushållsavfall inom kommunens gränser. Det 

kommunala monopolet och bristen på upphandlingar med den privata sektorn 

innebär att marknadens brist på konkurrens resulterar i en långsam utveckling av 

marknaden (Naturvårdsverket, 2004). En praktiskt fungerande konkurrens har flera 

fördelar för samhället, främst att driva marknaden framåt genom en jämn 

resursfördelning samt effektiviseringen av processerna (ibid). Det politiska 

klimatet i kommunen är direkt avgörande för kommunens intresse inom 

miljöområdet samt ekonomiska förutsättningar att investera i avfallshanteringen 

(Avfall Sverige, 2011). Kommunerna skiljer sig åt vad gäller area, 

befolkningsmängd, andel tätort gentemot glesbygd, turism samt klimat (ibid). Det 

gör att förutsättningarna och möjligheterna inom avfallshanteringen ser olika ut i 

landets kommuner (ibid).  

De svenska kommunerna bör införa matavfallsinsamling för att följa 

avfallshierarkin (MB 15:10) och för att uppnå etappmålet där 50 % av allt matavfall 

ska behandlas biologiskt till år 2018 (Naturvårdsverket, 2017). I dagsläget kommer 

inte etappmålet att uppnås i tid (Naturvårdsverket, 2017). Ovanstående i 

kombination med renhållningslagen (SFS 1970:892) resulterar i att varje kommun 

behöver sätta sig in i de olika matavfallsinsamlingssystemen som finns att tillgå.  

Göteborg konstaterades att 70 % av restavfallet var felsorterat, där matavfall 

var den fraktion som oftast sorterades fel (Ordoñez et al., 2015). Insamlingen av 

matavfallet är en känslig del av processen eftersom stora delar av det insamlade 

materialet i renhållningsfordonet är felsorterat måste hela lasten gå till förbränning 

(Avfall Sverige, 2016c; pers. kom. Niklas Gustavsson). 

Regering har diskuterat i flera år att flytta ansvaret för insamlingen 

förpackningar och returpapper från producenterna till kommunerna (Regeringen, 

2015), vilket gör valet av insamlingsmetod ännu svårare. Anledningen till detta 

förslag är dels att man förenkla källsorteringen för hushållen och att insamlingen 

ska ske på ett miljöriktigt sätt och att maximera andelen materialåtervinning (ibid).  
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3. Metod 

3.1 Redovisningsmatris 

Redovisningsmatris valdes som metod för att möjliggöra en jämförelse mellan de 

tre avfallsinsamlingsmetoderna separata kärl, optisk sortering och flerfackssystem. 

Optisk sortering innebär att enbart matavfall och restavfall sorteras ut. Syftet med 

matrisen är att utforska vilken av de tre insamlingsmetoderna som är det mest 

hållbara alternativet. Redovisningsmatris som metodvalet motiverades med hjälp 

av Naturvårdsverket (2009) handbok om miljökonsekvensbedömning (MKB) där 

listas och jämförs befintliga metoder och verktyg som används vid MKB.  

Jämförelsen för de olika metodvalen vägdes exempelvis aspekterna kostnader och 

tid mot varandra (ibid). Jämförelserna generar slutligen en bedömning om vilken 

metod som bäst passar det enskilda fallet (ibid). Redovisningsmatriser är kostnads- 

och tidseffektiva, hanterar osäkerheter, kräver inte alltför mycket 

informationsunderlag (ibid). I kombination med att redovisningsmatriser kan 

användas vid bedömning och jämförelser av olika alternativ (ibid), innebär att 

redovisningsmatris är den mest fördelaktiga metoden i denna studie.  

Redovisningsmatrisen bygger på litteratursökningar samt personlig 

kommunikation med kommunala renhållningsföretag och privata aktörer 

exempelvis säljare av renhållningsfordon. Syfte var att ge data och information som 

värderingen bygger på. Avfall Sverige (2011) har identifierat ett antal parameter 

som är viktiga att ta hänsyn vid implementering av matavfallsinsamling och 

parametrarna som värderas finns inom de ekonomiska-, miljö- och sociala 

aspekterna. Parametrarna ger därför en bild av insamlingsmetodens lämplighet ur 

ett hållbart perspektiv.  

Den ekonomiska situationen i den kommunala renhållningsföretagen är ofta 

den avgörande faktorn när det gäller val av insamlingssystem. Det är därför av 

yttersta vikt att den ekonomiska aspekten täcker in alla delar. De ekonomiska 

aspekterna har delats in i kostnader för införande, drift och transport samt inkomster 

från metangas och avtal med producenter. De ekonomiska parametrarna som 

värderas beskrivs i bilaga 1. Syftet med miljöaspekterna var att fastställa vilken av 

de befintliga insamlingsmetoderna för matavfall som ger de största miljövinsterna. 

Parametern som värderas ger bland annat en bild av hur stora miljövinster varje 

insamlingssystem ger. Specifika siffror på exempelvis hur mycket biogas som 
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produceras redovisas ej på grund av det är beroende av hur många hushåll som 

kommunen betjänar. De miljö parametrarna som värderas beskrivs i bilaga 1.De 

sociala aspekterna beskriver om det finns andra aspekter utöver de ekonomiska- 

och miljöaspekterna som skulle kunna påverka valet av insamlingsmetod. De 

sociala parametrarna som värderas beskrivs i bilaga 1.  

Varje parameter inom ekonomiska-, miljö- och sociala aspekter (Bilaga 1) 

jämfördes och värderades mellan de tre insamlingssystemen. Värderingen sattes 

som en skala från 1 till 3, insamlingssystemet med värderingssiffran 3 bedömdes 

som det mest fördelaktiga. Värderingen summerades dels för respektive aspekt och 

för de tre insamlingssystemen för att få fram det mest hållbara insamlingssystemet.  

En känslighetsanalys gjordes för de parametrarna som medför mest osäkerhet, 

det sattes extremvärden på dessa parametrar för att undersöka känsligheten i testet. 

Parametrarna som analyserades med känslighetsanalysen var biogas, källsortering, 

renhet, miljönyttan, gödsel, bränsleåtgång och psykologiska effekter. Värderingen 

på extremvärdena 1 och 3 växlades. Känslighetsanalysen gav en anvisning om i 

vilket intervall den verkliga värderingen för de tre insamlingssystem ligger på. 

3.2 Enkätundersökningar 

I denna studie utfördes två enkätundersökningar där undersökningspopulationerna 

var avfallsabonnenter och näringsverksamheter i Borgholm kommun. Syftet med 

enkätstudierna var att undersöka om det förekommer olika källsorteringsbeteende 

mellan permanent- och fritidsboende samt turister boende på näringsverksamheter. 

Enkätundersökning valdes som insamlingsmetod, med motiveringen att generera 

en representativ bild av hela kommunen (Bryman, 2008). Enkäterna skapades i 

Google Formulär och enkätfrågorna redovisas i bilaga 2 och 3.  

Insamlingen av enkäterna redovisas i 3.2.1 Enkät för permanent- och 

fritidsboende och 3.2.2. Enkät för näringsverksamheter. Bortfall är ett vanligt 

förekommande problem vid enkätstudier (Bryman, 2008). Bryman (2008) har listat 

åtgärder för att minska bortfall och följande åtgärder tillämpades i enkätstudierna: 

 Två kortfattade enkäter med tydliga instruktioner utformades. 

 Ett informationsbrev bifogades vid utskicket av enkäten till 

näringsverksamheterna. Brevet innehöll syftet med studien, vad enkäten 

bidrar med för information samt ange att svaren behandlas konfidentiellt. I 

enkäten för kommuninvånarna bifogades samma information som ovan i 

förordet till den elektroniska enkäten.  

 Påminnelser skickades ut via Borgholm Energis e-post till 

näringsverksamheterna och kommunens anställda. 

 Vid platsundersökning erbjöds belöning i form av godis när enkäten för 

permanent- och fritidsboende var utförd. 
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3.2.1 Enkät för permanent- och fritidsboende 

Syftet med enkätstudien var att göra en attitydundersökning angående den 

befintliga insamlingsmetoden av matavfall hos kommuninvånarna i Borgholm 

kommun. Enkätstudien granskar om dagens abonnenter är nöjda med den befintliga 

insamlingsmetoden samt ger utrymme att uttrycka eventuella problem relaterade 

till insamlingsmetoden. Ytterligare undersöktes i vilken utsträckning de gröna 

påsarna används och om det finns intresse av att utveckla den optiska sorteringen 

genom att införa fler färger. Slutligen undersöktes vilka fraktioner som sorteras ut 

och om det fanns ett intresse av att byta insamlingsmetod så att källsorteringen sker 

direkt i kärlet. Enkäten ska generera abonnenternas åsikt om den befintliga 

insamlingsmetoden samt att utreda intresset för en ny insamlingsmetod.  

Det utförs sällan en undersökning på en hel population, eftersom tid och andra 

resurser oftast saknas (Bryman, 2008). Därför görs ett urval av ett antal individer 

från populationen som ska undersökas, ett så kallat stickprov (ibid). Stickprovet 

som erhålls ska vara representativt för populationen och insamlat med ett 

sannolikhetsurval för att kunna generalisera resultatet över hela populationen (ibid). 

I denna studie saknades resurser för att utföra ett stickprov med sannolikhetsurval 

och istället användes ett icke-sannolikhetsurval. Det icke-sannolikhetsurval som 

valdes som insamlingsmetod var stickprov med bekvämlighetsurval. Med 

bekvämlighetsurval menas att individer som finns till hands vid 

undersökningstillfället besvarar enkäten (Bryman, 2008). Insamlingen av enkäten 

för boende i kommunen skedde vid matbutiken ICA Supermarket Borgholm den 

2017-04-19 till 2017-04-21. En elektronisk enkät publicerades på Borgholm 

Energis hemsida samt skickades ut via e-post till kommunens organisation. Enkäten 

publicerades även på Borgholm Energis samt Carolina Grandins facebook flöde. 

Svarstiden var 14 dagar.  

3.2.1.1 Utformning av enkätfrågor 

Enkäten bestod av 17 frågor (Bilaga 2), större delen av frågorna var slutna. Enkäten 

bestod även av en del öppna frågor, syftet med dessa var att ge information till 

kommunen kring hur de mer specifikt ska förbättra insamlingssystemet. Frågorna i 

enkäten utformades så att dessa kunde besvara forskningsfrågorna. Enkätfrågorna 

byggde på tidigare genomförda enkätstudier av abonnenternas attityd i Säffle-Åmål 

(2013) och Mörbylånga (Utredarna AB, 2016).  

I likhet med Mörbylångas undersökning valdes en svarsskala med 5 steg vid 

frågor gällande uppfattad mängd, nöjdhet och attityd (Utredarna AB, 2016). 

Svarsalternativen 1–2 tolkas dåligt/missnöjd, 3 tolkas neutralt/vet ej och 4–5 

bra/nöjd. 
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3.2.1.2 Analys av råmaterial 

Data från enkäten för permanent- och fritidsboende analyserades i Excel och 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistic 23 (SPSS), där frekvensdiagram, 

redovisningstabell och chi-två-test användes. Frekvensdiagram används för att 

enkelt illustrera frekvensen av den data som erhölls (Bryman, 2008). 

Redovisningstabell illustrerar svarsfördelningen på enkätsvaren (ibid). För att 

enklare kunna tolka redovisningstabellen visas både den numeriska och 

procentuella fördelningen. Chi-två-test används för att konstatera om det finns ett 

samband mellan två variabler i populationen (Bryman, 2008). Vid chi-två-test utgår 

man från att frekvensen i de olika cellerna är lika, det vill säga att inga samband 

finns och att frekvensen beror på slumpen (ibid). Det är chi-två-testets 

signifikansnivå (p) som är av intresse. När p är <0,05 anses testet vara statistiskt 

signifikant (ibid). Statistiskt signifikant betyder i detta fall att det finns skillnader i 

den procentuella fördelningen i grupperna och att risken för att sambandet skulle 

vara felaktigt är <5 % (ibid). Testet beskriver hur säker man kan vara på man kan 

dra allmänna slutsatser om populationen utifrån resultatet som illustreras i 

korstabellen (ibid).  

Utifrån svaren från enkäten för permanent- och fritidsboende konstruerades 

ett frekvensdiagram på frågan Jag är mycket nöjd med de gröna påsarna som 

insamlingsmetod”. Frekvensdiagrammet ska illusterara svarsfördelningen samt 

visa hur nöjda avfallsabonnenterna i Borgholms kommun är med den nuvarande 

matavfalls insamlingsmetoden. För att undersöka om det fanns ett samband mellan 

“Hur stor del av matavfallet sorterar du i de gröna påsarna” och “Jag är mycket 

nöjd med de gröna påsarna som insamlingsmetod” utfördes ett chi-två-test.  

Frågorna “Miljöfrågor är viktiga att ta hänsyn till vid samhällsutveckling”, 

“Införa fler färger på påsarna”, “Källsortera i avfallskärlet istället på ÅVS” och 

“Inför fast avfallstaxa, för att källsortera direkt i avfallskärlet” sammanställdes i 

en redovisningstabell med hjälp av Excel. Tabellen syftade till att besvara om det 

finns en ”willingness to pay” hos permanent- och fritidsboende. 

3.2.2 Enkät för näringsverksamheter 

Syftet med denna enkätstudie var att få en uppskattning om hur de som bedriver 

näringsverksamheten i Borgholm kommun uppfattar avfallshanteringen. Vidare 

ska studien ge en bild i vilken utsträckning verksamheten arbetar med 

förebyggande åtgärder för att öka insamling- och källsorteringsgraden. Slutligen 

undersöktes även vilken utsträckning källsortering finns att tillgå för gästerna i 

form av antalet fraktioner.  

Enkätstudie utfördes på näringsverksamheter inom turistnäringen med 

övernattningar i Borgholm kommun. 20 näringsverksamheter kontaktades och 

erhölls från Ölands turistbyrå (2017) (Bilaga 4). Enkäten för näringsverksamheter 
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syftade till att ta reda på hur turister källsorterar i sina boenden, därför exkluderades 

alla andra turistnäringar exempelvis restauranger. 

Enkäten skickades ut till alla näringsverksamheter via Borgholms Energi e-

post. Genom att skicka ut enkäten till samtliga näringsverksamheter undveks 

urvalsbias (Bryman, 2008). De tjugo näringsverksamheterna som kontaktades hade 

en svarstid på 14 dagar. Vid utskick av enkätstudie med detta urval krävs en 

svarsfrekvens på 50–60 % för att studien ska kunna dra statistiska slutsatser 

(Mangione, 1995). För att garantera en svarsfrekvens på minst 50 % skickades 

svarspåminnelser ut till turistverksamheterna.  

3.2.2.1 Utformning av enkätfrågor 

Enkäten innehåller 11 frågor (Bilaga 3), 7 av 11 frågor var obligatoriska för att 

verkligen tvinga respondenten till ett utförligt svar. Enkätfrågorna utformades dels 

på kommunens önskemål men också så att studiens frågeställning kunde besvaras.  

3.2.2.2 Analys av råmaterial 

Enkätsvaren från näringsverksamheterna sammanställdes och redovisades i 

textform och i redovisningstabeller. Två redovisningstabeller för parametrarna 

”Antalet fraktioner som varje näringsverksamhet erbjuder sina gäster” och ”Hur 

bra är våra gäster på att källsortera” konstruerades i Excel. Inga statistiska 

analyser genomfördes trots att det var möjligt att genomföra. Valet att inte 

genomföra analyser gjordes för att det inte hade bidragit till att besvara syftet.  

3.3 Metoddiskussion 

Redovisningsmatrisen som metodval i denna studie medför svårigheter. Det är svårt 

göra en rättvis jämförelse där endast ett insamlingssystem innefattar källsortering 

av allt hushållsavfall medan två insamlingssystem enbart har sortering av restavfall 

och matavfall. Det medför en viss bias vid jämförelsen då exempelvis 

flerfackssystem har inkomster via avtal med producenter medan de andra system 

helt saknar detta. Det är tyvärr omöjligt att värderar enbart matavfallsdelen i ett 

flerfacksystem och vid utförandet av studien är man medveten om biasen 

redovisningsmatrisen ger.  

Att den ekonomiska aspekten har fler parametrar som värderas jämfört med 

miljömässiga och sociala aspekter får ekonomiska aspekter att framstå som den 

mest betydelsefulla aspekten. Den ekonomiska aspekten är inte mer betydelsefull 

än de två andra aspekterna men den är mer komplex vilket medför att fler 

parametrar måste värderas. 

Enkätstudie valdes som insamlingsmetoden för permanent- och fritidsboende, 

främst för att underlätta hanteringen av den stora mängden data. Kommunen har 10 
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686 privata avfallsabonnenter (pers. kom. Klara Johansson; Borgholm Kommun, 

2009), vilket utgör hela populationen.  

Problemet med bekvämlighetsurval är att det finns en osäkerhet om de utvalda 

individerna är representativa för den definierade populationen, vilket medför att 

resultatet inte kan generaliseras (Bryman, 2008). För att säkerställa att 

respondenterna representerade den definierade populationen undersöktes 

respondentens boende i enkäten. Ett av svarsalternativen var “har inget boende i 

kommunen, är på tillfälligt besök”, om detta svarsalternativ fylldes i avslutades 

enkäten direkt. Insamlingen av enkätsvaren skedde både elektroniskt och via 

platsundersökningar för att täcka in samtliga åldersgrupper.  

I enkäten för permanent- och fritidsboende har svaren från alla enkätfrågorna 

utom två erhållits i antingen nominal- (fraktioner som sorteras) eller ordinalskala 

(kön, boende, ålder) samlingsnamnet för denna typ av data är kvalitativa variabler. 

Kvalitativa variabler analyseras med specifika analysmetoder exempelvis chi-två-

test, korstabell, Wilsontest etcetera. Det finns fler datanivåskalor, intervall- och 

kvotskala, dessa klassas som kvantitativa variabler. Andra analysmetoder används 

vid kvantitativa variabler exempelvis t-test i olika former och anova. Analyser 

genomförda på kvalitativa variabler är inte direkt jämförbart med kvantitativa 

analysmetoder men man kan uppfatta trender.  

När man arbetar med statistisk signifikansnivå kan två typer av fel begås 

(Bryman, 2008). Det första är att man förkastar nollhypotesen fast den är sann (typ 

1 fel) det andra felet är när man felaktigt antar att nollhypotesen är sann (typ 2 fel) 

(ibid).  När p minskar desto lägre risk för typ 1 fel men tvärtom för fel av typ 2 

(ibid). Dessa två fel uppkommer på grund av att det är en tillfällighet i resultatet 

som gör att felaktiga slutsatser dras, man bör vara med medveten om att detta kan 

ske när man hantera signifikansnivåer (ibid).  
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4. Resultat 

4.1 Redovisningsmatris 

Ur ett hållbart perspektiv är separata kärl den mest fördelaktiga insamlingsmetoden 

(Tabell 3). Den näst bästa insamlingsmetoden ur ett hållbarhets perspektiv är optisk 

sortering och sämst är flerfackssystem (Tabell 3). Den mest fördelaktiga 

insamlingsmetoden för respektive aspekt redovisas i tabell 3. Hur de olika 

parametrarna bedömdes och värderas redovisas samt underlaget och data som 

redovisningsmatrisen redovisas i bilaga 5 och 6. 

Tabell 3. De tre aspekterna ekonomiska, miljö och sociala värdering för det tre insamlingsmetoderna 

separata kärl, optisk sortering och flerfackssystem. Värderingen totalsummerdes och den 

insamlingsmetod med högsta värdering bedöms som det mest hållbara alternativet. 
 Ekonomiska Miljö Sociala Totalsumma 

Separata kärl 19 13 10 42 

Optisk sortering 21 8 8 37 

Flerfackssystem 15 15 6 36 

 

Känslighetsanalysen på separata kärl gav en värdering på 40 och den gav 

värderingen 47 för optisk sortering. Känslighetsanalysen på flerfackssystem gav 

värderingen 28. 
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4.2 Enkätstudierna  

4.2.1 Enkät för permanent- och fritidsboende 

Enkätstudien för permanent och fritidsboende genererade 187 svar av 10 686 

abonnenter, där runt 5 000 av avfallsabonnenterna är fritidsboenden (Borgholm 

kommun, 2009). 

67 % av respondenterna anger att de är nöjda eller mycket nöjda med de gröna 

påsarna som insamlingsmetod av matavfall (Figur 2). Mindre än en femtedel (18%) 

är missnöjda med insamlingsmetoden. 

Figur 2. Antal svar som funktion av ”Jag är mycket nöjd med de gröna påsarna som 

insamlingsmetod för matavfall” i % (N=187). 5 = Instämmer helt. 1 = Instämmer inte.  

Chi-två-testet gav en signifikansnivå på 0,000 på enkätfrågorna “Jag är mycket 

nöjd med de gröna påsarna som insamlingsmetod” och “Hur stor del av matavfallet 

sorterar du i de gröna påsarna”.  

Glas är den fraktion som flesta av respondenterna källsorterar (96 %) (Figur 

3). Därefter kommer farligt avfall (90 %) följt av plast och metall (89 %) (Figur 3). 

Det är 5 respondenter som angivit att de inte källsorterar sitt avfall. Distansen som 

respondenterna har angett till närmaste återvinningsstation varierar från 0,3 till 25 

kilometer. 

Instämmer inte    Instämmer helt 
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Figur 3. Antal svar som funktion av vilka fraktioner källsorteras angivet i % (N= 187). 

De källsorterar fraktionerna som redovisas i stapeldiagrammet är kartong, returpapper, 

plast, glas, metall och farligt avfall.  

60 % av respondenterna tycker att det vore en bra idé att införa fler färger på påsarna 

för att källsortera (Tabell 10). Av respondenterna ställde sig 54 % positiva till om 

källsortering sker direkt i avfallskärlet istället för vid en återvinningsstation. 45 % 

av respondenterna skulle kunna tänka sig att betala en fast avfallstaxa istället för 

den nu viktbaserade taxan för att kunna källsortera i soptunnan hemma istället för 

att åka till en återvinningsstation. 

Tabell 4. Antal Bra, dåligt, neutral som funktion av frågorna “Miljöfrågor är viktiga att ta hänsyn 

till vid samhällsutveckling”, “Införa fler färger på påsarna”, “Källsortera i avfallskärlet istället vid 

ÅVS” och “Inför fast avfallstaxa för att källsortera i avfallskärlet” i antal och % (N=187). 

 

 

 

 Bra/Ja Dåligt/Nej Neutralt/Vet ej 

Miljöfrågor är viktiga att ta hänsyn till vid 

samhällsutveckling 

170  

92 % 

2 

1 % 

13 

7 % 

Införa fler färger på påsarna 
104 

60 % 

37  

21 % 

32 

19 % 

Källsortera i avfallskärlet istället på ÅVS 98  

54 % 

53  

29 % 

30 

17 % 

Inför fast avfallstaxa, för att källsortera i 

avfallskärlet 

82  

46% 

63 

35 % 

34  

19 % 



26 

4.2.2 Enkät för näringsverksamheter 

12 av 20 näringsverksamheter besvarade enkäten och det ger en svarsfrekvens på 

60 %. Alla respondenterna har källsorteringen på området. Det är en stor variation 

i antalet källsorteringsfraktioner som erbjuds, det varierar mellan en till åtta 

fraktioner (Tabell 11). Att erbjuda sina gäster 6 fraktioner är det mest 

förekommande bland näringsverksamheterna (33 %). Det är 3 av de 12 

näringsverksamheterna som har källsortering av matavfall. 

Tabell 5. Antalet fraktioner som erbjuds gästerna som funktion av hur många 

näringsverksamheter som erbjuder ett visst antal fraktioner (N=12).   

Antal fraktioner som erbjuds gästerna Antal näringsverksamheter 

8 1 

6 4 

5 1 

4 1 

2 3 

1 2 

Ungefär 65 % av näringsverksamheterna ställer sig neutrala till gästernas förmåga 

att källsortera när de befinner sig på deras verksamhet (Tabell 12). 

Tabell 6. Antal svar som funktion av hur bra turisterna är på att källsortera sitt avfall 

(N=12).1 = turisterna är dåliga på att källsortera sitt avfall. 5 = turisterna är bra på att 

källsortera sitt avfall.  

Hur bra är våra gäster på att källsortera Antal näringsverksamheter 

5 0 

4 2 

3 8 

2 1 

1 1 

Flera näringsverksamheter anger att fulla containers innan tömning under 

högsäsongen är det största problemet med nuvarande avfallshantering. 

Näringsverksamheterna anser att extratömning av avfallskärlen måste beställas tre 

dagar innan hämtningen innebär logistiska svårigheter. För att få bukt på detta 

problem anser 5 av näringsverksamheterna att tömningsintervallet ska öka under 

högsäsongen. Enkäten konstatera även att flera näringsverksamheter anser att deras 

gäster inte bryr sig om att källsortera sitt hushållsavfall även då det finns möjlighet, 

säsongsgästerna exkluderas från denna åsikt.  

10 av 12 näringsverksamheter anger att de gör insatser för att förbättra 

avfallsinsamlingen. De metoder som används för att förbättra avfallsinsamlingen 

är skyltning, lättillgänglighet på containern och att sortering finns att tillgå på flera 
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ställen inom verksamheten. En av verksamheterna har tagit ett ytterligare steg 

genom att informera gästerna vid incheckning. 70 % av näringsverksamheterna 

upplever att dessa insatser har förbättrat avfallshanteringen på verksamheten. En av 

näringsverksamheterna som inte infört insatser för att förbättra avfallshanteringen 

på fastigheten motiverade valet med att det inte är ekonomiskt försvarbart för just 

deras verksamhet. 

Näringsverksamheterna anser att de åtgärder som behöver vidtas för att 

förbättra avfallshanteringen på näringsverksamheterna är mer information till 

gästerna, köpa in fler kärl för att förbättra avfallsadministrationen. 

Näringsverksamheterna anser även att det krävs ett bättre samarbete mellan 

kommunen och företagarna för att förbättra avfallshanteringen.  
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5. Diskussion 

5.1 Attityden hos avfallsabonnenterna i Borgholm 

Attitydundersökningen för Borgholm kommun påvisade att över 65 % är nöjda eller 

mycket nöjda med den nuvarande insamlingsmetoden optisk sortering som sker 

med de gröna påsarna (Figur 2). Svårt att avgöra hur nöjdheten i Borgholms 

kommun står sig jämfört med andra kommuner, då undersökningar inom området 

saknas. Chi-två-test på “Jag är mycket nöjd med de gröna påsarna som 

insamlingsmetod och Hur stor del av matavfallet sorterar du i de gröna påsarna” 

gav en signifikansnivå på 0,000. Det betyder att det finns en skillnad mellan 

grupperna men chi-två-testet säger dock inte hur sambandet ser ut. Det troliga är 

att de som sorterar ut allt matavfall i gröna påsarna är nöjd med de gröna påsarna 

som insamlingsmetod. Det är en statistisk skillnad mellan grupperna.  

Resultatet från enkätundersökning för permanent- och fritidsboende visar att 

de flesta respondenterna källsorterar alla fraktionerna från sitt restavfall på 

återvinningsstationerna (Figur 3) i likhet med resultatet från enkätundersökningen 

av Mörbylånga kommun (Utredarna AB, 2016). Resultatet för denna studie tyder 

på att Borgholms kommun har en hög källsorteringsgrad vilket verifieras med 

statistik från FTI (Tabell 2). Som redovisas i tabell 2 har Borgholm kommun en 

högre källsorteringsgrad än det nationella snittet (Förpacknings- och 

tidningsinsamling, 2017b). Resultatet från attitydundersökningen och jämförelse 

med FITs nationella snittet tyder på att det är en god insamlingsgrad av 

källsorterade fraktioner i Borgholm kommun. Om kommunen i framtiden väljer att 

införa insamlingssystem som innebär utökad källsortering kommer det troligen att 

generera en god insamlingsgrad eftersom den redan 2016 är så pass hög jämfört 

med det nationella snittet. 

Precisionen för enkätundersökningen av gör hur bra stickprovet representerar 

populationen, ju högre precision enkäten har desto mindre blir samplingsfelet 

(Bryman, 2008). Precisionen för stickprovet ökar markant med stickprovets storlek 

upp till 1000 personer, därefter planar precisionen ut och metoden blir mindre 

kostnadseffektiv (ibid). Enkätstudien genererade 187 svar från populationen på 

10 686 renhållningsabonnenter, det är runt en femtedel av 1000. Precisionen anses 

trots det vara bra för att enkätundersökningen gav en svarskvot på cirka 1,7 %. 

Jämför man denna studies svarskvot med exempelvis nationella stickprov där 1000 
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individer tillfrågas erhålls endast en svarskvot på cirka 0,0001 %. Genom att 

matbutiken besöktes under olika tider på dygnet samt att enkäten gick att svara på 

Borgholms energis hemsida och Carolinas facebook flöde erhölls en representativ 

fördelning av ålder, boende och hushållsstorlek. Det gör att slutsatser kan dras för 

hela populationen. Det finns dock en liten risk att två individer från ett 

renhållningsabonnemang har svarat på enkätundersökningen men den anses 

försumbar. 

Det finns två osäkerheter kring enkätstudien för permanent- och fritidsboende, 

den första är urvalbias. Med urvalsbias menas att det finns en snedvriden 

representativitet i stickprovet som innebär att en del av individerna har en låg eller 

icke-existerande sannolikhet att tas med i urvalet (Bryman, 2008). I denna 

enkätstudie består urvalsbiasen av att fritidsboende i kommunen representerar cirka 

50 % av avfallsabonnenterna/populationen men mindre 16 % av respondenterna 

var fritidsboende. Urvalsbiasen uppstår på grund av att enkätstudien genomfördes 

i april när det inte är högsäsong för fritidsboende (juni-augusti). Det gör att 

fritidsboende har en lägre sannolikhet att få besvara enkätfrågorna än 

permanentboende. Urvalbiasen gör att det finns en osäkerhet om svaren från 

enkätstudien speglar hela populationens åsikter eller bara permanentboende. 

Den andra osäkerheten uppstår då det var frivilligt att svara på enkäten. Det 

gör att det finns en osäkerhet om resultatet speglar hela populationen eller bara de 

som är intresserade av avfallsfrågor, då det troligen är individer som är intresserad 

av avfallsfrågor som svarat på enkäten. Huruvida åsikterna från de som är 

intresserade av avfallsfrågor speglar populationens åsikter går inte att avgöra och 

därför går det inte att avgöra storleken på osäkerheten. 

Enkätundersökningen för näringsverksamheterna genererade främst 

synpunkter på hur näringsverksamheterna ser på avfallshanteringen i kommunen 

exempelvis poängterades att hämtningsintervallet är för sällan under högsäsong. 

Endast en av de 12 näringsverksamheterna erbjöd källsortering av samtliga 

fraktioner (Tabell 5). Huruvida detta stämmer överens med branschsituationen har 

inte gått att avgöra. Den stora variationen av antalet fraktioner som 

näringsverksamheterna erbjuder sina gäster medför att möjligheterna för 

källsortering skiljer sig beroende på vilken näringsverksamhet man är inackorderad 

på (Tabell 5). På de fem näringsverksamheter där källsortering av endast ett fåtal 

fraktioner erbjuds så är det troligt att det mesta avfallet går i restavfallet. 

Undersökningar eller studier som berör källsorteringen hos turistverksamheter 

saknas helt och därför är det svårt att jämföra resultatet med andra 

turistdestinationer. 

Jämförelse mellan permanent- och fritidsboende samt näringsverksamheter 

påvisade att möjligheterna i form av antalet fraktioner som erbjuds och 

lokaliseringen av återvinningsstationerna för källsortering skiljer sig mellan 

grupperna. Näringsverksamheterna har avfallsstationerna på området så avståndet 

är ett par hundra meter och varierar inte mellan näringsverksamheter. Turisterna 



31 

har närmare till avfallsstationerna men erbjuds källsortering av färre fraktioner. För 

permanent- och fritidsboende varierar sträckan till återvinningsstationerna mellan 

0,3 till 25 kilometer. Permanent- och fritidsboende erbjuds ett stort antal fraktioner 

vilket gör det möjligheterna för källsortering är avsevärt bättre. Tidigare studier har 

påvisat antalet fraktioner, tömningsintervallet av avfallet och distansen till 

avfallsstationen spelar roll för hur mycket man källsorterar (Lange et al., 2014; 

Klöckner & Oppedal, 2011; Park et al., 2000).  

Enkäten för näringsverksamheterna har en osäkerhet och den likar den andra 

enkätens andra osäkerhet. Det var frivilligt att svara på enkäten och det skulle kunna 

medföra att endast de som svarat antingen tycker avfallsfrågor är viktiga eller är ett 

moment som bara kostar pengar och ställer till problem. Enkäten har en svarskvot 

på 60 % vilket är tillräckligt för att kunna dra statistiska slutsatser (Mangione, 1995) 

men denna osäkerhet hade minskat med ökad svarskvot. 

5.2 Val av insamlingsmetod ur turistöars perspektiv 

Redovisningsmatrisen ger att separata kärl anses vara den mest fördelaktiga 

insamlingsmetoden ur ett hållbart perspektiv, följt av optisk sortering och 

flerfackssystem (Tabell 3). Värderingssumman skiljer sig med 8 poäng mellan de 

tre insamlingsmetoderna (Tabell 3) och påvisar att de olika metoderna inte skiljer 

sig alltför mycket. Att separat kärl värderats högst kan delvis bero på att 

insamlingsmetoden infördes redan i slutet av 80-talet i vissa kommuner (pers. kom. 

Bo Wallström). Det gör att insamlingssystemet haft nästan 30 år att utvecklas, som 

troligen lett till en sund konkurrens vilket genererade att separata kärl näst högst 

värdering på de ekonomiska parametrarna. Separata kärl som insamlingsmetod av 

matavfall ger en god insamling- och sorteringsgrad av matavfall (Avfall Sverige, 

2016c). Det medför att insamlingsmetoden får en hög värdering ur ett miljömässigt 

perspektiv i redovisningsmatrisen. Insamlingsmetodens enkelhet och pedagogik är 

stora bidragande faktorer till att separata kärl anses som det mest hållbara 

alternativet. Ur turistsynpunkt har separata kärl en fördelar genom att vara det 

vanligaste insamlingssystemet i Sverige (Avfall Sverige, 2014). Sannolikheten är 

då stor att turister som kommer till Öland och andra kommuner med hög turism har 

separata kärl i sin hemkommun och vet därför hur systemet fungerar och därmed 

erhålls en god källsorteringsgrad. För Borgholms kommun skulle ett byte till 

separata kärl innebära antingen investeringar i en egen avfallsanläggning eller 

omförhandla avtalen med KSRR. För att beslut ska kunna fattas krävs att Borgholm 

Energi diskuterar dessa förutsättningar. Det som talar emot separata kärl är att 

insamlingsmetoden funnits länge och därför går det knappt att förbättra 

insamlingssystemet utan det har nog nått sin fulla potential. Vilket i sig är bra men 

det gör inte att man tar nästa steg för en förbättrad avfallshanteringssituation i 
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Sverige. Man bör även ha i åtanke att regeringen har haft diskussioner att lägga en 

del av producentansvaret hos kommunerna. Detta innebär att det krävs en 

insamlingsmetod med källsortering vilket separata kärl inte har. Därför bör det 

vidare diskuteras om insamlingsmetoden separata kärl verkligen är nästa steg mot 

en hållbar framtid där tankar kring resurssnåla städer där resurserna ska cirkulera 

inom stadens gränser.  

Över hälften av respondenterna av permanent- och fritidsboende ställer sig 

positiva till att all källsortering ska ske i direkt i avfallskärlen (Tabell 4). 

Källsortering direkt i avfallskärlet sker antingen via flerfackssystem eller optisk 

sortering. Flerfackssystem är det mer miljömässigt försvarbara alternativet enligt 

redovisningsmatrisen (Tabell 3). Fördelen med flerfacksystem är att de eftersträvar 

”zero waste city” och ger en god källsorteringsgrad. Problemet med smutsiga och 

ofräscha återvinningstationer kan undvikas med flerfackssystem som 

insamlingsmetod. Dock är insamlingssystemet kostsamt att införa vilket kan 

förklaras med att det enbart är ett företag som säljer avfallskärl och 

renhållningsfordon som är anpassade för insamlingssystemet. Det innebär ingen 

konkurrens och företaget sätter priset själva. Flerfackssystem är inte ekonomiskt 

försvarbart för kommuner med hög turism, då avfallskärl och renhållningsfordon 

står oanvända under stora delar av året. 

Optisk sortering som Borgholms kommun har i dagsläget anses som det näst 

bästa hållbara alternativet enligt redovisningsmatrisen (Tabell 3). Det beror till stor 

del på att optisk sortering är fördelaktig ur ett ekonomiskt perspektiv då det inte 

kräver alltför stora investeringar (Tabell 6; Bilaga 4). Optisk sortering är ur 

ekonomisk- och resurssynpunkt fördelaktig för kommunen eftersom de inte 

behöver köpa in dubbla kärl till många renhållningsabonnenter som sedan inte 

används största delen av året som separata kärl och flerfackssystem kräver. 

Eftersom optisk sortering inte har lika frekvent användning i Sverige som separata 

kärl så krävs troligen mer insatser på information under sommarhalvåret i 

Borgholms kommun för att erhålla en så bra källsorteringsgrad och renhet som 

möjligt. Fördelen med att införa matavfallsinsamling med optisk sortering är att 

efter en tidsperiod när man ser att det fungerar så går det att utveckla 

insamlingsmetoden genom att öka antalet fraktioner som källsorteras och därmed 

få en inkomst via avtal med producenter. Mer än 90 % av respondenterna anser att 

det är viktigt att ta hänsyn till miljöfrågor vid samhällsutveckling (Tabell 4). 

Därmed påvisar resultatet i denna studie att det finns ett intresse hos 

kommuninvånarna att vidta åtgärder för en ökad källsortering i kommunen Det är 

fler respondenter som vill utveckla optisk sortering (60 %) istället för att införa 

flerfackssystem (54 %) som insamlingsmetod. Tillsammans med att KRSS vill 

införa fler färger med den optiska sorteringen (pers. kom, Niklas Gustavsson) så 

anses att utveckla optisk sortering vara vägen att gå i Borgholms kommun. Det är 

inte möjligt att sortera ut glas med optisk sortering (Avfall Sverige, 2014) och 

därför kommer det finns behov av återvinningsstationer som tar emot glas. En 
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osäkerhet kring den optiska sorteringsmaskinen KSRR har är att den inte har varit 

i drift så pass länge att man vet hur den hanterar turistsäsongen. Om KSRR utökar 

antalet fraktioner som sorteras ut kommer det antagligen ställas krav på Borgholms 

kommun att även de utökar antalet fraktioner för att behålla sitt begränsade 

medlemskap i KSRR. Utökandet av optisk sortering skulle även medföra att 

Borgholms kommun måste gå från den viktbaserade avfallstaxan till en fast 

avfallstaxa för att styra konsumenten mot att källsortera.  

5.2.1 Redovisningsmatrisens osäkerheter 

Värderingen är ett sätt att rangordna de tre insamlingsmetoderna och därför är 

rangordningen vid totalsummeringen av värderingen det viktiga och inte det 

specifika värderingstalet. Värderingssumman skiljer sig med 8 poäng mellan de tre 

insamlingsmetoderna (Tabell 3) och påvisar att de olika metoderna inte skiljer sig 

alltför mycket samt vikten av att ha en känslighetsanalys. Känslighetsanalysen 

konstaterar att separata kärl kan värderas inom spannet 40–42, optisk sortering 

värderas mellan 37–47 och flerfackssystem inom 28–36. Känslighetsanalysen 

påvisar osäkerheter i rangordningen som redovisningsmatrisen gav. Det fastställer 

ytterligare att skillnaderna är små mellan insamlingsmetoderna. Den största 

osäkerheten kring rangordningen som redovisningsmatrisen ger genereras av de 

miljömässiga parametrarna eftersom de är beroende av varandra (Bilaga 5, Tabell 

11) samt att det är en liten skillnad i parametrarna mellan insamlingsmetoderna. Ett 

exempel på detta är parametern Renhet där det är 2 procentenheter som skiljer sig 

mellan insamlingssystemen (Bilaga 5, Tabell 11). Plockanalyser från åtta 

kommuner i från Skåne har påvisat att renheten på matavfall var 94 % (Bernstad 

Saraiva Schott, 2013), dock framgick det inte vilket insamlingssystem 

kommunerna har. Det förstärker osäkerheten kring de miljömässiga parametrarna. 

Osäkerheterna i de miljömässiga parametrarna påverkar resultatet i 

redovisningsmatrisen men i verkligheten anses dessa försumbara. För när man väl 

infört ett insamlingssystem spelar en renhetsgrad på 97 eller 96 % inte så stor roll. 

Det är främst stora osäkerheter i de ekonomiska parametrarna man vill undvika för 

de kan ge en kännbar konsekvens. Osäkerheter kring de ekonomiska parametrarna 

minskar med noggrannare efterforskningar.  

Redovisningsmatrisen tar inte hänsyn till är den ojämna avfallsmängden som 

uppstår i kommuner med hög turism vilket är fallet i Borgholms kommun.  
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5.4 Lösningar och förslag till Borgholms kommun 

Det första Borgholm kommun ska göra är att ta fram en aktuell avfallsplan för att 

säkerställa att kommunen har en målsättning med avfallshanteringen. 

Avfallsplanen ska även innehålla mängd avfall som samlas in under året, vilket är 

data som saknas i denna studie. För att avfallsplanen ska säkerställa en god 

avfallshantering bör följande problematiserande faktorer och förslag undersökas. 

Det bör göras en uppskattning när avfallshanteringen är som mest kritisk 

under året för att avgöra om insatser ska sättas in mot turisterna eller 

permanentboende. I kommunens utgående avfallsplan (2009) anges det att 

turistsäsongen är den mest kritiska perioden med avfallshanteringen i kommunen, 

då det bidrar till en stor fluktuation på avfallsmängden. Vid personlig 

kommunikation med Catherine Hevelius (2017) så anses turisterna ge upphov till 

problemen med avfallshantering i kommunen. Dock åtta år senare har 

näringsverksamheterna inte informerats om den betydande roll de spelar i 

avfallshanteringen (pers. kom. Catherine Hevelius). Den senaste plockanalysen 

som genomfördes var 2009 (Borgholms kommun, 2009) vilket är innan optisk 

sortering infördes som insamlingsmetod. För att verkligen säkerställa vart 

problematiken med den befintliga insamlingsmetoden bör plockanalyser av 

näringsverksamheter samt permanent- och fritidsboendes avfall utföras. 

Plockanalyserna säkerställer att Borgholm Energis resurser placeras där de är som 

mest välbehövliga.  

Framgår det av plockanalyserna att näringsverksamheterna är de som ger 

upphov till problematiken i kommunen bör följande åtgärder diskuteras. För att lösa 

problemet med tömningsintervallet på näringsverksamheterna bör Borgholm 

kommun anordna ett möte med alla näringsverksamheterna och diskutera fram ett 

lämpligt tömningsintervall. Därefter får man förhandla med Suez 

(renhållningsbolaget) om det är möjligt att ordna det tilltänkta tömningsintervallet 

och vad det skulle kosta för näringsverksamheterna. Om det inte är möjligt att ordna 

så bör det istället vara möjligt att förboka extratömningar för 

näringsverksamheterna för de veckor när ett tätare tömningsintervall krävs. Det 

skulle troligen underlätta det administrativa arbetet för näringsverksamheterna och 

Suez. Denna lösning kan sättas in i kommuner med liknande avfallsproblematik. 

För får man ordning på tömningsintervallet på näringsverksamheterna samt att de 

inför alla fraktioner så borde källsorteringsgraden öka på näringsverksamheterna 

och eventuellt bli bättre än för permanent- och fritidsboende då man har relativt 

nära till avfallsstationerna.  

Ytterligare förslag är att näringsverksamheterna bör informera de 

inackorderade vid incheckning hur de gröna påsarna ska användas samt vart dessa 

kan slängas. KSRR utför denna typ samråd med näringsverksamheterna och 

upplever att det ger resultat (pers. kom. Niclas Gustavsson). 
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Runt 45 % av respondenterna anger att de är villiga att gå från den 

viktbaserade avfallstaxan till en fast avfallstaxa för att möjliggöra källsortering i 

anslutning till hemmet i avfallskärlen (Tabell 4). Då enkätfrågan angående 

avfallstaxan saknade förtydligande om att de skulle kunna innebära en förändring i 

slutsumman för avfallstaxan. Därmed saknas möjligheter att dra slutsatser huruvida 

“willingness to pay” kommer att förändras om en fast avfallstaxa innebär att 

avfallstaxan kommer höjas. I Säffle-Åmål (2013) enkätundersökning var 14 % 

villiga att betala mer för bättre service och sorteringsmöjligheter, om detta är högre 

eller lägre jämfört med Borgholms kommun går inte att avgöra.  

Borgholms kommun och Gotlands kommun har liknande förutsättningar då 

de båda är turistöar, men Gotland har insamlingsmetoden separata kärl (Region 

Gotland, 2016). Bör tilläggas att Ölandsbron underlättar avfallshanteringen och 

antagligen innebär det en lägre kostnad för invånarna i Borgholm kommun. Vid 

jämförelse mellan de två kommunerna visade det sig att Gotlands kommun 

avfallstaxa är dubbelt så hög för permanentboende (Borgholm Energi, 2017; 

Region Gotland, 2016). Detta kan kommunen använda som motivering vid 

införandet av framtida avfallstaxor.  

Det finns två alternativ för avfallstaxan en helt fast avfallstaxa eller en delvis 

viktbaserad. Huruvida man ska ha viktbaserad eller fast avfallstaxa beror på 

kommunens huvudsakliga mål med avfallshanteringen. Då kommunen saknar en 

aktuell avfallsplan och det svårt att ge en rekommendation om avfallstaxan då mål 

för avfallshanteringen saknas. Utifrån egna observationer under studiens gång 

konstaterades att en fast avfallstaxa bör övervägas då det framgått av 

respondenterna att det finns problem med illegala dumpningen i andras avfallskärl. 

5.5 Turism och avfallshantering 

Turismens påverkan på den lokala avfallshanteringen har ytterst liten forskning och 

lösningar ur ett internationellt och nationellt perspektiv. En internationell studie 

behandlar turistdestinationernas i Medelhavets svårigheter med avfallshanteringen, 

studien redovisar vikten av att undvika deponering samt att ett välfungerande 

insamlingssystem på kommunal nivå är att eftersträva (Arbulú et al., 2016). Svensk 

avfallshantering har haft kommunalt monopol sedan 70-talet (Naturvårdsverket, 

2004) och är i framkant jämfört med många andra länder (Matsakas et al., 2017) 

vilket innebär att studien inte fyller någon funktion för de svenska kommunerna. 

Nationellt presenterade Avfall Sverige år 2009 en rapport om avfallshantering på 

öar och i glesbygden och rapporten konstaterar att de uppstår problem i dessa 

områden. Dock behandlar rapporten främst situationen i fjällvärlden, småöar med 

endast ett fåtal bofasta samt kommuner med befolkningstäthet på mindre än 7 

invånare per kvadratkilometer och en totalbefolkning på mindre än 20 000 
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invånare. Eftersom det inte stämmer överens på varken Öland, Gotland eller 

liknande öar så genererar det en kunskapslucka inom avfallshanteringen i Sverige 

som måste fyllas. 

En varierande avfallsmängd under året är vad som försvårar 

avfallshanteringen i kommuner med hög turism. Turister genererar dock inte lika 

mycket avfall per dag jämfört med permanentboende (Mateu-Sbert et al., 2013). 

Det gör att det bland annat krävs dubbelt antal renhållningsfordon under 

turistsäsongen. Vilket leder till att kommunen antingen måste ha 

renhållningsfordon som inte används under resterande delar av året eller behöver 

man hyra in renhållningsfordon under turistsäsongen. Ett ytterligare problem med 

den ojämna avfallsmängden är att man måste ha avfallsanläggningar som klarar 

denna variation. Det resulterar troligen i att avfallsanläggningen stora delar av året 

inte går för fullkapacitet och det känns inte som en resurssnål lösning. Dessa 

problem går inte att göra något åt utan är något man måste förhålla sig till.  

För att lättare hantera dessa problem rekommenderas först att definiera tydliga 

mål med kommunens avfallshantering. Det andra är att undersöka om det finns 

delar i avfallskedjan som inte fungerar eller är ineffektiva. Informationer kan 

samlas in genom plockanalyser, intervjuer med personal som kör 

renhållningsfordonen eller de som arbetar på renhållningsanläggningen. Ett annat 

tillvägagångssätt är att systematiskt arbetar med att samla in statistik från 

renhållningsabonnenterna exempelvis genom dataprogrammet som hanterar 

avfallshanteringen i kommunen. När man sedan fast lagt vilken grupp som 

problemen uppstår vid, exempelvis de renhållningsabonnenterna som slängt fel 

avfall i avfallskärlet tre eller flera gånger under det senaste året. Får man avgöra 

om samråd med eller utskick till problemmakarna är rätt väg att gå för att få bukt 

med problemet. Genom att göra detta så kan man rikta sina resurser mot de som 

ställer till mest problem och på så vis förbättra avfallskedjan i kommunen. När man 

sedan löst det värsta problemet kan man fokusera på alla renhållningsabonnenter 

för att förbättra avfallskedjan ytterligare genom exempelvis 

informationskampanjer.  

5.6 Avfallshanteringens framtid 

Att regeringen i flera år diskuterat att flytta över insamlingsansvaret av kartong och 

returpapper från producenterna till kommunerna (Regeringen, 2015) men inte 

kunnat fatta ett beslut ställer till problem för kommunerna. För hur ska man kunna 

fatta bra beslut om man inte vet vad som gäller. Troligen är det en fördel att vara 

ett steg före och införa ett insamlingssystem med källsortering.  

Den svenska lagstiftningens utveckling påvisar att Sverige redan för 14 år 

sedan och fortfarande idag är benägna att gör det som krävs för att eftersträva en 
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hållbar utveckling. Nästa steg för den svenska avfallspoltiken är att eftersträva 

“zero waste city”, då det kommunala monopolet innebär att avfallshanteringen 

redan sker på lokal nivå är Sverige en bit på väg. Ordoñez med kollegor (2015) 

diskuterar om att anpassa källsorteringen efter konsumenten är det nästa steg att ta 

för att uppnå “zero waste city”. Genomförbarheten att uppnå “zero waste city” med 

100 % resurshållning kan diskuteras men en sak är säker att detta är nästa steg mot 

en mer hållbar framtid. För att nå “zero waste city” så behöver de cirka 80 

kommunerna som inte infört matavfallsinsamling göra det samt att varje kommun 

strävar mot att införa matavfallsinsamling, minska svinnet och öka 

källsorteringsgraden. 

Det globala problemet med att mer än 95 % av allt matavfall i världen 

deponeras (Rajengdran et al., 2013) kvarstår trots de insatser Sverige inför för att 

minska klimatpåverkan från matavfall. Det kommer därmed krävs stora insatser 

från världens andra länder för att minska klimatpåverkan. För att når mer hållbara 

samhällen föreslår Lee et al. (2010) att länderna i världen ska skapa samma 

landskap för avfallshanteringen som i Sverige. Därför bör Sverige sprida sin 

kunskap om kommunal avfallshantering till resten av världen samt fortsätta att 

utveckla avfallshanteringen för att vara en inspirationskälla och visa att det alltid är 

möjligt att effektivisera och utveckla avfallshanteringen.  
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6. Slutsats 

Resultatet från denna studie visar att separata kärl är den mest fördelaktiga 

metoden ur ett hållbart perspektiv. Studien påvisade även att det är en liten skillnad 

mellan de tre olika insamlingssystem ur ett hållbart perspektiv. Därför är det allra 

viktigaste att det finns ett insamlingssystem i kommunen. 

Merparten av (respondenterna)kommuninvånarna är nöjda (67,2 %) med 

optisk sortering som insamlingssystem.  

Nationell statistik och resultatet från enkätstudien konstaterar att Borgholms 

kommuninvånare är bättre på källsortering än det nationella snittet. Det beror på att 

merparten av kommuninvånarna källsorterar allt sitt avfall. Därför skulle införandet 

av en insamlingsmetod med källsortering innebära en hög insamlingsgrad av 

källsorterade fraktioner 

I denna studie har det påvisats att det finns ett intresse hos kommuninvånarna 

att öka källsortering. Då en enkätfråga saknade förtydligande så går det inte att dra 

slutsatser om det finns ett “willingness to pay” hos kommuninvånarna.  

Resultatet indikerar att boende i kommunen hellre modifiera den befintliga 

insamlingsmetoden genom att införa fler färger på påsar istället för att införa ett 

nytt insamlingssystem. 

Näringsverksamheterna anser att det finns en problematik kring 

avfallshanteringen i Borgholms kommun. Det som anses vara det största problemet 

är ett för långt hämtningsintervall under högsäsongen.  

Denna studie konstaterar att permanent- och fritidsboende samt boende på 

näringsverksamheterna möjlighet att källsortera sitt avfall skiljer sig. Det 

antagandet görs utifrån att endast en av näringsverksamheterna erbjuder sina gäster 

samma fraktioner som finns på återvinningstationer.   

Studien konstaterar att det finns en begränsad kunskap om turisternas 

påverkan på avfallshanteringen inom forskningsvärlden. Detta behöver åtgärdas för 

att kunna förbättra avfallshanteringen på turistdestinationer. 
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Bilaga 1  

Tabell 7. Redovisar de ekonomiska aspekterna som bedömdes med en beskrivning för vad som ska bedömas för varje parameter. 

EKONOMISKA ASPEKTER 

 
Parameter Beskrivning 

Införande av 

insamlingssystem 

Renhållningsfordon Kostnaden för inköp av renhållningsfordon som är anpassa efter insamlingsmetoden 

Inköp av kärl Kostnaden för inköp av de kärl som den valda insamlingsmetoden kräver 

Sorteringsmetod Kostnader vid inköp av eventuella sorterings maskiner om insamlingsmetoden kräver det 

Sorteringsutrustning Kostnader vid massinköp av sorteringspåsar och eventuellt påshållare 

Personal 
Antalet tjänster som arbetar med information kring införandet av insamlingssystemet 

Information 

Driftkostnader 

Kontinuerlig information Kostnaderna för kontinuerlig information, mäts i heltidstjänster eller kostnader för informationstjänster  

Insamling Kostnader för insamling av fler fraktioner 

Personal Antalet hushåll per skift som renhållningsfordonet kan hantera 

Behandling Kostnader vid drift av nya behandlingsmetoder. 

Påsar Kontinuerlig kostnad vid inköp av påsar för den valda insamlingsmetoden. 

Omlastning Kostnader och förluster om det krävs omlastning för att transportera hushållsavfallet till slutstationen. 

Transportkostnader Kostnaderna för transporten av renhållningsfordon 

Inkomster 
Biogas Mängden gas bedöms efter källsorteringsgrad samt renhet på matavfallet 

Avtal med producenter Genom avtal med procentansvarsorganisationer kan kommunen få inkomster per ton insamlad fraktion 
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Tabell 8. Redovisar miljöaspekterna som bedömdes med en beskrivning för vad som ska bedömas 

för varje parameter. 

MILJÖ ASPEKTER 

Parametrar Beskrivning 

Källsorteringsgrad Andelen matavfallet som är källsorterat i hushållet 

Renhet Andelen matavfall som är rätt sorterat 

Insamlingspåse 
Val av insamlingspåse ur miljösynpunkt, nedbrytbarhet, energiåtgång, 

material som används 

Miljönytta 
Mängden producerad biogas och andelen besparade koldioxidekvivalenter 

samt reducering av andra utsläpp och partiklar. 

Gödsel Mängden biogödsel som insamlingsmetoden ger upphov till 

Bränsleåtgång Volymen avfall som kan samlas in per körning 

Tabell 9. Redovisar de sociala aspekterna som bedömdes med en beskrivning för vad som ska 

bedömas för varje parameter. 

SOCIALA ASPEKTER 

Parametrar Beskrivning 

Enkelhet  Hur enkelt insamlingssystemet upplevs av kunden? 

Psykologiska effekter Vilka psykologiska effekter ger insamlingssystemet (positiva eller negativa) 

Avfallskärl Utomhus: storlek, platsåtgång, utformning och antal avfallskärl per hushåll 

Platsåtgång inomhus Platsåtgången inomhus för antalet kärlen som krävs för varje insamlingssystem 
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Bilaga 2 

Enkäten utförs i samarbete med Borgholm Energi AB, syftet med enkäten är att få 

en uppfattning om vad ni kommuninvånare tycker om avfallshanteringen inom 

kommunen. Din åsikt är viktig och kommer behandlas anonymt.  

 

Ringa in siffror/svarsalternativ som stämmer bäst överens med din åsikt.  

1) Vilken typ av boende har du i Borgholms kommun? 

1) Villa eller radhus    

2) Lägenhet eller flerfamiljshus 

3) Fritidsboende/Sommarstuga  

4) Har inget boende, är på tillfälligt besök 

5) Annat typ av boende inom kommunen 

6) Vill ej svara 

 

2) Vilken könstillhörighet identifierar du dig som 

1) Kvinna 

2) Man  

3) Annat 

4) Vill ej svara 

 

3) Hur många är ni i hushållet?  

Ange genomsnitt om det varierar under året  

Ange antal: _____________ 
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4) Vart/var i kommunen bor du? 

1) Borgholms stad  

2) Samhälle (mindre ort t.ex. Böda, Löttorp, Runsten, Rälla osv.) 

3) Landsbygd  

4) Vill ej svara 

 

5) Hur gammal är du?  

1) 18 - 30 år  

2) 31 - 40 år  

3) 41 - 50 år  

4) 51 - 65 år 

5) Äldre än 65 år  

6) Vill ej svara 

 

6) Jag anser att miljöfrågor är viktiga att ta hänsyn till vid samhällsutveckling? 

Instämmer helt   Instämmer inte  

5 4 3 2 1 

 

7) Hur stor del av matavfallet sorterar du i de gröna påsarna?  

Allt sorteras    Inget sorteras 

5 4 3 2 1 

 

8) Om inget sorteras i de gröna påsarna, hur hanteras det i så fall? 

1) Komposterar hemma 

2) Slängs i restavfall 

3) Annat:_______________________ 

 

9) Jag är mycket nöjd med de gröna påsarna som insamlingsmetod för matavfall 

Instämmer helt   Instämmer inte  

 5 4 3 2 1 
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10) Om missnöjd – varför? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

 

11) Vad tycker du om att källsortera mera genom att införa flera färger på påsarna 

utöver den gröna? 

Exempelvis sortera plast i en röd påse, metall i en grå påse osv.  

Bra    Dåligt  

5 4 3 2 1 

 

12) Om dåligt - varför?  

_________________________________________________________________ 

 

13) Vilka av följande fraktioner sorterar ni ut i hushållet? 

1) Kartong 

2) Returpapper 

3) Plast 

4) Glas (ofärgat eller färgat) 

5) Metall 

6) Farligt avfall  

7) Det sker ingen sortering 

 

14) Hur långt har du till närmaste återvinningsstation för källsorterat avfall?  

Ange antal i km: ____________ 

 

15) Skulle du tycka att det var bättre om källsortering sker direkt i soptunnan istället 

för i en återvinningsstation?   

Vilket kan innebära antingen större soptunnor eller två stycken soptunnor 

1) Ja 

2) Nej 

3) Vet ej 
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16) Skulle du kunna tänka dig att betala en fast avfallstaxa istället för den nu 

viktbaserade taxan och på så sätt kunna källsortera i soptunnan hemma istället för 

att åka till en återvinningsstation för att källsortera?   

1) Ja 

2) Nej 

3) Vet ej 

 

17) Övriga kommentarer om avfallshanteringen i Borgholms kommun: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

1) Erbjuder ni källsortering till era kunder?  

1) Ja  

2) Nej  

 

2) Vilka fraktioner finns det möjlighet att sortera ut? 

1) Matavfall 

2) Kartong  

3) Returpapper  

4) Plast  

5) Glas  

6) Metall 

7) Farligt avfall 

8) Grovavfall  

9) Ingen källsortering erbjuds 

 

3) Ni anser att gästerna är bra på att källsortera 

Instämmer inte   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

4) Vi får in många klagomål om avfallshanteringen på anläggningen 

Instämmer inte   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 



56 

5) Finns det problem med den nuvarande insamlingen? 

T.ex. om insamlingskärlen ofta är fulla och om gästerna slänger saker fel. 

 

_________________________________________________________________ 

 

6) Jobbar ni för att förbättra avfallsinsamlingen så att den sker på rätt sätt? 

Genom skyltning, information, lättillgänglighet osv. 

 

1) Ja  

2) Nej 

 

7) Om ja, vad gör ni? 

_________________________________________________________________ 

 

8) Ser ni en förbättring med dessa insatser? 

1) Ja  

2) Nej 

3) Inte än 

 

9) Om nej, varför inte?  

_________________________________________________________________ 

 

10) Hur kan man förbättra avfallshanteringen på turistverksamheter?  

_________________________________________________________________ 

 

11) Övriga åsikter eller kommentarer om avfallshanteringen 

_________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 

Turistverksamheter som kontaktades för enkäten om näringsverksamheter.  

Källa: Ölands Turistbyrå, 2017 

 

Campingar 

1. Neptuni Camping  

2. Tokenäs Camping 

3. Kronocamping Böda Sand 

4. Bödagårdens Camping 

5. Böda Riviera Kyrketorps Camping 

6. Böda Hamns Camping  

7. Löttorps Camping 

8. Sonjas Camping & Stugor 

9. Sandbybadets Camping & Stugor 

10. Wikegårds Semesterby & Ställplatscamping 

11. Lundegårds Camping & Stugor 

12. Klintagårdens Camping  

13. Klinta Camping 

14. Gröndals Camping 

15. Grönhags Camping  

16. Köpingbadens Camping  

17. Kapelludden Camping & Stugor 

18. First Camp Ekerum  

 

Stugby 

Lgh: Byxelkroks Golf & Stugor, Enerum, Byxelkrok   

Byxelkroks Gästhem Stugor 
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Bilaga 5 

Tabell 10. Redovisar de ekonomiska aspekterna som värderades för respektive insamlingssystem. 

EKONOMISKA ASPEKTER 

Parametrar  Separata kärl Optisk sortering Flerfackssystem 

Fordon 
~2 miljoner kr per fordon 

(pers. 
Befintliga fordon kan användas 

2,7 – 3,2 miljoner kronor per bil.  

Kräver alltid inköp av nya fordon  (Avfall Sverige, 2014) 

Inköp av kärl 

140 liter vanligt kärl 482 kr/st 

140 liter ventilerande 636 kr/st 

190 liter 525 kr/st (pers. kom. Anna Carin 

Östlund) 

Kräver inte nya kärl men vid inköp av nya 

skulle det kosta 190 liter 525 kr/st 

(pers. kom. Anna Carin Östlund) 

1200-2600 kr  

Snitt 1500 per kärl (pers. kom. Anna Carin Östlund) 

Sorteringsmetod Krävs inga nya investeringar 
1000 kr/årston, min 30, investering på 30 

miljoner kr 
Krävs inga nya investeringar 

Sorteringsutrustning 20 - 60 kr per hushåll Som innan införandet  20 - 60 kr per hushåll 

Personal Ingen av de kontaktade renhållningsföretagen hade siffror på detta 

Information 
Informationen och data söktes från fler olika kommunala renhållningsföretag runt om i landet för respektive system men genererade inga svar trots påminnelser 

och telefonkontakt. 

Kontinuerlig 

information 

45 - 100 kr per hushåll och år, detta gäller för alla tre insamlingssystem, och bedöms därför som lika för de tre systemen (Avfalls Sverige, 2014; Avfall Sverige, 

2011). 

Personal 

Insamlingsmetoden kan samla in avfall från 400 - 

500 hushåll per skift (pers. kom. Anders 

Hägglund). 

Samma schema som innan införandet 
Insamlingsmetoden kan samla in avfall från 300 - 400 

hushåll per skift (pers. kom. Anders Hägglund). 

Behandling 
Är inte möjlig att värdera då det inom samma insamlingssystem kan se väldigt olika ut. Detta beror främst på vilka tidigare maskiner man har att tillgå samt de 

ekonomiska förutsättningarna hos kommunen. 
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Påsar 
Papperspåse 0,30 kr/påse 

Bioplast 0,37 kr/påse 

Plastpåse 0,30 kr/påse 

 

Papperspåse 0,30 kr/påse 

 

Omlastning 
Omlastning krävs vid speciella fall exempelvis 

när behandling sker på annan ort 

Eventuell kostnad och förluster i form av 

påsar som går sönder vilket gör att en 

mindre del matavfall kan gå till rötning 

Omlastningsstation krävs 

Transportkostnader 

Två fack får plats med mindre än en utan fack, 

kan därför samla in från färre hushåll på en 

körning 

Inga fack hela  volymen kan utnyttjas 
Fyra fack minst volym och kan därför samla in från färre 

hushåll på en körning 

Metangas Mellan (Avfall Sverige, 2016c) Minst (Avfall Sverige, 2016c) Högst (Avfall Sverige, 2016c) 

Avtal med 

producenter 
Ingen inkomst Ingen inkomst 

Pappersförpackningar: 425 kr/ton 

Plastförpackningar: 500 kr/ton 

Metallförpackningar: 1 400 kr/ton 

Glasförpackningar: 100 kr/ton 

Tidningar: 400 kr/ton (Förpacknings- och 

tidningsinsamling, 2017a) 
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Tabell 11. Redovisar de miljöaspekterna som värderades för respektive insamlingssystem. 

MILJÖASPEKTER 

Parametrar Separata kärl Optisk sortering Flerfackssystem 

Källsorteringsgrad 

Mellan  

(Avfall Sverige, 

2016c) 

Minst 

(Avfall Sverige, 

2016c) 

Högst  

(Avfall Sverige, 2016c 

Renhet 

96-97 % 

(Avfall Sverige, 

2016c) 

92 % 

(Avfall Sverige, 

2016c) 

96-97 % 

(Avfall Sverige, 2016c) 

  

Vid tömning risk att en liten 

del av avfallet faller i fel 

fack. 

Insamlingspåse 

Papper används mest 

men bioplast och plast 

förekommer 

Plast  Papper 

Gödsel Mellan Minst Högst 

Bränsleåtgång Mellan  Minst Högst  
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Tabell 12. Redovisar de sociala aspekterna som värderades för respektive insamlingssystem. 

SOCIALA ASPEKTER 

Parametrar  Separata kärl Optisk sortering Flerfackssystem 

Enkelhet för 

kunder 

Pedagogiskt, budskap:  

avfall ska sorteras.    

(Naturvårdsverket, 

2002) 

Svårighetsgraden ökar med 

ökat antal färger på 

påsarna, kräver bra och 

enkla instruktioner 

  

Fördelaktigt: enkelt, kräver 

endast en liten 

beteendeförändring hos 

kunden 

Pedagogiskt budskap: 

Avfall blandas, Kan 

ifrågasättas 

(Naturvårdsverket, 2002) 

 

Kräver en omställning 

om källsortering inte 

redan sker i hemmet 

Psykologiska 

effekter 

Man sorterar bättre om 

papperspåsar används 
Inga effekter har hittats 

Man sorterar bättre om 

papperspåsar används 

Avfallskärl 

Ett mindre och ett 

större sopkärl utomhus 

“Flera 

kärl är förhållandevis 

platskrävande”.  

(Naturvårdsverket, 

2002) 

Ett avfallsskärl utomhus Två stora kärl krävs 

Platsåtgång 

inomhus 

Två sorteringskärl 

inne i huset 

Två eller flera kärl 

inomhus 

Minst tre eller fler kärl 

inomhus 
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Bilaga 6 

Tabell 13.  Visar hur de ekonomiska aspekter poängsatts för de tre olika insamlingssystemen 

separata kärl, optisk sortering och flerfackssystem. 1 = det minst fördelaktiga och 3 = det mest 

fördelaktiga alternativet 

EKONOMISKA ASPEKTER 

Parametrar  Separata kärl Optisk sortering Flerfackssystem 

Fordon 2 3 1 

Inköp av kärl 2 3 1 

Sorteringsmetod 3 1 2 

Sorteringsutrustning 1 3 2 

Personal - - - 

Information - - - 

Kontinuerlig information - - - 

Insamling 2 3 1 

Personal 2 3 1 

Behandling - - - 

Påsar - - - 

Omlastning 3 1 2 

Transportkostnader 2 3 1 

Biogas 2 1 3 

Avtal med producenter - - 1 

SUMMA 
19 21 15 
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Tabell 14. Visar hur miljöaspekterna poängsatts för de tre olika insamlingssystemen separata kärl, 

optisk sortering och flerfackssystem. 1 = det minst fördelaktiga och 3 = det mest fördelaktiga 

alternativet  

MILJÖASPEKTER 

Parametrar Separata kärl Optisk sortering Flerfackssystem 

Källsorteringsgrad 2 1 3 

Renhet 3 1 2 

Insamlingspåse 2 1 3 

Miljönytta 2 1 3 

Gödsel 2 1 3 

Bränsleåtgång 2 3 1 

SUMMA 13 8 15 

 

Tabell 15. Visar hur de sociala aspekterna poängsatts för de tre olika insamlingssystemen separata 

kärl, optisk sortering och flerfackssystem. 1 = det minst fördelaktiga och 3 = det mest fördelaktiga 

alternativet 

SOCIALA ASPEKTER 

Parametrar Separata kärl Optisk sortering Flerfackssystem 

Enkelhet 3 2 1 

Psykologiska effekter 2 1  3 

Avfallskärl 2 3 1 

Platsåtgång inomhus 3 2 1  

SUMMA 10 8 6 

 


