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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom civilingenjörsutbildningen i energi, miljö och 

management vid Linköpings universitet. Efter nio terminers studier har vi, Sofia Dannert och Josefin 

Norström, genomfört detta arbete under vårterminen år 2018 som ett avslut på våra studier vid 

universitetet. Examensarbetet har skrivits i samarbete med Tekniska verken AB i Linköping. 

Examensarbetet grundar sig i ett förstudieprojekt som initierats av Tekniska verken år 2017 för att 

undersöka potentiella avfallssystem för fastighetsnära insamling av hushållsavfall från en- och 

fåfamiljshus. För att få hjälp i arbetet med att systematiskt utvärdera och jämföra system tog 

projektgruppen hjälp av Linköpings universitet genom detta examensarbete. En stor del i examensarbetet 

har bestått i att utveckla en metod för hur bedömningen och jämförelsen ska gå till, där urval av viktiga 

kriterier gjorts, samt att paketera metoden i ett multikriterieverktyg. Tekniska verkens projektgrupp 

kommer att få fylla verktyget med information om systemen och kan på så sätt få fram ett underlag till 

vilket system som skulle kunna vara mest lämpat för insamling och sortering av avfall från småhus i 

Linköpings kommun. Även andra kommuner som står inför ett liknande beslut kan dra nytta av verktyget 

för att systematisera undersökningen av potentiella avfallssystem. 

Vi vill tacka vår handledare Joakim Krook och vår examinator Mats Eklund för den hjälp ni bidragit med i 

form av diskussioner och återkoppling gällande examensrapporten och multikriterieverktyget. Vidare vill 

vi även tacka våra opponenter Emelie Larsson och Anton Lydell för ett gott samarbete med opponering 

på och korrekturläsning av vårt arbete. Ett tack vill vi även ge till Johannes Lundahl, som skrivit 

examensarbete hos Tekniska verken parallellt med oss. Vi har uppskattat de diskussioner vi haft kring 

gemensamma frågor och funderingar. Vi är tacksamma till den externa expertgrupp som testat och 

återkopplat gällande vårt multikriterieverktyg. Vi vill till sist också rikta ett stort tack till Per Björneld, vår 

handledare vid Tekniska verken, samt övrig personal vid Tekniska verken som varit behjälpliga med allt 

från kontaktuppgifter till åsikter kring verktygets och rapportens utformning och innehåll. Det har varit en 

stor förmån att få sitta på Tekniska verkens kontor och genomföra detta arbete i samarbete med 

företaget. 

 

Sofia Dannert och Josefin Norström 

Linköping 2018-06-19 

  



Abstract 
One of the greatest challenges the world is facing today is the negative environmental effects as a result 

from the linear economy used in societies, where products are constantly being produced from raw 

materials and end up as waste after the period of usage. Initiatives on many levels; local, regional, national 

and global are needed to create a circular economy which minimizes both the generation of waste and 

the extraction of raw materials. The European Union’s action plan for circular economy expresses that 75 

% of all packaging waste should be recycled by 2030. In Sweden packaging waste is being recycled 

between 42,2 % (plastic waste) to 95 % (glass waste) and the curbside collection systems for packaging 

waste are quite well-developed, especially regarding waste systems for multi-family houses. For single-

family houses the development has been slower, although several municipalities have introduced 

curbside collection systems for household waste including packaging and newspaper waste during the last 

years. It is a comprehensive and complex decision to invest in a new extended curbside collection and 

sorting system in a municipality and there are many aspects to consider. Since several previous inquiries 

regarding this type of decision lacks a systematic approach and clear objectives, the purpose of this study 

is to develop a method for conducting a systematic multi-criteria analysis of collection and sorting systems 

for single-family household waste in a municipality. 

Prior to the multi-criteria analysis a substantial evaluation of aspects related to the decision of a new 

waste system was made. The mapping and selection of aspects that were made provide great knowledge 

for municipalities facing this kind of decision. The developed multi-criteria analysis is based on the generic 

form of a multi-criteria analysis, using the municipality of Linköping and Tekniska verken as case. As a 

result, the range of waste systems evaluated have been selected according to the preferences of Linköping 

municipality. The developed multi-criteria analysis has been transferred to a user-friendly tool for decision 

makers at municipalities who wish to assess and compare extended collection and sorting systems for 

single-family household waste. 

The study has resulted in the following criteria which should be considered in an inquiry of waste systems 

for single-family houses in a municipality, where resource efficiency is highly prioritized: 

• Establishment & flexibility 

• Environmental impact from usage of materiel 

• Customer perspective 

• Working standards 

• Environmental impact from energy usage during operation 

• Collection results 

• Economy 

These criteria have been divided into smaller components, called indicators. When assessing and 

comparing waste systems, it is essential to evaluate systems within these criteria and indicators to ensure 

a thorough basis for this type of decision. 

The study has been able to highlight some lack of knowledge within the criteria Establishment & flexibility 

and Environmental impact from energy usage during operation, which complicates the assessment of 

waste systems within these areas. Sufficient knowledge regarding some waste systems are also missing, 

most likely due to the systems not being used in Sweden.  



Sammanfattning 
En av de största globala utmaningarna idag är de negativa miljöeffekterna från den linjära ekonomin som 

världen bygger på, där produkter oupphörligt skapas från jungfruliga råvaror och efter användningstiden 

slutar som avfall utan nytta. Initiativ på flera nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och globalt, krävs för att 

uppnå en cirkulär ekonomi där uppkomsten av avfall, samt utvinningen av jungfruliga råvaror, minskar. 

Europeiska unionens handlingsplan för cirkulär ekonomi säger att 75 % av alla förpackningar ska 

materialåtervinnas till år 2030. I Sverige materialåtervinns mellan 42,2 % (plastförpackningar) och 95 % 

(glas) och fastighetsnära insamlingssystem för förpackningar och tidningar är förhållandevis väl utbyggda, 

åtminstone för flerfamiljshus. Gällande småhus har utvecklingen gått något långsammare även om flera 

kommuner idag infört fastighetsnära insamling för hushållsavfall, inklusive förpacknings- och 

tidningsavfall. Att välja ett nytt, utökat avfallssystem till en kommun är ett stort och komplext beslut med 

många aspekter att ta hänsyn till. Flera tidigare utredningar inför denna typ av beslut har saknat en tydlig 

målbild, metodik och systematik i granskningen, varför syftet med denna studie varit att utveckla en 

metod för att genomföra en systematisk multikriterieanalys av ett antal avfallssystem för insamling och 

sortering av hushållsavfall från småhus i en kommun. 

Innan multikriterieanalysen påbörjades gjordes en omfattande kartläggning av de aspekter som är 

kopplade till beslutet om ett nytt avfallssystem. Kartläggningen och det urval av aspekter som gjordes till 

multikriterieanalysen är värdefull kunskap för kommuner som står inför denna typ av beslut. 

Multikriterieanalysen har tagits fram med inspiration från den generiska formen av en multikriterieanalys 

där Linköpings kommun och Tekniska verken använts som fall. På grund av detta har även de system som 

utvärderats valts ut med hänsyn till intressanta avfallssystem för Linköpings kommun. Den framtagna 

multikriterieanalysen har paketerats i ett användarvänligt verktyg som kan användas av beslutsfattare i 

kommuner som önskar att utvärdera och jämföra avfallssystem för småhus. 

Studien har resulterat i att det i huvudsak är följande sju kriterier som bör beaktas i en utredning gällande 

ett nytt insamlings- och sorteringssystem för småhus i en kommun, där resurseffektivitet är av hög 

prioritet i beslutet: 

• Etablerbarhet & flexibilitet 

• Miljöpåverkan från materielbehov 

• Kundperspektiv 

• Arbetsmiljö 

• Miljöpåverkan från energianvändning vid drift 

• Insamlingsresultat 

• Ekonomi 

Dessa kriterier har brutits ned i mindre beståndsdelar, kallade indikatorer. När avfallssystem ska 

utvärderas och jämföras är det essentiellt att de bedöms inom dessa kriterier och indikatorer för att skapa 

bra underlag inför valet av system.  

Studien har kunnat belysa att det i nuläget finns en hel del osäkerheter inom områdena Etablerbarhet & 

flexibilitet samt Miljöpåverkan från energianvändning i drift som försvårar bedömning av system inom 

kriterierna. Även vissa avfallssystem saknas tillräcklig kunskap om som krävs för att kunna göra en rättvis 

bedömning av systemen, mycket till följd av att de är oetablerade i Sverige.   



Begreppsförklaringar 
Avfallssystem: Samlingsnamn för både insamlingssystemet och sorteringssystemet för hushållsavfall från 

en- eller fåfamiljshus. 

FNI: Fastighetsnära insamling. Insamling av hushållsavfall inklusive förpackningsavfall och tidningar sker i 

anslutning till bostaden. Många flerfamiljshus har denna typ av insamling, medan det är ovanligt för en- 

och fåfamiljshus som istället behöver använda sig av återvinningsstationer för att avyttra 

förpackningsavfall och tidningar. 

FTI: Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB. Ett företag som ägs av materialbolagen MetallKretsen, 

Plastkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning. Företaget ser till att 

producentansvaret uppfylls genom att använda förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och 

återvinns. Insamlingen sker genom återvinningsstationer (ÅVS:er). 

Fyrfackskärl: Avfallskärl, vanligen på 370 liter, som är uppdelade i fyra separata fack där varje 

avfallsfraktion sorteras i ett separat fack (oemballerat med undantag för mat- och restavfall). Vid 

användning av fyrfackssystem har varje hushåll två kärl av denna typ, vilket innebär att sortering kan ske 

i åtta separata fraktioner. 

Hushållsavfall: De vanligaste avfallsfraktionerna som uppkommer i ett hushåll; matavfall, restavfall, 

förpackningar av plast, papper, metall samt färgat och ofärgat glas och tidningar.  

Insamlingssystem: Insamling av avfall från hushåll inklusive materiel som krävs för insamlingen, samt 

transport av avfall till sorterings- eller omlastningsanläggning. 

KNI: Kvartersnära insamling. Ett mellanting mellan FNI och ÅVS för bostäder i ett kvarter eller något större 

område. Ett alternativ till traditionell sophämtning vid bostaden, där stationen förutom mat- och restavfall 

även tar emot förpacknings- och tidningsavfall. En KNI-station används av de närboende i området som 

valt KNI som avfallsabonnemang.  

Mekaniskt sorteringssystem: Ett sorteringssystem som använder sig av olika mekaniska processer för att 

sortera avfall, t.ex. magneter, siktar eller tryckluft.  

Miljöhus: En vanlig typ av FNI. Ett hus/rum för sortering av olika fraktioner inom producentansvaret 

(förpackningar och tidningar). Finns oftast i anslutning till flerfamiljshus som en service från hyresvärdar 

eller bostadsföreningar till de boende. 

NIR-teknik: Near-infrared-teknik. En typ av teknik som används i vissa mekaniska sorteringsanläggningar, 

där ljus som nästan är infrarött används för att särskilja material. Sorteringsanläggningar med NIR-teknik 

är förhållandevis nya. För närvarande planeras två anläggningar uppföras i Stockholmsområdet. 

Optiskt sorteringssystem/färgsorteringssystem: Ett system där avfallsfraktioner sorteras i hushållen i 

speciella färgade påsar, en färg för varje avfallstyp. De emballerade avfallsfraktionerna sorteras sedan i 

en optisk sorteringsanläggning där sorteringen styrs av kamerors färgigenkänning av påsarna.  

Plockanalys: En metod för att ta reda på utsorteringsgrad i avfall. Innebär i stora drag att avfallsfraktioner 

inspekteras manuellt för att undersöka hur ren fraktionen är och vilka felsorteringar som gjorts. Avfall 

Sverige har en manual (Rapport 2017:31) med rekommendationer till hur en plockanalys kan genomföras 

på ett systematiskt sätt. 



Producentansvar: Det finansiella ansvaret som svenska tillverkare, importörer eller säljare av 

förpackningar och tidningar eller varor inneslutna i förpackningar har för att förpackningarna och 

tidningarna ska återvinnas. Insamlingen sköts av Förpacknings- och tidningsindustrin AB (FTI) finansierat 

genom producentavgifter.  

Rejekt: Materialåtervinningsbart avfall som på grund av hantering i avfallssystemet inte längre kan 

materialåtervinnas utan istället behöver förbrännas.  

Restavfall: Emballerat, osorterat avfall från hushåll som går till avfallsförbränning. Omnämns i branschen 

ibland även som brännbart avfall eller hushållsavfall. 

Småhus: En- och fåfamiljshus så som villor, parhus, kedjehus, radhus och fritidshus. 

Sorteringssystem: Sortering och/eller förberedelse av avfall, vid sorteringsanläggning eller 

omlastningsplats, inför materialåtervinning. 

ÅVC: Återvinningscentral. Anläggning för insamling av grovsopor, större förpackningsmaterial och farligt 

avfall, det vill säga sådant som inte kan avyttras vid en ÅVS. I Sverige har kommunerna ansvar för 

återvinningscentralerna i den egna kommunen. 

ÅVS: Återvinningsstation. Plats med avfallsbehållare, ofta containrar och glasigloos, där förpacknings- och 

tidningsmaterial lämnas. ÅVS:er förvaltas av FTI. I vissa fall finns även möjlighet att lämna annat avfall på 

ÅVS:er, t.ex. textilier. Avfall utanför producentansvaret samlas in av andra organisationer än FTI.
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1 Inledning 
Två av de stora miljömässiga utmaningarna vi står inför idag är klimatförändringar och en påfrestande stor 

utvinning av jungfruliga råvaror (Ilić och Nikolić, 2016; Sahimaa et al., 2017). Det senare är ett resultat av 

en linjär modell för ekonomin i samhället (Ilić och Nikolić, 2016; Ferreira et al., 2017) där råmaterial 

används för produktion av nya produkter och uttjänade produkter ses som avfall (Mathews och Tan, 

2011). En linjär ekonomisk modell är fortfarande den vanligast förekommande i dagens samhällen runtom 

i världen (Mathews och Tan, 2011). Den senaste tiden har dock begreppet och intresset för cirkulär 

ekonomi växt (Ghisellini, Cialani och Ulgiati, 2016) där avfallsminimering främjas och uttjänat material 

återanvänds och återvinns (Ilić och Nikolić, 2016; Ferreira et al., 2017). Sahimaa et al. (2017) bland andra 

diskuterar cirkulär ekonomi och vikten av initiativ på global, nationell och lokal nivå för att minska 

materialanvändningen samt öka återanvändning och återvinning för att uppnå ett mer hållbart 

levnadssätt. Europeiska unionen har i direktivet 2008/98/EG ett mål som säger att minst 50 % av 

hushållsavfallet i form av åtminstone papper, metall, plast och glas ska återanvändas eller återvinnas år 

2020 (Europaparlamentet, 2008). I EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi har även ett mål satts om 75 

% materialåtervinning av förpackningar till år 2030 (European Commission, 2018). Den senaste statistiken, 

från år 2016, visar att knappt 35 % av det i Sverige uppkomna hushållsavfallet materialåtervinns (Avfall 

Sverige, 2018a). Gällande förpackningar och tidningar varierar återvinningen mellan 42,2 % (för 

plastförpackningar) och 95 % (för glas) (FTI AB, 2016). Bortsett från plastförpackningarna 

materialåtervinns över 75 % av förpackningsfraktionerna (ibid.). Möjligheterna till källsortering i Sverige 

är förhållandevis bra och systemen är väl utbyggda, det finns dock fortfarande en stor potential till att öka 

samhällets sortering och återvinning av avfall (Ambell, Björklund & Söderman, 2010). Att återvinna 

material från uttjänta produkter för att sedan använda som råvara är ett effektivt sätt att minska 

klimatpåverkan från både material och produkter (Naturvårdsverket, 2012; Hillman et al., 2015).  

I Sverige är kommunerna ansvariga för hantering så som insamling, transport och återvinning av 

hushållsavfallet som uppkommer inom kommunens gränser (Avfall Sverige, 2018b). Detta ansvar 

innefattar dock inte förpacknings- och tidningsavfall som täcks av producentansvaret (Avfall Sverige, 

2018b). Det har länge diskuterats om ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar, fraktionerna 

som innefattas av producentansvaret, ska åläggas kommunerna (Nyström, 2014; Hedlund, 2016). 

Fastighetsägare av flerbostadshus och bostadsrättsföreningar erbjuder redan i relativt hög utsträckning 

på frivillig basis deras boende möjligheter att källsortera i miljöhus i eller intill fastigheten. Gällande 

boende i småhus har flera kommuner infört utökade insamlingssystem för hushållsavfall inklusive 

förpacknings- och tidningsavfall (Avfall Sverige, 2017a). Införandet av dessa nya insamlingssystem för 

småhus handlar framför allt om fastighetsnära insamling (FNI) där en ökad servicenivå uppnås, med 

förhoppningen att förenklingen av källsortering ska göra att fler hushåll sorterar ut förpackningar och 

tidningar och återvinner i högre utsträckning (Avfall Sverige, 2017a). Regeringen skickade våren år 2018 

ut en promemoria på remiss med ett antal förslag gällande producentansvaret och insamling av 

förpackningar (Regeringskansliet, 2018). Regeringens ambition är att förbättra förutsättningarna för att 

avfall ska materialåtervinnas och detta ska genomföras genom en utökad fastighetsnära insamling (ibid.). 

I promemorian föreslås att de avgiftsbelagda producenterna ska ha det fulla finansiella ansvaret för 

insamling av förpackningar och tidningar, och endast tillståndspliktiga system får sköta insamlingen av 

detta avfall (ibid.). Kommuner kan genom avtal med Förpacknings- och tidningsindustrin (FTI) få tillstånd 

att bedriva insamlingen (ibid.). I promemorian ges även förslag på hur regler kring förpackningars 

utformning ska förtydligas för att möjliggöra minskat förpackningsavfall.  
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Införande av ett nytt system för avfallshantering i en kommun berör många intressenter vilket också 

medför ett stort antal aspekter att ta hänsyn till för beslutsfattare. Dessa aspekter är i många fall inte 

direkt jämförbara med varandra (Martinez-Alier, Munda och O’Neill, 1998; Mardani et al., 2017), vilket 

gör beslutsfattandet till en komplex uppgift. Ett vanligt förfarande vid beslut som inkluderar många olika 

aspekter att beakta och flera olika lösningar på problemet är att göra en så kallad multikriterieanalys 

(Mardani et al., 2017). Större beslut inom energi- och avfallsområdet tas ofta med bakgrund i en 

multikriterieanalys (Yap och Nixon, 2015). Exempelvis har flera beslutsunderlag inför val av nytt 

avfallssystem för villor i andra svenska kommuner bestått i en jämförelse av flera aspekter samt 

resonemang kring vilka aspekter som anses viktigast för beslutet (Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö 

AB och Brännström, 2009; Miljö & Projekteringsbyrån, 2010; Kretsloppskontoret Göteborgs Stad, 2012; 

Borås Energi och Miljö AB och Skoglund, 2014; Avfall Sverige, 2017a, m.fl.), dock utan att namnge 

undersökningen som en multikriterieanalys. Trots att dessa beslutsunderlag väger in flera faktorer i 

jämförelsen av avfallssystem brister allt för många av dem gällande struktur i analysen och många viktiga 

aspekter som bör beröra beslutet tas inte hänsyn till. Dessutom saknar många kommuners 

beslutsunderlag en tydligt definierad målbild där det konkret beskrivs vad för typ av syften som önskas 

uppfyllas genom ett nytt avfallssystem. Konsekvensen av detta är att beslutsunderlagen, som mest, 

kommer fram till ett bästa system av de som jämförs, men resonemang kring om systemet är tillräckligt 

bra till det som eftersöks, det vill säga om det uppfyller mål och syften, saknas. Det gör det svårt för 

kommunerna att avgöra om ”det bästa systemet” är tillräckligt bra eller endast bättre än de andra 

alternativen. Transparensen blir lidande i många beslutsunderlag till följd av bristande struktur och 

odokumenterade resonemang kring de bedömningar och val som gjorts. Författarna ser därmed ett behov 

av att tillgodose svenska kommuner med en metod som kan vägleda beslutsfattare till ett val av system 

på ett strukturerat sätt, där väldefinierade grunder till beslutet tas fram samt där beslutsfattaren kan 

avgöra huruvida systemet uppfyller de mål och syften som önskas uppfyllas genom ett nytt system. 

Under den här studien har Tekniska verken och Linköpings kommun använts som utgångspunkt för 

formandet av metoden för bedömning och jämförelse av avfallssystem. Tekniska verken är i processen att 

välja ett nytt insamlings- och sorteringssystem för hushållsavfall från småhus i Linköping, som ska kunna 

hantera utöver mat- och restavfall även förpackningsavfall och tidningar. Examensarbetet bistår Tekniska 

verken med en systematisk metod att följa när avfallssystem utvärderas, men metoden har utformats för 

att även kunna vara till hands för andra kommuner som står inför ett liknande beslut. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att utveckla en metod för att genomföra en systematisk multikriterieanalys av ett antal 

avfallssystem för insamling och sortering av hushållsavfall från småhus i en kommun. Metoden ska 

tydliggöra för beslutsfattare hur mål och syften tas fram kopplade till initiativet att utvärdera och jämföra 

nya avfallssystem, där fokus läggs på att resurseffektiviteten i kommunen ska förbättras. 

Resurseffektivitet fokuseras i denna studie på effektivisering av materialanvändning, bidragande till 

minskad råvaruproduktion av material och fokus på att hantera avfall så högt upp i avfallshierarkin som 

möjligt (se Figur 1). Framtagen metod ska också vägleda beslutsfattare i hur mål och syften ska användas 

för vidare design av en multikriterieanalys för bedömning och jämförelse av system, det vill säga vad urval 

av delar i analysen bör baseras på.  
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Syftet har mynnat ut i följande frågeställningar: 

• Vilka essentiella delar bör en multikriterieanalys bedöma och jämföra avfallssystem för insamling 

och sortering av hushållsavfall från småhus inom för att skapa ett tillräckligt heltäckande 

beslutsunderlag till en kommun, som särskilt värnar om att förbättra resurseffektiviteten i 

kommunen? 

o Hur ska en kommuns mål och syften med ett nytt avfallssystem styra urvalet av de 

essentiella delarna? 

• Hur bör avfallssystem för insamling och sortering av hushållsavfall från småhus på ett strukturellt 

och transparent sätt bedömas, jämföras samt viktas i en multikriterieanalys? 

”Essentiella delar” återfinns i många kommuners beslutsunderlag som de aspekter kommunerna valt att 

utvärdera olika avfallssystem inom. ”Essentiella delar” i en multikriterieanalys refererar till de kriterier 

som analysen baseras på och som alternativa lösningar till problemet/beslutet (avfallssystem i denna 

studie) bedöms inom. Aspekter och kriterier är alltså synonyma med varandra, men när aspekter 

betraktas i en multikriterieanalys namnges dessa istället som kriterier.  

När en multikriterieanalys genomförs behöver det undersökta problemet vara specifikt, därav har 

Linköpings kommun och Tekniska verken fungerat som fall i analysen. På grund av detta har även de 

system som utvärderats i multikriterieanalysen valts ut med hänsyn till intressanta avfallssystem för 

Linköpings kommun. Flera olika angreppssätt för att samla in information har dock använts, där Tekniska 

verken varit en källa bland många andra.  

1.1.1 Avgränsningar 
Arbetet har, på Tekniska verkens förfrågan, valts att avgränsas till att gälla hushåll med boendeformen 

småhus. Småhus definieras som en- och fåfamiljshus så som villor, radhus, kedjehus, parhus, fritidshus 

och liknande. Denna avgränsning har skett då flerfamiljshus redan anses ha ett väl fungerande 

avfallssystem inklusive insamling och sortering. Den fastighetsnära avfallshanteringen är generellt mer 

utvecklad för flerfamiljshus än småhus i Sverige. Avgränsningen är därmed relevant för svenska 

kommuner i stort och inte endast för Tekniska verken. Avfallssystem för de olika boendeformerna är ofta 

fristående varandra vilket gör det rimligt att utveckla en metod som utvärderar och jämför avfallssystem 

för småhus för sig. Det bör dock tilläggas att hänsyn tagits i multikriterieanalysen till hur pass kompatibelt 

ett avfallssystem för småhus är med övriga avfallssystem för andra hushåll i kommunen. 

Geografiskt är studien avgränsad till Sverige även om användningen av metoden och verktyget, med vissa 

justeringar, skulle kunna användas internationellt. Utvecklingen av verktyget är anpassat till den svenska 

avfallshanteringen, varför det eventuellt inte är direkt överförbart till andra länder.  

1.2 Disposition 
Rapporten består av 8 kapitel. Det första kapitlet (1) ger en introduktion till ämnet och förklaring av syftet 

med arbetet. I kapitel 2 presenteras bakgrund till studien med mer utförlig förklaring till avfallshantering 

i Sverige, Linköpings och Tekniska verkens roll i studien samt vilka avfallssystem som studerats. I det 3:e 

kapitlet ges en teoretisk bakgrund som ämnar till att sätta in läsaren djupare i ämnet. Vidare beskrivs 

metoden som utvecklats i kapitel 4 inklusive metod- och källkritik. Därefter följer arbetets resultat i form 

av multikriterieanalysens samt verktygets utformning i kapitel 5. I kapitel 6 analyseras presenterade 

resultat och i de avslutande avsnitten redovisas de slutsatser (kapitel 7) som dragits utifrån analysen och 

sist förs en avslutande diskussion i kapitel 8. 
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2 Bakgrund 
Följande avsnitt ger bakgrund till avfallshanteringen i Sverige och förstudieprojektet i Linköping som 

Tekniska verken initierat gällande ett nytt, utökat avfallssystem för hushållsavfall från småhus. Bakgrund 

ges även till de system som undersökts i multikriterieanalysen. 

2.1 Avfallshantering i Sverige 
EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) ålägger varje medlemsland att ta fram en nationell avfallsplan samt 

program som syftar till förebyggande av avfall (Naturvårdsverket, 2012). Syftet med Sveriges avfallsplan 

är att förbättra hanteringen av avfall nationellt samt öka resurseffektiviteten genom att arbeta uppåt i 

EU:s avfallshierarki (Figur 1) mot ökad återanvändning och materialåtervinning (Naturvårdsverket, 2012). 

Detta är något som även återfinns i Miljöbalken, 2 kapitlet 5 §, som också reglerar avfallshantering i 

Sverige. Utöver den nationella avfallsplanen och Miljöbalken finns andra lagar; regionala och nationella 

miljömål och bestämmelser samt kommunernas egna avfallsplaner och renhållningsordningar som alla 

reglerar hanteringen av avfall. I Tabell 1 visas en summering av betydande avfallsmål på olika politiska 

nivåer som påverkar avfallshanteringen. I tabellen visas på regional nivå Linköpings kommuns avfallsplan, 

i andra kommuner gäller istället den kommunspecifika avfallsplanen på regional nivå. Målen i Tabell 1 är 

bidragande till det växande intresset hos kommuner att erbjuda utökade avfallssystem för en- och 

fåfamiljshus.  

 

Figur 1. EU:s avfallshierarki, där målet är att avfallshanteringen ska befinna sig högt upp i pyramiden för att uppnå hög 
resurseffektivitet. 

Tabell 1. Avfallsmål på olika nivåer som påverkat initiativet till att investera i ett nytt avfallssystem för insamling och sortering av 
hushållsavfall från småhus. Notera att det inte finns någon nyare nationell avfallsplan eller lokal avfallsplan för Linköpings 
kommun än de som nämns nedan. Troligen kommer nya avfallsplaner skapas i närtid.  

  

Förebyggande

Förberedelse för återanvändning

Materialåtervinning

Annan återvinning (t.ex. energi)

Bortskaffande (t.ex deponering)
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Avfallsmål  Utdrag av det mest väsentliga från handlingen 

Europeiska EU 2008/98/EG  Artikel 11: Återanvändning och materialåtervinning 
2a) Senast 2020: Förberedandet för återanvändning och 
materialåtervinning av avfallsmaterial, som ska omfatta 
åtminstone papper, metall, plast och glas från hushåll 
och, eventuellt, samma material från andra källor 
förutsatt att dessa avfallsflöden liknar avfall från hushåll, 
ska öka till totalt minst 50 viktprocent. 
(Europaparlamentet, 2008) 

 EU:s handlingsplan för cirkulär 
ekonomi 

Omfattar bland annat målet om att till år 2030 
materialåtervinna 75 % av mängden årligt producerade 
förpackningar. (European Commission, 2018) 

Nationella Från avfallshantering till 
resurshushållning: 
Sveriges avfallsplan 2012–2017 

Återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland 
annat genom att det ska bli enklare för hushållen att 
lämna material och produkter till återanvändning eller 
till förberedelse för återanvändning. […] 
Återanvändning av textiler och materialåtervinning av 
textilavfall ska öka.  […] 
Materialåtervinning av hushållens avfall ska öka och 
minst 90 procent av hushållen ska vara nöjda med 
insamlingen. […] 
Insamlingen av elavfall till materialåtervinning ska öka, 
speciellt för smått elavfall. […] 
Matavfallet ska minska. Senast år 2018 ska minst 50 
procent av matavfallet från hushåll sorteras ut och 
behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där 
minst 40 procent behandlas, så att även energi tas 
tillvara. (Naturvårdsverket, 2012) 

 Promemorian Mer fastighetsnära 
insamling av förpackningsavfall och 
returpapper – utveckling av 
producentansvaren  

Från och med den 1 april 2025 ska insamlingssystemen 
transportera bort returpapper och hushållens 
förpackningsavfall av de vanligast förekommande 
materialen (papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas 
och metall) från alla bostadsfastigheter. […] 
För att renodla producentansvaret får kommunerna 
endast samla in förpackningsavfall respektive 
returpapper om de har avtal med ett tillståndspliktigt 
insamlingssystem. (Miljö- och energidepartementet 
Regeringskansliet, 2018) 

Regionala Renhållningsordning 2006:  
Avfallsplan och lokala föreskrifter för 
avfallshantering, Linköpings 
kommun 

Mål 1: Alla som bor och verkar i kommunen skall ha god 
kännedom om avfallshanteringen och dess betydelse för 
ekologisk hållbar utveckling […] 
Mål 3: Andelen avfall till återanvändning, 
materialåtervinning och energiutvinning skall öka. 
Materialåtervinning skall prioriteras framför 
energiutvinning när det vid en helhetsbedömning är 
miljömässigt motiverat. Deponering används som sista 
alternativ. […] 
Mål 5: Avfallshanteringen skall vara miljö- och 
kostnadseffektiv. (Linköpings kommun, 2011) 
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I Sverige är ansvaret för hushållsavfall uppdelat i två, dels producentansvaret och dels kommunens 

avfallsansvar (Naturvårdsverket, 2012; Avfall Sverige, 2018b). Kommunen ansvarar, enligt 15 kap. 20 § 

Miljöbalken, för hantering av det avfall som inte faller under producentansvaret. FTI har ansvar för att 

förpackningar och tidningar inom producentansvaret samlas in och återvinns och detta gäller både avfall 

från hushåll och företag (Förpacknings- och tidningsinsamlingen, 2018b). Insamlingen görs genom en 

blandning av fastighetsnära insamling, återvinningsstationer, miljöhus och andra insamlingsplatser 

(Förpacknings- och tidningsinsamlingen, 2018b). TMR är ett privatägt bolag som erbjuder samma tjänster 

som FTI, båda dessa bolag hjälper producenterna av förpackningar och tidningar att uppfylla sitt 

producentansvar. Som tidigare nämnts har det diskuterats om kommunerna ska förvalta insamlingen av 

förpackningar och tidningar helt (Hedlund, 2016). Detta upplägg är något som redan används i Norge 

(Avfall Sverige, 2016) och en del kommuner i Sverige erbjuder även utökade avfallssystem för småhus som 

en extra service. Idag är det vanligaste systemet för insamling av hushållsavfall en kombination av 

tvåkärlssystem (för mat- och restavfall) samt FTI:s (eller TMR:s) återvinningsstationer (Avfall Sverige, 

2017b). I de kommuner där fastighetsnära insamling (FNI) har införts behövs fortfarande ÅVS:er eftersom 

allt avfall inte kan omhändertas av de FNI-system som används (Förpacknings- och tidningsinsamlingen, 

2018a). Det avfall som i så fall fortfarande behöver lämnas till ÅVS:er är skrymmande förpackningar som 

inte får plats i de kärl eller påsar som FNI-systemet erbjuder, FNI och ÅVS:er är med andra ord två system 

som kompletterar varandra (ibid.).  

En lagändring gällande producentansvaret har diskuterats sedan år 2000 och under år 2015 gjordes en 

utredning där det togs fram praktiska förslag för hur ansvarsfördelningen skulle kunna ändras (Hedlund, 

2016). Denna utredning lämnades in till Miljö- och energidepartementet i början av år 2016 (Hedlund, 

2016; Återvinningsindustrierna, 2016). Utredningen gav förslaget att den nya förordningen, som ger 

kommunerna ansvaret för allt hushållsavfall, tidigast ska träda i kraft 1:a januari 2020 (Hedlund, 2016). 

19:e mars år 2018 skickade regeringen ut en promemoria kopplat till producentansvar och fastighetsnära 

insamling för remiss (Regeringskansliet, 2018). Promemorian innehåller ett antal förslag, däribland att 

producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper 

genom tillståndspliktiga insamlingssystem (med Naturvårdsverket som tillsynsmyndighet) samt förslag på 

regler för utformning av förpackningar (ibid.). Målet är att alla bostäder ska ha tillgång till fastighetsnära 

insamling av de vanligast förekommande materialen år 2025 (ibid.). Nästa steg i denna process är att 

remissinstanserna ger sina synpunkter på promemorian och därefter tar regeringen beslut om eventuella 

ändringar och implementering (ibid.). 

2.2 Linköpings kommun och Tekniska verken 
I Linköpings kommun finns idag en optisk sorteringsanläggning som används för utsortering av matavfall 

och restavfall från hushållen. I många flerfamiljshus finns fastighetsnära insamling (FNI) för flera 

materialslag, vilken kontinuerligt fortsätter att byggas ut för att åstadkomma en ökad servicenivå för 

hushållen (Linköpings kommun, 2011).  

Under år 2017 togs beslut i Tekniska verkens styrgrupp att en förundersökning kring fastighetsnära 

insamling för småhus skulle genomföras. En projektgrupp tillsattes för att ta fram underlag inför ett beslut 

om nytt avfallssystem samt presentera ett rekommenderat system till styrgruppen. Projektgruppens 

målbild gällande förstudien är: 
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”I vår strävan att bli världens resurseffektivaste region bör Linköpings kommun ha ett insamlings- och 

sorteringssystem för hushållens avfall som ger bästa möjliga förutsättningar för hög servicegrad samt 

resurseffektiv materialanvändning.”  

Hög servicenivå i ett avfallssystem definieras av projektgruppen som ett system som är enkelt att förstå 

och använda, som minskar resorna privatpersoner själva gör för att bli av med sitt avfall samt som är inom 

en rimlig abonnemangskostnad. Resurseffektiv materialanvändning har avgränsats till att gälla långsiktigt 

hållbar resursanvändning och främjandet av hantering av avfall enligt avfallshierarkin, systemet ska på 

grund av detta generera höga utsorteringsgrader och hög kvalitet på utsorterat material. Både uppströms 

och nedströms samarbets- och affärsmöjligheter ska tillvaratas och lösningen ska vara kostnadseffektiv. 

2.3 Avfallssystem i Sverige och i förstudieprojektet 
Avfall Sverige presenterar i en rapport de avfallssystem för fastighetsnära insamling och sortering av 

förpackningar och returpapper i kommunal regi som används i svenska småhusområden. Systemen som 

beskrivs är fyrfackslösning, olikfärgade påsar för optisk sortering samt lösa boxar, säckar och kärl (Avfall 

Sverige, 2017a). Utöver dessa system finns även metoder med mekanisk sortering (Avfall Sverige, 2017a). 

Det finns också olika typer av system för insamling av endast mat- och restavfall (Avfall Sverige, 2017a).  

I Tabell 2 ses ett antal beslutsunderlag från kommuner som utvärderat nya avfallssystem för hushållsavfall 

från småhus. Vilka system som utretts hos kommunerna framkommer i tabellen. Figur 2 visar vad för 

system som dessa kommuner valde att investera i. Fyra av kommunerna har inte beslutat än vilket system 

som ska erbjudas till en- och fåfamiljshushållen. 

Tabell 2. Ett urval av kommuners beslutsunderlag gällande bedömning och jämförelse av olika avfallssystem för småhus. Under 
”Annat” inkluderas Eskilstunas undersökning av utsortering av matavfall med separat kärl och utsortering av endast matavfall i 
optisk sortering, Norrköpings undersökning av separat förpackningskärl med tömningsschema och utökning av 
återvinningsstationer i kommunens regi, Göteborgs undersökning av återvinningssäcken samt SÖRABs utredning av insamling av 
textil i egen påse eller kärl samt hämtning av källsorteringsmaterial i säck hos hushållen. 

 Fullständig 
optisk 

sortering 

Blandning 
mellan optisk 
sortering och 

fyrfackssystem 

Fyrfacks-
system 

Blandning 
mellan optisk 
och mekanisk 

sortering 

Mekanisk 
sortering 

Kvarters-
nära 

insamling 

Annat 

Eskilstuna •   •     • 
Örebro •   •   •    
Telge  •  •      
Lund   •      
Motala •   •      
Norrköping •   •    •  • 
Uppsala •   •   •    
Växjö •   •      
Sala      •   
Borås •   •  •  •    
Göteborg •   •   •   • 
Kristinehamn      •   
Kronoberg •   •      
SÖRAB •   •   •   • 
Totalt 10 1 12 1 5 3 4 
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Skriftliga källor: Lunds Renhållningsverk, 2002; Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB och Brännström, 2009; Miljö & 

Projekteringsbyrån, 2010; Kretsloppskontoret Göteborgs Stad, 2012; Borås Energi och Miljö AB och Skoglund, 2014; Miljö & 

Avfallsbyrån och Uppsala Vatten och Avfall AB, 2015; Miljö & Avfallsbyrån, 2016; Sweco, 2016a; Sweco och Malmö VA-processer 

& Avfall, 2016; Eriksson och Norin, 2017; Örebro kommun, 2018. 

Muntliga källor: Anna-Karin Schön, projektchef strategisk utveckling, Telge Återvinning (Södertälje kommun), telefonintervju 21 

augusti 2017. Anna Boldt, kvalitetssamordnare och avfallsplanerare, VafabMiljö (Sala kommun), telefonintervju 6 mars 2018. 

Ingrid Olsson, pensionerad planerings- och kommunikationschef, SÖRAB (kommuner norr om Stockholm), telefonintervju 14 mars 

2018. 

 

Tekniska verken har i sin förstudie valt ut avfallssystem genom en workshop som genomförts internt i 

projektgruppen på Tekniska verken. De system som Tekniska verken diskuterat fram under workshopen 

har baserats på den kunskap och insyn i avfallsbranschen som finns internt, genomförd omvärldsanalys 

samt på målet om en resurseffektiv region, som dessa system bedöms kunna bidra till. Då Tekniska verken 

redan har en optisk sorteringsanläggning var det särskilt intressant att undersöka möjligheterna till olika 

kombinationer av system med optisk sortering.  

Följande system för insamling och sortering av avfall behandlas i rapporten och verktyget och beskrivs 

utförligare nedan: 

• Nollalternativ (ingen förändring) 

• Blandkärl optisk sortering 

• Dubbla 4-fackskärl 

• Dubbla 4-fackskärl – ett fack optisk sortering 

Figur 2. Beskrivning av olika använda utökade avfallssystem för hushållsavfall från en- och fåfamiljshus i samma kommuner som 
i Tabell 2. Med ”Inget utökat FNI-system än” menas att kommunen inte valt ett utökat fastighetsnära insamlingssystem av 
hushållssopor inklusive förpackningar och tidningar än för småhus. 

0
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4

5

Fullständig
optisk sortering

Optisk sortering
m påse till
mekanisk
sortering

Optisk sortering
m separat

matavfallskärl

Fyrfackskärl m
fack till optisk

sortering

Dubbla
fyrfackskärl

Kvartersnära
insamling

Inget utökat
FNI-system än

Eskilstuna Borås (inriktningsbeslut) Örebro

Telge Lund Motala

Norrköping Uppsala (inriktningsbeslut) Växjö

Sala Göteborg Kristinehamn

Kronoberg SÖRAB
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• Kvartersnära insamling (KNI) 

• Mekanisk sortering av restavfall 

Fallet Nollalternativ (ingen förändring) innebär att systemet som finns idag fortsätter vara det system som 

används för insamling av avfallet i kommunen. I Linköping innebär detta, för kategorin småhus, att 

matavfallet och restavfallet kastas i samma kärl där matavfallet hanteras i en speciell påse (gröna påsen) 

för att möjliggöra optisk sortering i nästa steg. När avfallet kommer till anläggningen för optisk sortering 

sorteras det i två separata fraktioner, restavfall och matavfall, och går till förbränningsanläggning 

respektive biogasanläggning. Övriga avfallsfraktioner hanteras genom att sorteras på ÅVS. För 

flerfamiljshus är FNI förhållandevis väl utbyggt. I Linköping har majoriteten av flerfamiljshusen tillgång till 

FNI av flertalet fraktioner i miljörum eller -hus. Restavfallet och matavfallet hanteras på samma sätt som 

i en- och fåfamiljshus, medan övriga fraktioner sorteras i miljöhusen. Nollalternativ (ingen förändring) 

finns med i multikriterieanalysen främst som referens för att kunna tydliggöra vad för förbättringar och 

eventuella försämringar ett annat system innebär jämfört med nuvarande system. 

Fallet Blandkärl optisk sortering innebär att fullt utbyggd optisk sorteringsanläggning används för att 

hantera sex till sju olika avfallsfraktioner (matavfall, plast-, pappers- och metallförpackningar, tidningar, 

restavfall och eventuellt textilier). Optisk sortering kommuniceras också som färgsortering. De olika 

avfallsfraktionerna sorteras i olikfärgade påsar hos abonnenten och läggs sedan i ett och samma kärl 

utanför bostaden för vidare transport till anläggning för optisk sortering där de olika fraktionerna 

separeras (Envac Optibag, 2018b). I de optiska system som används idag hanteras glasfraktionerna (färgat 

och ofärgat glas) separat av varje enskilt hushåll, till exempel genom kvittblivande vid ÅVS. I Sverige 

använder 12 % av kommunerna ett avfallssystem med optisk sortering (Avfall Sverige, 2017b), men endast 

Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun använder ett fullt utbyggt system som hanterar sju olika 

fraktioner (mat- och restavfall, plast-, pappers- och metallförpackningar, tidningar samt textilier) (Envac 

Optibag, 2018a). Strängnäs kommun skickar sitt hushållsavfall till Eskilstuna, där sorteringsanläggningen 

finns, vilket även Örebro kommun gör (ibid.). Örebro kommun låter fem fraktioner (plast-, pappers- och 

metallförpackningar, tidningar och restavfall) sorteras genom optisk sortering medan matavfallet samlas 

in i separata matavfallskärl (Örebro kommun, 2018). Utöver dessa tre kommuner finns det ett antal andra 

kommuner, bland annat Linköping, Halmstad och Kalmar, som använder optisk sortering av två fraktioner 

(mat- och restavfall) (Avfall Sverige, 2017b). I Linköping skulle fallet Blandkärl optisk sortering innebära 

att den sorteringsanläggning som finns byggs ut för att klara fyra eller fem fler avfallsfraktioner. Ensam 

leverantör av systemet är Envac Optibag AB. 

Fallet Dubbla 4-fackskärl är det som vanligen kallas fyrfackssystem eller Quattro Select (PWS, 2018). Varje 

hushåll har två kärl utanför bostaden varav båda är uppdelade i fyra fack vilket sammanlagt skapar 

utrymme att sortera ut åtta olika avfallsfraktioner (Avfall Sverige, 2016; PWS, 2018). Vanligen väljs dessa 

fack till att hantera mat- och restavfall, plast-, pappers- och metallförpackningar, tidningar, färgat och 

ofärgat glas. Dessutom kan påhängsbehållare användas på kärlen till smått elektronikavfall, så som 

glödlampor, batterier och elavfall. Sorteringen sker oemballerat (med undantag för mat- och restavfall) 

direkt i kärlen. System med två fyrfackskärl används av 12 % av Sveriges kommuner (Avfall Sverige, 2017b). 

Tömning av fyrfackskärl kräver renhållningsfordon speciellt utformat för de fyra facken i kärlen (Avfall 

Sverige, 2017a). Dessa fordon kräver mer underhåll än de fordon som har ett eller två fack då 

fyrfacksfordon är mer tekniskt avancerade (Avfall Sverige, 2017a). Ensam leverantör av kärlen (Quattro 

Select) är PWS Nordic AB och ensam leverantör av renhållningsfordonet (Quatro) är NTM Sverige AB. 



10 
 

Fallet Dubbla 4-fackskärl – ett fack optisk sortering bygger på samma princip som fallet ovan (Dubbla 4-

fackskärl), men i detta fall används ett av facken till två fraktioner vilka går till optisk sortering. Systemet 

kan med andra ord hantera nio olika fraktioner. Med denna lösning skulle Linköping inte behöva bygga ut 

optiska sorteringsanläggningen. 

Fallet Kvartersnära insamling (KNI) innebär att insamlingen av hushållsavfall inklusive förpackningar och 

tidningar sker i större behållare vid stationer i bostadsområden. Hushåll som valt denna typ av 

avfallsabonnemang har inget kärl utanför egna bostaden utan använder KNI-stationen för all hantering av 

hushållsavfall (Avfall Sverige, 2017c). Systemet kan liknas vid miljöhus för flerfamiljshus eller ÅVS:er som 

även tar emot mat- och restavfall. Stationerna kan vid tömning kräva speciella fordon då vissa typer av 

behållare kräver tömning med hjälp av kran (Avfall Sverige, 2017c). KNI räknas inte in som ett 

fastighetsnära insamlingssystem eftersom inte insamlingen sker i anslutning till varje kunds bostad, men 

enligt Avfall Sveriges (2017c) rapport om kvartersnära insamling anses systemet medföra en ökad service 

till hushåll jämfört med det idag vanligaste avfallssystemet för småhus med två separata kärl för mat- 

respektive restavfall samt användning av ÅVS för resterande fraktioner (Avfall Sverige, 2017b). KNI var 

följaktligen intressant att inkludera i jämförelsen av system. Det finns ingen statistik över hur många 

kommuner som använder KNI för småhus i Sverige. Det finns dock kommuner som använder ett sådant 

system utan att kalla det KNI, ett exempel på detta är Sala, som kallar sitt system Omstart. Ensamma 

leverantörer av KNI-stationer är San Sac AB. 

Fallet Mekanisk sortering av restavfall är främst tänkt som ett komplement till ett annat system för 

sortering, där den mekaniska sorteringen används för att sortera restavfallet för att uppnå en högre 

utsorteringsgrad av återvinningsbart material från restavfallet. Sorteringen kan ske med olika tekniker, 

där några exempel är utsortering med hjälp av tryckluft, magnetism, optisk sortering och sortering med 

Near-infrared (NIR) teknik (Alvarez De Davila, 2002). Mekanisk sortering av restavfall sker inte i någon 

avfallsanläggning i Sverige än men det utreds och planeras byggnation av flera sådana typer av 

anläggningar. Bland annat ska Stockholm Vatten och Avfall bygga en NIR-sorteringsanläggning i Högdalen 

som ska sortera ut plast och metall ur restavfall (Folkesson och Ekvall, 2017; Stockholm Vatten och Avfall, 

2017). Då multikriterieanalysen samt multikriterieverktyget är utformat för att undersöka just insamlings- 

och sorteringssystem blir de kriterier som valts ut inte helt passande för att utvärdera Mekanisk sortering 

av restavfall. En diskussion om detta förs i 6.2 Verktygets användbarhet. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt belyses bredden av aspekter som är kopplade till beslutet kring nytt avfallssystem. Aspekter 

som tas upp av Avfall Sverige, i kommuners beslutsunderlag och i vetenskapliga studier presenteras. Vikten 

av att göra ett urval av aspekter lyfts, vilket med fördel kan göras genom att identifiera mål och syfte med 

att en undersökning av olika avfallssystem görs. Detta leder in på hur en multikriterieanalys kan användas 

som tillvägagångssätt för att utföra bedömningen och jämförelsen av avfallssystem. När en 

multikriterieanalys ska göras är det relevant att förstå hur aspekter är sammankopplade och på vilket sätt 

de undersöker olika system, därav redovisas det för hur kategorisering av aspekter kan göras och hur 

kopplingar mellan dem kan betraktas. Slutligen lyfts hur påverkansfaktorer utanför avfallssystemens 

utformning urskiljs från mer relevanta aspekter, som är en viktig separation att göra inför 

multikriterieanalysen.  

3.1 Aspekter att beakta vid val av avfallssystem 
Avfall Sverige, Sveriges kommuners branschorganisation för avfallshantering, har skrivit ett antal 

rapporter som berör rekommendationer till kommuner kring aspekter att beakta inför val av ett nytt 

fastighetsnära insamlingssystem. I Avfall Sveriges rapport Guide #6 listas följande aspekter som 

branschorganisationen anser att kommuner bör ta hänsyn till i bedömningen av olika insamlingssystem: 

• Etablerbarhet 

• Flexibilitet 

• Driftsäkerhet 

• Användarperspektiv 

• Arbetsmiljö 

• Säkerhet (för allmänheten) 

• Insamlingsresultat 

• Miljö 

• Ekonomi. (Avfall Sverige, 2016) 

I Avfall Sveriges rapport 2017:22 Beslutsunderlag för införande av nya insamlingssystem undersöks hur 

många av dessa aspekter som olika kommuner beaktat inför val av insamlingssystem. 35 underlag 

granskades i rapporten och inget av dessa beslutsunderlag hade behandlat aspekten Säkerhet för 

allmänheten. Resultatet från granskningen redovisas i nedanstående punktlista i fallande ordning, där den 

mest frekvent behandlade aspekten kommer först (procentuell andel underlag som behandlat aspekten 

finns inom parantes): 

• Ekonomi (≈ 92 %) 

• Användarperspektiv (≈ 63 %) 

• Insamlingsresultat (≈ 49 %) 

• Miljö (≈ 46 %) 

• Etablerbarhet (≈ 32 %) 

• Arbetsmiljö (≈ 28 %) 

• Logistik (≈ 25 %) 

• Juridik (≈ 20 %) 

• Övrigt (administration, estetik) (≈ 17 %) 

• Flexibilitet (≈ 17 %) 
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• Driftsäkerhet. (≈ 14 %). (Avfall Sverige, 2017a) 

En betydande del kommuner även undersökt Logistik och Juridik vilka inte nämns i Avfall Sveriges Guide 

#6. Avfall Sverige poängterar att även om många olika aspekter behandlats i en kommuns beslutsunderlag 

behöver detta inte innebära att analysen är tillräckligt djupgående, heltäckande eller objektiv (Avfall 

Sverige, 2017a). 

I Tabell 3 visas en specificering av hur olika aspekter beskrivs i ett urval av beslutsunderlag från ett antal 

kommuner gällande nytt avfallssystem för småhus. Kommunerna har undersökt de listade aspekterna på 

både liknade och skilda sätt, troligen delvis på grund av en viss variation i typer av system som utvärderats. 

En del kommuner har valt att genomföra analyser kring aspekter internt medan andra tagit in konsulter 

för arbetet. 

Tabell 3. Sammanställning av aspektsspecificeringar från olika kommuners beslutsunderlag. Aspekterna är ordnade efter hur 
vanligt förekommande de behandlas i beslutsunderlag enligt Avfall Sveriges rapport 2017:22 Beslutsunderlag för införande av nya 
insamlingssystem gällande. 

Aspekt Specificering Källa 
Ekonomi Investeringskostnader (investering i 

materiel, anläggning, 
informationsinsatser), löpande kostnader 
(insamling, förbrukning och distribution 
av materiel, driftkostnader, underhåll, 
löner), minskade förbränningskostnader, 
intäkter för avsatt material från FTI. 

Lunds Renhållningsverk, 2002; Styrelsen för 
Eskilstuna Energi och Miljö AB och 
Brännström, 2009; Kretsloppskontoret 
Göteborgs Stad, 2012; Uppsala Vatten och 
Avfall AB, 2015; Miljö & Avfallsbyrån och 
Motala kommun avfallsenheten, 2016; 
Sweco, 2016; Sweco och Malmö VA-
processer & Avfall, 2016a, 2016b; Örebro 
kommun, 2018. 

Användar-
perspektiv 

Servicenivå, störningsmoment, 
närhet/avstånd till kärl eller behållare, 
tidsåtgång, betalningsvilja, 
platsupptagning i och utanför hemmet, 
motivation, enkelhet, tillgänglighet, 
förståelse för system och sortering, 
attityder, pedagogik, estetik, anonymitet, 
behov av kompletterande system. 

Lunds Renhållningsverk, 2002; Styrelsen för 
Eskilstuna Energi och Miljö AB och 
Brännström, 2009; Miljö & 
Projekteringsbyrån, 2010; Kretsloppskontoret 
Göteborgs Stad, 2012; Borås Energi och Miljö 
AB och Skoglund, 2014; Miljö & Avfallsbyrån 
och Uppsala Vatten och Avfall AB, 2015; 
Transformator Design, 2015; Sweco och 
Malmö VA-processer & Avfall, 2016a, 2016b; 
Örebro kommun, 2018. 

Insamlingsresultat Kvalitet, renhet, mängd material, 
utsorteringsgrad, rejekt, svinn, behov av 
eftersortering, 
komprimeringsmöjligheter, fyllnadsgrad i 
kärl. 

Lunds Renhållningsverk, 2002; 
Kretsloppskontoret Göteborgs Stad, 2012; 
Borås Energi och Miljö AB och Skoglund, 
2014; Miljö & Avfallsbyrån och Uppsala 
Vatten och Avfall AB, 2015; Sweco och 
Malmö VA-processer & Avfall, 2016a, 2016b; 
Örebro kommun, 2018. 

Miljö Uppfyllnad hållbarhets- och miljömål, 
materielbehov (jungfruligt/återvunnet 
material), plastbehov, typ av påse 
(plast/papper), direkta och indirekta 
utsläpp, transporter, avfallsminimering, 
minskad förbränning. 

Lunds Renhållningsverk, 2002; Styrelsen för 
Eskilstuna Energi och Miljö AB och 
Brännström, 2009; Miljö & 
Projekteringsbyrån, 2010; Kretsloppskontoret 
Göteborgs Stad, 2012; Borås Energi och Miljö 
AB och Skoglund, 2014; Sweco och Malmö 
VA-processer & Avfall, 2016b; Örebro 
kommun, 2018. 

Etablerbarhet Yt- och markbehov, utrymme för 
angöring vid fastighet, 
implementeringstid. 

Borås Energi och Miljö AB och Skoglund, 
2014; Miljö & Avfallsbyrån och Uppsala 
Vatten och Avfall AB, 2015. 
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Arbetsmiljö Fysiska krav, tidsåtgång per kärl, 
placering av kärl, hygien, buller, avgaser, 
möjlighet till kontroll av sortering. 

Lunds Renhållningsverk, 2002; Styrelsen för 
Eskilstuna Energi och Miljö AB och 
Brännström, 2009; Kretsloppskontoret 
Göteborgs Stad, 2012; Borås Energi och Miljö 
AB och Skoglund, 2014; Miljö & Avfallsbyrån 
och Uppsala Vatten och Avfall AB, 2015; 
Sweco och Malmö VA-processer & Avfall, 
2016b. 

Logistik Hämtningsfrekvens, framkomlighet och 
tillgänglighet, optimerad färdväg, vägars 
bärighet. 

Miljö & Projekteringsbyrån, 2010; Miljö & 
Avfallsbyrån och Uppsala Vatten och Avfall 
AB, 2015; Sweco och Malmö VA-processer & 
Avfall, 2016a, 2016b. 

Juridik Avtal med insamlingsentreprenad och 
materialåtervinnare, lagar om 
taxestyrning/miljöstyrning, EU-direktiv, 
nationell och regional avfallsplan, 
renhållningsordning, kommande lagar. 

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB 
och Brännström, 2009; Miljö & 
Projekteringsbyrån, 2010; Miljö & 
Avfallsbyrån och Uppsala Vatten och Avfall 
AB, 2015; Sweco och Malmö VA-processer & 
Avfall, 2016a. 

Administration Informationsbehov och –kampanj, 
abonnemang, kundtjänst, uppföljning om 
att sortering sker, distribution av kärl och 
påsar, tömningsscheman och 
insamlingsrutiner. 

Lunds Renhållningsverk, 2002; Styrelsen för 
Eskilstuna Energi och Miljö AB och 
Brännström, 2009; Miljö & 
Projekteringsbyrån, 2010; Kretsloppskontoret 
Göteborgs Stad, 2012; Borås Energi och Miljö 
AB och Skoglund, 2014; Miljö & Avfallsbyrån 
och Uppsala Vatten och Avfall AB, 2015; 
Sweco och Malmö VA-processer & Avfall, 
2016b. 

Flexibilitet Anpassa antal och typ av fraktioner, 
anpassning av volymer, 
utbyggnadsmöjlighet, teknikinlåsning 
(fordon, kärl). 

Kretsloppskontoret Göteborgs Stad, 2012; 
Miljö & Avfallsbyrån och Uppsala Vatten och 
Avfall AB, 2015; Miljö & Avfallsbyrån och 
Motala kommun avfallsenheten, 2016; Sweco 
och Malmö VA-processer & Avfall, 2016a; 
Örebro kommun, 2018. 

Driftsäkerhet Robusthet, underhållsbehov, känslighet 
för fel avfall i system eller fel vid 
insamling. 

Miljö & Projekteringsbyrån, 2010. 

 
I Avfall Sveriges rapporter som nämns ovan samt i ett antal kommuners beslutsunderlag framkommer det 

att de aspekter som lyfts fram som viktiga och som behandlas framför allt ses i systemägarens perspektiv, 

det vill säga i de flesta fall kommunala avfallsbolag med ansvar över avfallssystemen i kommunen. Även 

intressen hos användare av avfallssystem ter sig anses vara ett viktigt perspektiv att ta hänsyn till vid val 

av system, vilket är ganska naturligt med tanke på att det är användarna som är centrala för att ett system 

fungerar. Det är dock inte bara systemägare och användare som berörs av ett insamlings- och 

sorteringssystem för småhus utan det finns många typer av intressenter som påverkas på olika sätt. Vilka 

intressenterna är samt vad de anser är viktiga aspekter att ta hänsyn till inför val av nytt system är kunskap 

som kommuner bör uppmärksamma vid utvärdering av olika avfallssystem. 

Mattsson, Berg & Clarkson (2003) tittar i sin studie på sju olika fall av fastighetsnära system för insamling 

av avfall (sex stycken i Sverige och ett i Storbritannien) för att påvisa viktiga aspekter gällande utvecklingen 

av avfallssystem. Studien hävdar att arbetsvillkor, ekonomi och service till konsumenter är tre centrala 

aspekter att ta hänsyn till vid val eller utveckling av ett avfallssystem. Det är även av stor vikt att hänsyn 

tas till lokala förutsättningar vid val av system (Mattsson, Berg & Clarkson, 2003). Jensen et al. (2013) har 

i sin studie undersökt insamlingsnivåer, renhetsgrad hos insamlat material samt hushållens upplevelse av 
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fyra olika insamlingssystem i Sverige. Både Jensen et al. (2013) och Mattsson, Berg och Clarkson (2003) 

poängterar att avståndet mellan människors bostäder och den plats där avfallet lämnas har stor betydelse 

för hur väl systemet kommer fungera. Martinho et al. (2017) såg i sin studie att insamlingsresultatet blev 

bättre med ett fastighetsnära system kombinerat med gemensamma upphämtningsställen jämfört med 

endast gemensamma upphämtningsställen, i form av högre grad separation av material, större mängd 

insamlat material och mindre mängd felsortering. Bedömning av systemtyperna gjordes utifrån 

insamlingsresultat och logistik. Logistiskt var det mer effektivt med endast insamling vid gemensamma 

insamlingsstationer (ibid.).  

Dahlén et al. (2007) undersöker hur insamlingsresultatet av hushållsavfallsfraktioner påverkas av typ av 

insamling samt prissättning. Studien fann att en viktbaserad kostnad för avfallsinsamling vid bostaden 

minskade avfallsmängderna med 50 % jämfört med tidigare prissättning (ibid.). De jämförda 

insamlingssystemen var fastighetsnära insamling med olika avfallsfraktioner inklusive matavfall, 

fastighetsnära insamling av endast förpackningar och restavfall samt insamling av förpackningar vid 

återvinningsstationer. Insamlingsresultatet blev bättre vid fastighetsnära insamling för fraktionerna 

metall, plast och pappersförpackningar jämfört med insamling vid återvinningsstationer (Dahlén et al., 

2007). Andelen återvinningsbart material i restavfallet minskade också i systemen med fastighetsnära 

insamling (ibid).  

3.2 Angreppssätt 
Med kunskap om vad för aspekter som är viktiga att beakta inför beslut om nytt utökat avfallssystem ter 

sig omfattningen kring beslutet vara väldigt stor. Att undersöka alla aspekter är en mycket svår och 

tidskrävande uppgift och något som inte sker i praktiken hos kommuner. För att ta fram underlag som får 

med tillräckligt med aspekter för att skapa relevans men samtidigt endast de mest essentiella till beslutet 

krävs att ett urval görs bland aspekterna. Detta urval bör styras av anledningen till att en utredning 

gällande nytt insamlings- och sorteringssystem för småhus görs, det vill säga mål och syften som 

kommunen ser med ett nytt system. Utefter målbild bör sedan relevanta aspekter väljas ut. Detta verkar 

flera kommuner brista i då mål- och syftesbeskrivning ofta saknas i beslutsunderlag för nytt avfallssystem. 

En bra metodik för att definiera mål och syften samt för att välja ut de viktigaste aspekterna kopplade till 

beslutet är att göra en multikriterieanalys. Det faller sig naturligt att anta detta angreppssätt då beslutet 

om nytt avfallssystem är beroende av flera olika faktorer som är betydande för beslutet. Att ta hänsyn till 

ett flertal aspekter innan ett beslut tas är en självklar del av beslutsfattande i sig. Ju fler faktorer som tillåts 

påverka beslutet desto mer viktigt och inflytelserikt beslut. Då matvaror ska köpas i en mataffär kanske 

de flesta endast låter priset eller eventuellt pris och smak få avgöra vilket märke på produkterna som 

köps. Dock skulle fler kriterier kunna vägas in, så som hur matvaran är producerad och hur långt den 

fraktats. Val av märke på matvaror är dock ett beslut som de flesta inte anser vara av stor vikt vilket gör 

att valet tas snabbt utan allt för mycket fundering kring vilken av faktorerna som bör vägas in i valet samt 

vilken av dem som bör påverka valet mest. Annorlunda är det dock när ett viktigare beslut ska tas, så som 

köp av ny bil exempelvis. Vid ett bilköp väger de flesta kunder in många olika faktorer i valet, så som 

utseende, komfort, hästkrafter, accelerationsförmåga, säkerhet, räckvidd per tank/laddning med mera. 

Utan att kunden kanske reflekterar över det så görs en enklare typ av multikriterieanalys, där personen 

värderar bilens förmåga att uppfylla olika kriterier och kriteriers värde gentemot beslutsfattandet vägs 

mot varandra. Att det förfar sig på detta sätt grundar sig i önskan om att ta ett bra beslut och att beslutet 

grundas på rätt aspekter. 
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Beslut om nytt avfallssystem är ett mångmiljonbeslut och önskan finns hos många till att valet blir bra och 

kan motiveras för berörda aktörer. Det är därför rimligt att basera beslutet på en strukturerad och 

systematisk multikriterieanalys som tydligt visar hur beslutsprocessen gått till, vilka val och prioriteringar 

som gjorts och vad som ligger till grund för valen som gjorts. Både Kiker et al. (2005) och Wang et al. 

(2009) beskriver hur väl en multikriteriemetodik passar på beslut inom miljö- och energiområdet, bland 

annat på grund av att analystypen fångar upp många dimensioner av ett problem så som sociopolitiska, 

miljömässiga och ekonomiska faktorer samt då ojämförbara kriterier kan hanteras i samma analys. 

Analys av systems prestanda inom olika kriterier kan genomföras med andra typer av metoder utöver 

multikriterieanalys. Exempelvis kan miljöpåverkan utvärderas genom en livscykelanalys och ekonomi 

utvärderas genom en livskostnadsanalys. Dessa typer av analyser som sträcker sig över hela eller större 

delar av livstiden av system är mycket tidskrävande att genomföra. Det kan vara svårt att ha tillräckligt 

med resurser för att utföra djupgående analyser för ett flertal kriterier inför beslutet om nytt utökat 

avfallssystem. Följaktligen kan det vara mer relevant att undersöka fler kriterier översiktligt än att 

djupdyka i ett fåtal kriterier. Mer djupgående analyser så som olika livscykelanalyser kräver också mer 

bakgrundskunskap hos mottagaren (beslutsfattare i olika kommuner) gällande hur analyserna fungerar 

och hur resultatet ska tolkas, vilket kan saknas hos många kommuner. En multikriterieanalys är inte lika 

tekniskt avancerad och troligen lättare att ta till sig för en utomstående som inte varit med och genomfört 

analysen. En multikriteriemetod passar också väl att använda för att utveckla ett användarvänligt verktyg 

vilket ytterligare motiverar till att använda multikriterieanalys som metod för att analysera olika 

avfallssystem istället för andra analysmodeller. En multikriterieanalys kan dock fortfarande kompletteras 

med mer djupgående analyser inom specifika kriterier, där resultatet från andra analyser kan lyftas in i 

multikriterieanalysen. 

3.3 Multikriterieanalys 
Multikriterieanalys (MKA), eng. Multi-Criteria Analysis (MCA) eller Multi-Criteria Decision Analysis 

(MCDA), är ett tillvägagångssätt för att analysera olika typer av komplexa problem (Communities och Local 

Government, 2009). Multikriterieanalys lämpar sig väl till beslutsfattande där det finns olika lösningar som 

uppfyller delar av problemet (Rosén et al., 2009). Inget alternativ är den uppenbart bästa lösningen utan 

alternativen uppfyller olika kriterier (aspekter) mer eller mindre bra, vilket gör det svårt att intuitivt se 

vilket alternativ som kommer vara det bästa valet (Communities och Local Government, 2009). Det är inte 

ovanligt att en del kriterier står i konflikt med varandra, det vill säga att för samma alternativ kan ett 

kriterium uppfyllas dåligt medan ett annat uppfylls väl (ibid.). För mer komplexa problem kan kriterierna 

behöva brytas ned i mindre delar, kallat indikatorer, vilka ska indikera hur väl ett kriterium tillfredsställs 

av ett alternativ (ibid.). Målet med en multikriterieanalys är att alternativen till lösningar ska kunna ordnas 

i prioritet från det mest till minst lämpliga alternativet (ibid.).  

Det finns ingen normativ modell för hur en multikriterieanalys ska gå till utan metodiken varierar 

(Communities och Local Government, 2009). Det finns dock en generell process som olika metoder för 

multikriterieanalys innehåller. Stegen ser ut som följande: 

1. Formning av kontext till problemet/beslutsfattandet – vad är målet med multikriterieanalysen och 

vilka är beslutsfattarna samt andra nyckelpersoner som påverkar analysen? 

2. Identifikation av alternativa lösningar 

3. Identifikation av syften till beslutsfattandet samt kriterier (och indikatorer) som kan reflektera 

alternativens förmåga att uppfylla syftena 
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4. Beskrivningar skrivs om förväntad prestation från alternativen inom ett visst kriterium för vart 

och ett av kriterierna. För att möjliggöra detta krävs först att beskrivningar om förväntad 

prestation inom indikatorerna görs när dessa finns med i analysen. Därefter betygssätts de olika 

alternativen inom indikatorerna/kriterierna 

5. Viktning av indikatorer/kriterier för att reflektera deras relevans till problemet och 

beslutsfattandet 

6. Sammanslagning av betyg samt viktning för att skapa ett totalt betyg för varje alternativ lösning 

7. Granskning av resultat i form av slutliga betyg av alternativ 

8. Genomförande av känslighetsanalys av resultat för att finna variation i betyg och viktning. 

(Communities och Local Government, 2009) 

Varje indikator/kriterium bedöms var för sig där bedömningsskalan kan skifta i karaktär vid behov. Det är 

viktigt att definierade kriterier och indikatorer är tydligt avgränsade och sinsemellan oberoende för att 

bedömningen ska bli så sanningsenlig som möjligt. Kriterier eller indikatorer som beror av varandra 

resulterar i bedömningar grundade på dubbelräkningar och dessa får då för stor påverkan på hur olika 

lösningsalternativ rankas. (Rosén et al., 2009)  

3.3.1 Metoder för viktning 
Det finns flera olika metoder som kan användas för att vikta element i en MKA. Viktning används för att 

tilldela olika element i multikriterieanalysen, så som indikatorer och/eller kriterier, mer eller mindre 

påverkan på bedömningen av de olika alternativen som jämförs. I princip baseras viktningsrelationen 

mellan indikatorer/kriterier på tre faktorer; graden av variation hos elementen, hur oberoende elementen 

är av varandra samt vad beslutsfattaren har för subjektiva preferenser gällande olika elements relevans i 

analysen (Wang et al., 2009). Vidare kan viktningen göras på två sätt där antingen lika stora vikter fördelas 

på alla element eller där elementen rangordnas på något sätt. Att betrakta alla indikatorer och kriterier 

som lika mycket värda i analysen är vanligast vid MKA (ibid.). Olika metoder för att vikta element utefter 

en rangordning delar Wang et al. (2009) upp i tre kategorier:  

• Subjektiv viktning 

• Objektiv viktning 

• Kombinationsviktning. 

Subjektiv viktning baseras endast på beslutsfattarens tycke medan objektiv bedömning bygger på 

matematiska formler framtagna efter data om olika lösningsalternativ (Wang et al., 2009). Båda typerna 

av viktning har sina för- och nackdelar, varefter kombinationsviktning tagits fram vilken är en viktning där 

både subjektiv och objektiv viktning görs (Wang et al., 2009). Svagheten med subjektiv viktning är att den 

naturligt kommer innehålla fel i någon grad då den helt och hållet baseras på beslutstagarens kunskap, 

medan svagheten med objektiva viktningsmetoder är att beskrivning av hur bedömningen ska gå till ofta 

är vag (Wang et al., 2009). 

En av de vanligaste subjektiva viktningsmetoderna är Analytisk hierarkisk process (AHP) (Wang et al., 

2009). Viktning med en AHP-metodik innebär att olika element parvis jämförs för att skapa en rangordning 

mellan dem (Kiker et al., 2005). Betygen är i nio steg där 1 innebär att de jämförda kriterierna är jämlika 

och 9 innebär att det ena alternativet är klart bättre än det andra. En sådan jämförelse ska genomföras 

mellan alla kriterier, mellan varje kriteriums indikatorer samt mellan alternativa lösningar. I Tabell 4 nedan 

visas ett exempel på en påbörjad matris för parvis jämförelse mellan tre olika kriterier. I tabellen har 



17 
 

Miljöpåverkan ansetts vara viktigare än Insamlingsresultat vilket genererat betyg 2 på översta raden, 

kolumn två. Detta innebär inte att Miljöpåverkan är dubbelt så viktigt som Insamlingsresultat då skalan är 

i nio steg, det innebär istället att Miljöpåverkan är något mer viktig än Insamlingsresultat. Betyg 2 och ½ 

korrelerar med varandra då det är samma element som jämförs, men i det ena fallet (rad 1) är 

utgångspunkten Miljöpåverkan och i det andra (rad 2) Insamlingsresultat. 

Tabell 4. Exempel på en påbörjad viktningsmatris för parvis jämförelse enligt AHP. Miljöpåverkan anses i detta fall vara viktigare 
än Insamlingsresultat vilket genererat betygen 2 respektive ½. I den översta raden jämförs Miljöpåverkan med varje element 
(Miljöpåverkan, Insamlingsresultat och Kundperspektiv), på rad två jämförs Insamlingsresultat med varje element och på rad tre 
jämförs kundperspektiv med varje element. Betyg 2 och ½ korrelerar med varandra eftersom samma element jämförs, men åt 
olika håll. 

 Miljö-
påverkan 

Insamlings-
resultat 

Kund-
perspektiv 

Miljöpåverkan 1 2  

Insamlings-
resultat 

½ 1  

Kundperspektiv   1 

 

Denna typ av viktning underlättar för beslutsfattare då relativ jämförelse, som AHP innebär, anses enklare 

att greppa än absolut jämförelse (Rosén et al., 2009). Då den parvisa jämförelsen ska ske mellan många 

element blir dock viktningen snabbt mycket tidskrävande.  

En annan vanlig viktningsmetod är SIMOS, utvecklad av forskaren Jean Simos (Simos, 1990). Viktning enligt 

SIMOS innebär att alla indikatorer eller kriterier som ska jämföras med varandra rangordnas från den 

minst till den mest viktiga (Wang et al., 2009). Enligt rangordningen tilldelas sedan elementen olika vikter 

från 1 till Ni, vilket motsvarar antalet element som viktas mot varandra (ibid.). Om två element anses lika 

viktiga ges de samma ranking och lika stor vikt. Totala vikten av alla element som jämförs med varandra 

normaliseras sedan till 1 så att varje element får en relativ vikt. I Tabell 5 visas ett exempel på hur 

viktningen med SIMOS-metodik kan se ut. Fördelen med SIMOS-metodik är att den är intuitiv för 

beslutsfattaren och samtidigt inte så tidskrävande. 

Tabell 5. Exempel på viktning enligt SIMOS. I exemplet anses miljöpåverkan vara minst viktig, insamlingsresultat näst viktigast 
och kundperspektiv viktigast.  

Rangordning Kriterium (Ni) Vikter (V) Relativ viktning (Vi = V/ V) 
1 Miljöpåverkan 1 1/6 = 0,1666667 

2 Insamlingsresultat 2 2/6 = 0,3333333 

3 Kundperspektiv 3 3/6 = 0,5 

TOTALT  6 1,0 
 

3.4 Kategorisering av och koppling mellan aspekter 
Då aspekterna kopplade till val av nytt avfallssystem för hushållsavfall från småhus visat sig vara mycket 

omfattande krävs ett urval av dem innan de behandlas i en multikriterieanalys. Att ta med alla aspekter 

skulle innebära ett oerhört tidskrävande arbete som i praktiken troligen inte skulle genomföras av någon 
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kommun. Dessutom behövs mer förståelse för vad för faser som aspekterna undersöker hos systemen 

samt hur aspekterna hänger ihop för att kunna göra rättvisa bedömningar i multikriterieanalysen. För att 

göra detta krävs en strategi för att strukturera upp aspekterna som kan ge en större förståelse för vad 

aspekterna faktiskt undersöker hos avfallssystemen. Struktureringen kan initieras genom att betrakta 

införandet av ett nytt avfallssystem i olika faser efter en tidslinje och då kategorisera aspekterna i tre steg: 

Implementering, Användning och Prestanda. Kategorisering i dessa tre steg av aspekterna nämnda i 3.1 

Aspekter att beakta vid val av avfallssystem syns i Figur 3.  

 

Figur 3. Överblick av kriteriernas kategorisering i implementering av system, användning av system samt systems prestanda.  

Ekonomi kan anses vara övergripande för hela systemet och kan därför placeras i samtliga kategorier. 

Ekonomi är avgörande vid implementering på så sätt att en för stor investering med stor sannolikhet 

kommer resultera i att ett system inte implementeras. Ekonomi har påverkan på användningsfasen bland 

annat genom årskostnad för ett avfallssystem och taxa. Prestandamässigt är ekonomi kopplat till ett 

systems förmåga att hålla god kvalitet på insamlat material vilket avgör om materialet kan säljas vidare 

till materialåtervinnare. 

Innan implementering av ett system kan det anses vara av stor vikt att bland annat veta om systemet är 

möjligt att etablera gällande kompatibilitet med nuvarande avfallssystem och stadsbild, om det är flexibelt 

i tillräcklig mån och vilken miljöpåverkan implementeringen innebär. Det är även under implementering 

som stora juridiska och administrativa frågor behandlas (de är även med kontinuerligt). Användning av ett 

avfallssystem påverkar framför allt kunder (användare) och personal i systemet. Både driftsäkerhet och 

säkerhet för allmänheten är kopplat till drift av ett system vilket sker under användningen. När ett system 

är implementerat och i drift kan prestandan vara intressant att undersöka. Den miljömässiga prestandan 

kan bedömas utefter omfattning av energianvändning i drift men även utefter beroende till fossila 

bränslen under drift. Detta hänger ihop med aspekten logistik. Insamlingsresultat utvärderar olika systems 

förmåga att nå en hög utsorteringsgrad av återvinningsbart material och att materialet håller hög kvalitet.  

Som kan ses genom kategoriseringen hänger de olika aspekterna ihop och påverkar varandra på olika sätt, 

särskilt de inom samma kategori. Specificeringarna av aspekterna i Tabell 3 visar på att gränserna mellan 

aspekterna är diffusa och vissa beskrivningar återkommer även inom flera aspekter där upprepningarna 

skapar sammanlänkningar. Detta blir problematiskt när olika aspekter önskas användas i en 

multikriterieanalys för bedömning och jämförelse av avfallssystem. Om samma kriterier eller delar av 
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kriterier återkommer i analysen kan det leda till att system bedöms flera gånger inom denna del vilket gör 

att den sammanlagda bedömningen av system blir felaktig (Rosén et al., 2009). Det är således viktigt att 

förstå hur aspekterna/kriterierna hänger ihop och påverkar varandra så att avgränsningar mellan dem kan 

sättas upp i multikriterieanalysen för att motverka dubbelräkning. Ett exempel på kopplingar mellan 

aspekter illustreras i Figur 4. 

 

 
Implementering, användning och prestanda kopplat till designen och utformningen av ett avfallssystem 

beror mer till vissa aspekter och mindre till andra. En del av de listade aspekterna i 3.1 Aspekter att beakta 

vid val av avfallssystem hänger mer ihop med olika påverkansfaktorer utanför avfallssystemen snarare än 

med själva systemet. Sådana aspekter är fortfarande viktiga att beakta vid införande av ett nytt 

avfallssystem, men bör inte ha inverkan på en multikriterieanalys då de inte är systemberoende. 

Påverkansfaktorer utanför avfallssystemen tas upp i kommande avsnitt. 

3.5 Påverkansfaktorer utanför avfallssystemen 
Ett avfallssystem kan prestera och fungera olika bra utifrån hur systemet är uppbyggt, men det finns även 

faktorer som avgör hur bra systemet fungerar som systemet i sig inte kan påverka. Sådana typer av 

aspekter bör inte inkluderas i en multikriterieanalys då analysen endast ska undersöka delar kopplade till 

design och prestanda hos system, det vill säga delar som är systemberoende. Andra faktorer utanför 

systemets design och prestanda är också intressanta för hur väl ett system fungerar i en kommun, men är 

aspekter som är möjligt at arbeta proaktivt med oavsett system och därför ska inte bedömningen i 

analysen baseras på sådana grunder.  

Figur 4. Exempel på hur kopplingar mellan aspekter som berör beslutet om nytt avfallssystem för småhus i en kommun kan ses. 
De enkelriktade pilarna representerar aspekter som är kopplade till eller påverkar andra aspekter men inte vice versa medan de 
blåa dubbelriktade pilarna representerar aspekter som påverkar varandra åt båda hållen.  
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Ett exempel på påverkansfaktorer utanför avfallssystemen är information och kommunikation kopplat till 

systemet. Detta är något som bland annat Mattsson, Berg och Clarkson (2003) samt Grodzińska-Jurczak, 

Tarabulła och Read (2003) tar upp. Tydlig information och god kommunikation är av stor vikt både vid 

implementeringen av ett avfallssystem och när systemet är i drift och används (Mattsson, Berg och 

Clarkson, 2003). Grodzińska-Jurczak, Tarabulła och Read (2003) studerar genomförandet av ett 

utbildnings- och informationsprogram för att uppnå en förbättrad avfallshantering och sortering från 

hushållens sida. De konstaterar att information är viktigt och kan förbättra hanteringen av avfall, men att 

informationen måste anpassas efter mottagaren. Både demografiska och geografiska faktorer har 

betydelse för hur information tas emot samt för hur väl ett system fungerar (Grodzińska-Jurczak, Tarabulła 

och Read, 2003; Mattsson, Berg och Clarkson, 2003; Dahlén et al., 2007).  

Antagandet att ett system som fungerar väl på en plats fungerar lika bra på en annan plats går inte att 

göra då det, bortsett från det som nämnts ovan, kan finnas stora skillnader i exempelvis infrastruktur, 

storlek på och utformning av bostadsområden eller lagar och regleringar (Mattsson, Berg och Clarkson, 

2003; Martinho et al., 2017). De lokala förutsättningarna kan skilja sig åt inte bara inom ett land utan även 

inom en kommun, rent av mellan områden i en stadskärna, vilket innebär att det sällan finns ett system 

som fungerar felfritt i samtliga fall (Grodzińska-Jurczak, Tarabulła och Read, 2003; Mattsson, Berg och 

Clarkson, 2003; Gallardo et al., 2012). Ett exempel på ett avfallssystem som fungerar likadant men 

presterar olika geografiskt är optisk sortering (färgsortering) i Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun och 

Örebro kommun. Eskilstunas insamlade fraktioner är något renare än Strängnäs och Örebros trots att 

systemet i sig fungerar likadant i de olika kommunerna1. 

Även om dessa påverkansfaktorer inte bör tas i beaktning i en multikriterieanalys är de viktiga att ta 

hänsyn till då de kan påverka de avfallssystem som kan användas som referens för bedömning. Detta ökar 

komplexiteten i multikriterieanalysen då de delar som ingår i analysen med stor sannolikhet kan påverkas 

av faktorer utanför systemet även om det inte syns tydligt i analysen. 

  

                                                           
1 Benny Björk och Göran Holmström, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB, studiebesök 19 mars 2018. 
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4 Metod 
I detta avsnitt följer en redogörelse för den metodprocess som använts i studien, steg för steg. 

Inledningsvis presenteras första steget, förstudie, därefter utveckling av multikriterieanalys, paketering av 

multikriterieanalys i form av multikriterieverktyg, tillämpning av verktyg och sist analys kring behov av 

vidareutveckling av multikriterieanalys samt verktyg. Analys av behov till vidareutveckling sker i avsnitt 

6.2 Verktygets användbarhet och 6.3 Verktygstesterna. Slutligen förs en diskussion kring metodval och val 

av källor. 

Att bedöma och jämföra avfallssystem för småhus på ett bra sätt kräver en strukturerad, transparent 

metod. Metoden ska kunna identifiera kärnan till att en utredning av olika system önskas utvärderas, det 

vill säga kunna identifiera mål och syfte med utredningen. Metoden behöver dessutom vara 

användarvänlig för att bli ett effektivt hjälpmedel till kommuner som står inför ett val av ett nytt 

avfallssystem till en- och fåfamiljshushåll. I framtagandet av metoden har en metodprocess följts, som 

illustreras nedan i Figur 5.  

Figur 5. Beskrivning av den metodprocess som följts för att ta fram ett bra tillvägagångssätt i arbetet mot att bedöma och jämföra 
avfallssystem för hushållsavfall från småhus. 
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Metodprocessen bestod inledningsvis av en Förstudie bestående av kartläggning och sammanställning av 

aspekter. Kartläggningen gjordes genom att studera vetenskapliga artiklar, rapporter från Avfall Sverige, 

kommuners beslutsunderlag inför val av nytt system för insamling och sortering av hushållsavfall från 

småhus samt genom att göra intervjuer med olika intressenter som berörs av avfallssystem på något sätt. 

Genom informationsinsamlingen kunde en lista av aspekter och delaspekter identifieras, som kan ses i 

Appendix 1: Kartläggning av aspekter. Efter kartläggningen sammanställdes aspekterna genom 

strukturering i olika Exceldokument där sammankopplingar mellan aspekter och olika beroenden 

undersöktes. Detta gjordes för att möjliggöra tydliga gränser mellan aspekterna så att dessa inte skulle 

överlappa varandra. Upprepningar var viktigt att plocka bort inför multikriterieanalysen så att system inte 

skulle kunna bedömas flera gånger inom samma delaspekt och därmed skapa felaktiga totala betyg.  

I nästa steg, Utveckling av multikriterieanalys, definierades samtliga delar i multikriterieanalysen. Ett 

översiktligt mål och sju syften definierades med utgångspunkt i Tekniska verken och Linköpings kommuns 

målbild gällande deras utredning av avfallssystem. Resurseffektivitet och att skapa goda förutsättningar 

för uppfyllnad av olika avfallsmål var av hög prioritet vid mål- och syftesformuleringen. Utifrån de 

kartlagda aspekterna skapades kriterier till analysen, som svarar till och hänger ihop med de uppsatta 

syftena. Dessa bröts sedan ned i mindre delar i form av indikatorer, som kan indikera hur väl olika system 

passar en kommun utefter mål, syften och kriterier. På så sätt skapades alltså ett antal indikatorer till varje 

kriterium. För att kunna utvärdera system inom dessa indikatorer krävdes en betygsskala, vilken 

definierades i fem steg (Mycket dåligt, Dåligt, Neutralt, Bra, Mycket bra). Till betygsskalan skrevs också 

betygskriterier, unika för varje indikator. Även en tillförlitlighetsbetygsskala togs fram i tre steg (+, ++, 

+++), som ska tala om hur säker beslutsfattaren är på de indikatorbetyg som tilldelas olika system. 

Dessutom skapades en modell för att sammanställa indikatorbetygen inom ett kriterium till ett 

kriteriebetyg, samt en modell för att vikta indikatorer inom samma kriterium mellan varandra. Viktningen 

gör sammanslagningen av indikatorbetyg till kriteriebetyg mer skräddarsydd till beslutsfattarens 

intressen. 

När alla steg i multikriterieanalysen var definierade önskades materialet göras mer lättillgängligt, varför 

det paketeras i ett multikriterieverktyg vilket beskrivs i Paketering av multikriterieanalys. Verktyget valdes 

att utvecklas i Excel eftersom det är en välkänd plattform att arbeta i och ett program författarna kände 

sig bekväma med. I verktyget skapades flikar för bedömning av system inom varje kriterium samt två 

resultatsidor bestående av ”oviktade” och viktade sammanställda kriteriebetyg. Verktygsutvecklingen 

skedde med externt stöd i form av återkoppling från en expertgrupp bestående av Tekniska verken, ett 

urval av aktörer från andra kommunala avfallsbolag samt en FNI-expert på FTI. Genom återkoppling från 

expertgruppen kunde olika formuleringar av bland annat indikatorer och betygskriterier förbättras och 

göras mer entydiga. Verktyget testades också genom känslighetsanalyser för att undersöka hur väl 

sammanställningen av indikatorbetyg till kriteriebetyg fungerade samt för att se att viktningen gick till 

som önskat.  

Nästa steg i metodprocessen var Tillämpning av multikriterieverktyg, där verktyget tillämpades av 

expertgruppen samt författarna. I detta steg skedde alltså själva bedömningen och jämförelsen av 

avfallssystem. Då inte alla system bedömdes av alla experter och då få experter förklarade hur de 

resonerat när de betygsatt system var resultaten från tillämpningen av verktyget svåra att tolka och dra 

slutsatser ifrån. En jämförelse gjordes ändå av hur experterna bedömt systemen och likheter och 

skillnader identifierades. Författarna diskuterade också resultatens tillförlitlighet och användbarhet 

sinsemellan och med Tekniska verken. 
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I sista steget, Analys av behov till vidareutveckling av multikriterieanalys och verktyg utvärderades 

användbarheten hos den utvecklade multikriterieanalysen samt multikriterieverktyget för beslutsfattare 

hos kommuner som önskar utreda olika avfallssystem för hushållsavfall från småhus i kommunen. 

Detaljerade beskrivningar av metodprocessens alla steg samt en diskussion om metoden följer i avsnitt 

4.1 till 4.5. 

4.1 Förstudie 

4.1.1 Kartläggning av aspekter 
Identifiering av intressanta aspekter att beakta inför val av avfallssystem för hushållsavfall från småhus 

gjordes genom litteratursökning, intervjuer, dokumentgranskning och intern workshop. 

Litteratursökningar gjordes bland både svenska och utländska studier och rapporter. De utländska 

studierna hittades främst genom sökningar i databasen Scopus där sökord så som ”waste collection 

system”, ”recycle” och ”Sweden” användes. Scopus användes då det är en omfattande databas med 

vetenskapliga tidskrifter, böcker och konferenshandlingar och ger en översikt över världens 

forskningsresultat inom många områden.  

Aspekterna från Avfall Sverige (2017a) samt från Avfall Sverige (2016) var i ett tidigt skede av denna studie 

utgångspunkten i arbetet. Efter vetskapen om Avfall Sveriges rekommendationer gällande de viktigaste 

aspekterna att beakta vid val av ett avfallssystem såg dock författarna att en vidare undersökning behövde 

göras för att ta reda på vad olika typer av intressenter som berörs av ett avfallssystem har för åsikter 

gällande viktiga aspekter att ta hänsyn till. Undersökningen kring betydande aspekter allokerade efter typ 

av intressent började med att författarna hade en brainstorm tillsammans där en stegvis analys gjordes 

kring vilka typer av aktörer som är involverade i ett avfallssystem, från att avfallet skapas till att det 

behandlas (förbränns eller materialåtervinns). Därefter antecknades alla typer av aspekter som varje 

intressent kan tänkas uppfatta viktig, samt vad dessa aspekter kan brytas ned i.  

Identifierade intressenter till ett nytt avfallssystem var följande: 

• Kunder 

• Entreprenörer inom avfallsinsamling  

• Leverantörer av avfallssystem  

• Allmänheten  

• Materialåtervinnare  

• Materialbolag/serviceorganisationer som verkställer producentansvaret  

• Aktuell kommun  

• Ägare av avfallssystem  

Efter att ha identifierat intressenterna kontaktades aktörer inom de flesta intressentkategorierna. 

Allmänheten och Aktuell kommun har inte efterforskats ytterligare i eftersom Tekniska verken har bra 

insyn i dessa perspektiv och även tar hänsyn till dessa intressenters intressen i sin granskning av 

betydande aspekter. Följande aktörer samlades muntlig information in från: Stångåstaden (kunder), Suez 

(entreprenör), PWS, San Sac och Optibag (leverantörer av system), Eskilstuna Energi & Miljö, 

Kristinehamns kommun, Norrköping Vatten och Avfall, SÖRAB, Telge Återvinning, VafabMiljö, Örebro 

kommun (kommuner och ägare av avfallssystem), Tekniska verken (ägare av avfallssystem och kunniga 

gällande allmänhetens och kommunens intressen) Stena Recycling och Svensk glasåtervinning 

(materialåtervinnare) och FTI (serviceorganisation och materialåtervinnare). Dessutom kontaktades 
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sakkunniga, som ansågs ha stor kunskap om avfallssystem, från Avfall Sverige och konsultbolagen Miljö- 

och avfallsbyrån, Sweco, Tyréns och Urban Earth Consulting. Avfall Sverige har, förutom de två rapporter 

som omnämns ovan, skrivit många andra rapporter där olika insamlings- och sorteringssystem utvärderas. 

Konsultbyråerna som kontaktats har arbetat med uppdrag där utredningar gjorts åt kommuner som 

önskat införa nytt avfallssystem. Information från de kontaktade samlades in via mail, telefonintervjuer 

och i vissa fall via fysiska möten, se Tabell 6 för detaljer. Fem aktörer som kontaktades har inte återkommit 

med svar. Dessa aktörer består av ett konsultbolag, en serviceorganisation för materialåtervinning, ett 

villaförbund (representant för kunder), en producent av renhållningsfordon samt en kommun. Då dessa 

aktörers branscher finns representerade bland de aktörer som intervjuats ger troligen inte bortfallet på 

fem aktörer en betydande skillnad för resultaten från intervjuerna.  

Tabell 6. Beskrivning av vilken typ av kommunikation som skett med olika aktörer inom olika intressentkategorier. Aktörer som 
märkts med ”kommunerfarenhet” är inte direkta intressenter av kommande avfallssystem utan har kontaktats för att samla in 
information och lärdomar kring deras egna system. Detsamma gäller de sakkunniga som inte är intressenter men däremot 
besitter god kunskap om olika typer av avfallssystem. 

Företag Typ av intressent Kontaktperson Kommunikationssätt 

Avfall Sverige Sakkunnig (rådgivare) Jon Nilsson-Djerf Telefon 

Eskilstuna Energi & 
Miljö 

Kommunerfarenhet Mikael Johansson 
Benny Björk, Göran 
Holmström  

Telefon 
Möte 

FTI Serviceorganisation Magnus Sandström Telefon 

Kristinehamn 
kommun 

Kommunerfarenhet Jan Mattsson Telefon 

Miljö- och 
avfallsbyrån 

Sakkunnig (konsult) Jörgen Leander Mail 

Norrköping Vatten 
och Avfall 

Kommunerfarenhet Anders Karlsson, Anna 
Ljungberg, Johanna 
Malm, Petter Åslund 

Möte 

Optibag Leverantör av system Stefan Holmertz Möte 

PWS Leverantör av system Magnus Westerholm Möte 

San Sac Leverantör av system Jonas Lindahl Möte 
SÖRAB Sakkunnig (tidigare 

planerings- och 
kommunikationschef) 

Ingrid Olsson Telefon 

Stena Recycling Materialåtervinnare Mårten Berbres Telefon 
Suez Entreprenör sophantering Heikki Salmiranta, 

Mats Lundsgård 
Telefon 
Telefon 

Svensk 
glasåtervinning 

Materialåtervinnare Peter Trimmel Telefon 

Stångåstaden Kunderfarenhet Malin Ribbenhed, 
Mikael Stenbäck 

Telefon 

Sweco Sakkunnig (konsult) Amanda Carlberg Telefon 
Tidigare Sweco-

konsult 
Sakkunnig (projektledare) Marie Castor Telefon 

Tekniska verken Ägare av system Interna 
projektgruppen 

Möte 
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Telge Återvinning 
(Södertälje) 

Kommunerfarenhet Marie Rönn-Salander Telefon 

Tyréns Sakkunnig (konsult) Sara Malmgren Möte 

Urban Earth 
Consulting 

Sakkunnig (konsult) Daina Millers-Dahlsjö Mail 

VafabMiljö (Sala 
kommun) 

Kommunerfarenhet Anna Boldt Telefon 

Örebro kommun Kommunerfarenhet Ola Eklöf Telefon 

 
Det finns både variation och likheter i vad olika intressenter anser är viktiga aspekter att beakta inför valet 

av insamlings- och sorteringssystem för småhus i en kommun. Mycket känns igen från specificeringarna 

av aspekter från kommuners beslutsunderlag i Tabell 3. De flesta intressenter anser att Ekonomi, 

Användarperspektiv, Insamlingsresultat och Etablerbarhet är betydande aspekter. Ingen av intressenterna 

är ensam med att nämna en viss aspekt. Den enda aspekten som inte nämns i Avfall Sveriges (2016) Guide 

#6, Avfall Sveriges (2017a) granskning av kommuners beslutsunderlag eller i granskade kommuners 

beslutsunderlag är Teknikbehov. I Appendix 2: Intressenters syn på betydande aspekter presenteras 

samtliga aspekter och specificeringar av dessa som aktörerna inom olika intressentgrupper uppgett. 

Sammanlagt sträcker sig de olika aspekterna nämnda i Tabell 3 och Appendix 2: Intressenters syn på 

betydande aspekter över många områden och innehåller många olika typer av specificeringar som delvis 

går in i varandra men också spretar åt olika håll. En fullständig sammanställning av hur kommuner, 

konsulter och olika intressenter beskrivit olika aspekter finns i Appendix 1: Kartläggning av aspekter. 

Aspektskartläggningen gav ett omfattande underlag kring vilka aspekter som är kopplade till valet av nytt 

avfallssystem.  

4.1.1.1 Intervjumetodik 

Initialt har alla personer som önskats intervjuas kontaktats via mail. I mailen har examensarbetet 

beskrivits kort följt av en förklaring till vad för information som sökts av den kontaktade (se Appendix 3: 

Exempelmail för exempel på hur mailen formulerats). Sökt information har varierat beroende på vilken 

typ av aktör som kontaktats. Från kommuner har beslutsunderlag, kundundersökningar och plockanalyser 

efterfrågats följt av förfrågan om intervju. Vid kontakt med sakkunniga, serviceorganisationer, kunniga 

inom kundperspektivet, entreprenörer och materialåtervinnare har framför allt personlig erfarenhet varit 

av intresse och därför har förfrågan om intervju varit centralt i mailen. När leverantörer av system 

kontaktats har förfrågan istället gjorts om möte/studiebesök, då det ansågs viktigt att författarna fick en 

tydlig bild av hur varje avfallssystem fungerar. Utöver mötena med systemleverantörerna bjöd även 

Eskilstuna, Norrköping, Tekniska verken och Tyréns in till möte. Studiebesöken till Eskilstuna respektive 

Norrköping möjliggjorde att få se de vanligast använda systemen för avfallsinsamling och -sortering på 

nära håll; optisk sortering respektive fyrfackssystemet. Det har även varit relevant att ha möten med 

Tekniska verken då examensarbetet sker i samarbete med bolaget. Tyréns kontor ligger i Linköping och 

det var därför möjligt att mötas personligen istället för att prata över telefon.  

Frågorna skickades inte ut till de kontaktade i förväg utan eftersökt information beskrevs istället endast i 

generella termer. Telefonsamtalen och mötena var av semistrukturerad karaktär och intervjupersonerna 

fick prata fritt utifrån frågorna. Alla de intervjuade fick frågor om sin roll på deras arbetsplats samt vad för 

aspekter som är viktiga att beakta inför val av ett avfallssystem, vad för aspekter som den aktuella 

intressenten/aktören värdesätter beaktas vid val av system och vad för aspekter som är viktiga att ha med 

i värderingen av system utifrån ett resurseffektivitetsperspektiv. Alla intervjuade blev även tillfrågade om 
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de önskade vara anonyma i examensrapporten, om de kunde kontaktas igen för kompletterande frågor 

och om de var intresserade av att ta del av den färdiga examensrapporten. Till de intervjuade 

kommunerna ställdes dessutom frågor om erfarenhet av det insamlings- och sorteringssystem de 

använder för villor inklusive för- och nackdelar, vad de största skillnaderna blivit efter införande av utökat 

FNI-system, hur framtaget beslutsunderlag sett ut och vad för kriterier som togs hänsyn till vid bedömning 

av avfallssystem, eventuellt hur olika undersökningar gått till, vad som varit drivande till att ett utökat 

fastighetsnära system för villor införts, huruvida uppsatta mål nåtts med det nya avfallssystemet och vad 

för gensvar systemet fått av användarna. Intervjuade systemleverantörer fick utöver de allmänna frågorna 

ovan även tekniska, prestanda- och resultatrelaterade frågor om det system de levererar samt vilka för- 

och nackdelar som finns med systemet. De fick även frågor om vilka förutsättningar som behövs för att 

systemet ska fungera bra och vad för feedback avfallssystemet fått av kommuner och användare. 

Konsulterna fick frågor om hur de genomfört utredningar där avfallssystem jämförts. Sakkunnig från Avfall 

Sverige fick frågor om innehåll i Avfall Sveriges Guide #6 och Rapport 2017:22 Beslutsunderlag för 

införande av nya insamlingssystem. Kartläggning och analys. Materialåtervinnarna och 

serviceorganisationen tillfrågades vad för krav de har på ingående material och eventuella 

systempreferenser. Entreprenörer fick arbetsmiljörelaterade frågor samt frågor om eventuella 

systempreferenser. De kundkunniga tillfrågades om kundintressen kopplade till avfallshantering. 

Under genomförandet av intervjuerna har en av författarna lett samtalet och ställt frågor medan den 

andra författaren har antecknat i ett sammanställningsdokument. Den samtalsledande har gjort mindre 

anteckningar, men primärt fokuserat på att ställa frågor och följdfrågor. Den som antecknat har fått 

möjlighet att ställa följdfrågor i de fall sådana har uppkommit. Författarna varierade sinsemellan att 

intervjua och anteckna, dock inte under samma intervju. Efter samtalen skickades sammanställning per 

mail till den intervjuade för korrekturläsning och validering.  En del kommentarer kom in vid dessa tillfällen 

varav sammanställningsdokumenten rättades till. Ingen ljudupptagning har gjorts vid någon intervju dels 

då detta förfarandesätt som beskrivits ovan ansågs vara tillräckligt för att fånga upp den information som 

söktes under intervjutillfällena och dels då möjlighet till följdfrågor och förtydliganden i efterhand har 

varit möjliga i samtliga fall. 

4.1.2 Sammanställning av aspekter 
För att sammanställa all insamlad information om aspekter sorterades de upp i ett Excelark, där aspekter 

placerades i kolumnerna och de olika källorna i rader. De olika typerna av källor var kommuners 

beslutsunderlag, intervjuer med intressenter, vetenskapliga studier och rapporter från Avfall Sverige. I 

varje cell till en källa och aspekt matades specificeringen av aspekten in. I Figur 6 kan ett urklipp av en del 

av Excelarket ses som visar dess utformning och upplägg. 
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Figur 6. Beskrivning av hur sammanställning av aspekter utformats. Figuren visar endast en del av de aspekter och källor som 
sammanställts. 

Efter att Exceldokumentet med aspekter sammanställts (enligt Figur 6) omstrukturerades informationen 

i ett nytt Excelark för att tydligare lista hur varje aspekt specificerats av de olika källorna. I det nya 

Excelarket urskildes alla ”delaspekter” som samlats in som på något sätt beskrev aspekten eller var direkt 

kopplad till den. Med denna sammanställning kunde mönster upptäckas i form av hur källor beskrivit 

aspekter samt frekvens av särskilt använda ord och termer. Vid varje delaspekt dokumenterades vilken 

typ av källa som nämnt denna för att behålla kontroll över vem som uppgett vad. De identifierade 

delaspekterna jämfördes sedan med de som författarna själva identifierat under den tidigare beskrivna 

brainstormsessionen. Frekvent angivna delaspekter ansågs särskilt intressanta då dessa med stor 

sannolikhet kunde vara passande att inkludera i multikriterieanalysen. När fler källor av olika typ bekräftar 

samma information (s.k. triangulering) fås en starkare indikation till att informationen är korrekt (Rouse 

och Harrison, 2015). I denna studie har datatriangulering skett genom att data samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer, litteratursökning samt dokumentstudier och där resultaten från dessa typer 

av informationsinsamling jämförts för att urskilja intressant och relevant kunskap från irrelevant 

datainsamling. Då intervjuerna har genomförts med personer från olika branscher har indikatorer som 

bekräftats av många intervjuer (men samma typ av källa) också ansetts relevanta för 

multikriterieanalysen. I Figur 7 ses ett urklipp från Exceldokumentet. 
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Figur 7. Beskrivning av hur aspekter strukturerats upp i delaspekter, där källa till nämnd delaspekt har dokumenterats. I figuren 
kan ses att varje aspekt har en egen flik (längst ner i bild) vilken innehåller de delaspekter som olika källor beskrivit aspekten med. 

Med kunskap om delaspekter behövdes sedan en sortering och rensning av delaspekterna göras gällande 

delaspekter som förekom inom flera aspekter eller som i princip var specificerade på samma sätt. Detta 

gjordes genom att färgkoda delaspekter som handlade om samma sak i en ny flik, se Figur 8. Delaspekter 

som förekom på fler ställen placerades under endast den aspekten där specificeringen ansågs passa bäst 

och rensades bort under övriga aspekter. På så sätt kunde antal delaspekter förminskas och aspektslistan 

göras mer koncis.  

 



29 
 

 

Figur 8. Överblick av färgkodningen av delaspekter i ett Excelark. Huvudsyftet med figuren är att visa en överblick över hur 
sorteringen och urvalet av delaspekter gjorts i praktiken, därmed är inte texten i figuren av stor relevans för förståelsen. Via 
färgkodningen kunde delaspekter som var specificerade på samma sätt identifieras och på så sätt kunde den totala listan med 
delaspekter förminskas genom att ta bort upprepningar.  

4.2 Utveckling av multikriterieanalys 
Utvecklingen av multikriterieanalysen har mestadels följt den generella processen som beskrivs i avsnitt 

3.3 Multikriterieanalys. Inspiration har också hämtats från Feiz och Ammenbergs (2017) 

multikriterieanalys av substrat för biogasproduktion.  

Processen för utvecklingen av multikriterieanalysen har sett ut som följande: 

1. Definition av mål med multikriterieanalysen samt precisering av beslutsfattare 

2. Definition av syften där dessa gjorts så specifika och konsekvensinriktade som möjligt 

a. Identifiering av kriterier som kan svara på syftena 

i. Nedbrytning av kriterierna i konkreta och om möjligt mätbara indikatorer 

3. Definition av betygsskala för indikatorbetyg 

a. Framtagning av betygskriterier gällande vad som krävs av ett system för att få ett visst 

betyg inom varje indikator 

4. Definition av betygsskala för tillförlitlighetsbetyg 

a. Framtagning av betygskriterier gällande vad för underlag/typ och antal källor som krävs 

för att tilldela ett indikatorbetyg ett visst tillförlitlighetsbetyg 

5. Framtagning av modell för att sammanväga indikatorbetyg till totalbetyg för respektive kriterium 

6. Framtagning av modell för att vikta indikatorer mellan varandra inom respektive kriterium 

Kommande delkapitel beskriver mer i detalj de olika stegen i utvecklingen av multikriterieanalysen som 

listats ovan. 

Processen att ta fram syften, kriterier och indikatorer har till stor del varit iterativ då det varit lättare att 

utvärdera uppsatta syften när kriterierna definierats, och på samma sätt lättare att utvärdera kriterierna 

när indikatorerna definierats. Det har varit viktigt att tydligt definiera gränser mellan kriterier och att 
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beskriva hur dessa är sammankopplade. Kriterierna ska inte gå in i varandra, men kan samtidigt inte helt 

separeras. Exempelvis finns en sammankoppling mellan Ekonomi och Flexibilitet & Etablerbarhet, då 

ekonomi alltid kommer påverka vad för system som kan etableras och hur det kan förändras. Kriteriernas 

indikatorer ska dock inte behandla samma områden då detta skulle leda till dubbelräkning i 

multikriterieverktyget och potentiellt felaktig påverkan på sammansatta betyg. När det upptäckts att 

indikatorer delvis berört samma område har de därför omdefinierats.  

Under utvecklingen av multikriterieanalysen har datainsamlingen till största del skett kvalitativt. En 

kvalitativ metodik kan användas för att studera många typer av områden och syftar till att få en djup 

förståelse för en verklig situation (Yin, 2013, 2016). Exempel på metoder för kvalitativ datainsamling är 

intervjuer och dokumentgranskning (ibid.). Yin (2016) lyfter vikten av transparens, systematik och 

tillförlitlighet till insamlat material för att studien ska bli trovärdig. Att en kvalitativ metod valts i denna 

studie grundar sig i att det studerade området; utökat system för insamling och sortering av hushållsavfall 

från småhus, är ett ämne som bör studeras i den kontext avfallssystemet kommer att användas. Av denna 

anledning har olika perspektiv kopplade till avfallssystem sökts för att ge en djup förståelse för ämnet och 

för att kunna hitta de väsentliga kriterier som behöver vara uppfyllda för att ett avfallssystem ska fungera 

tillfredsställande för samtliga berörda parter.  

4.2.1 Definition av mål och beslutsfattare 
Målet med multikriterieanalysen har varit att:  

Tekniska verken ska med välgrundat underlag kunna välja det mest passande utökade avfallssystemet för 

insamling och sortering av hushållsavfall från villor i Linköping. Resurseffektivitet ska vara av hög prioritet 

i valet och goda förutsättningar ska skapas för att uppfylla europeiska, nationella och regionala avfallsmål.  

Fokus i utvecklingen av målet ovan har varit att få målet att reflektera anledningen till att en 

multikriterieanalys görs, vilket i förenklade termer är att finna det mest passande avfallssystemet för 

hushållsavfall från småhus i Linköpings kommun. Dessutom utses resurseffektivitet som en hög prioritet i 

beslutet. Detta begrundar sig i Tekniska verkens vision om att bygga världens mest resurseffektiva region 

(Tekniska verken AB, 2017b), något som är återkommande även i Linköpings kommuns (2011) avfallsplan 

där ett flertal mål i planen kan kopplas till resurseffektivitet, enligt författarnas egen tolkning.  

Tekniska verken definierar resurseffektivitet som att använda de tillgångar som finns, t.ex. arbetskraft, 

tid, pengar, lokaler, naturtillgångar, råvaror, energi och kunskap på ett bra sätt (Tekniska verken AB, 

2017b) vilket fortfarande är en bred definition av begreppet. I det förstudieprojekt som genomförs av 

Tekniska verken är målet att ta fram ett insamlings- och sorteringssystem som bidrar till en hög 

servicegrad och samt en resurseffektiv materialanvändning genom att följa avfallshierarkin (Tekniska 

verken AB, 2017a). 

Förutom Tekniska verkens vision har även multikriterieanalysens mål baserats på den formulerade 

målbilden som interna projektgruppen för förstudieprojektet på Tekniska verken arbetar med (se avsnitt 

2.2 Linköpings kommun och Tekniska verken). Projektgruppens målformulering har fokus på hög 

servicegrad och resurseffektiv materialanvändning. Båda dessa är två faktorer som berörs av varsitt 

kriterium i multikriterieanalysen. Till multikriterieanalysens mål ville författarna dock lägga till en annan 

viktig dimension till att intresse för ett nytt avfallssystem för villor finns hos Tekniska verken, nämligen 

den politiska påtryckningen i form av avfallsmål på olika politiska nivåer. De olika avfallsmålen har inte 

direkt påverkan på vilket avfallssystem som är mest passande för Linköpings kommun vilket är 



31 
 

anledningen till att dessa avfallsmål inte är uttryckta i kriterier eller indikatorer i analysen. Avfallsmålen 

har dock stor inverkan till att ett utökat avfallssystem efterfrågas varav det är passande att inkludera 

avfallsmålen i multikriterieanalysens mål. Mer specifikt vilka mål som syftas på kan ses i Tabell 1. 

Beslutsfattarna i multikriterieanalysen är framför allt interna projektgruppen på Tekniska verken, men då 

även en expertgrupp och författarna gjort bedömningar av system genom multikriterieverktyget så är 

även dessa aktörer beslutsfattare i multikriterieanalysen. 

4.2.2 Definition av syften 
Sju syften definierades som ansågs, om dessa skulle uppfyllas, tillsammans motsvara målet med 

multikriterieanalysen. Stort fokus lades på att koncentrera syftena på resurseffektivitet och goda 

förutsättningar till avfallsmåluppfyllnad på olika politiska nivåer. De baserades också på den mest 

relevanta och den mest frekvent angivna informationen som olika källor beskrivit som viktiga aspekter 

kopplade till val av avfallssystem för småhus, utefter sammanställningen av aspekter som illustreras i Figur 

7. De sju syftena formulerades som följande: 

1. Avfallsinsamlingen och -sorteringen ska passa både dagens och morgondagens villahushåll, där 

systemet är lätt att implementera och flexibelt för dagens och framtidens behov. 

2. Systemen för insamling och sortering av avfall ska ske med ett så litet materielbehov som möjligt 

där det är fördelaktigt om befintlig materiel och anläggning(ar) kan användas. (Materiel: kärl, 

påsar, fordon, maskiner m.m.). 

3. Systemet för avfallsinsamling ska uppnå hög användningsgrad och kundnöjdhet samt inge hög 

servicenivå till användarna. 

4. All personal i avfallssystemet ska arbeta under goda arbetsförhållanden och med hög 

driftsäkerhet. Hämtningspersonal ska med enkelhet kunna samla in hushållsavfall. 

5. Avfallssystemet ska vara energieffektivt i drift, där framför allt fossila energianvändningen från 

insamling och sortering hålls minimal, men där även den förnyelsebara energianvändningen 

hålls så låg som möjligt. 

6. Avfallssystemet ska uppnå hög utsorteringsgrad av materialåtervinningsbart avfall och 

matavfall, samt sorterat material ska vara av hög kvalitet. 

7. Avfallssystemet ska kunna operera på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt uppfylla 

resterande syften. God säkerhet i kalkyleringar av investeringskostnader och rörliga kostnader 

ska finnas. 

Definition av syften skedde iterativt där ändringar flera gånger krävdes, mycket till följd av att 

omfattningen hos multikriterieanalysen skulle behållas greppbar och på en användarvänlig nivå. 

Förändringar gjordes också på grund av avgränsningar från yttre faktorer som inte har direkt koppling till 

implementering, användning eller prestanda hos avfallssystem (de tre kategorierna) utan mer koppling 

till beslut om att införa ett avfallssystem. Exempelvis övervägdes att ha ett ytterligare syfte som 

behandlade måluppfyllnad gällande europeiska, nationella och regionala avfallsmål. Detta valdes senare 

bort då författarna identifierade att avfallsmål påverkar kommuners intresse i att undersöka utökade 

avfallssystem för hushållsavfall från småhus, snarare än att det påverkar just vilket system som är 

lämpligast att välja. Eftersom MKA:n ska skapa beslutsunderlag gällande bedömning och jämförelse av 

avfallssystem och inte underlag avseende om att det är motiverat att skaffa ett nytt system, passade alltså 

inte avfallsmål att forma som ett syfte.  
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Efter författarnas definition av syften diskuterades dessa med projektledare från Tekniska verkens interna 

projektgrupp för att med säkerhet veta att de uppsatta syftena stämde överens med projektgruppens syn 

på syften med ett nytt avfallssystem.  

4.2.3 Urval av aspekter till kriterier, indikatorer och stödindikatorer 
När kriterier för multikriterieanalysen definierades gjordes detta med fyra olika utgångspunkter: 

• Kriterierna skulle matcha syftena på så sätt att uppfyllda kriterier skulle innebära fullgjorda syften  

• Varje syfte skulle matchas med ett kriterium, i enighet med metodiken i en MKA 

• Inspiration togs från de kartlagda aspekterna där endast information som matchade syftena 

användes 

• Alla typer av aspekter som inte berörde systemet inom implementering, användning eller 

prestanda ansågs som utomstående aspekter irrelevanta för just valet av avfallssystem och 

uteslöts därför 

Med dessa utgångspunkter kunde ett urval göras från den omfattande aspektskartläggningen till val av 

sju kriterier. Efter att kriterier definierats kunde kriterierna brytas ned i indikatorer. Indikatorernas mening 

är att de ska konkretisera exakt vad som behöver vara tillfredsställt för att delar av ett kriterium ska 

uppfyllas. När indikatorerna skapades var det en stabil grund att utgå från Exceldokumentet beskrivet 

med Figur 8 och dokumentet fungerade även som checklista för att se till att inte essentiell information 

kopplat till val av avfallssystem skulle gå förlorad och därmed bli exkluderad från MKA:n. Flera av de 

kriterier som valdes att inkluderas i multikriterieanalysen har någon form av relation och koppling, men 

dess indikatorer är tillräckligt separerade för att inte resultera i dubbelräkning. 

Då kriterierna och indikatorerna var tvungna att hållas så få som möjligt för att bevara 

användarvänligheten i multikriterieverktyget behövde en hel del aspekter och delaspekter exkluderas från 

analysen. Besluten om vad som var relevant och inte styrdes i princip helt av vad de uppsatta syftena 

handlade om. Om ingen stark koppling kunde ses mellan något av syftena och aspekterna eller 

delaspekterna ansågs detta indikera att dessa inte var relevanta för multikriterieanalysen. Hänsyn togs 

dock till hur många som nämnt olika delaspekter och om någon av dem var väl omtalad men inte ansågs 

direkt beskriva något av kriterierna formades delaspekten till stödindikator i verktyget. Stödindikatorerna 

är inte med och påverkar utgången av betygsättningen i multikriterieanalysen, men är ändå med i 

verktyget för att påminna användaren om att det finns ytterligare indikatorer som kan vara värda att 

beakta i valet av avfallssystem.  

Formulering av syften, kriterier, indikatorer och stödindikatorer finns redovisade och mer i detalj 

beskrivna i kommande sju tabeller, Tabell 7 till Tabell 13: 

Tabell 7. Syfte och kriterium 1 med tillhörande indikatorer med beskrivningar samt stödindikator. 

Syfte 1: Avfallsinsamlingen och -sorteringen ska passa både dagens och morgondagens villahushåll, 
där systemet är lätt att implementera och flexibelt för dagens och framtidens behov. 

Kriterium 1: Etablerbarhet och flexibilitet 

Indikator Beskrivning 

Anpassbarhet av 
antal fraktioner 

Hög anpassbarhet av antal fraktioner innebär att implementerat nytt avfallssystem enkelt 
kan lägga till nya fraktioner för insamling utan att kräva större ytterligare investeringar 
materiellt eller kostnadsmässigt, lång implementeringstid eller stor informationskampanj 
kring detta. 
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Anpassbarhet av 
typ av fraktioner 

Hög anpassbarhet av typ av fraktioner innebär att implementerat, nytt avfallssystem ska 
klara att lägga till fraktioner med olika egenskaper gällande form och densitet, där även 
insamlingssystemet klarar av att hantera insamlingen av fraktionen utan att förstöra dess 
kvalitet. Detta ska vara möjligt utan att stora investeringar materiellt, tids-, informations- 
eller kostnadsmässigt behövs. 

Anpassbarhet 
utifrån förändring 
av fraktioners 
volymer 

Hela det implementerade avfallssystemet, insamling såväl som sortering, ska vara av 
sådan karaktär att det kan hantera förändringar i inkommande fraktioners volymer utan 
att försämra kvaliteten på hanteringen. Anpassning av avfallssystemet ska kunna ske 
inom rimliga gränser gällande kostnads- och tidsåtgång. 

Kompatibilitet med 
nuvarande system 
och stadsbild 

Det nya insamlingssystemet behöver vara kompatibelt med det nuvarande insamlings-
systemet för mat- och restavfall från småhus samt insamlingssystemet för mat-, rest- och 
förpackningsavfall från flerfamiljshus. Eventuellt nuvarande sorteringssystem ska kunna 
nyttjas även i nya avfallssystemet. Insamlingen i nya systemet ska fungera väl och 
framkomligheten för insamlingsfordonen vara god i alla områden där potentiella 
abonnemangskunder finns. Yt- och markbehov som nya avfallssystemet kräver ska kunna 
tillgodoses. 

Stödindikator Beskrivning 

Implementeringstid Tiden det tar att implementera avfallssystemet bör också beaktas inför val av 
avfallssystem. Ett system som har en lång implementeringstid kan eventuellt bli 
inaktuellt, beroende på vilka behov och krav kommunen har. 

 

Tabell 8. Syfte och kriterium 2 med tillhörande indikatorer med beskrivningar samt stödindikator. 

Syfte 2: Systemen för insamling och sortering av avfall ska ske med ett så litet materielbehov som 
möjligt där det är fördelaktigt om befintlig materiel och anläggning(ar) kan användas. (Materiel: kärl, 
påsar, fordon, maskiner m.m.). 
Kriterium 2: Miljöpåverkan från materielbehov 

Indikator Beskrivning 

Miljöpåverkan från 
materielbehov vid 
införande 

Materielbehovet vid implementering av avfallssystemet ska vara så litet som möjligt, 
innebärande att materiella investeringar i anläggning(ar), fordon, kärl m.m. ska inte vara 
större än nödvändigt. 

Miljöpåverkan från 
materielbehov vid 
drift 

Materielbehovet vid drift ska vara så litet som möjligt, innebärande att materiel som 
förbrukas av avfallssystemet, exempelvis i form av påsar eller från underhåll av maskiner, 
fordon eller kärl, ska vara minimalt. 

Stödindikator Beskrivning 

Rättdimensionerad 
materielanvändning 

Hur och i vilken grad materiel i avfallssystemet används kan vara intressant när 
avfallssystem utvärderas. Exempel på detta är fyllnadsgrad i kärl och bilar, huruvida 
systemets komponenter är överdimensionerade så att del av systemet förblir outnyttjat 
eller om det är rätt dimensionerat.  

Användning av 
återanvänt eller 
återvunnet material 
vid nytillförsel av 
materiel 

Nytillfört materiel som används i avfallssystemet, exempelvis kärl och plastpåsar, bör i 
största möjliga mån vara återanvänt eller av återvunnet material för en bättre 
miljöprestanda av avfallssystemet. 

Återanvändning 
och återvinning av 
uttjänad materiel 

Materiel från tidigare avfallssystem som inte är av nytta i nya avfallssystemet bör i hög 
utsträckning kunna återanvändas eller materialåtervinnas för en bättre miljöprestanda av 
avfallssystemet. 
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Tabell 9. Syfte och kriterium 3 med tillhörande indikatorer med beskrivningar samt stödindikator. 

Syfte 3: Systemet för avfallsinsamling ska uppnå hög användningsgrad och kundnöjdhet samt inge hög 
servicenivå till användarna. 
Kriterium 3: Kundperspektiv 

Indikator Beskrivning 

Lätt att förstå och 
pedagogiskt 
system  

Det ska vara intuitivt för kunder att förstå hur de ska använda insamlingssystemet och 
hur sortering ska gå till, bland annat genom pedagogiska märkningar och färgval. 

Närhet och 
tillgänglighet till 
avyttring av avfall   

Avståndet till hushållens avlämningsplats av avfall ska vara så pass kort att det inte 
kommer upplevas som ett hinder för användande av insamlingssystemet. Inte heller 
tidsåtgången för sortering ska upplevas som ett hinder till att använda 
insamlingssystemet. Det är en stor fördel om insamlingssystemet har hämtning av både 
restavfall, matavfall, samtliga förpackningsfraktioner inom producentansvaret och 
tidningar på samma plats för att förenkla tillgängligheten för kunder. 

Krav på 
mellanlagring  

Krav på kunders mellanlagring både i och utanför hemmet i form av utrymmesbehov ska 
inte upplevas för kunderna som ett hinder för användning av insamlingssystemet. 

Stödindikator Beskrivning 

Abonnemangs-
kostnad 

Kostnad för abonnemang i avfallssystemet bör vara inom rimliga gränser och fördelaktigt 
är om det finns prognoser om en tillräckligt hög betalningsvilja hos potentiella kunder. 

Störningar i form av 
ljud och lukt: 

Insamlingssystemet bör inkludera sätt att hantera och minimera störningar vid insamling i 
bostadsområden, så som störningar i form av ljud vid tömning eller lukt från kärl. 

 

Tabell 10. Syfte och kriterium 4 med tillhörande indikatorer med beskrivningar. 

Syfte 4: All personal i avfallssystemet ska arbeta under goda arbetsförhållanden och med hög 
driftsäkerhet. Hämtningspersonal ska med enkelhet kunna samla in hushållsavfall. 
Kriterium 4: Arbetsmiljö 

Indikator Beskrivning 

Person- och 
driftsäkerhet 

Hämtnings- och sorteringspersonal ska kunna arbeta under arbetsförhållanden där de 
inte riskerar att äventyra person- eller driftsäkerheten i avfallssystemet. 
Hämtningspersonal ska på ett välfungerande sätt kunna framföra insamlingsfordon samt 
kunna nå avfallskärl med enkelhet. 

Fysisk belastning Personal i avfallssystemet ska kunna arbeta under ergonomiskt goda förhållanden där 
tunga lyft och långa dragsträckor ska vara minimala. 

 

Tabell 11. Syfte och kriterium 5 med tillhörande indikatorer med beskrivningar. 

Syfte 5: Avfallssystemet ska vara energieffektivt i drift, där framför allt fossila energianvändningen 
från insamling och sortering hålls minimal, men där även den förnyelsebara energianvändningen hålls 
så låg som möjligt. 
Kriterium 5: Miljöpåverkan från energianvändning i drift 

Indikator Beskrivning 

Energianvändning 
från insamlings-
transporter 

Transporter för att samla in avfall ska i största möjliga mån vara oberoende av fossila 
drivmedel och fordonen som används ska vara bränslesnåla. Hämtningsfrekvensen ska 
vara så låg och körsträckorna så korta som möjligt. Hämningen ska kunna samköras med 
annan avfallshämtning. 
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Energianvändning 
från personbils-
transporter 

Insamlingssystemet ska skapa förutsättningar där privatpersoner behöver göra så få 
privata resor som möjligt för att bli av med förpackningar och tidningar. 

Energianvändning 
från sortering 

Energianvändningen vid sortering och eftersortering av avfall ska vara minimal. Den 
energi som används ska i största möjliga mån vara fossilfri. 

 

Tabell 12. Syfte och kriterium 6 med tillhörande indikatorer med beskrivningar samt stödindikator. 

Syfte 6: Avfallssystemet ska uppnå hög utsorteringsgrad av materialåtervinningsbart avfall och 
matavfall, samt sorterat material ska vara av hög kvalitet. 
Kriterium 6: Insamlingsresultat 

Indikator Beskrivning 

Utsorteringsgrad av 
matavfall och 
förpackningar och 
minskade volymer 
restavfall 

Utsorteringen av förpackningar och matavfall ska enligt prognoser kunna förbättras 
mycket. Rejekt som uppkommit i hanteringen av avfallet ska vara mycket lågt. 
Restavfallet ska kunna minska i volym till följd av mer utsorterat material från avfallet. 

Kvalitet (matavfall 
och förpackningar)  

Renheten i utsorterade fraktioner och matavfall ska med hög sannolikhet kunna nå 
materialåtervinnarnas krav på kvalitet med god marginal. 

Möjlighet till 
kontroll av 
sortering  

Insamlingssystemet är utformat på ett sådant sätt att transparens skapas gällande 
hushållens sortering och hämtningspersonal kan lätt kontrollera att sortering sker 
korrekt. 

Stödindikator Beskrivning 

Mängd insamlat 
material 

Det kan vara intressant vid bedömning av avfallssystem att titta på vilken potential 
avfallssystemet har gällande mängd insamlat avfall av olika fraktioner. Det kan vara 
intressant att titta på varje avfallsfraktion för sig, då ett system kan ha god potential att 
samla in mycket av en viss fraktion men sämre möjligheter till att samla in stora mängder 
av en annan. 

 

Tabell 13. Syfte och kriterium 7 med tillhörande indikatorer med beskrivningar. 

Syfte 7: Avfallssystemet ska kunna operera på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt uppfylla 
resterande syften. God säkerhet i kalkyleringar av investeringskostnader och rörliga kostnader ska 
finnas. 
Kriterium 7: Ekonomi 

Indikator Beskrivning 
Säkerhet gällande 
kalkylerad 
investeringsnivå  

Investering gällande anläggning, utbyggnad, lokal, mark, materiel så som kärl och fordon 
samt eventuell lagringskostnad för förvaring av kärl och dylikt ska kunna beräknas med 
tillräckligt hög säkerhet. Även eventuella framtida nyinvesteringar som avfallssystemet 
kommer kräva ska kunna kalkyleras med tillräckligt hög säkerhet. 

Säkerhet gällande 
kalkylerade rörliga 
kostnader 

Rörliga kostnader gällande drift och underhåll, av exempelvis anläggning och fordon, ska 
kunna beräknas med tillräckligt hög säkerhet. 

Årliga kostnader   Fasta och rörliga kostnader i form av bland annat avskrivningar och ränta på 
investeringar, driftkostnader (så som kostnader för transporter, sortering och eventuell 
eftersortering), kostnader för systemunderhåll inkl. anläggningsunderhåll, markunderhåll, 
löner, distribution av påsar, lokalhyror och andra kostnader ska kunna finansieras. 
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Vid jämförelse med de kartlagda aspekterna (se Appendix 1: Kartläggning av aspekter) minskades alltså 

omfattningen från 13 aspekter till sju kriterier. Likheter finns mellan aspekterna och kriterierna. 

Kriterierna Etablerbarhet och flexibilitet, Kundperspektiv, Arbetsmiljö, Insamlingsresultat och Ekonomi 

finns även med i aspektslistan med samma namn. Etablerbarhet och flexibilitet ansågs hänga ihop med 

varandra så pass mycket att det sågs som bättre att slå ihop de två till ett kriterium. Aspekten miljö valdes 

att delas upp i två kriterier: Miljöpåverkan från materielbehov och Miljöpåverkan från energianvändning 

i drift. Detta gjordes då det ansågs befogat att ge undersökningen av miljöpåverkan stor plats i MKA:n då 

en del av målformuleringen är att fokus ska ligga på resurseffektivitet. Dessutom är miljöpåverkan från 

materielbehov och energianvändning två relativt olika delar av miljöaspekten, som är rimliga att bedöma 

var för sig. Jon Nilsson-Djerf påpekar att det utifrån ett resurseffektivitetsperspektiv är viktigast att 

bedöma avfallssystem inom Insamlingsresultat och Miljö2. Utöver detta lyfter Nilsson-Djerf Ekonomi som 

en mycket avgörande aspekt för val av system2. Detta stärker besluten om att forma dessa tre aspekter 

till olika kriterier.  

Några aspekter har inte gjorts om till kriterier men delar av aspekterna återvinns fortfarande i de 

formulerade kriterierna. Driftsäkerhet samt säkerhet för allmänheten finns delvis med i kriteriet 

Arbetsmiljö, dock med ett perspektiv av hur personalens arbetssätt kan påverka drift- och 

personsäkerheten. Några delaspekter under driftsäkerhet berör delvis andra aspekter, exempelvis behov 

av underhåll som också är en kostnadsfråga och därmed inkluderad i kriteriet Ekonomi. Enligt Nilsson-

Djerf är driftsäkerhet, säkerhet för allmänheten och arbetsmiljö tre aspekter som inte är lika viktiga att 

utvärdera system inom för etablerade och beprövade system då dessa redan fungerar väl inom 

aspekterna2. Författarna valde trots detta att inkludera Arbetsmiljö som ett kriterium då olika system, 

även om de lever upp till tillräckligt bra arbetsförhållanden, kan medföra mer eller mindre trivsam 

arbetsmiljö. 

Även delaspekten livslängd för komponenter i system kan återfinnas under Miljöpåverkan från 

materielbehov. Aspekten logistik ansågs vara tätt kopplad till Miljöpåverkan från energianvändning i drift 

och delaspekter under logistik som berörde energianvändning integrerades därför med det kriteriet. 

Kostnader för logistik finns också inkluderade under kriteriet Ekonomi. 

Ett fåtal aspekter betraktade författarna som faktorer utanför avfallssystemen. Där ingår juridik, 

administration och teknikbehov. Juridik och administration är aspekter som berör alla system oavsett hur 

implementering, användning och prestanda i systemet ser ut. De skillnader mellan system som finns inom 

juridik och administration ansågs vara så pass små att de inte var relevanta att ta med i MKA:n. Det finns 

även många andra faktorer som kan påverka hur pass väl juridiska och administrativa aspekter fungerar i 

ett system som inte beror på själva systemet, exempelvis påverkar arbetssätt och rutiner mycket. 

Delaspekterna under teknikbehov ansågs främst handla om framtida möjligheter och lösningar på 

avfallshanteringen och var för diffusa och löst sammankopplade till avfallssystemen att teknikbehov inte 

passade att ta med som ett kriterium.  

4.2.4 Definition av indikatorbetyg och betygskriterier 
En betygsskala har valts med avseende att göra bedömningen av avfallssystemen så objektiv som möjligt. 

Betygsskalan består av de fem stegen Mycket dåligt, Dåligt, Neutralt, Bra och Mycket bra. Fem steg valdes 

då det ansågs vara tillräckligt många val utan att ge ansträngande många alternativ för beslutsfattaren. 

                                                           
2 Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige, telefonintervju 23 februari 2018. 
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Tre steg ansågs inte kunna skapa tillräckligt mycket variation och fyra steg valdes bort då det tvingar 

användaren till att ställa sig positiv eller negativ till system i betygsättningen. En skala med steg beskrivet 

i ord, istället för exempelvis steg bestående av siffror, anses av författarna vara mer passande för 

bedömningar av mer subjektiv karaktär vilket bedömningarna av indikatorerna och kriterierna i verktyget 

är. Många av indikatorerna och kriterierna kommer kräva subjektiva bedömningar då inga absoluta 

mätvärden är möjliga att ta fram för dem. Vid bedömning av exempelvis indikatorn Lätt att förstå och 

pedagogiskt system är det lättare att ta ställning till om detta uppfylls bra eller dåligt jämfört med att sätta 

en siffra på hur väl indikatorn uppfylls.  

I verktyget finns betygskriterier för varje indikator som underlättar betygsättningen för användaren och 

ökar även chansen att betygsättningen görs på samma sätt oavsett användare. Betygskriterier gällande 

vad som behöver uppfyllas för att ge betygen Mycket dåligt, Neutralt eller Mycket bra för ett system 

beskrivs separat för varje indikator. I verktyget ges också instruktion om att sätta betyget Dåligt vid de 

tillfällen ett system anses prestera bättre än vad som beskrivs enligt betyget Mycket dåligt men inte 

presterar så bra som beskrivningen Neutralt indikerar. På samma sätt instrueras användaren sätta betyget 

Bra när ett system presterar någonstans mellan beskrivningarna av betygen Neutralt och Mycket bra. 

Författarna valde att endast beskriva tre betygssteg och inte alla fem på grund av att det inte ansågs 

nödvändigt för att ge användaren av verktyget tillräckligt med vägledning till betygsättning av system. För 

mycket information riskerar att ge en överväldigande effekt hos mottagaren och att skapa ett 

användarvänligt verktyg har genomgående varit ledord för författarna i verktygsutvecklingen. Därav 

ansågs beskrivning av tre betygssteg vara mer användarvänligt men samtidigt ge tillräckligt med 

information för att beslutsfattaren ska kunna betygsätta system.  

Fullständiga definitioner för indikatorbetygen finns på varje flik för betygsättning i verktyget och i 

Appendix 5: Betygskriterier för indikatorbetyg i verktyget. I Tabell 14 ses betygskriterierna för nivån 

Neutralt för samtliga indikatorer i verktyget.  

Tabell 14. Betygskriterier för betyget Neutralt för samtliga indikatorer i verktyget. 

 Betygskriterium för betyget Neutralt 
1. Etablerbarhet & flexibilitet 
Anpassbarhet av antal 
fraktioner 

Systemet kan relativt enkelt addera en ytterligare fraktion som behandlas men för 
att lägga till fler fraktioner krävs stora investeringar materiellt, kostnads-, tids- 
och/eller informationsmässigt. 

Anpassbarhet av typ av 
fraktion 

Systemet kan anpassas efter alla typer av fraktioner som behandlas och samtidigt 
bevara kvaliteten hos fraktionerna, men detta kräver relativt stora kostnader i 
form av finansiella medel, tid och/eller information samt eventuellt även 
materiellt. 

Anpassbarhet utifrån 
förändring av fraktioners 
volymer 

Systemet kan hantera viss förändring i fraktionernas volymer och kan samtidigt 
operera driftsäkert, i samma flödestakt och med samma kvalitet. Att anpassa 
systemet för dessa förändringar är möjligt, men kräver relativt kostsam och 
tidskrävande modifikation av systemet. 

Kompatibilitet med 
nuvarande system och 
stadsbild 

Systemet kan delvis kombineras med nuvarande system för insamling av rest- och 
matavfall från småhus och/eller flerbostadshus. Insamlingen kan ske på nästan 
alla platser där potentiella abonnemangskunder finns. Systemet har mark- och 
ytbehov som kan vara något tidskrävande och/eller kostsamma att tillgodose. 

2. Miljöpåverkan från materielbehov 

Miljöpåverkan från 
materielbehov vid införande 

Materielbehovet vid implementering av systemet är betydande, där nyförvärvad 
materiel krävs i form av en av följande: anläggning, fordon och kärl. 
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Miljöpåverkan från 
materielbehov vid drift 

Materielbehovet vid drift är betydande, där visst materiel förbrukas av systemet, 
exempelvis i form av påsar eller från underhåll av maskiner, fordon eller kärl. 

3. Kundperspektiv 

Lätt att förstå & pedagogiskt 
system  

Det går bra att förstå var fraktionerna ska läggas, både i hemmet och utanför 
fastigheten. Det finns antingen text eller bilder/figurer som förklarar hur 
sorteringen ska göras. 

Närhet och tillgänglighet till 
avyttring av avfall   

Avstånd till avyttring av samtliga fraktioner upplevs av åtminstone hälften av 
kunderna vara tillräckligt nära och sorteringen tillräckligt tidseffektiv för att inte 
vara hindrande. Närmsta avyttringsplatsen tar emot de flesta avfallsfraktionerna. 

Krav på mellanlagring  Det upplevs fungera tillräckligt bra att få plats med avfallsfraktionerna i hemmet. 
Åtminstone hälften av kunderna upplever att kärl/behållare för avfall utanför 
fastigheten inte tar upp för mycket plats. 

4. Arbetsmiljö 

Person- och driftsäkerhet Det finns flera säkerhetsprocedurer inbyggda i avfallssystemet för att hindra att 
personsäkerheten eller driftsäkerheten äventyras på grund av ett mänskligt fel. 
Framkomlighet med fordon samt tömning av kärl/behållare kan på ett fåtal platser 
vara krånglig och krävande för hämtningspersonal. 

Fysisk belastning Systemet innebär att personal vid enstaka tillfällen måste transportera tunga 
kärl/behållare vid tömning, ibland längre sträckor. Det finns vissa hjälpmedel för 
att öka ergonomin och underlätta för personal vid insamling och sortering. 

5. Miljöpåverkan från energianvändning i drift 

Energianvändning från 
insamlingstransporter 

Transporter för att samla in avfall är delvis beroende av fossila drivmedel. 
Hämtningsfrekvensen av avfall kan optimeras i systemet men de totala 
körsträckorna är ändå relativt långa. 

Energianvändning från 
personbilstransporter 

Systemet kan hantera de flesta typer av fraktioner, men privata resor till ÅVS krävs 
vid fåtal tillfällen på grund av begränsningar gällande typ av avfall eller 
volymkapacitet i systemet. 

Energianvändning från 
sortering 

Energianvändningen i sorteringssystemet inklusive sorteringsanläggningen är 
energiintensiv eller till viss del beroende av fossila drivmedel. 
 

6. Insamlingsresultat 

Utsorteringsgrad av 
matavfall och förpackningar 
och minskade volymer 
restavfall 

Systemet förutspås kunna förbättra utsorteringsgraden något gällande matavfall 
och förpackningar utifrån genererat avfall från hushållen. Andelen rejekt, dvs. 
material som på grund av hanteringen inte längre kan materialåtervinnas, är låg. 
Systemet förutspås kunna ge tillräckligt goda förutsättningar för att minska 
volymerna av restavfall något. 

Kvalitet (matavfall och 
förpackningar) 

Nästan alla fraktioner uppnår tillräckligt hög kvalitet för att möta 
materialåtervinnarnas krav, utgående från ett implementerat system. 
Eftersortering kan krävas. 

Möjlighet till kontroll av 
sortering 

Det går delvis att kontrollera att sortering sker korrekt hos varje enskilt hushåll, 
men ej fullständigt. 

7. Ekonomi 

Säkerhet gällande 
investeringsnivå 

Beräkningarna av investeringsnivån är något osäkra. 

Säkerhet gällande rörliga 
kostnader 

Beräkningarna av rörliga kostnader är något osäkra. 

Årliga kostnader Årliga kostnaderna blir högre än nuläget men går att finansiera. 
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4.2.5 Definition av tillförlitlighetsbetyg och betygskriterier 
I verktyget finns även utrymme att utvärdera sin betygsättning, vilket innebär att användaren ska ta 

ställning till hur säker denne är på sin betygsättning, alltså hur tillförlitligt betyget är. Dessa typer av betyg 

kallas tillförlitlighetsbetyg och har definierats i en trestegsskala. Lägsta nivån (+) ska ges till betygsättning 

av system som är underbyggd av enstaka referenser eller en osäker källa. Mellannivån (++) ska ges till 

betygsättning av system som bygger på ett par eller något fler referenser eller där källan anses relativt 

säker. Högsta tillförlitlighetsbetyget (+++) ska ges till betyg av system som är underbyggda av många 

referenser eller av en mycket säker källa.  

Tillförlitlighetsbetygen var relevanta att addera till multikriterieanalysen och verktyget då bedömningen 

av systems prestanda inom olika indikatorer till stor del är subjektiv och därmed riskerar att innehålla 

felaktigheter. Hur stor risken är att informationen inte stämmer är avsikten att tillförlitlighetsbetyget ska 

indikera. 

Definitionerna för tillförlitlighetsbetygen, som sätts för varje indikatorbetyg, finns i verktyget på startsidan 

och redovisas även i Tabell 15. 

Tabell 15. Betygskriterier för tillförlitlighetsbetygen. Ett tillförlitlighetsbetyg sätts per indikatorbetyg för att påvisa hur tillförlitligt 
indikatorbetyget är. 

Betygskriterium för tillförlitlighetsbetyg 

Betygssteg Betygskriterium 

+++ En mycket säker källa eller många referenser underbygger det satta betyget 
++ En relativt säker källa alternativt ett par eller något fler referenser underbygger det satta 

betyget  

+ Osäker källa eller enstaka referenser underbygger det satta betyget 

     

4.2.6 Modell för sammanställning av indikatorbetyg 
Totalbetyget för ett kriterium genereras genom att indikatorbetygen omvandlas till siffror, från 5 för 

Mycket bra till 1 för Mycket dåligt, som läggs ihop och på det viset genererar ett totalbetyg. Totalbetyget 

är, likt indikatorbetygen, indelat i fem steg (från Mycket bra till Mycket dåligt). I detta steg har ingen 

viktning genomförts vilket innebär att varje indikator bidrar lika mycket till totalbetyget. När betygen läggs 

ihop och genererar totalbetyget, summeras siffrorna som betygen omvandlats till och delas på antalet 

indikatorer för att få ett snittbetyg. Betygsgränserna är satta på följande sätt:  

• Totalbetyget blir Mycket bra för värden över 4,6  

• Totalbetyget blir Bra för värden ≥3,6 och <4,6 blir  

• totalbetyget Neutralt för värden ≥2,6 och <3,6  

• Totalbetyget blir Dåligt för värden ≥1,6 och <2,6  

• Totalbetyget blir Mycket dåligt för värden <1,6  

Dessa gränser tillåter exempelvis totalbetyget att bli Mycket bra om tre av fyra eller två av tre 

indikatorbetyg är satta till Mycket bra och det sista till Bra, under dessa förutsättningar när samtliga 

indikatorer viktas lika. Skulle det sista betyget vara satt till Neutralt skulle totalbetyget istället bli Bra. 

Gränserna är baserade på tester av olika betygsättningar och mindre matematiska beräkningar för att få 



40 
 

fram rimliga gränser. Om ett kriterium består av endast två indikatorer kommer inte totalbetyget Mycket 

bra kunna uppnås om inte båda indikatorbetygen sätts till Mycket bra. Detta på grund av att varje 

indikator bidrar med 50 % var till totalbetyget jämfört med de kriterier som har tre eller fyra indikatorer, 

där varje indikator istället bidrar med 33 % respektive 25 % till totalbetyget. 

4.2.7 Modell för viktning 
I ett tidigt skede övervägdes viktning med AHP-metodik för multikriterieanalysen och i verktyget. 

Författarna ansåg denna typ av viktning som en pedagogisk metod som skulle vara lätt att greppa för 

beslutstagaren då metoden innebär parvis jämförelser av olika element. Längre in i arbetet blev det dock 

tydligt hur komplext och tidskrävande en sådan typ av viktning skulle bli. I den första fasen av studien, när 

aspekter kartlagts och sammanställts, fanns över 120 delaspekter vilket hade resulterat i över 7000 

parvisa jämförelser. Även med det slutgiltiga antalet kriterier och indikatorer hade jämförelserna 

överstigit 400 i antal, vilket även det skulle generera ett komplext och tidsödande arbete. Därav 

övervägdes andra typer av viktningsmetoder. Författarna fann då den subjektiva viktningsmetoden 

SIMOS, som beskrivs i avsnitt 3.3.1 Metoder för viktning, passande för denna multikriterieanalys och till 

multikriterieverktyget. SIMOS-metoden är betydligt mer tidseffektiv jämfört med AHP och uppfyller 

samtidigt syftet om att ge vissa indikatorer starkare inverkan på bedömningen av system än andra. 

Viktningsmetoden anses också enkel för beslutsfattaren att förstå då den egentligen endast består i att 

användaren rangordnar de indikatorer som ska viktas mot varandra. I verktyget syns det tydligt hur vikter 

för varje indikator fördelas utifrån rangordningen, vilket är betydelsefullt för att skapa transparens och 

förståelse för vad för effekt rangordningen har på viktningen. 

När viktningen görs rangordnas indikatorerna inom ett kriterium från viktigast till minst viktig. Rankningen 

inverteras sedan till poäng där högst rankad indikator får flest poäng (Ni) och lägst rankad indikator får en 

(1) poäng. Poängen normaliseras sedan till 1. Normaliseringen resulterar i relativa vikter för alla 

indikatorer, som är de vikter som multiplicerat med indikatorernas betyg skapar totalbetyget för kriteriet. 

För exempelvis kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet får den indikator som rankats som viktigast 

rangordning 1 och den som rankats lägst rangordning 4 eftersom det är fyra indikatorer som bygger upp 

kriteriet. Detta innebär i sin tur att den högst rankade indikatorn får 4 poäng som, normaliserat mot det 

totala antalet poäng (i detta fall 10 poäng), ger en relativ vikt på 0,4. Resterande indikatorbetyg för 

kriteriet får 3 poäng, 2 poäng och 1 poäng vilket motsvarar de relativa vikterna 0,3, 0,2 och 0,1. Totalt blir 

då de relativa vikterna 1. 

En större skillnad mellan denna studies utformade viktning och SIMOS är att enligt SIMOS-modellen ska 

rangordningen börja med det minst viktiga elementet som tilldelas den minsta vikten, till det mest viktiga 

elementet som får störst vikt i viktningen. Författarna ansåg det mer intuitivt att rangordna indikatorer 

från viktigaste indikatorn till den minst viktiga. Den omvända rangordningen löses med att tilldela poäng, 

beskrivet i stycket ovan. 

Viktning med SIMOS-metodik har endast implementerats för indikatorerna i verktyget. Hur viktning av 

kriterier kan göras ges instruktion till genom en informationsruta där även rekommendation kring hur 

viktningen kan se ut ges. Kriterierna ansågs inte lika viktigt att vikta på samma strukturerade sätt vilket 

grundar sig i beslutet om att inte presentera ett totalbetyg för varje system, där kriteriernas betyg i det 

fallet skulle sammanslås på resultatsidan i verktyget. Författarna tyckte det var överflödigt att ta fram ett 

totalbetyg per system då den typen av betyg, som skulle bestå av sammanslagningar av betyg på två nivåer 

(indikatorer och kriterier) inte skulle bidra med relevant information till beslutsfattaren. Risken med 
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genomsnitt av betyg är att intressant variation i betygsättning går förlorad. Att presentera ett genomsnitt 

av genomsnittliga betyg ansågs därför riskera att snarare vara vilseledande än vägledande. Matrisen på 

resultatsidan i verktyget med betygsättning av system inom de olika kriterierna anses tillräckligt 

överskådlig för att ge mottagaren utrymme att själv utvärdera hur de olika kriteriebetygen ska vägas mot 

varandra, med stöd i informationsrutan som beskrivs ovan.  

Då genomsnittliga betyg tas fram från indikatorerna inom samma kriterium kvarstår risken att förlora 

intressant information om variation i betygsättning. För att hantera detta finns en rad i verktyget som 

räknar antal gånger betyget Dåligt satts för något av systemen, en rad som på samma sätt räknar antal 

gånger betyget Mycket dåligt satts, en rad som informerar om hur många gånger det näst lägsta 

tillförlitlighetsbetyget (++) satts för ett system samt en rad som berättar hur många gånger det lägsta 

tillförlitlighetsbetyget (+) satts. Information ges även kring hur många betyg som saknas per system. Detta 

görs för att motverka de negativa effekterna av sammanslagna betyg och varna beslutsfattaren när de 

sämre betygen satts för ett system, som eventuellt inte har något kriterium med betygen Dåligt eller 

Mycket dåligt.  

4.3 Paketering av multikriterieanalys 

4.3.1 Utveckling av multikriterieverktyg 
Innan multikriterieverktyget började skapas granskades två befintliga verktyg för att få inspiration samt 

en förståelse för hur multikriterieverktyg kan vara uppbyggda. De verktyg som studerats heter DecideIT, 

utvecklat av en forskargrupp vid MittUniversitet och Stockholms Universitet och SuperDecisions, utvecklat 

av en forskargrupp ledd av Tomas Saaty, grundaren av multikriteriemetoden AHP. Verktyget som 

utvecklats i denna studie är baserat på Microsoft Excel då författarnas kunskaper inom 

mjukvaruutveckling begränsar möjligheterna att bygga en plattform för verktyget från grunden. Ett mål 

med verktygsutformningen var att skapa ett lättförstått och användarvänligt verktyg. Då många kommer 

i kontakt med Excel, antingen genom studier eller i sitt yrke, ansågs det därför vara en passande plattform 

att använda sig av. 

Innan verktyget utformades skapade författarna wireframes av den preliminära designen för verktyget, 

det vill säga ritade bilder av hur utseendet tänktes se ut med papper och penna. Tidigt fanns en idé om 

att skapa separata flikar för varje kriterium och summera betygsättningarna i flikarna på en resultatsida. 

Efter att viktning tillförts till analysen gjordes en flik även för detta och för att visa på skillnader mellan 

viktat och oviktat resultat skapades två separata flikar för sammanställningen av kriteriebetyg. Dessutom 

ansågs det viktigt att vägleda användaren av verktyget i ett tidigt skede, varför en startsida skapades med 

information om de olika delarna i multikriterieanalysen, introduktion till terminologin samt uppmaning 

till hur verktyget ska användas. Flikarna i verktyget valdes att placeras i en naturlig följd utefter den 

stegvisa ordningen i multikriterieanalysen vilket gjorde att startsidan placerades först, följt av de olika 

kriterieflikarna, oviktade resultatsidan, viktningsfliken och slutligen den viktade resultatsidan. 

Nästan all information i multikriterieanalysen valdes att göras synlig i verktyget med undantag från 

sammanställningen av indikatorbetygen till kriteriebetyg. Dessa uträkningar ansågs vara mer förvirrande 

än förklarande att visa för användaren. Principen för sammanställningen beskrevs istället i text på 

förstasidan. I övrigt behölls olika uträkningar synliga i verktyget för att bevara transparens och tydlighet. 
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4.3.2 Känslighetsanalys för verktyg 
För att undersöka validiteten i verktygets resultat gällande rekommenderat system har en 

känslighetsanalys gällande betygsättningen och en känslighetsanalys gällande viktningen av indikatorer 

gjorts. Den ena känslighetsanalysen har undersökt vad förändrad betygsättning av indikatorer får för 

utslag i totalbetygen av kriterier och system och om formeln i verktyget för beräkning av totalbetyg är 

utformad på ett passande sätt. Den andra känslighetsanalysen har genomförts för att se hur stor skillnad 

viktningen ger för totalbetyget. Båda känslighetsanalyserna bidrar till att visa var eventuella 

begränsningar och svagheter i verktyget finns, vilka är viktiga för användare av multikriterieverktyget att 

ha vetskap om. 

4.4 Tillämpning av multikriterieverktyg 
Utvecklingen av MKA:n som beskrivits i avsnitt 4.2 Utveckling av multikriterieanalys sker i sex steg. 

Följande steg är de senare delarna i en multikriterieanalys (utifrån 3.3 Multikriterieanalys), när MKA:n 

tillämpas genom multikriterieverktyget: 

7. Beskrivning kring hur väl systemen presterar inom indikatorerna 

a. Betygsättning av systemen inom varje indikator 

b. Betygsättning av tillförlitlighet i de valda indikatorbetygen, utefter hur väl underbyggda 

de är av fakta och olika typer av referenser 

c. Sammanvägning av indikatorers betyg till ett totalbetyg för respektive kriterium 

8. Viktning av indikatorer (och kriterier) 

9. Sammanslagning av betyg och viktning till totalbetyg för varje system 

10. Granskning av resultat 

För att kunna tillämpa metoden krävdes en omfattande informationsinsamling. För hitta så heltäckande 

information som möjligt om olika avfallssystem, hur de valts och hur de fungerar, kontaktades kommuner 

där utredningar gjorts för olika avfallssystem och där även olika system för insamling och sortering införts. 

Det ansågs fördelaktigt att samla in information från både kommuner som infört utökade FNI-system för 

villor samt kommuner som gjort utredningar men som inte valt system än, då olika infallsvinklar och 

erfarenhet kunde samlas in på så sätt. Av denna anledning intervjuades Eskilstuna Energi och Miljö som 

använder sig av en fullt utbyggd optisk sorteringsanläggning, Örebro kommun som köpt in tjänsten 

färgsortering från Eskilstuna och Telge Återvinning i Södertälje som använder sig av fyrfackssystem med 

optisk sortering av matavfall, där matavfalls- och restavfallspåsar blandas i ett av facken. Dessutom 

intervjuades Norrköping Vatten och Avfall då de år 2016 införde fyrfackssystem i kommunen, 

Kristinehamn kommun som varit teoretiskt testområde för ett tidigare examensarbete av Gyllenbreider 

och Odencrants (2017) där kvartersnära insamling undersöktes och VafabMiljö i Sala som använder en typ 

av kvartersnära insamling i kommunen som de omnämner som Omstart. Även SÖRAB intervjuades då 

bolaget för tillfället genomför en bred och omfattande undersökning av olika avfallssystem till nio 

kommuner norr om Stockholm. Genom ovan nämnda intervjuer täcktes erfarenhet in av alla typer av 

utökade avfallssystem som används i Sverige. Mer om hur intervjuerna genomfördes beskrivs i avsnittet 

4.1.1.1 Intervjumetodik. 

Material från utredningar om avfallssystem från olika kommuner samlades också in för att få mer kunskap 

om vad beslutsunderlagen inkluderat i bedömningen av olika system. Rapporter som undersökts har varit 

från Borås Energi och Miljö, Eskilstuna Energi & Miljö, Göteborgs Stad, Lunds kommun, Motala kommun, 

Norrköping Vatten och Avfall, Region Kronoberg, SÖRAB, Uppsala kommun, Växjö kommun och Örebro 
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kommun. Sammanlagt har information om avfallssystem samlats in från 14 kommuner, via muntlig 

kontakt eller skriftlig information.  

4.4.1 Verktygstester 
Under testet och valideringen av det egenutvecklade verktyget har både kvalitativa och kvantitativa data 

använts för att möjliggöra betygsättning, men mestadels har kvalitativa data behandlats. Att öka 

validiteten på studien genom att kombinera kvalitativ och kvantitativ metodik som beskrivs av Neuman 

(2013), ansågs inte fullt genomförbart för denna studie, dels på grund av den ökade tidsåtgången för 

arbetet då insamling av stora mängder data hade behövts men även på grund av att kvantitativ data för 

bedömning av avfallssystem inom vissa kriterier och indikatorer inte ansågs möjlig att ta fram. Detta beror 

på att flera av kriterierna och indikatorerna handlar om upplevelser eller beteenden, vilka är svåra att 

både mäta och tilldela kvantitativa värden. Vissa data som lägger grunden för de betyg som förs in i 

verktyget är dock av kvantitativ sort (exempelvis ekonomiska kalkyler), men betygen i sig grundas framför 

allt på erfarenhet och kunskaper hos den eller de som använder verktyget vilket gör att resultaten från 

multikriterieanalysen anses vara av kvalitativ art. 

Under validering av verktyget användes också feedback från en ihopsatt ”expertgrupp”, bestående av 

delar av interna projektgruppen från Tekniska verken samt externa aktörer i form av Ulrika Eliason 

(produktchef, FTI), Ingrid Olsson (tidigare planerings- och kommunikationschef, SÖRAB), Ola Eklöf 

(planerare kundservice avfall, Örebro kommun) samt Hanna Andersson (utredningsingenjör, Norrköping 

Vatten och Avfall AB). Personerna i expertgruppen valdes ut på ett sådant sätt så att deras kompetens 

skulle komplettera varandra samt komma från olika håll inom avfallsbranschen. Ulrika Eliason arbetar med 

FNI-frågor på FTI och har således stor kunskap om olika fastighetsnära insamlingssystem. Ingrid Olsson är 

delaktig i en omfattande utredning på SÖRAB (regionalt avfallsbolag ägt av ett antal kommuner norr om 

Stockholm) där nya, potentiella avfallssystem utvärderas och jämförs. Ola Eklöf var involverad i Örebro 

kommuns utredningar kling olika avfallssystem innan de valde att införa färgsortering för fem olika 

fraktioner inklusive restavfall till kommunens villahushåll. På samma sätt var Hanna Andersson involverad 

i Norrköping Vatten och Avfalls utredning av avfallssystem innan de valde att erbjuda kommunens 

villahushåll dubbla fyrfackskärl. Dessa olika experter täcker tillsammans upp många olika perspektiv på 

avfallssystem och har olika infallsvinklar inom ämnet som är värdefull i verktygsutvecklingen. Samtliga av 

dessa aktörer har författarna kommit i kontakt med under examensarbetets gång, framför allt under 

perioden då intervjuer genomfördes (se 4.1.1 Kartläggning av aspekter). Undantaget är Hanna Andersson, 

som författarna rekommenderades kontakta då kollegan Anders Karlsson, som initialt kontaktades, hade 

förhinder som gjorde att han inte kunde delta i studiens expertgrupp.  

De externa experterna som varit med och utvärderat det utvecklade multikriterieverktyget kontaktades 

initialt via mail med förfrågan om att delta i studien som expert och testare av verktyget. De instruerades 

till att utvärdera verktyget på håll och skicka tillbaka feedback skriftligt tillsammans med verktygstestet. 

Samtliga fick utöver verktygsutkastet en PDF med bakgrundsinformation om verktyget och 

avfallssystemen som skulle utvärderas, instruktioner till hur verktyget skulle användas samt beskrivning 

av vad för feedback som önskades. PDF:en kan ses i Appendix 6: Instruktioner för test av verktyg till 

experter.  

Metodiken för att testa och utvärdera verktyget med Tekniska verken skedde lite annorlunda än med de 

externa experterna. Då författarna arbetat tätt med Tekniska verkens interna projektgrupp under 

studiens gång var det naturligt att anordna workshop-tillfällen för utvärdering av verktyget med dessa, 
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som också var logistiskt gångbart då både projektgruppsmedlemmarna och författarna befann sig på 

samma arbetsplats. Målet för workshop-tillfällena var att utvärdera om kriteriernas indikatorer var 

väldefinierade, tillräckligt tydligt beskrivna, om betygskriterierna för indikatorerna befann sig på en 

passande nivå och om dessa var tillräckligt tydliga för att tolka enhälligt, men också att testa att använda 

verktyget och göra bedömning av två system utifrån Tekniska verkens synvinkel. De systemen som valdes 

ut var de två vanligast förekommande avfallssystemen: Blandkärl optisk sortering och Dubbla 4-fackskärl. 

Initialt inbokades två timmar för att genomföra en workshop, men ganska snabbt förstod författarna att 

detta inte skulle räcka för att hinna göra bedömning av de två systemen inom alla kriterier. Slutligen 

krävdes totalt fyra separata workshop-tillfällen för att utvärdera och testa multikriterieverktyget och tog 

sammanlagt nio timmar.  

Tekniska verken har i detta skede endast gjort en utvärdering av systemen Blandkärl optisk sortering och 

Dubbla 4-fackskärl. Resonemang kring varje satt betyg för dessa två system har redovisats. Tekniska 

verken har även viktat indikatorerna för att skapa mer rättvisa sammanslagningar av indikatorbetygen till 

totala betyg för kriterierna, baserat på egna tycken och målet för beslutet och analysen. Externa 

expertgruppen har i varierande utsträckning gjort bedömning av olika system och framför allt i varierande 

grad inkluderat beskrivningar till vad tilldelade betyg baseras på för resonemang. Författarna har gjort 

bedömningar av samtliga system samt redovisat resonemangen bakom betygsättningarna. Resultatet av 

de olika aktörernas bedömning av olika system presenteras nedan i 5.2 Test av multikriterieverktyg. 

4.5 Diskussion kring metod och källor 
En stor del av den information som finns inom avfallsområdet i Sverige tillhandahålls av Avfall Sverige, 

kommunernas branschorganisation för avfallshantering (Avfall Sverige, 2018c). Kommuner rapporterar 

själva in statistik som sedan publiceras. Det finns ingen annan aktör i Sverige som publicerar statistik och 

sammanställningar om avfallshantering i den omfattning som Avfall Sverige gör. Då statistiken som 

redovisas via Avfall Sverige är inrapporterad av varje enskild kommun beror siffrorna på hur varje kommun 

tolkar vad för information som efterfrågas och hur den ska redovisas. Detta bidrar till att statistiken, i vissa 

fall, riskerar att inte ge en korrekt eller likvärdig bild av kommunerna. I detta arbete har inte statistik från 

Avfall Sverige använts i särskilt stor omfattning, men där det är gjort har triangulering genomförts i de fall 

det har varit möjligt. Risken med triangulering är att den antingen blir ofullständig eller mycket 

tidskrävande. I denna studie har hänsyn tagits till detta och i de fall där insamlad data varit osäker, 

antingen på grund av brist gällande insamlad mängd eller på grund av motsägelsefull data, har detta 

angetts.  

Då kvartersnära insamling är ett förhållandevis nytt alternativ för avfallshantering är litteraturen inom 

området begränsad, vilket kan leda till att en ensidig bild av ämnet ges. Detta har hanterats genom 

insamling av information från källor där system som är av liknande art som KNI beskrivits samt genom att 

i verktyget ange en högre osäkerhet för information som berör detta system i de fall det har krävts. Då 

KNI till viss del liknar de miljöhus som är vanliga vid flerfamiljshus, samt ÅVS:er som många en- och 

fåfamiljshus använder idag, kan vissa delar i de olika systemen antas fungera på liknande sätt. Samma 

tillvägagångssätt som för KNI har använts för alternativet med två fyrfackskärl där ett av facken hanterar 

två fraktioner som går till optiska sortering. Detta eftersom att det är ett system som det finns mycket 

begränsad mängd information kring då det endast används av en aktör i Sverige (Telge Återvinning).  

För optisk sortering och fyrfackssortering finns mer information att hämta, men optisk sortering har delvis 

samma problem som KNI då optisk sortering i Sverige endast är fullt utbyggd i Eskilstuna. Detta gör att 
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informationen om detta system också riskerar att bli ensidig. Då det finns fler kommuner som använder 

optisk sortering, men med färre fraktioner, samt då Norge har några anläggningar med systemet finns det 

en något större informationsbas kring optisk sortering jämfört med KNI. Fyrfackssystemet har använts 

sedan år 2001 (i Lund) och används idag i många kommuner vilket gör det till det system som det finns 

mest information om av de undersökta avfallssystemen. Utmaningen med fyrfack är att fundera över hur 

väl en viss kommuns system stämmer överens med de förutsättningar som Linköpings kommun har.  

Det finns ett antal olika metodiker för multikriterieanalys. Den valda metoden för denna studie har 

baserats på grundidén för en multikriterieanalys.  En utmaning med multikriterieanalyser är att inkludera 

rätt kriterier och indikatorer och att undvika att göra arbetet för komplext. Beslut av större slag är i sin 

natur komplexa då det finns många kriterier att ta hänsyn till, varför det blir viktigt att hitta kärnfrågorna 

för beslutet för att undvika att öka komplexiteten mer än nödvändigt. En ytterligare utmaning med en 

multikriterieanalys är att den blir subjektiv då det är användaren av metoden som, utifrån den kunskap 

och kompetens som användaren innehar, gör betygsättningen och påverkar det slutgiltiga resultatet. 

Datainsamlingen som gjorts genom intervjuer, dokumentgranskning och litteratursökningar har gjorts för 

att få en bred förståelse och flera perspektiv för de olika system och kriterier som ingår i studien. 

Intervjuerna som beskrivits tidigare (i avsnitt 4.1.1.1 Intervjumetodik) har till största del genomförts via 

telefon vilket skulle kunna ha betydelse för svaren då det är svårt att se beteenden och reaktioner hos 

den som intervjuas, detta tros dock inte ha begränsat den insamlade informationen i detta fall. Det är 

möjligt att telefonintervjuerna hade givit djupare svar om de istället genomförts som ett fysiskt möte, 

men då variationerna inom gruppen som intervjuats via telefon och gruppen som intervjuats vid 

personliga möten har liknat varandra är det troligare att variationerna beror på personen som intervjuats 

snarare än intervjuförfarandet. Att frågorna inte skickades ut i förväg kan göra att personen som ska bli 

intervjuad känner sig oförberedd och svaren riskerar att sakna information och djup som hade kunnat 

komma fram om personen i fråga visste vilka frågor som skulle ställas. Då möjligheten till kompletterande 

frågor och vidare mail- och telefonkontakt funnits i samtliga intervjufall har det senare inte ansetts vara 

ett problem. Att inte bli låst vid frågor som skickats i förväg kan vara en fördel och göra intervjun mer 

dynamisk och öppen, vilket kan resultera i att ämnen av relevans som inte var påtänkta från början tas 

upp.  

De intervjuade personerna valdes ut då de, utifrån deras yrkestitel, ansågs ha kunskaper som passade 

ämnet för studien. I några fall har rekommendation om att kontakta en annan mer lämpad person för 

intervju fåtts. Utifrån detta anses resultaten från intervjuerna ge en bra avspegling av de kunskaper och 

åsikter som finns inom de olika aktörsområdena. Intervjuer med andra eller ytterligare intressenter hade 

eventuellt kunnat ge annorlunda eller mer uttömmande svar, men utifrån de intervjuer som genomförts 

har inga exceptionella skillnader i svaren setts vilket gör det sannolikt att ytterligare intervjuer hade 

resulterat i liknande svar. Gällande kunder har dessa representerats genom granskning av kommuners 

kundundersökningar samt genom intervju med en hyresvärd. Detta underlag ansågs ge tillräckliga svar på 

de frågor som rörde kundperspektivet, trots att ingen direktkontakt hades med faktiska kunder. Att 

genomföra diskussioner med fokusgrupper och en egen kundundersökning anpassad till denna studie 

planerades till en början och hade kunnat ge en djupare förståelse samt ett bättre underlag för 

kundperspektivet. På grund av bland annat tidsomfattningen prioriterades dock istället 

informationsinsamling på annat sätt. Tekniska verken planerar att genomföra en kundundersökning och 

fokusgrupper inom sitt interna förstudieprojekt, vilket gör att underlaget gällande kunder kommer dem 

till hands även om det inte genomförs i detta arbete. 
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För verktygstest och utvärdering med expertgruppen övervägde initialt författarna att anordna en 

workshop med samtliga experter där verktyget skulle ha kunnat utvärderas gemensamt, men såg senare 

inte detta som en möjlig lösning. Dels är de externa experterna bosatta på olika orter och att hitta en dag 

då samtliga skulle kunna delta ansågs i princip omöjligt med hänsyn till det tidsspann som fanns till 

förfogande. Dessutom skulle troligen inte ens en hel arbetsdag räcka som tidsomfattning för utvärdering 

av verktygets alla delar med så pass många personer medverkande, vilket i efterhand visade sig vara ett 

korrekt antagande med kunskap om att utvärderingen med ”endast” Tekniska verken tog nio timmar. Det 

finns både styrkor och svagheter med att de externa experterna testade verktyget var för sig. Fördelen är 

att det blev tydligare vilka betygskriterier för indikatorer som experterna uppfattade olika och de som 

verkade uppfattas på olika sätt kunde tydliggöras. Nackdelen är att inga diskussioner experterna emellan 

kunde tas del av och med deras samlade expertis hade troligen verktyget kunnat förfinas ytterligare. En 

nackdel med att ta emot skriftlig feedback istället för muntlig vid en workshop är att författarna troligen 

inte fick in lika noggrann och omfattande feedback från experterna som hade kunnat fås under ett möte. 

Det var en tydlig skillnad på omfattning av kommentarer som erhölls genom alla workshops med Tekniska 

verken jämfört med kommentarerna som mottogs skriftligt från de andra experterna. Trots dessa brister 

anser författarna att tillräcklig återkoppling gällande verktygets utformning ändå erhållits, mycket tack 

vare att en stor grupp på Tekniska verken med olika befattningar och specialområden utvärderat verktyget 

mycket noggrant.  
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5 Resultat 
I följande avsnitt redovisas utfallet från multikriterieanalysen samt en beskrivning av hur verktyget ser ut 

och fungerar. Även översiktliga resultat från tester med expertgruppen redovisas. Resultatet från steget 

Paketering av MKA i metodprocessen presenteras i avsnitt 5.1 och resultatet från steget Tillämpning av 

MKA i metodprocessen presenteras i avsnitt 5.2. 

5.1 Multikriterieverktyg 
Verktyget består av en excelfil som är uppdelad i en startsida och sju separata flikar där betyg för de syften 

och kriterier som definierats sätts samt en resultatsida som redovisar det oviktade resultatet, en flik för 

viktning och slutligen en flik där det viktade resultatet redovisas. Figur 9 ger en schematisk bild över hur 

verktyget fungerar och används.  

Viktningen slås ihop med 

indikatorbetygen vilka 

sammanslås på nytt till ett 

viktat totalbetyg för varje 

kriterium 

Indikatorbetygen slås ihop till ett 

totalbetyg för varje kriterium 

Oviktat totalbetyg för 

kriterierna redovisas 

Indikator- och 

tillförlitlighetsbetyg  

sätts och motiveras inom 

varje kriterium  

Viktning av indikatorer 

inom varje kriterium  

Viktat totalbetyg för 

kriterierna redovisas 

• Startsida 

• 7 flikar, en för varje syfte/kriterium 

• Oviktat kriteriebetyg 

• Viktning 

• Viktat kriteriebetyg 
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På startsidan finns information om hur verktyget fungerar och hur det ska användas och definitioner för 

vissa begrepp som används i verktyget, se Figur 10. På startsidan får även användaren fylla i information 

gällande vilken kommun analysen gäller för samt vilka system som önskas utvärderas och jämföras. 

 

Figur 10. Överblick av verktygets startsida. På sidan finns instruktioner för hur verktyget fungerar tillsammans med 
begreppsförklaringar samt förfrågan om grundläggande information i form av vad för kommun och vilka system analysen gäller 
för. Längst ned i bild syns resterande flikar där betygen tilldelas, viktningen genomförs och resultaten redovisas. 

I de flikar som finns för varje kriterium återfinns syftet kopplat till kriteriet samt indikatorerna, som ska 

betygsättas. För varje indikator sätts ett betyg på indikatorn i sig och ett tillförlitlighetsbetyg, se exempel 

i Figur 11. För vissa indikatorer kan mätbara resultat användas för att visa på vilket betyg som är passande 

för systemet, medan det i andra fall handlar om mjukare och mer kvalitativa data. Vilket betyg som 

slutligen sätts är upp till användaren av verktyget, vilket gör att bedömningen inte blir fullständigt 

objektiv. Subjektivitet i betygsättningen har försökt undvikas i så hög grad som möjligt, bland annat genom 

tydliga betygskriterier. Tolkningen av betygskriterierna görs dock av användaren och det finns ingen 

garanti för att varje enskild användare tolkar på samma sätt.  

Figur 9. Överblick av verktygets upplägg och utformning. Överst i bild ses en sammanfattning av hur verktyget är uppbyggt i form 
av vilka flikar Excelfilen består av. Figuren anger stegvis innehåll i verktyget samt var användaren fyller i information vilket 
representeras av rutorna. Pilarna representerar operationer som sker utan att användaren ser vad som händer. Då valet om att 
vikta tas av användaren själv är den delen separerad från betygsättningen och redovisningen av det oviktade resultatet. 
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Figur 11. Detaljbild från en av flikarna där betygen för systemen sätts. På bilden syns kriterium 1. Etablerbarhet och flexibilitet och 
betyget som satts för samtliga system på indikatorn Anpassbarhet av antal fraktioner. För exempelvis Nollalternativ (ingen 
förändring) är betyget satt till Dåligt baserat på medelgoda grunder, det senare representeras av ++. 

 

Figur 12. Del av fliken för kriteriet 2. Miljöpåverkan från materielbehov. Detta kriterium har tre stödindikatorer som kan vara 
relevanta att beakta utöver de indikatorer som betygsätts; Rätt dimensionerad materialanvändning, Användning av återanvänt 
eller återvunnet material vid nytillförsel av materiel samt Återanvändning och återvinning av uttjänad materiel. 

I nämnda flikar, för syftena och kriterierna med indikatorer, finns även förslag på stödindikatorer som 

också kan vara relevanta att beakta i ett beslut om insamlingssystem, se exempel Figur 12, men som inte 

är lika relevanta som de indikatorer som system betygsätts inom och som påverkar resultatet av analysen. 

Stödindikatorerna finns nämnda och kort beskrivna, men det saknas instruktioner för samt möjlighet att 

genomföra betygssättning för dem. 

När betygen för de olika systemen är satta för alla indikatorer inom ett kriterium summeras 

indikatorbetygen till ett totalt betyg för kriteriet som redovisas på fliken Oviktat resultat, se Figur 13. 

Bredvid varje kriterium finns en knapp som tar fram syftet och indikatorerna för valt kriterium, detta för 

att underlätta översikten för användaren av verktyget. På detta sätt slipper användaren klicka in på varje 
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separat flik för att påminnas om vilket syfte kriteriet hör ihop med samt vilka indikatorer som ligger till 

grund för totalbetyget på kriteriet.  

 

Figur 13. Översiktsbild av fliken för Oviktat resultat. Här redovisas totalbetyget för varje kriterium utifrån de satta betygen på 
indikatorerna. De sex raderna längst ner i figuren visar hur många näst lägsta betyg (Dåligt) och lägsta betyg (Mycket dåligt) som 
satts, hur många indikatorbetyg som saknas för varje system samt hur många betyg som är relativt osäkra (++) och osäkra (+) 
och slutligen hur många tillförlitlighetsbetyg som saknas för varje system. 

När betyg är satta på samtliga indikatorer och totalbetygen för kriterierna erhållits kan en viktning 

genomföras. I verktyget görs viktningen i en separat flik där användaren rangordnar indikatorerna inom 

samma kriterium (inte indikatorer inom olika kriterium), se Figur 14. Användaren rangordnar 

indikatorerna genom att ge den viktigaste indikatorn rang 1, den näst viktigaste rang 2 och fortsätter på 

detta vis till det att samtliga indikatorer inom ett kriterium har fått en rang. Det är möjligt att sätta samma 

rang på två indikatorer som då tilldelas lika stor vikt. Hur vikterna för respektive indikator räknas ut kan 

ses till höger om indikatorerna. Detta har behållits synligt i verktyget för att öka transparensen och 

förståelsen för vad viktningen har för inverkan på det sammanlagda betyget för system inom olika 

kriterium.  
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Figur 14. Översiktsbild av viktningsfliken. På sidan rangordnas indikatorer inom samma kriterium till vänster, vikterna som ges för 
varje indikator redovisas i mitten och instruktioner för viktningen ses till höger. 

 

Figur 15. Översiktsbild av fliken för Viktat resultat. Här redovisas totalbetyget för systemen inom varje kriterium efter genomförd 
viktning. De sex raderna längst ner i figuren visar hur många näst lägsta betyg (Dåligt) och lägsta betyg (Mycket dåligt) som satts, 
hur många indikatorbetyg som saknas för varje system samt hur många betyg som är relativt osäkra (++) och osäkra (+) och 
slutligen hur många tillförlitlighetsbetyg som saknas för varje system. 

Totalbetyget efter viktningen redovisas i fliken Viktat resultat, se Figur 15. På båda resultatsidorna syns 

antal näst lägsta betyg (Dåligt) och lägsta betyg (Mycket dåligt) som är satta samt antal 

tillförlitlighetsbetyg av den mellersta nivån (++) och den lägsta nivån (+) ett system fått. Dessutom 

redovisas hur många betyg som saknar värde, detta gäller både indikatorbetyg och tillförlitlighetsbetyg. 

Efter experternas test av och förbättringsförslag för verktyget redigerades verktyget till den slutgiltiga 

versionen. Kommentarerna från experterna gällde framför allt formulering av betygskriterier så att dessa 

skulle bli på en rimlig nivå. Från Tekniska verken mottogs bra feedback gällande vad som var rimlig och 

passande nivå för ”neutral-läget”, det vill säga vad som skulle beskrivas som betygssteget Neutralt kopplat 

till vad som förväntas av system för att anse att prestationen är inom betygssteget Neutralt. Med 

utgångspunkt i neutralläget kunde även betygskriterierna Mycket bra och Mycket dåligt utvärderas. Även 

ett antal ändringar gjordes av formuleringarna av indikatorerna. Inom 1. Etablerbarhet & flexibilitet 

skiftades indikatorn Anpassbarhet utifrån förändring av fraktioners volymer från att fokusera på 

förändrade avfallsvolymer på grund av växande städer eller kringliggande kommuner som vill ansluta till 

avfallssystemet, till att istället handla om förändringar i fördelningen av förpackningsvolymer utefter 

materialslag, som kan ske på grund av ändrade vanor hos samhället eller trendförändringar i hur 

förpackningar görs och i vilka material. Inom 3. Kundperspektiv ändrades indikatorn 

Abonnemangskostnad till att istället bli en stödindikator då denna abonnemangskostnad beror på många 

fler faktorer än endast avfallssystemet. Inom 6. Insamlingsresultat bakades en tidigare indikator som 

behandlade rejekt i sorteringssystemet istället in i indikatorn Utsorteringsgrad av matavfall och 

förpackningar och minskade volymer restavfall. Eftersom rejekt i systemet påverkar hur 

utsorteringsgraden av matavfall och förpackningar blir, och eftersom det är en relativt systemspecifik 

faktor (berör framför allt optiska sorteringssystemet) ansågs det bättre att inkludera rejekt i indikatorn 

nämnd ovan. 
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Slutligen gjordes större förändringar inom kriteriet 7. Ekonomi. Efter diskussioner med sakkunniga inom 

Tekniska verken ansågs osäkerheter i kalkyleringar kring kostnader vara en mer relevant faktor att 

bedöma system inom istället för att jämföra systems investeringskostnader och rörliga kostnader mot 

budgeterad summa, som författarna hade format indikatorer kring tidigare. Tekniska verken uttryckte att 

det inte riktigt var en budgeterad summa för ett nytt avfallssystem som de arbetade utefter utan att det 

istället var mer avgörande vid val av system att veta med säkerhet vad det nya systemet skulle kosta att 

investera i och ha i drift. Därav skapades istället indikatorerna Säkerhet gällande kalkylerad 

investeringsnivå och Säkerhet gällande kalkylerade rörliga kostnader. Dessutom finns även indikatorn 

Årliga kostnader som undersöker vad system kostar i drift inklusive avskrivningar och ränta på 

investeringar, men utan att ställa dessa mot någon typ av finansiering då strategi för finansiering kan se 

mycket olika ut kommuner emellan. 

5.1.1 Känslighetsanalys 

5.1.1.1 Betygsättningens påverkan på oviktat resultat 

Olika betygsättningar av kriteriers indikatorer kan, på grund av att indikatorbetygen slås ihop till ett 

genomsnittsbetyg, resultera i samma totalbetyg för olika kriterier och ett högt totalbetyg behöver inte 

betyda att systemet presterar bra inom alla indikatorer. Detta är viktigt för användaren av verktyget att 

vara medveten om och även anledningen till att raden Antal indikatorsbetyg som är ”Dåligt” samt raden 

Antal indikatorsbetyg som är ”Mycket dåligt” finns på resultatsidan i verktyget, vilket syns i Figur 15 och 

Figur 17. Som Figur 16 visar har Nollalternativ (ingen förändring) tilldelats ett lägsta betyg och tre högsta 

betyg vilket resulterat i att totalbetyget för kriteriet blivit Bra. Totalbetyget för alternativet Blandkärl 

optisk sortering är också Bra, precis som Nollalternativ (ingen förändring), men har ändå fått ett något 

bättre betyg på indikatorn Anpassbarhet av antal fraktioner. Samma sak gäller för alternativet Dubbla 4-

fackskärl. Skillnaden mellan totalbetygen syns inte, men på raderna gällande betygen Dåligt och Mycket 

dåligt syns skillnader mellan de tre systemalternativen som fått totalbetyget Bra. Mellan de två systemen 

som får totalbetyget Mycket bra syns dock ingen skillnad på resultatsidan. Detta är något som användaren 

bör vara uppmärksam på. Om indikatorn Anpassbarhet av antal fraktioner hade varit av störst vikt i 

bedömningen av system i fallet som exemplifieras med Figur 16 och Figur 17 hade Kvartersnära insamling 

(KNI) varit det bästa systemet även om det på resultatsidan skulle kunna tolkas som att det är två system 

som presterar likvärdigt.  
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Figur 16. Exempel på hur en betygssättning av indikatorer skulle kunna se ut som skulle resultera i sammanställda betyg som 
jämnar ut stora variationer i betygsättning. Exemplet har gjorts för kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet. 

 

Figur 17. Resultatet av exempelbetygsättningen för kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet i Figur 16. 
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Ett annat alternativ för betygsättning syns i Figur 18, som genererar totalbetygen som syns i Figur 19. 

Detta exempel visar att det krävs att en majoritet av indikatorerna ges högsta betyg för att generera ett 

högsta totalbetyg även för kriteriet. 

 

Figur 18. Exempel på en betygsättning av indikatorerna inom kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet. 

I detta fall ser två system, Dubbla 4-fackskärl och Dubbla 4-fackskärl - ett fack optisk sortering, ut att 

prestera lika utifrån totalbetygen trots att hälften av betygen på indikatorerna skiljer sig åt med ett 

betygssteg. För alternativen Blandkärl optisk sortering och Mekanisk sortering av restavfall ses heller inga 

skillnader när totalbetyget undersöks, men raden som indikerar antalet betyg av sorten Dåligt avslöjar att 

betygen på indikatorerna är skilda från varandra. 
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Figur 19. Resultatet av exempelbetygsättningen för kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet i Figur 18. 

Känslighetsanalysen genomfördes för ett flertal olika kombinationer av betyg för de olika systemen, med 

liknande resultat som ovan i extremfallen. Om totalbetyget för kriterier sammanställs till samma betyg 

för olika system men består av olika indikatorbetyg är oftast indikatorerna betygsatta med ett stegs 

skillnad i betygsskalan. Exempel på detta är att indikatorbetygen för olika system skiljer sig mellan Mycket 

bra och Bra eller mellan Mycket dåligt och Dåligt. Med hjälp av raderna som redovisar om negativa betyg 

(Dåligt eller Mycket dåligt) givits för indikatorer inom kriteriet ökas transparensen och de skillnader som 

kan finnas mellan systemen är tydligare för användaren.  

5.1.1.2 Viktningens påverkan på slutgiltigt resultat 

De viktade resultaten gällande totala betyg för kriterier beror dels på vilka betyg som är satta för ett 

system inom de olika indikatorerna och dels på vilka vikter som tilldelats indikatorernas betyg. I Figur 20 

syns ett exempel på en betygsättning för kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet för samtliga system. 
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Figur 20. Överblick av hur betygen satts innan viktning gjorts för kriteriet 1.Etablerbarhet & flexibilitet. Detta är endast ett 
exempel för att kunna påvisa skillnaderna som viktningen resulterar i och inte ett faktiskt resultat från bedömningar av system. 

På de fyra första systemen är samma betyg satta men i olika ordning för att en viktning av indikatorerna 

ska möjliggöra att skillnader syns. Betygen på de två sista systemen är satta för att ge möjligheten att se 

skillnad i hur stor betydelse det har om ett betyg är Bra istället för Mycket bra eller Dåligt istället för 

Mycket dåligt. I Figur 21 ses det oviktade resultatet för ovanstående betygsättning. Samtliga system har 

fått totalbetyget Neutralt eftersom alla system fått betyg som genererar lika mycket positiv vikt som 

negativ vikt. 

 

Figur 21. Det oviktade resultatet för kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet som genererats från betygsättning enligt Figur 20. 

Om indikatorerna rangordnas i fallande ordning (1, 2, 3, 4) ser det viktade resultatet ut som i Figur 22. Två 

av totalbetygen har förändrats jämfört med det oviktade resultatet. 
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Figur 22. Det viktade resultatet för kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet som genererats från betygsättning enligt Figur 20 samt 
rangordning av indikatorerna i fallande ordning (1, 2, 3, 4). 

De två system som har två positiva (Mycket bra eller Bra) eller två negativa betyg (Dåligt eller Mycket 

dåligt) på de två högst rankade platserna har fått ett totalbetyg som speglar detta. Övriga har fortfarande 

samma totalbetyg som vid det oviktade resultatet. En rangordning där de senare indikatorerna rankats 

högst (3, 4, 1, 2), liknar ovanstående viktning bortsett från att totalbetyget Bra bytt till Dåligt och vice 

versa. Detta eftersom viktningen förskjutits så att de motsatta betygen jämfört med första viktningen 

väger mer i detta fall. 

På samma sätt förändrar sig totalbetygen om viktningen ändras till att de två mittersta indikatorerna får 

stor eller liten vikt (t.ex. 2, 3, 4, 1 eller 4, 1, 2, 3), men då för de två systemen Blandkärl optisk sortering 

och Dubbla 4-fackskärl - ett fack optisk sortering. Ett exempel på hur det ser ut ses i Figur 23, där de två 

mittersta indikatorerna har rankats lågt i viktningen.  

 

Figur 23. Det viktade resultatet för kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet som genererats från betygsättning enligt Figur 20 samt 
rangordning av indikatorerna enligt följande: 2, 3, 4, 1. 

Två viktningsfall har genomförts för att jämföra skillnader mellan viktning för betygen Mycket bra och Bra 

respektive Mycket dåligt och Dåligt. De två systemen Kvartersnära insamling (KNI) och Mekanisk sortering 

av restavfall, som fått positiva respektive negativa betyg på samma indikator har fått olika totalbetyg efter 

viktningen, vilket kan ses i Figur 24. Skillnaden är att Kvartersnära insamling (KNI), som har betyget Bra 

som väger tyngst, har kvar samma totalbetyg som i det oviktade fallet medan Mekanisk sortering av 

restavfall, som har betyget Mycket bra som väger tyngst, har förändrat totalbetyget till det bättre jämfört 

med det oviktade totalbetyget. På samma sätt blir totalbetyget förändrat till det sämre jämfört med 

oviktat resultat om betyget Mycket dåligt tilldelas en indikator med högst rang för dessa två system 

medan det inte sker någon förändring om högst rangordnat betyg sätts till Dåligt. Exempelvis vid 

rangordning (2, 4, 3, 1) har Kvartersnära insamling (KNI) kvar totalbetyget Neutralt medan Mekanisk 

sortering av restavfall får totalbetyget Dåligt. 
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Figur 24. Det viktade resultatet för kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet som genererats från betygsättning enligt Figur 20 samt 
rangordning av indikatorerna enligt följande: 2, 1, 3, 4. Indikator 2, som för KNI och Mekanisk sortering fått betyget Bra respektive 
Mycket bra är alltså rankat högst och ger således det största bidraget till totalbetyget som syns i denna figur. 

5.2 Test av multikriterieverktyg 
Från den externa expertgruppen har ett fullständigt test av verktyget inkommit från Ola Eklöf vid Örebros 

kommun och Ingrid Olsson vid SÖRAB. Från Hanna Andersson vid Norrköping vatten och avfall har resultat 

gällande indikatorer inom de första tre kriterierna tillhandahållits (1. Etablerbarhet & flexibilitet, 2. 

Miljöpåverkan från materielbehov och 3. Kundperspektiv). Dessa tre experter har testat den första 

versionen av verktyget, där möjlighet till viktning inte fanns och där vissa av kriterierna som i ett senare 

skede redigerades och i vissa fall togs bort fanns. Från Ulrika Eliason vid FTI har tips och kritik gällande 

verktyg inkommit, men inget redovisat test av det. Från interna projektgruppen på Tekniska verken har 

ett fullständigt test för systemen Blandkärl optisk sortering och Dubbla 4-fackskärl genomförts där 

projektgruppen delvis använt den första versionen av verktyget och delvis den redigerade versionen. 

Detta eftersom Tekniska verkens test skett vid flera separata tillfällen och verktyget hunnit förändras 

mellan dessa tillfällen. Författarna har genomfört ett fullständigt test av verktyget som baserats på de 

kunskaper som tillgodogjorts under de genomförda intervjuerna samt litteratur- och 

dokumentgranskningarna. Att olika versioner av verktyget använts vid testerna ger inte en 

anmärkningsvärd skillnad för den största delen av verktyget, men för exempelvis kriteriet 7. Ekonomi, där 

större förändringar genomförts har användningen av de olika versionerna av verktyget påverkat 

möjligheten till jämförelse av resultaten. 

Resultaten från testerna redovisas i sin helhet, med urklipp från verktyget, i Appendix 7: Resultat från test 

av verktyget och i en sammanfattad version för systemen Blandkärl optisk sortering samt Dubbla 4-

fackskärl i avsnitt 5.2.2 Jämförelse. Författarna och Tekniska verken har under testerna av verktyget 

motiverat valen av betyg för att tydliggöra vad betygen är baserade på. Detta har inte gjorts av de övriga 

experterna som testats verktyget vilket gör en fullständig jämförelse mellan resultaten komplicerad att 

genomföra. Av denna anledning ges en jämförelse endast av de två system, Blandkärl optisk sortering 

samt Dubbla 4-fackskärl, som har motiveringar för de satta betygen. 

5.2.1 Författarnas test 
I Figur 25 ges en överblick över författarnas betygsättning och de sammanställda, oviktade 

kriteriebetygen. För samtliga kriterier i verktyget finns författarnas motivering för dessa betyg i 

Författarnas resultat med motiveringar i Appendix 7: Resultat från test av verktyget.  
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Figur 25. Sammanfattande bild över författarnas betygsättning för de sex olika avfallssystemen. Färgerna indikerar betyget, 
medan plustecknen (+) indikerar tillförlitlighetsbetygen. Raden ”Kriteriebetyg utan viktning” redovisar det totala betyget för 
kriteriet, när indikatorbetygen sammanslagits, bokstäverna representerar betygsnivåerna (MB – Mycket bra, B – Bra, N – Neutralt, 
D – Dåligt, MD – Mycket dåligt). 

De totala kriteriebetygen varierar förhållandevis mycket mellan system, bortsett från kriterium 1. 

Etablerbarhet & flexibilitet och kriterium 4. Arbetsmiljö. I Figur 25 kan utläsas att vissa kriterier varit 

svårare än andra att betygsätta, detta gäller i huvudsak 1. Etablerbarhet & flexibilitet och 7. Ekonomi. För 

kriteriet 6. Insamlingsresultat är tillförlitlighetsbetygen istället höga. Skillnaden mellan dessa tre kriterier 
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har varit att det för insamlingsresultat funnits kvantitativa data, i form av plockanalyser och statistik över 

avfallsinsamlingen, som indikerar hur väl systemet presterar. Vad gäller den ekonomiska delen finns inte 

tillräckligt grundliga beräkningar genomförda för fallet i Linköping, men detta kriterium kommer framåt i 

tiden med genomförda beräkningar kunna få högre tillförlitlighetsbetyg. För kriteriet 1. Etablerbarhet & 

flexibilitet varierar den information som finns att tillgå för de olika systemen, för Blandkärl optisk sortering 

finns information om att test av att hantera glas i påsarna genomförs, men resultaten från dessa tester 

har inte hittats vilket gör vissa betyg något osäkra. Då behovet till anpassning efter förändrad 

fraktionsvolym inte verkar funnits för något av systemen som inkluderar fyrfackskärl är det i nuläget svårt 

att veta hur svår en sådan anpassning skulle vara. Kärlen är anpassningsbara då de mindre facken kan 

varieras i storlek, men information har inte inhämtats som kan ge en indikation på hur resurskrävande, 

gällande, tid, pengar och information, en sådan typ av anpassning skulle kräva.  

Systemet Mekanisk sortering av restavfall är det system som har fått flest tillförlitlighetsbetyg av den 

lägsta nivån. Detta beror till stor del på avsaknaden av tillgänglig information och kunskap som berör 

svenska förhållanden. Totalbetygen för kriterierna för detta system håller sig bland de lägre inom alla 

kriterier och en anledning till detta är att vissa indikatorer inte passar ett system som endast handlar om 

sortering, och inte insamling av avfall, samt att det är en fraktion som hanteras i systemet och inte flera. 

Omfattande information och data saknas även för systemet Kvartersnära insamling (KNI), men detta 

system tros kunna likställas relativt bra med ÅVS:er och delvis fastighetsnära insamling för flerfamiljshus 

vilket har gjort att tillförlitlighetsbetygen inte satts till den lägsta nivån i lika hög grad som för Mekanisk 

sortering av restavfall. 

Från författarnas sida har alla system fått lägsta nivån av tillförlitlighetsbetyg för någon indikator. Då 

utvecklingen av multikriterieanalysen och multikriterieverktyget varit det prioriterade i denna studie 

behöver inte de låga tillförlitlighetsbetygen betyda att information för bedömning av system saknas utan 

kan istället bero på att tillräcklig information inte hunnit insamlas. 
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5.2.2 Jämförelse 
I Figur 26 ges en överblick över samtliga testresultat för systemen Blandkärl optisk sortering och Dubbla 

fyrfackskärl som gjorts av författarna och inkommit från expertgruppen.  

 

Figur 26. Översikt över indikatorbetygen från samtliga genomförda verktygstester för systemen Blandkärl optisk sortering samt 
Dubbla 4-fackskärl. Färgerna indikerar betyget, medan plustecknen (+) indikerar tillförlitlighetsbetygen. De vita rutorna indikerar 
att resultat saknas. Förf. är förkortning för författarna och Tv AB är en förkortning för Tekniska verken AB, övriga experter har 
angivits med efternamn. Raden ”Kriteriebetyg utan viktning” redovisar det totala betyget för kriteriet, när indikatorbetygen 
sammanslagits, bokstäverna representerar betygsnivåerna (MB – Mycket bra, B – Bra, N – Neutralt, D – Dåligt, MD – Mycket 
dåligt). 

De sammanställda kriteriebetygen utan viktning eliminerar många av de variationer som finns bland 

indikatorbetygen (se Figur 26). För majoriteten av kriterierna är totalbetygen samma för samtliga 

experter, även om indikatorbetygen skiljer sig åt inom kriteriet. Största variationerna mellan 

kriteriebetygen syns för kriteriet 6. Insamlingsresultat för systemet Blandkärl optisk sortering, där 

totalbetygen varierar från Dåligt till Bra. Även för 3. Kundperspektiv och 4. Arbetsmiljö skiljer sig de totala 
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kriteriebetygen åt i samma grad, tre olika nivåer, för Blandkärl optisk sortering, även om betygen är 

övervägande positiva. För systemet Dubbla 4-fackskärl är variationerna gällande kriteriebetygen inte lika 

stora, även om skillnader finns mellan indikatorbetygen. Låga tillförlitlighetsbetyg från flera experter syns 

för kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet samt för 5. Miljöpåverkan från energianvändning i drift för 

systemet Blandkärl optisk sortering. Eklöfs resultat visar på en högre osäkerhet gällande betygsättning för 

systemet Dubbla 4-fackskärl medan Olssons resultat visar samma sak för systemet Blandkärl optisk 

sortering. Författarna och Tekniska verken har satt liknande betyg och haft liknande resonemang för 

betygsättningen för de system som betygsatts i testet. Viktigt att beakta är dock att Tekniska verken 

fortfarande är i ett förhållandevis tidigt skede i förstudieprojektet vilket gör att de redovisade resultaten 

ovan kan komma att förändras.  

För det första kriteriet, 1. Etablerbarhet & flexibilitet fick Blandkärl optisk sortering liknande resultat av 

författarna, Tekniska verken och Olsson medan Eklöf ger högre betyg för systemet. Den indikator som 

handlar om förändring av fraktioners volymer (tredje indikatorn) har för Dubbla 4-fackkärl fått helt skilda 

betyg av författarna och Tekniska verken. Detta beror inte på skillnad i resonemang utan istället på att 

Tekniska verkens betygsättning baserats på en tidigare definition av indikatorn som efter återkoppling 

från expertgruppen förändrades. Dessa betyg går av denna anledning inte att jämföra. För kriteriet 2. 

Miljöpåverkan från materielbehov resonerar författarna och Tekniska verken något annorlunda gällande 

Dubbla 4-fackskärl och materielbehov vid införande (den första indikatorn). Beroende på motivering till 

betygsättning skulle betyget kunna sättas något högre än vad författarna satt i detta test, vilket Tekniska 

verken också gjort. Med tanke på att olika delar kan ge olika mycket miljöpåverkan (fordon jämfört med 

anläggning t.ex.) och då nyinvestering i materiel kan betraktas på olika sätt om ett byte behövs oavsett 

investering i nytt system, exempelvis om använd materiel är utsliten, kan resonemangen se olika ut. 

Gällande kriteriet 5. Miljöpåverkan från energianvändning i drift är de flesta betyg från författarnas och 

Tekniska verkens tester liknande varandra. Betyget för Blandkärl optisk sortering för indikatorn 

Energianvändning från personbilstransporter skiljer sig dock mellan testerna. Tekniska verken anser i 

detta skede att om personbilstransporter krävs på regelbunden basis bör systemet få ett negativt betyg. 

Blandkärl optisk sortering anses begränsas dels av påsarnas storlek, som avgör hur stora förpackningar 

som kan hanteras av systemet, och dels av att glasfraktionen i nuläget troligen inte kan hanteras av 

systemet till en rimlig kostnad. En positiv del gällande detta är att systemet inte har någon begränsning 

för hur många av varje förpackning ett hushåll kan kasta, men detta anses av Tekniska verken inte väga 

upp för de negativa delarna. Författarnas resonemang följer Tekniska verkens, men nackdelarna anses 

inte vara lika stora som Tekniska verken bedömer dem vara.  

För både kriteriet 6. Insamlingsresultat och kriteriet 7. Ekonomi är betygen som satts och resonemangen 

som förts av författarna och Tekniska verken för Blandkärl optisk sortering liknande. Kriteriebetygen för 

6. Insamlingsresultat varierar även om indikatorbetygen är satta på liknande sätt av författarna och 

Tekniska verken respektive Eklöf och Olsson. En möjlig orsak till detta är att sammanslagningen av 

indikatorbetygen gjort att totalbetygen hamnat precis vid gränsen för två närliggande betyg, vilket gör att 

kriteriebetyget utifrån författarnas betygsättning har hamnat strax under Neutralt och för Tekniska verken 

strax över. Detta genererar en skillnad i betygsnivå även om betygsättningen är snarlik. För Eklöf och 

Olsson har kriteriebetygen blivit liknande trots olika betygsättning och detta kan bero på ett omvänt 

förhållande mot författarna och Tekniska verken. Eklöfs indikatorbetyg har genererat kriteriebetyget Bra, 

men det ligger närmare betygsnivån Mycket bra än Olssons, även om kriteriebetygen indikerar samma 

nivå. För Dubbla 4-fackskärl skiljer sig betygsättningen för kriteriet 7. Ekonomi. Både författarna och 
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Tekniska verken anser att fordonen är en osäker punkt, men Tekniska verken lägger denna osäkerhet på 

indikatorn som berör rörliga kostnader medan författarna lägger den på både indikatorn rörande 

investeringsnivå och den gällande rörliga kostnader. Årliga kostnader är något som Tekniska verken 

fortfarande undersöker på vilket gör att betygen för denna indikator är något osäker för båda systemen. 

Författarna förmodar att de årliga kostnaderna för Dubbla 4-fackskärl kommer stiga jämfört med nuläget, 

men är osäkra på detta betyg. Anledningen till att Eklöf och Olsson saknar resultat för 7. Ekonomi är att 

de har använt en annan version av verktyget där de slutgiltiga definitionerna av indikatorerna inte fanns.  

5.2.3 Verktygstesternas tillförlitlighet och användbarhet 
Författarna har, som tidigare nämnts, baserat betygen i testet på den kunskap som anskaffats från 

intervjuer, beslutsunderlag från kommuner samt tidigare studier. Detta har bidragit till att 

tillförlitlighetsbetyg av den lägsta nivån tilldelats i relativt liten utsträckning. Gällande Tekniska verkens 

test av verktyget har en grupp personer med varierande befattning och utbildning som kompletterat 

varandra väl fyllt i verktyget vilket är en trolig orsak till att även detta test innehåller få tillförlitlighetsbetyg 

av den lägsta nivån. Båda dessa tester har tagit omkring 8-9 timmar att genomföra och har tillåtits ta tid i 

anspråk för att göra en noggrann betygsättning. Även detta är två anledningar som kan bidra till att 

tillförlitlighetsbetygen blir högre. Trots detta bör hänsyn tas till att Tekniska verkens bedömning är gjord 

i ett relativt tidigt skede i förstudieprojektet och de bedömningar av system som gjorts kommer sannolikt 

underbyggas väsentligt mer i det fortsatta arbetet innan en slutlig rekommendation tas fram från 

projektgruppen. Betygen som är satta av Tekniska verken ska därför analyseras med stor försiktighet då 

de kan komma att ändras längre fram när mer information samlats in och fler beräkningar genomförts.  

Både Eklöf och Olsson har givit förhållandevis många tillförlitlighetsbetyg av den lägsta nivån, dock inom 

varsitt system. Varken Eklöf eller Olsson har haft möjlighet att motivera valen av indikatorbetyg och 

tillförlitlighetsbetyg, vilket minskar transparensen och förståelsen för de satta betygen. För att uppnå 

transparens och därmed tillförlitlighet och användbarhet av resultaten från betygsättningen krävs det av 

den eller de som använder verktyget att tilldelade betyg underbyggs väl med fakta och tydliga förklaringar.  

De tre systemen Dubbla 4-fackskärl – ett fack optisk sortering, Kvartersnära insamling (KNI) och Mekanisk 

sortering, som finns i verktyget som inte fått betygen redovisade ovan har fått fler låga tillförlitlighetsbetyg 

än Blandkärl optisk sortering och Dubbla 4-fackskärl. Mekanisk sortering av restavfall är det system som 

har flest tillförlitlighetsbetyg av den lägsta nivån, men även Kvartersnära insamling (KNI) och Dubbla 4-

fackskärl – ett fack optisk sortering har fått relativt många låga tillförlitlighetsbetyg på flera 

indikatorbetyg. För dessa system är kriterierna 1. Etablerbarhet & flexibilitet, 5. Miljöpåverkan från 

energianvändning i drift samt 7. Ekonomi är de kriterier som antingen genererat flest tillförlitlighetsbetyg 

av den lägsta nivån eller saknar tillförlitlighetsbetyg. Även kriteriet 3. Kundperspektiv har relativt många 

låga tillförlitlighetsbetyg i Eklöfs och Olssons tester.  För systemet Nollalternativ (ingen förändring) är 

tillförlitlighetsbetygen på samma nivå som för Blandkärl optisk sortering och Dubbla 4-fackskärl. 

Fullständig redovisning av indikatorbetyg och tillförlitlighetsbetyg för samtliga system finns i Appendix 7: 

Resultat från test av verktyget. 

Då Tekniska verken är mitt i arbetet med informationsinsamling för bedömning av system och Eklöf och 

Olsson haft begränsat med tid för verktygstesterna ska resultaten från deras tester tolkas med 

försiktighet. Den viktigaste rollen Tekniska verken, Eklöf och Olsson haft under genomgång och test av 

verktyg har primärt varit att kunna ge återkoppling till formuleringar av syften, kriterier, indikatorer och 

betygskriterier och inte att tilldela system tillförlitliga betyg i sig. Kritiken som inkom från framför allt 
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Tekniska verken men även de andra externa experterna var givande i förbättrings- och förfiningsprocessen 

av verktyget. Framför allt gjordes ändringar i betygskriterierna för indikatorerna så att dessa skulle vara 

lättare att tolka enhälligt. En del förändringar och hopslagningar av indikatorer skedde också samt 

omvandling av några indikatorer till stödindikatorer. Med Tekniska verken diskuterades också viktningen, 

framför allt hur stor skillnad som skulle uttryckas i vikter mellan viktigaste och minst viktiga indikatorn 

inom ett kriterium.  
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6 Diskussion 

6.1 Multikriterieanalysen 
Förstudien, som bestod av en omfattande kartläggning samt ett urval av aspekter, lade en grund till 

multikriterieanalysens mål och syften och har därmed haft en stor inverkan på resultaten. Urvalet av 

aspekter är en viktig del att ha i åtanke då den till viss del är baserad på tolkningar gjorda av författarna. 

Att sorteringen och hopslagningen av delaspekter baserats på korrekta tolkningar av informationen som 

insamlats är viktig för att inte slå ihop delaspekter som bör vara separerade eller plocka bort delaspekter 

som är av relevans. Analysens och verktygets kriterier och indikatorer, som formats utifrån urvalet av 

aspekter samt mål- och syftesformuleringar, är utvalda utifrån omfattande dokumentgranskning, 

litteraturstudier samt genomförda intervjuer och studiebesök vilket underbygger sannolikheten för att 

många av dessa kriterier och indikatorer är de viktigaste att ta hänsyn till även om det finns en risk att 

någon relevant indikator plockats bort. Av denna anledning finns stödindikatorerna, för att påvisa fler 

viktiga delar att ta hänsyn till vid beslut om nytt avfallssystem, men beroende på kommun eller område 

som är ämne för beslutet kan ytterligare indikatorer av relevans finnas som inte inkluderats i verktyget. 

Kartläggningen av aspekter, men framför allt det urval som gjorts under arbetet med analysen kan vara 

till hjälp för kommuner som planerar en utredning gällande nytt avfallssystem. Även om syftena och 

kriterierna varit anpassade mot resurseffektivitet (framför allt 2. Miljöpåverkan från materielbehov, 5. 

Miljöpåverkan från energianvändning i drift och 6. Insamlingsresultat) finns det kriterier som är mer 

generella och som är essentiella att beakta vid införande av ett nytt avfallssystem, exempel på detta är 1. 

Etablerbarhet & flexibilitet, 3. Kundperspektiv, 4. Arbetsmiljö samt 7. Ekonomi. I de allra flesta fall är 

insamlingsresultatet som systemet genererar relevant att ta hänsyn till generellt då önskan om ökad 

utsortering av återvinningsbart material ofta är en av de viktigaste anledningarna till att ett nytt system 

införs.  

Multikriterieanalysens och verktygets utformning styrs helt av vad för syften, kriterier och indikatorer som 

valts, vilka också påverkar hur system utvärderas genom analysen. Val av andra syften, kriterier och/eller 

indikatorer hade sannolikt kunnat påverka bedömningen av system i en annorlunda riktning. När syftena 

och kriterierna definierades gjordes detta med målet för multikriterieanalysen i fokus där Tekniska 

verkens prioritering av resurseffektivitet fick mycket utrymme. Att Tekniska verkens intressen färgat 

utformningen av multikriterieanalysens delar och det utvecklade verktyget är viktigt att poängtera inför 

andra kommuners användande av analysen och verktyget. Externa aktörer, utredningar, rapporter och 

studier har också påverkat utformningen av analysen och verktyget vilket ökar relevansen för andra 

kommuner, men mindre justeringar skulle kunna behövas för att anpassa verktyget efter en specifik 

kommuns målbild. Även om analysens olika beståndsdelar baserats på information från flera olika 

aktörers perspektiv är analysen främst utformad med systemägarens perspektiv i fokus då det är denna 

aktör som senare kommer att handha systemet som väljs. Andra aktörers perspektiv kan till viss del vara 

viktiga att ta i beaktning då dessa kan ha påverkan på vilka resultat som kan uppnås med det system som 

införs. Mest relevant är kanske kundernas perspektiv, men även insamlings- och sorteringspersonalens 

perspektiv kan vara av relevans. Detta motiverar ytterligare att kriterierna 3. Kundperspektiv och 4. 

Arbetsmiljö ingår i analysen.  

Definition av kriterier och indikatorer har i största möjliga mån försökts hållas separat från de olika 

avfallssystemen för att undvika att vissa system skulle gynnas av utformningen av kriterier, indikatorer 

och/eller indikatorernas betygskriterier. En utmanade del av utvecklingen av multikriterieanalysen var att 
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fokusera på beslutet avfallssystem för hushållsavfall från småhus utan att utforma delarna i verktyget 

utefter faktiska systemalternativ. Indikatorn Energianvändning från sortering inom kriteriet 5. 

Miljöpåverkan från energianvändning i drift anses vara relativt inriktad på systemen Blandkärl optisk 

sortering och Mekanisk sortering av restavfall eftersom det är dessa system som inkluderar en 

sorteringsanläggning. De andra systemalternativen är inte utformade på ett sådant sätt att en anläggning 

för sortering behövs (Dubbla 4-fackskärl – ett fack optisk sortering inkluderar delvis sorteringsanläggning). 

Eftersom samma kriterium har en indikator som behandlar energianvändning vid insamling 

(Energianvändning från insamlingstransporter), där systemen utan sorteringsanläggning eventuellt är mer 

energiintensiva, behandlar dock kriteriet i sin helhet all typ av energianvändning inom avfallssystemen. 

På så sätt bör inte kriteriet i sin helhet gynna något specifikt system. Hur beslutsfattaren uppfattar 

betydelsen av miljöpåverkan från insamling eller sortering kan sedan viktas under viktningssteget i 

verktyget. Denna typ av utmaning är till viss del paradoxal, kriteriet ska inte vara systemberoende, men 

samtidigt är det specifika avfallssystem som ska bedömas och jämföras. Att fokusera på vad som ska 

uppnås och inte hur det ska uppnås har varit essentiellt vid formandet av syften, kriterier och indikatorer. 

Det huvudsakliga målet är att bedöma lösningens förmåga att tillfredsställa de behov som finns och inte 

hur detta går till. Då denna analys haft system som ska jämföras definierade i ett tidigt stadie har denna 

utmaning krävt mycket arbete och diskussion med expertgruppen för att lyckas definiera varje del (målet, 

syften, kriterier och indikatorer) så oberoende av systemen som möjligt. Att skilja systemen från syftena 

med kriterier och indikatorer var en viktig del, en annan var att separera varje syfte, kriterium och 

indikator från övriga delar av samma slag. Rosén et al. (2009) trycker på vikten av att, genom tydliga 

definitioner, separera olika parametrar i multikriterieanalysen från varandra för att undvika 

dubbelräkning. Detta tillsammans med de konflikter som kan uppstå mellan kriterier, som Communities 

och Local Government (2009) diskuterar, är och har i denna studie varit två utmaningar att hantera. Trots 

genomförda redigeringar av syften och definitioner, finns risken att kriterier som inkluderats i 

multikriterieanalysen antingen står i konflikt med andra kriterier eller yttre påverkansfaktorer eller 

riskerar att dubbelräknas då beslutet baseras på fler delar än den utvecklade multikriterieanalysen. 

Under analysens genomförande har definitionen och uppbyggnaden av kriteriet 7. Ekonomi genomgått 

ett flertal förändringar. Att detta kriterium är ett av de viktigaste att beakta bekräftas av kommuners 

beslutsunderlag inför val av avfallssystem samt av intervjuerna som genomförts med olika kommuner. 

Hur bedömningen av detta kriterium ska gå till och vad det ska brytas ned i är dock mindre självklart. När 

investering och årliga kostnader i beslutsunderlagen granskas har flera kommuner jämfört dessa med 

vilken taxa som skulle behöva tas för att täcka kostnaderna och sedan bedömt den krävda 

taxeförändringen (Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB och Brännström, 2009; Miljö & 

Projekteringsbyrån, 2010; Miljö & Avfallsbyrån och Motala kommun avfallsenheten, 2016, m.fl.). Då det 

finns möjlighet för kommuner att miljöstyra taxan, det vill säga att låta mindre miljövänliga alternativ 

täcka upp kostnaderna för miljövänligare alternativ, kan detta förhållningssätt bli komplicerat att göra en 

rimlig bedömning utifrån. I analysen och verktyget har årliga kostnader inkluderats, men fokus bland 

indikatorerna under 7. Ekonomi är tillförlitligheten i de ekonomiska kalkyleringar som används som 

beslutsunderlag. Detta dels på grund av att ekonomiska beräkningar med största sannolikhet genomförs 

och beaktas i beslutet oavsett om det ingår i verktyget eller inte och dels för att dessa indikatorer anses 

vara mer statiska på så sätt att de inte kan förändras av faktorer så som miljöstyrning och liknande vilket 

kan förenkla betygsättningen av dem. Investeringskostnaden ingår endast i analysen som årliga kostnader 

i form av avskrivningar och ränta, och betraktas inte i perspektivet huruvida kommunen har kapital nog 

att klara av den investering som ett visst system kräver. Detta kan ses som en svaghet, men då kapital för 
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investering med stor sannolikhet ändå kommer utvärderas separat kan analysen genom verktyget 

fokusera på andra essentiella delar kopplade till ekonomin.  

En ytterligare utmaning och ett viktigt bidrag från detta arbete är de definierade betygskriterierna för 

varje indikator. Dessa hjälper användaren att betygsätta varje system på ett likvärdigt sätt och med 

bibehållen systematik. En utmaning ligger i att användaren kan tolka betygskriterierna på ett annorlunda 

sätt än vad författarnas intention var vid definitionen. Detta har försökt undvikas genom de genomförda 

verktygstesterna som bidrog med kunskaper om vilka definitioner som kunde tolkas på flera olika sätt och 

på så vis generera olika betygsättningar. Betygskriterierna har redigerats och förfinats efter testerna för 

att uppnå en förbättrad tydlighet och möjlighet att olika användare tolkar definitionerna på samma sätt. 

Detta är dock fortfarande en svaghet som bör beaktas. Genom att användaren motiverar val av betyg kan 

denna svaghet delvis minska i betydelse då transparensen ökar genom att den som tittar på resultatet kan 

få en förståelse för hur användaren av analysverktyget tolkat betygskriterierna. En specifik kartläggning 

till grund för betygskriterierna genomfördes inte utan dessa baserades på den tidigare kartläggningen som 

genomförts. Experternas utlåtanden gällande betygskriterierna har hjälpt att öka förståelsen för hur ett 

normalt system presterar och således hur betygskriterierna för nivån Neutralt kan definieras. En större 

kartläggning över hur olika typer av system presterar ”normalt” hade kunnat bidra till förfinade 

definitioner, men hade även kunnat bidra till att definitionerna blivit mer systemberoende.  

6.2 Verktygets användbarhet  
Verktyget bör betraktas som en modell av en mycket komplex verklighet. Av denna anledning är det av 

stor vikt att användaren förstår verktygets begränsningar. I några delar av verktyget finns en risk att vissa 

system blir mer eller mindre fördelaktigt betygsatta på grund av hur betygskriterierna är formulerade. 

Detta gäller exempelvis frågan om materielbehov vid införande. Vissa system kräver investeringar i många 

typer av materiel (fordon, kärl, anläggning, påsar och liknande) vilket kan tolkas som att betyget för detta 

system bör vara lågt för denna indikator. Om den materiella investeringen görs successivt när uttjänt 

materiel ändå hade behövt bytas ut, oavsett om byte av system genomförs eller inte, skulle ett högre 

betyg kunna motiveras. Att den materiella investeringen görs när nya avtal med entreprenör skrivs skulle 

också kunna vara en motivering för att sätta ett högre betyg då ett entreprenörsbyte kan göras till en 

entreprenad som redan innehar de efterfrågade fordonen. Motiveringen av indikatorbetygen blir således 

betydande för att tillräcklig förståelse och transparens ska erhållas. Betygskriterierna och beskrivningarna 

finns som ett stöd till både betygsättning, men som nämnts ovan kan betygskriterier fortfarande tolkas 

något olika varför motiveringen krävs. 

Att noggrant tänka igenom viktningen och motivera den är betydelsefullt, detta med anledning av att den 

är subjektiv och olika användare kan därför vikta olika trots att målet är detsamma. Hur viktningen, både 

gällande indikatorer och kriterier, genomförs bör grundas mycket i målet med analysen, där 

resurseffektivitet i detta fall har hög prioritet. Ett exempel på detta är att de kriterier som anses vara 

kopplade till miljö och resurseffektivitet viktas högre än de övriga. Ett annat alternativ är att det kan vara 

rimligt att tillåta ett sämre betyg inom ett kriterium kopplat till målet om detta är till fördel för annat betyg 

inom ett kriterium som kan ha större betydelse för målet. Gällande resurseffektivitet skulle detta 

exempelvis kunna resultera i att användaren tillåter att ett system har högre energianvändning och större 

koldioxidutsläpp i drift (kriterium 5) om detta är till fördel för att systemet ska kunna generera mer 

återvinningsbart material och fraktioner av hög kvalitet (kriterium 6). I detta fall skulle kriterium 6 anses 

vara viktigare än kriterium 5 och viktas därefter. Då vissa av kriterierna är svårjämförbara med varandra 
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ökar komplexiteten i multikriterieanalysen. Verktyget har inte utformats för att vikta kriterier emellan 

utan endast resultatet efter viktning av indikatorer sammanställs. Vill användaren genomföra en viktning 

av kriterier måste detta ske manuellt. Detta förfarande har valts för att inte förlora transparens. Redan 

genom att slå ihop indikatorbetyg till totala betyg för kriterier och genom att låta användaren vikta 

indikatorernas betydelse har en viss transparens och nyanser i resultaten försummats. För att inte minska 

transparensen ytterligare valdes kriteriernas betyg att redovisas separerade från varandra och inte vara 

möjliga att vikta för att uppnå ett totalt betyg för varje system. Resultaten, där kriteriernas totalbetyg 

redovisas, anses också vara tillräckligt sammanfattade för att användaren själv genom dennes preferenser 

ska kunna avgöra vilket eller vilka system som kan vara mer passande att välja än andra. 

Vilka system som ingår och bedöms i verktyget är upp till användaren själv, men hänsyn bör tas till att 

system som inte är helt kompletta avfallssystem för småhus inte har samma förutsättningar att bli 

utvärderade på ett bra sätt. Verktyget är utvecklat för att jämföra system bestående av både insamling 

och sortering samt som hanterar flera avfallsfraktioner från hushåll vilket gör det svårt att använda 

verktyget till att utvärdera system som endast hanterar en fraktion eller som inte inkluderar både 

insamling och sortering.  Mekanisk sortering av restavfall är ett exempel på ett system som är svårare att 

jämföra med de övriga systemen av denna anledning. Betyg kan fortfarande sättas på relevanta 

indikatorer för att ta fram en bedömning på dessa, men en fullständig bedömning som på ett rättvist sätt 

är jämförbar med övriga alternativ är svår att skapa. Ur detta perspektiv är analysen och verktyget 

systemberoende, för att rättvisa och kompletta bedömningar ska kunna genomföras krävs att systemet 

är utformat på ett visst sätt (med insamling och sortering av flera fraktioner).  

Systemets utformning och funktion är det som ska betygsättas i verktyget, varför det i urvalet plockats 

bort indikatorer som inte kan kopplas direkt till ett system. Några av de utvalda indikatorerna påverkas 

dock av faktorer som inte är direkt systemberoende. Inom exempelvis kriteriet 3. Kundperspektiv bedöms 

system utefter hur lätta de är att förstå samt deras pedagogik. En bra informationskampanj inför 

introduktionen av ett nytt avfallssystem och kontinuerlig kommunikation om systemet kan generera ett 

mycket bra utslag i anslutningsgrad och insamlingsresultat, även med ett system som brister i pedagogik 

och användarvänlighet gällande systemets design. På samma sätt kan ett välutformat system gällande 

pedagogik och användarvänlighet ha dåliga resultat inom anslutningsgrad och insamlingsresultat till följd 

av bristande kommunikation om systemet från kommunens sida. Det finns flera exempel på kommuner 

som använder samma typ av system men ändå fått varierande resultat gällande anslutningsgrad och 

insamlingsresultat. Exemplet från Eskilstuna, Örebro och Strängnäs har nämnts tidigare, där Eskilstuna 

presterar något bättre. Detta kan bero på skillnad i kommunikation, men också att systemet varit i drift 

under längre tid i Eskilstuna jämfört med de andra kommunerna. Liknande exempel finns gällande 

systemet Dubbla 4-fackskärl. Att det finns faktorer utanför avfallssystemet som inte behandlas i 

multikriterieverktyget som påverkar avfallssystemets funktion och resultat är därför viktigt att 

understryka. Bortsett från information och kommunikation kan även rutiner, administration, infrastruktur 

och juridik, som bland andra Mattsson, Berg och Clarkson (2003) samt Martinho et al. (2017) diskuterar, 

påverka hur väl ett system fungerar i en kommun. Det är därför viktigt att ha en förståelse för att det finns 

faktorer oberoende av avfallssystemet som kommer ha betydelse för hur väl det presterar. De yttre 

påverkansfaktorerna komplicerar bedömningen av system och även tolkningen av resultaten från 

multikriterieanalysen. Den komplexitet som faktorerna bidrar till bör tas hänsyn till då verktyget inte 

hanterar dessa, men då de ändå påverkar hur väl system fungerar. 
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Då det är ett flertal faktorer som påverkar hur väl ett system fungerar och presterar i en kommun är det 

av vikt att titta på bakomliggande orsaker till totalbetyget för kriterierna, vilket även resultatet från 

känslighetsanalysen för indikatorbetygen visade. Detta eftersom en viktig indikator kan ha ett lågt betyg, 

men det oviktade totalbetyget för kriteriet till synes ser bra ut eftersom övriga indikatorer fått höga betyg. 

Detta kan och har delvis byggts bort genom viktningen av de olika indikatorerna så att betyg inom viktiga 

indikator påverkar totalbetyget mer. Detta bidrar dock till ett mer komplext verktyg med en lägre 

transparens om inte förståelse för vad som ligger bakom kriteriernas totalbetyg efter viktning finns. 

Viktningen påverkar framför allt totalbetygen när betygen Mycket bra eller Mycket dåligt sätts vilket är 

syftet, men av denna anledning är det av stor vikt för den som tittar på resultaten från bedömningarna i 

verktyget att se hela bilden och inte endast studera totala betygen efter viktning. Resultatsidorna, både 

med och utan viktning, bör av denna anledning inte ses som hela sanningen utan endast en översiktlig och 

sammanfattad bild som ger en indikation om hur väl ett system passar och fungerar i det enskilda fallet. 

Då det finns fler faktorer än de som tagits med i verktyget som kan påverka hur väl ett system fungerar i 

en kommun kan inte verktyget anses ge ett fullständigt svar på frågan om vilket system som till sist ska 

väljas utan bör istället vara en del av det underlag som ligger till grund för det slutgiltiga beslutet.  

6.3 Verktygstesterna 
Genom testerna av verktyget har det kunnat säkerställas att den utvecklade metoden kan tillämpas på ett 

enkelt och tydligt sätt. Verktyget har testats av både experter som varit insatta i utvecklingen av metoden 

och verktyget samt experter som inte varit insatta. Den återkoppling som inkommit från experttesterna 

har därför kunnat implementeras i verktyget för att skapa ett verktyg som är användarvänligt. Verktyget 

genererar också ett resultat som är lätt att få en överblick över, med en tydlig struktur och transparens. 

Förutsatt att betygsättningen görs med tydlig motivering ger verktyget ett bra underlag att presentera 

och gå igenom vid utredning av avfallssystem för en kommun. 

Trots att en stor gallring av aspekter kopplat till valet av avfallssystem gjordes visade testningen av 

verktyget att det är tidskrävande att göra en noggrann och fullständig utvärdering av system via verktyget. 

Det tog exempelvis nio timmar för Tekniska verken att endast utvärdera två system. För författarna tog 

utvärderingen av samtliga system också cirka nio timmar. Den största tidsåtgången är emellertid den för 

insamling av underlag för att kunna genomföra betygsättningen och inte betygsättningen i sig. Den 

omfattande tidsåtgången kan dock ha påverkan på motivationen till att använda verktyget för andra 

kommuner som vill välja ett nytt avfallssystem. Det bör dock understrykas att ett så pass stort beslut som 

ett nytt avfallssystem, som innebär en mångmiljoninvestering, bör tillåtas ta tid och att nio timmar i detta 

sammanhang inte är speciellt mycket tid. Multikriterieverktyget ger en mångfasetterad utvärdering av 

system och tillhandahåller bra underlag inför beslutet och att minska omfattningen i verktyget för att 

korta ned tidsåtgången vid användningen ansågs inte vara en bra lösning. Detta på grund av att en 

ytterligare avskalning i verktyget skulle simplifiera analysen mer än nödvändigt och viktiga aspekter som 

bör tas hänsyn till vid val av avfallssystem skulle förloras. Kommande användare av verktyget bör vara 

inställda på att genomförande av multikriterieanalysen genom användande av verktyget är tidskrävande. 

Det är dock av vikt att låta analysen ta tid för att tydligt motivera betygsättningar och skapa välgrundade 

bedömningar av olika avfallssystem, vilket skapar starkt underlag till det slutgiltiga beslut som tas gällande 

val av system och kommer också fungera bra som underlag att visa upp för utomstående. 

I verktygstesterna som genomförts fick indikatorerna inom kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet relativt 

många låga tillförlitlighetsbetyg av samtliga testare, även för indikatorerna i kriteriet 5. Miljöpåverkan från 
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energianvändning i drift verkar det vara svårt att betygsätta med hög tillförlitlighet. En anledning till detta 

kan vara att kunskaperna och informationen som krävs för att kunna bedöma ett system inte är tillräckliga 

i nuläget. Det är möjligt att de skillnader som upptäcktes i studien gällande betygen för kriteriet skulle 

vara mindre med ökad kunskap hos de som testat verktyget, vilket även skulle kunna innebära att de betyg 

som fått lägsta tillförlitlighetsbetyg ändras. På grund av de låga tillförlitlighetsbetygen är det något osäkert 

att dra slutsatser gällande vad skillnaderna i betygsättningen beror på. Orsakerna till de låga 

tillförlitlighetsbetygen kan vara individberoende, men skulle även kunna visa på avsaknad av kunskap 

inom dessa områden i branschen. Om det senare är fallet bör dessa områden utredas särskilt vid en 

utredning gällande nytt avfallssystem i en kommun för att framställa ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt. Från testerna gick även att utläsa att indikatorbetygen för systemen Nollalternativ (ingen 

förändring), Blandkärl optisk sortering och Dubbla 4-fackskärl fick betydligt färre tillförlitlighetsbetyg av 

den lägsta nivån. Kunskapen om dessa system, framför allt Blandkärl optisk sortering och Dubbla 4-

fackskärl, verkar således vara högre än övriga system. Detta är rimligt utifrån vilka system som tidigare 

utretts av olika kommuner, vilket kan ses i början av rapporten i Tabell 2. Att övriga system är mindre 

utredda skulle kunna innebära att de har en sämre chans att bli implementerade i en kommun även om 

det skulle vara ett av dessa system som utifrån förutsättningarna skulle vara lämpligast för kommunen. 

Den bristande kunskap som finns om dessa system bör uppmärksammas då en ökad kunskap om systemen 

kommer att bidra till en mer rättvis och rimlig bedömning av systemen. Att kunskapsgap som dessa, både 

gällande kriterier och system, kan upptäckas i verktyget är en styrka så länge följden blir 

kunskapsutveckling och att ytterligare forskning genomförs. Med en korrekt användning av verktyget med 

tydliga motiveringar för satta indikatorbetyg och viktning fås ett kraftfullt underlag till beslut om ett nytt 

avfallssystem.  
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7 Slutsatser 
I komplexa beslut med många aspekter att ta hänsyn till är det av stor vikt att undersöka vad målet med 

beslutet är och vad kärnfrågorna kretsar kring. För bedömning av avfallssystem finns det sju syften med 

tillhörande kriterier som en stor del av branschen anser vara viktiga att ta hänsyn till. Det är även av 

betydelse att ha en förståelse för hur olika kriterier och indikatorer kan kopplas ihop och påverka varandra 

och utifrån detta tydligt beskriva vad dessa innehåller. Detta för att undvika att samma faktor bedöms på 

felaktig grund eller mer än en gång. Det är också viktigt att kunna separera vad för faktorer som är 

kopplade till olika avfallssystems design och prestanda och vad som är yttre faktorer som kan ha indirekt 

påverkan. Yttre faktorer kan både försämra och förbättra system, men är inte systemberoende och går 

att arbeta proaktivt med oavsett vad för avfallssystem som investeras i. Därav bör de avskiljas från en 

multikriterieanalys av avfallssystem för att inte felaktigt påverka utgången av bedömningen. 

Beslutsfattare ska vara medvetna om de yttre faktorer som kan påverka implementering, användning och 

prestanda hos system. Några faktorer som visat sig kunna ha inverkan på hur väl ett system fungerar är 

grad av informationsspridning och kommunikation. 

Multikriterieanalys är en bra metod att använda vid komplexa beslut, när hänsyn ska tas till flera olika 

faktorer. Analysen återskapar dock en modell över viktiga aspekter att väga in i beslutet, därför bör inte 

resultatet av en multikriterieanalys ses som ”sanningen” utan en indikation till vad för alternativ som bör 

kunna lösa problemet på ett passande sätt. Ett multikriterieverktyg är ett bra hjälpmedel för att 

strukturera upp bedömningen av system och genom ett verktyg finns möjligheten att transparensen i 

analysen behålls och redovisas på ett bra sätt. Detta förutsätter dock att användaren tar sin tid och fyller 

i verktyget så noggrant som möjligt, med motiveringar till de betyg som sätts.  

Den genomförda kartläggningen och definitionen av mål, syften, kriterier, indikatorer och betygskriterier 

bidrar till ett strukturerat och tydligt underlag gällande viktiga frågor för aktörer inom avfallsbranschen, 

men speciellt för potentiella systemägare för avfallssystem. Den utvecklade metoden tillsammans med 

verktyget ger användaren en överblick och fångar upp de indikatorer som beslutsfattare bör beakta vid 

beslut om införande av ett avfallssystem för hushållsavfall från småhus i en kommun. Verktyget ger också, 

genom tillämpning av tillförlitlighetbetygen, en vägledning kring inom vilka områden och för vilka system 

det finns kunskapsluckor som behöver fyllas genom vidare informationsinsamling och utredning. På detta 

sätt kan användare av verktyget och beslutsfattare bli uppmärksammade på svagheter och bristande 

kunskaper som bör förbättras innan ett slutgiltigt beslut tas. 
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8 Vidareutveckling och fortsatta studier 
Denna rapport kan inte anses ha givit en singulär eller fullständig lösning till de utmaningar som finns 

gällande beslut inom avfallsområdet. Verktyget som utvecklats och de övriga resultat som redovisats ger 

dock en ytterligare hjälp till de beslut som tas gällande införandet av ett nytt avfallssystem i en kommun. 

Vidare studier inom området samt utökade tester och vidareutveckling av verktyget kan generera 

förfinade resultat och ytterligare hjälp inom området samt bidra till en utökad analys och diskussion 

gällande viktiga faktorer att beakta i denna typ av beslut. Verktyget skulle kunna utvecklas vidare på ett 

antal olika sätt, exempelvis genom att tillåta verktyget ge förslag på betygsättning utifrån vilken typ av 

område eller kommun som systemet är tänkt att införas i. Detta genom att mer data samlas in från så 

många områden som möjligt och att användaren, genom att mata in vilken typ av område bedömningen 

gäller för, kan få exempeldata som baseras på liknande områden. En viktning av kriterierna skulle även 

kunna införas, vilken skulle generera ett enda totalbetyg för varje system. Risken med detta är dock att 

transparensen minskar. 

I verktyget antas det vara bättre för systemet att det klarar av att hantera alla vanligt förekommande 

fraktioner från hushållen, men det finns en möjlighet att det utifrån ett resurseffektivitetsperspektiv skulle 

vara viktigare att fokusera på ett fåtal viktiga fraktioner3. Det är möjligt att ett fokus på ett fåtal fraktioner 

skulle kunna generera ett annorlunda resultat i verktyget för de olika systemen då de skiljer sig i vilka 

typer av fraktioner de kan hantera. Ur energisynpunkt är aluminium och plast två viktiga fraktioner att 

fokusera på gällande återanvändning och återvinning (Hillman et al., 2015) och att studera skillnaden 

mellan att fokusera på att lyckas bra med sortering och insamling av dessa två fraktioner jämfört med ett 

flertal olika fraktioner kan vara både relevant och intressant.  

Regeringens promemoria är i nuläget ute på remiss och beslut angående hur vidare utveckling ser ut är 

än så länge osäker. Om promemorian godkänns innebär det stora förändringar för avfallsbranschen och 

för kommuners roll gällande införandet av utökade avfallssystem. Hur dessa förändringar kan påverka 

dels beslut om vilka system som ska införas och dels kommuner och andra potentiella systemägare är en 

fråga som kräver vidare utredning. 

Att studera de yttre påverkansfaktorer som har inflytande för hur ett avfallssystem fungerar i en viss 

kommun eller i ett visst område skulle vara av stor betydelse för att få en ökad förståelse för vilka faktorer 

som är av störst relevans för ett systems implementering, användning och prestanda. Mer kunskap om 

påverkansfaktorer skulle även ge en ökad förståelse för hur de olika faktorerna kan och bör hanteras och 

beaktas.

                                                           
3 Ingrid Olsson, SÖRAB, telefonsamtal den 14 mars 2018. 
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Appendix 1: Kartläggning av aspekter 
Följande punktlistor redovisar de aspekter och delaspekter som verktyget tog sin utgångspunkt i. Dessa 

har framkommit från litteratursökning, dokumentstudier samt intervjuer och redovisas nedan utan 

bearbetning. Det förekommer därmed en hel del överlapp. Under arbetets gång har dessa aspekter i 

kombination med definierade syften till multikriterieanalysen varit utgångspunkt till de kriterier och 

indikatorer som skapats för verktyget. En detaljerad beskrivning över tillvägagångssättet för arbetet finns 

i rapporten under avsnitt 4 Metod. 

Etablerbarhet 
• Yt-/markbehov (för behållare) 

• Utrymme för angöring vid fastighet (för fordon) 

• Implementeringstid 

• Tekniskt möjligt 

• Socialt accepterat 

• Ekonomiskt försvarbart 

• Placering av kärl 

• Passar det nya med det gamla systemet (med befintliga kärl/fordon)? Kombination 

• Omlastningsmöjligheter 

• Samma system för varje kundgrupp 

• Mellanlagring 

• Framkomlighet 

• Markberedning 

• Platsbehov/lagringsmöjligheter vid implementeringstillfälle  

Flexibilitet 
• Anpassa antal fraktioner 

• Anpassa typ av fraktioner 

• Anpassa utifrån volymer (t.ex. säsongsvariation eller bara över tid) 

• Möjlighet att utveckla (t.ex. med taggar m.m.) 

• Skalbarhet (region istället för lokalt) 

• I hemmet 

• Anpassa utifrån behov 

• Utbyggningsbarhet 

• Vilka fordon kan användas (olika typer eller bara en)? 

• Mottagare av avfall 

• Behov av speciella kärl 

• Behov av speciellt emballage/påsar 

• Hämtningsfrekvens 

• Inlåsning - går det lätt att byta till annat system? 

Driftsäkerhet 
• Robust (yttre och inre påverkan, väder) 

• Underhållsbehov 
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• Livslängd för komponenter i systemet 

• Förutsättningar för att systemet levererar önskad nytta 

• Rätt dimension/undvika överbelastning 

• Känslighet för fel avfall (löst eller felsorterat m.m.) 

• Behov av manuell eftersortering 

• Känslighet vid insamling (ex. komprimering) 

• Kvalitet/hållbarhet på behållare 

Kundperspektiv 
• Avstånd till kärl/behållare 

• Tillgänglighet 

• Buller/störande ljud 

• Utrymme och hantering i hemmet (mellanlagring) 

• Utrymme utanför hemmet 

• Servicenivå 

• Utseende på kärl/Estetik 

• Kostnad/Betalningsvilja 

• Lätt att förstå/pedagogiskt/tydligt 

• Tidsåtgång för sortering/hantering 

• Lätt att hantera (påsar/kärl) 

• Alla fraktioner på samma plats 

• Lukt 

• Hygien 

• Attityder (acceptans) 

• Anonymitet 

• Enhetlighet (samma system i så stor del av kommunen som möjligt) 

• Distribution av/tillgänglighet till påsar 

• Behov av kompletterande insamling (ÅVC/ÅVS) 

• Kunskap om vad som händer med avfallet 

Säkerhet för allmänheten 
• "Inbrottssäkra kärl" 

• Säkra fordon 

• Tunga/stora fordon som trafikerar boendemiljön (hur ofta?) 

Arbetsmiljö 
• Hygien/rent 

• Buller 

• Skadedjur 

• Ergonomi 

• Kunskapskrav 

• Fysiska krav/Tunga kärl som hanteras? 

• Antal kärl att hantera/Tidsåtgång 

• Personal vid eftersortering (behov?) 
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• Personalbehov för insamling 

• Åtkomst till kärl 

• Möjlighet till kontroll av sortering 

• Framkomlighet 

• Exponering för avfall 

• Placering av kärl (dragsträcka) 

• Stress 

• Avgaser 

• Produktivitet 

• Framföring av fordon 

Insamlingsresultat 
• Kvalitet/renhet 

• Mängd material 

• Utsorteringsgrad 

• Rejekt 

• Lätt att kontrollera fraktioner 

• Inverkan på insamling av andra fraktioner 

• Antal materialslag 

• Anslutningsgrad 

• Svinn 

• Sammansättning 

• Behov av eftersortering 

• Komprimeringsmöjligheter 

• Fyllnadsgrad i kärl 

Miljö 
• Hållbarhetsmål/miljömål (styrdokument) 

• Nya kärl (materielbehov, jungfruligt vs återvunnet) 

• Behov av påsar (materielbehov) 

• Utsläpp (direkta och indirekta) 

• Miljöbranding 

• Resurseffektivitet 

• Nya fordon (material) 

• Papperspåse vs plastpåse/typ av påse 

• Rutter/antal hämtplatser 

• Användning av återvunnet material (i exv. Kärl och påsar) 

• Transporter (av påsar, under insamling, till återvinning m.m., personbil) 

• Hur ser det ut med de miljömässigt viktiga fraktionerna ut? (mängd, renhet osv) 

• Miljöpåverkan från sortering och eftersortering 

• Bidrar systemet till avfallsminimering? 

• Kvalitet på insamlat material 

• Minskad förbränning av material 
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Ekonomi 
• Kostnad för insamling/transport 

• Kostnad för drift 

• Intäkter för insamlat material 

• Nya kärl 

• Nya påsar 

• Underhåll/service/skötsel 

• Personalbehov/lön 

• Nya fordon 

• Investering i anläggning (sortering, omlastning m.m.) 

• Kostnad för avfallsbehandling 

• Taxor 

• Avskrivningstid 

• Mark (markberedning, snöröjning) 

• Omställning (administration, planering, kärlbyte m.m.) 

• Samarbete/avtal med intilliggande kommuner 

• Avyttring av gamla kärl 

• Minskad förbränningskostnad 

Juridik 
• Avtal med materialåtervinnare 

• Lagar om taxestyrning/miljöstyrning 

• Detaljplaner 

• Avtal med insamlingsentreprenad 

• Nationella mål 

• Renhållningsordning (kommunal) 

• Nationell avfallsplan 

• Lokala föreskrifter 

• Avtal med andra kommuner 

• Tillstånd 

• Bestämmelser för kommunal aktör 

• Kommande lagar 

• Lag och lagförslag om producentansvar 

• Lagar kopplat till mark 

• Miljöbalken 

• EU-direktiv 

• Bygglov 

• Beroende av annan aktör 

• Uppfylla myndighetskrav 

Administration 
• Information/Informations-behov/Informationskampanj (hur sorter, varför sortera m.m.) 

• Abonnemang 
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• Personaladministration 

• Kundtjänst 

• Sorteringsguider 

• Demodagar 

• Attityder/Acceptans 

• Kontroll/uppföljning av att sortering sker 

• Vägunderhåll (t.ex. snöröjning) 

• Möten 

• Distribution av kärl 

• Distribution av påsar 

• Tömningsscheman 

• Insamlingsrutiner 

• Taxa 

• Prototyp/förslag för lösning i hemmet 

Teknikbehov 
• Behandlingsanläggning 

• IKT-lösningar 

• RFID 

• Nycklar/taggar/koder till behållare 

• Specialfordon (kran, komprimering, sidlastare m.m.) 

• Design på förpackningar 

• Fordonsstorlek 

• Fordonsvikt 

• Teknisk inlåsning 

Logistik 
• Fordonsrörelser 

• Hämtningsfrekvens 

• Framkomlighet/tillgänglighet 

• Infrastruktur 

• Optimerad färdväg 

• Avstånd mellan kärl/tömning 

• Vägar bärighet/storlek 

• Körsträckor 

• Distribution av påsar 

• Tömningsförfarande (vägning) 

• Antal hämtningsställen 
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Appendix 2: Intressenters syn på betydande aspekter 
Tabell 16 till Tabell 21 redovisar vad för aspekter som representanter för olika intressentgrupper tycker 

bör beaktas vid valet av nytt insamlings- och sorteringssystem för småhus. Aspekterna är mer i detalj 

beskrivna i respektive tabell. Informationen har erhållits genom semistrukturerade telefonintervjuer. 

Tabell 16. Redovisning av aspekter som kan anses vara av särskilt intresse för kunder. Det kommunala fastighetsbolaget 
Stångåstaden, som i första hand äger flerfamiljshus men även ett fåtal radhus och parhus, har använts som källa till kunders 
intressen kopplade till avfallssystem för småhus. Även ett villaförbund har gjorts ansats till att intervjua utan framgång. 

Källa: Malin Ribbenhed och Mikael Stenbäck, AB Stångåstaden, telefonintervju 27 mars 2018. 

Typ av intressent Aspekt Specificering 

Kunder Ekonomi Ekonomiska incitament för kund kan påverka sorteringen. 

Användar-
perspektiv 

Smidigt, enkelt, lätthanterligt, enkelt att göra rätt. Gemensamma 
utrymmen får inte vara ofräscha för då är det stor risk att 
sorteringen minskar.  

Etablerbarhet Om inte restavfallsavlämning och återvinning är på samma ställe 
är det fördelaktigt om restavfallsavlämningen är placerad 
närmare bostaden än återvinningen. Detta då risken för att 
restavfallet hamnar i återvinningen minskar.  Gemensamma 
utrymmen för källsortering innebär i vissa fall diskussioner om 
skötsel, hantering mm. 

Administration Information och kommunikation mycket viktigt, beteendefråga 
att ändra människors vanor gällande avfallshantering. 

 
Tabell 17. Redovisning av aspekter som kan anses vara av särskilt intresse för entreprenörer inom avfallsinsamling. Entreprenören 
SUEZ Recycling har använts som källa till entreprenörers intressen kopplade till avfallssystem. En annan entreprenör inom 
avfallshämtning har också kontaktats utan att få respons. 

Källor: Heikki Salmiranta, SUEZ Recycling AB, telefonintervju 20 mars 2018. Mats Lundsgård, SUEZ Recycling AB, telefonintervju 

27 mars 2018. 

Typ av intressent Aspekt Specificering 

Entreprenörer 
inom 

avfallsinsamling 

Ekonomi Kostnad för inköp av fordon och driftkostnader. 
Etablerbarhet Framkomlighet för fordon. 

Kärlplacering, kärl behöver vara lättillgängliga för 
sophämtningspersonal. 

Miljö Olika miljömässiga prestanda beroende på möjlighet till 
kompression i fordon samt hämtningsintervall, dessa är olika i 
olika system. Färre transporter bättre för miljön. 

Arbetsmiljö Bra fordon ger bättre arbetsmiljö. Manuell eller automatisk 
kärltömning samt hyttkomfort påverkar arbetsmiljön. 
Möjlighet till kontroll av sortering. 

Juridik Beroende av annan aktör (tillverkare av kärl eller fordon). 
Flexibilitet Förändringar i fraktioner kan påverka val av fordon. 

Driftsäkerhet Rätt fordon för uppdraget, behövs olika hantering i olika system 
(optisk sortering kräver mer försiktighet i hantering av påsar, 
fyrfacksbilar tar mer plats och kan vara mer avancerade att 
framföra). 
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Säkerhet för 
allmänheten 

Stora bilar i bostadsområden. 

Teknikbehov Personal som kan sopbilens teknik bra. 
Risk för teknisk inlåsning i system. 

 

Tabell 18. Redovisning av aspekter som kan anses vara av särskilt intresse för leverantörer av hela eller delar av avfallssystem. 
Leverantörerna PWS, San Sac och Envac Optibag har använts som källa till leverantörers intressen kopplade till avfallssystem. 

Källor: Magnus Westerholm, PWS Nordic AB, möte 27 februari 2018. Jonas Lindahl, San Sac AB, möte 28 februari 2018. Stefan 
Holmertz, Envac Optibag AB, möte 5 mars 2018. 

  
Typ av intressent Aspekt Specificering 

Leverantörer av 
avfallssystem 

Ekonomi Löner, anläggning, behandlingskostnad. Kostnad för påsar, kärl, 
fordon. 

Användar-
perspektiv 

Ökad service till medborgare. Lätt att göra rätt. Antal fraktioner 
som kan sorteras, närhet till att sortera och tillgänglighet. 
Placering av sorteringsstation/kärl. Alla fraktioner borde kunna 
hanteras på samma plats. Enkelhet och tydlighet gällande vad 
som ska slängas var. Lika lätt att bli av med 
källsorteringsfraktioner som restavfall. Platsbehov i hemmet 
och på tomten. Hantering i hemmet. Tidsåtgång. Pedagogik och 
tydlighet i systemet. Buller och hygien. Närmiljö, rent och 
snyggt. Estetik. 

Insamlings-
resultat 

Utsorteringsgrad, renhet hos fraktioner. Lätt att kontrollera 
sortering. Mängd material. 

Miljö Användning av återvunnet material i kärl. Behov av plast (påsar 
och kärl). Behov av nya eller befintliga bilar. Pappers- eller 
plastpåse.  

Etablerbarhet Behov av mark, marktillgänglighet, placering av kärl. 
Framkomlighet för fordon.  

Arbetsmiljö Dragsträcka, tunga kärl. Antal kärl som ska hanteras. Behov av 
manuell sortering. 

Logistik Hämtningsfrekvens. Hur lång tid tar hämtning och tömning av 
varje kärl, hur många hushåll hinns med per dag? Storlek på 
vägar, framkomlighet, kan alla fordon köra alla rutter? 

Administration Information till användare om hur systemet används. 
Sorteringsguide, demodagar. Stort informationsbehov vid 
införande, minskar med tiden. 

Flexibilitet Möjlighet till att kombinera med annat system/hur väl nytt 
system passar med nuvarande system. Möjlighet att använda 
samma system för många boendeformer. Möjlighet till att 
ändra antal och storlek på fraktioner. Flexibilitet på alla nivåer: 
från hemmets föränderliga behov till flexibilitet i sortering. 

Säkerhet för 
allmänheten 

Bullernivå. Trygg boendemiljö (stora fordon nära boendet?). 
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Tabell 19. Redovisning av aspekter som kan anses vara av särskilt intresse för materialåtervinnare av förpackningar och tidningar 
under producentansvaret. Materialåtervinnarna Stena Recycling och Svensk glasåtervinning har använts som källa till 
materialåtervinnares intressen kopplade till avfallssystem. 

Källor: Peter Trimmel, Svensk glasåtervinning AB, mailsvar 7 mars 2018. Mårten Berbres, Stena Recycling AB, telefonintervju 9 
mars 2018. 

  

Typ av intressent Aspekt Specificering  

Material-
återvinnare 

Användar-
perspektiv 

Information till kunder viktigt, hur systemet ska användas. 

Insamlings-
resultat 

Bättre kvalitet ju mer helt glaset är, hantering i mindre volymer 
krossar mer – ju mindre kärl desto mer glaskross. Komprimering 
i fordon leder också till mer kross av glas. Hur samlas materialet 
in, behålls kvalitet? Viktigt med avtal gällande kvalitetsnivå. 

Renhet. 

 Logistik Hur transporteras materialet, behöver levereras smidigt. 

 
Tabell 20. Redovisning av aspekter som kan anses vara av särskilt intresse för materialbolag/serviceorganisationer som verkställer 
producentansvaret. Serviceorganisationen samt materialåtervinnaren FTI har använts som källa till materialbolag/ 
serviceorganisationers intressen kopplade till avfallssystem. Även TMR kontaktades utan framgång. 

Källa: Magnus Sandström, FTI AB, telefonintervju 21 mars 2018. Magnus Sandström och Ulrika Eliason, FTI AB, möte 9 april 2018. 

Typ av intressent Aspekt Specificering 

Service-
organisation och 

material-
återvinnare  

Användar-
perspektiv 

Många vill ha en ÅVS nära men inte som granne – vill ha närhet 
men inte störas av buller eller nedsmutsning. 

Insamlings-
resultat 

FTI ställer samma krav på kvalitet hos material från FNI-och KNI-
system som på material insamlat genom ÅVS:er. Material 
behöver klara kvalitetskraven (olika för olika fraktioner). 

Etablerbarhet Marktillgänglighet, platsbehov vid tömning,  

Logistik Optimera körrutter bland annat genom att ha samma avtal för 
hämtning i olika avfallssystem eller i kringliggande kommuner. 
Synergier mellan olika avfallssystem. 

Administration Viktigt med information.  

Teknikbehov Behövs bättre sätt att behandla och materialåtervinna plast. 
Design för återvinning. 
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Tabell 21. Redovisning av aspekter som Tekniska verken anser är av särskilt intresse vid val av nytt avfallssystem.  

Källa: Sebastian Lundahl, Tekniska verken AB, möte 13 mars 2018. Tekniska verken AB (2017a). 

Typ av intressent Aspekt Specificering 

Ägare av 
avfallssystem 

Ekonomi Investeringsbehov, driftkostnader, underhåll och service, 
intäkter, taxeutdelning. 

Användar-
perspektiv 

Bekvämlighet, servicenivå, förväntningar, kundnöjdhet, 
informationsbehov, pedagogik m.m. 

Insamlings-
resultat 

Mängd och kvalitet på utsorterade fraktioner, möjlighet till 
kvalitetskontroll. 

Miljö Miljönytta genom förbättrad resurs- och energihushållning, 
miljöpåverkan från system i form av transporter, 
plastanvändning m.m. 

Etablerbarhet Utrymmen, behållare, fordon i befintligt system, 
omlastningsmöjligheter, framkomlighet 

Arbetsmiljö För insamlingspersonal och personal vid 
mottagning/sorteringsanläggning. 

Juridik Vad får göras och inte som kommunal aktör, lagar och regler 

Administration I olika system, abonnemangsalternativ. 
Flexibilitet Flexibilitet i antal och typ av fraktion, insamlad mängd, 

mottagare, påstyp, fordonstyp, hämtningsfrekvens m.m. 
Flexibilitet sett över tid, anpassning av system till framtida 
förändringar. 

Driftsäkerhet Komponenters funktion och livslängd, förutsättningar att uppnå 
önskad nytta. 

Säkerhet för 
allmänheten 

Hur ser den ut i olika system? 
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Appendix 3: Exempelmail 
Följande är ett exempel för hur ett mail som skickats ut i starten av projektet ser ut. Mindre justeringar 

har gjorts utifrån vem som kontaktats, men i grunden har mailen sett liknande ut. 

 

 Hej [namn på kontakt]! 

Vi är två studenter som läser sista året på civilingenjörsutbildningen energi, miljö, management på 

Linköpings universitet och skriver nu under våren examensarbete hos Tekniska verken i Linköping. Vårt 

arbete syftar till att utveckla en metod och ett verktyg för att värdera samt jämföra olika avfallssystem för 

hushållsavfall med varandra. Detta för att underlätta beslutstagande när exempelvis en kommun vill 

införa ett nytt system för avfallshantering. I och med detta har vi börjat titta på beslutsunderlag från olika 

kommuner gällande införandet av ett nytt system samt rapporter som Avfall Sverige publicerat kopplade 

till ämnet. 

Vi har, i Avfall Sveriges rapport 2017:22 Beslutsunderlag för införande av nya insamlingssystem, sett att 

ni har genomfört utredningar som använts som beslutsunderlag hos ett antal kommuner där nya 

avfallssystem övervägts. Vi undrar därför om det finns någon hos er att intervjua och om det finns något 

material som vi kan ta del av gällande hur man går till väga under dessa typer av utredningar (vilka 

aspekter som bör beaktas och hur de väljs ut m.m.). Hoppas att detta är något du har möjlighet att hjälpa 

oss med! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sofia Dannert & Josefin Norström 
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Appendix 4: Intervjufrågor 
Följande frågor är de grundfrågor som ställts under intervjuerna, vissa som endast ställts till en specifik 

typ av aktör är markerade med t.ex. [Kommun] under rubriken Aktörsspecifika frågor. Följdfrågor som 

uppkommit spontant under intervjuernas gång är inte redovisade då de skiljt sig mellan de olika 

intervjuerna. De frågor som återfinns under Grundläggande frågor samt Avslutande frågor är ställdes 

under samtliga intervjuer. 

Grundläggande frågor 
• Kan du berätta lite om din roll?  

• Vad tror och tycker du är viktigt att beakta vid beslut om nytt insamlingssystem i en kommun? 

(Alt. ”Vad ansåg ni vara viktigt när ni utredde frågan?” för kommuner som tagit beslut) 

• Finns det någon extra viktig del du vill lyfta kopplat till resurseffektivitet? 

• Vilka fördelar finns med systemet/systemen? 

Aktörspecifika frågor 
• Kan du förklara hur avfallshanteringen ser ut i kommunen? [Kommun] 

• Hur ser tillvägagångssättet ut när ni genomför en utredning om olika system för en kommuns räkning? 

[Konsult/utredare] 

• Kan du berätta om insamlingssystemet/sorteringssystemet? [Leverantör av system] 

• Hur ser framtiden ut för systemet (i form av utvecklingsplaner och liknande)? [Leverantör av system] 

Avslutande frågor 
• Vilka utmaningar har systemet och vilken kritik finns mot systemet/systemen? 

• Finns det möjlighet att komma med kompletterande frågor via mejl eller telefon? 

• Om vi använder något av det som sagts i rapporten, vill du vara eller får vi använda ditt namn? 
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Appendix 5: Betygskriterier för indikatorbetyg i verktyget 
Följande tabeller visar hur betygskriterierna för betygsstegen Mycket dåligt, Neutralt och Mycket bra 

beskrivits för varje indikator i multikriterieverktyget. I verktyget instrueras användaren ge betyget Dåligt 

när betygsättningen passar bäst någonstans mellan Mycket dåligt och Neutralt, och på samma sätt 

instrueras användaren sätta betyget Bra när betygsättningen passar bäst någonstans mellan Neutralt och 

Mycket bra. 

Tabell 22. Kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet:s indikatorer samt hur betygskriterierna för dessa indikatorer beskrivits för tre 
betygssteg 

   

Indikator 

Betygskriterier för indikatorbetyg 

Mycket dåligt Neutralt Mycket bra 

Anpassbarhet 
av antal 
fraktioner 

 Implementerat, nytt 
avfallssystem är inte anpassbart 
gällande antal fraktioner, eller så 
skulle en förändring i antal 
fraktioner kräva en mycket stor 
investering materiellt, kostnads-, 
tids- och/eller 
informationsmässigt. 

Implementerat, nytt avfallssystem 
kan relativt enkelt addera en 
ytterligare fraktion som behandlas 
men för att lägga till fler fraktioner 
krävs stora investeringar materiellt, 
kostnads-, tids- och/eller 
informationsmässigt. 

Implementerat, nytt 
avfallssystem kan enkelt anpassa 
antal fraktioner som behandlas 
och detta kräver små eller rimliga 
investeringar materiellt, 
kostnads-, tids- och/eller 
informationsmässigt. 

Anpassbarhet 
av typ av 
fraktioner 

Implementerat, nytt 
avfallssystem är inte anpassbart 
gällande alla typer av fraktioner, 
alternativt så kan inte kvaliteten 
bevaras hos alla typer av 
fraktioner vid en förändring. 
Annat scenario är att 
implementerat, nytt 
avfallssystem kan anpassa typ av 
fraktion men att förändringen 
skulle kräva en mycket stor 
kostnad i form av finansiella 
medel, tid och/eller information 
samt eventuellt även kräva 
mycket materiel vid 
anpassningen. 

Implementerat, nytt avfallssystem 
kan anpassas efter alla typer av 
fraktioner som behandlas och 
samtidigt bevara kvaliteten hos 
fraktionerna, men detta kräver 
relativt stora kostnader i form av 
finansiella medel, tid och/eller 
information samt eventuellt även 
materiellt. 

Implementerat, nytt 
avfallssystem kan lätt förändra 
typer av fraktioner, oavsett typ, 
som behandlas och klarar att 
behålla kvaliteten hos 
fraktionerna. Förändringen 
kräver små eller rimliga 
kostnader i form av finansiella 
medel, materiel, tid och/eller 
information. 

Anpassbarhet 
utifrån 
förändring av 
fraktioners 
volymer 

Implementerat, nytt 
avfallssystem klarar inte av att 
leverera insamling och sortering 
av samma kvalitet, i samma 
flödestakt och/eller på ett 
driftsäkert sätt vid en stor 
förändring av fraktionernas 
volymer. Implementerat, nytt 
avfallssystem är svårt att anpassa 
gällande volym, eller så är den 
typen av anpassning som krävs 
mycket kostsam och 
tidskrävande. 

Implementerat, nytt avfallssystem 
kan hantera viss förändring i 
fraktionernas volymer och kan 
samtidigt operera driftsäkert, i 
samma flödestakt och med samma 
kvalitet. Att anpassa implementerat, 
nytt avfallssystem för dessa 
förändringar är möjligt, men kräver 
relativt kostsam och tidskrävande 
modifikation av systemet. 

Implementerat, nytt 
avfallssystem klarar av relativt 
stora förändringar i fraktionernas 
volymer utan att driftsäkerhet, 
flödestakt eller kvalitet förändras. 
Implementerat, nytt 
avfallssystem kan enkelt 
anpassas, utan eller med mycket 
små krav på modifikation av 
systemet och där endast mindre 
ytterligare investeringar 
kostnads- och tidsmässigt krävs 
för anpassningen. 
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Tabell 23. Kriteriet 2. Miljöpåverkan från materielbehov:s indikatorer samt hur betygskriterierna för dessa indikatorer beskrivits 
för tre betygssteg.  

Indikator 

Betygskriterier för indikatorbetyg 

Mycket dåligt Neutralt Mycket bra 

Miljöpåverkan 
från 
materielbehov 
vid införande 

Materielbehovet vid 
implementering av 
avfallssystemet är omfattande, 
där nyförvärvad materiel krävs i 
form av tre av följande: 
anläggning, fordon eller kärl. 

Materielbehovet vid implementering 
av avfallssystemet är betydande, där 
nyförvärvad materiel krävs i form av 
en av följande: anläggning, fordon 
och kärl. 

Materielbehovet vid 
implementering av 
avfallssystemet är litet, där ingen 
betydande mängd materiel krävs 
i form av anläggning, fordon eller 
kärl. 

Miljöpåverkan 
från 
materielbehov 
vid drift 

Materielbehovet vid drift är 
omfattande, där mycket materiel 
förbrukas av avfallssystemet, 
exempelvis i form av påsar och 
från underhåll av maskiner, 
fordon eller kärl. 

Materielbehovet vid drift är 
betydande, där visst materiel 
förbrukas av avfallssystemet, 
exempelvis i form av påsar och från 
underhåll av maskiner, fordon eller 
kärl. 

Materielbehovet vid drift är litet 
och det behov som finns är i 
princip bara för underhåll i 
avfallssystemet. 

 

  

Kompatibilitet 
med 
nuvarande 
system och 
stadsbild 

Nytt insamlingssystem är inte 
möjligt att kombinera med 
nuvarande system för insamling 
av olika avfallsfraktioner från 
småhus och flerfamiljshus. 
Eventuellt nuvarande 
sorteringssystem går inte att 
kombinera med nya 
avfallssystemet. En betydande 
mängd potentiella 
abonnemangskunder kan inte nås 
av nya insamlingssystemet. Nya 
avfallssystemet har stora mark- 
och ytbehov som är tidskrävande 
och kostsamma att tillgodose, 
exempelvis i form av 
markuppköp, byggtillstånd 
och/eller markberedning. 

Nytt insamlingssystem kan delvis 
kombineras med nuvarande system 
för insamling av olika 
avfallsfraktioner från småhus 
och/eller flerfamiljshus. Eventuellt 
nuvarande sorteringssystem går 
delvis att nyttja i nya avfallssystemet. 
Insamlingen kan ske på nästan alla 
platser där potentiella 
abonnemangskunder finns med nya 
insamlingssystemet. Nya 
avfallssystemet har mark- och 
ytbehov som kan vara något 
tidskrävande och/eller kostsamma 
att tillgodose. 

Nytt insamlingssystem kan enkelt 
kombineras med nuvarande 
system för insamling av olika 
avfallsfraktioner från småhus och 
flerbostadshus. Eventuellt 
nuvarande sorteringssystem kan 
nyttjas även i nya 
avfallssystemet. Insamlingen kan 
ske på alla platser där potentiella 
abonnemangskunder finns utan 
svårigheter med nya 
insamlingssystemet. Nya 
avfallssystemet har mark- och 
ytbehov som varken är 
tidskrävande eller kostsamma att 
tillgodose. 
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Tabell 24. Kriteriet 3. Kundperspektiv:s indikatorer samt hur betygskriterierna för dessa indikatorer beskrivits för tre betygssteg.  

Indikator 

Betygskriterier för indikatorbetyg 

Mycket dåligt Neutralt Mycket bra 

Lätt att förstå 
och 
pedagogiskt 
system  

Insamlingssystemet är inte 
intuitivt gällande hur sortering 
ska ske, exempelvis saknas bilder 
och text på påsar/kärl som 
beskriver sorteringen eller så är 
dessa svåra att tyda. 
Insamlingssystemet är inte 
pedagogiskt i sin utformning, 
exempelvis är det lättare för 
kunden att slänga allt avfall i 
restavfall istället för att sortera, 
eller så är kärl/fack/påsar 
utformade på ett sätt som inte 
uppmuntrar till sortering 
tillräckligt mycket. 

Insamlingssystemet är i sin helhet 
intuitivt gällande hur sortering ska 
ske, exempelvis finns bilder och/eller 
text på påsar/kärl som beskriver 
sorteringen. Insamlingssystemet är 
pedagogiskt i sin utformning men 
inte så kommunikativt. Exempelvis 
uppmuntras inte kund till sortering 
via insamlingssystemets utformning, 
det är varken lättare eller svårare att 
slänga allt avfall i restavfall istället för 
att sortera och kärl/fack/påsars 
utformning varken belönar eller 
bestraffar sortering. 

Insamlingssystemet är i intuitivt 
gällande hur sortering ska ske, 
exempelvis finns både bilder och 
text på påsar/kärl som beskriver 
sorteringen. Insamlingssystemet 
är både pedagogiskt i sin 
utformning och kommunikativt. 
Exempelvis uppmuntras kund till 
sortering via insamlingssystemets 
utformning, där 
avfallshanteringen är enklare för 
kund om sortering sker och där 
kärl/fack/påsars utformning 
belönar sortering. 

Närhet och 
tillgänglighet 
till avyttring 
av avfall   

Avstånden för avyttring av 
avfallsfraktioner upplevs troligen 
av många kunder som långa och 
tidsåtgången för sortering 
upplevs hindrande. Närmsta 
avyttringsplatsen tar emot få 
avfallsfraktioner. 

Avstånd till avyttring av samtliga 
fraktioner upplevs troligen av de 
flesta kunder vara tillräckligt nära och 
sorteringen tillräckligt tidseffektiv för 
att inte vara hindrande. Närmsta 
avyttringsplatsen tar emot de flesta 
avfallsfraktionerna. 

Avstånd till avyttring av samtliga 
fraktioner upplevs troligen i 
princip av alla kunder vara nära 
och sorteringen tidseffektiv. 
Närmsta avyttringsplatsen tar 
emot samtliga avfallsfraktioner 
eller ännu fler fraktioner utöver 
de under producentansvaret. 

Krav på 
mellanlagring 

Många kunder upplever att det 
både är svårt att få plats med 
avfallsfraktionerna i hemmet 
samt att kärl/behållare för avfall 
utanför hemmet/på tomten tar 
upp för mycket plats. 

Många kunder upplever att det 
antingen är svårt att få plats med 
avfallsfraktionerna i hemmet eller att 
kärl/behållare för avfall utanför 
hemmet/på tomten tar upp för 
mycket plats. 

De flesta kunder upplever det lätt 
att få plats med 
avfallsfraktionerna i hemmet. De 
flesta kunder upplever att 
kärl/behållare för avfall utanför 
hemmet/på tomten inte tar upp 
för mycket plats. 

 

Tabell 25. Kriteriet 4. Arbetsmiljö:s indikatorer samt hur betygskriterierna för dessa indikatorer beskrivits för tre betygssteg.  

Indikator 

Betygskriterier för indikatorbetyg 

Mycket dåligt Neutralt Mycket bra 

Person- och 
driftsäkerhet 

Avfallssystemet saknar inbyggda 
procedurer (datasystem, 
varningssignaler, spärrar av olika 
slag) som förhindrar att person- 
eller driftsäkerheten skulle 
äventyras på grund av ett 
mänskligt fel. Framkomlighet 
med fordon samt tömning av 
kärl/behållare är ofta krånglig 
och krävande för 
hämtningspersonal. 

Det finns flera säkerhetsprocedurer 
inbyggda i avfallssystemet för att 
hindra att personsäkerheten eller 
driftsäkerheten äventyras på grund 
av ett mänskligt fel. Framkomlighet 
med fordon samt tömning av 
kärl/behållare kan på ett fåtal platser 
vara krånglig och krävande för 
hämtningspersonal. 

Det finns många 
säkerhetsprocedurer inbyggda i 
avfallssystemet för att hindra att 
personsäkerheten eller 
driftsäkerheten äventyras på 
grund av ett mänskligt fel. 
Framkomlighet med fordon samt 
tömning av kärl/behållare ska i 
regel alltid kunna utföras med 
enkelhet för hämtningspersonal. 
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Fysisk 
belastning 

Avfallssystemet innebär att 
personal måste transportera 
tunga kärl/behållare längre 
sträckor vid tömning. Det saknas 
hjälpmedel för att ergonomiskt 
förenkla och underlätta för 
personal vid insamling och 
sortering (t.ex. fler hjul på kärl). 

Avfallssystemet innebär att personal 
vid enstaka tillfällen måste 
transportera tunga kärl/behållare vid 
tömning, ibland längre sträckor. Det 
finns vissa hjälpmedel för att öka 
ergonomin och underlätta för 
personal vid insamling och sortering. 

Avfallssystemet innebär att 
personal i regel aldrig behöver 
transportera tunga kärl/behållare 
vid tömning. Bra ergonomiska 
hjälpmedel finns för att 
underlätta för personal vid 
insamling och sortering. 

 

Tabell 26. Kriteriet 5. Miljöpåverkan från energianvändning i drift:s indikatorer samt hur betygskriterierna för dessa indikatorer 
beskrivits för tre betygssteg.  

Indikator 

Betygskriterier för indikatorbetyg 

Mycket dåligt Neutralt Mycket bra 

Energi-
användning 
från 
insamlings-
transporter 

Transporter för att samla in avfall 
är till stor del beroende av fossila 
drivmedel och fordonen inte 
särskilt bränslesnåla. 
Insamlingssystemet kräver hög 
hämtningsfrekvens och de totala 
körsträckorna är långa. 
Hämtningen kan inte samköras 
med annan avfallshämning så 
som från småhus med annat 
avfallsabonnemang eller 
flerfamiljshus. 

Transporter för att samla in avfall är 
delvis beroende av fossila drivmedel. 
Hämtningsfrekvensen är relativt hög 
och de totala körsträckorna är 
relativt långa. Hämtningen kan delvis 
samköras med annan avfallshämning 
så som från småhus med annat 
avfallsabonnemang eller 
flerfamiljshus. 

Transporter för att samla in avfall 
är helt oberoende av fossila 
drivmedel och fordonen 
bränslesnåla. 
Hämtningsfrekvensen är relativt 
låg och de totala körsträckorna är 
relativt korta. Hämtningen kan 
samköras med annan 
avfallshämning så som från 
småhus med annat 
avfallsabonnemang eller 
flerfamiljshus. 

Energi-
användning 
från 
personbils-
transporter 

Privata resor till ÅVS krävs på 
regelbunden basis, antingen för 
att avfallssystemet ska bli 
komplett i hanteringen av 
samtliga avfallsfraktioner eller på 
grund av begränsningar gällande 
volymkapacitet i 
insamlingssystemet. 

Insamlingssystemet kan hantera de 
flesta typer av fraktioner, men 
privata resor till ÅVS krävs vid fåtal 
tillfällen på grund av begränsningar 
gällande typ av avfall eller 
volymkapacitet i insamlingssystemet. 

Insamlingssystemet kan hantera 
alla typer av fraktioner och ska i 
regel inte behöva kompletteras 
med privata resor till ÅVS. 

Energi-
användning 
från sortering 

Energianvändningen i 
sorteringssystemet inklusive 
sorteringsanläggning är mycket 
energiintensiv samt beroende av 
fossila drivmedel. 

Energianvändningen i 
sorteringssystemet inklusive 
sorteringsanläggningen är 
energiintensiv eller till viss del 
beroende av fossila drivmedel. 

Energianvändningen i 
sorteringssystemet inklusive 
sorteringsanläggning är 
energisnål samt helt oberoende 
av fossila drivmedel. 
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Tabell 27. Kriteriet 6. Insamlingsresultat:s indikatorer samt hur betygskriterierna för dessa indikatorer beskrivits för tre betygssteg.  

Indikator 

Betygskriterier för indikatorbetyg 

Mycket dåligt Neutralt Mycket bra 

Utsorterings-
grad av 
matavfall och 
förpackningar 
och minskade 
volymer 
restavfall 

Avfallssystemet förutspås inte 
kunna förbättra 
utsorteringsgraden gällande 
matavfall och förpackningar 
utifrån genererat avfall från 
hushållen. Andelen rejekt, dvs. 
material som på grund av 
avfallssystemets hantering inte 
längre kan materialåtervinnas, 
är betydande. Avfallssystemet 
förutspås inte kunna ge 
tillräckligt goda förutsättningar 
för att minska volymerna av 
restavfall. 

Avfallssystemet förutspås kunna 
förbättra utsorteringsgraden något 
gällande matavfall och förpackningar 
utifrån genererat avfall från 
hushållen. Andelen rejekt, dvs. 
material som på grund av 
avfallssystemets hantering inte 
längre kan materialåtervinnas, är låg. 
Avfallssystemet förutspås kunna ge 
tillräckligt goda förutsättningar för 
att minska volymerna av restavfall 
något. 

Avfallssystemet förutspås kunna 
förbättra utsorteringsgraden 
mycket gällande matavfall och 
förpackningar utifrån genererat 
avfall från hushållen. Andelen 
rejekt, dvs. material som på 
grund av avfallssystemets 
hantering inte längre kan 
materialåtervinnas, är obefintlig. 
Avfallssystemet förutspås kunna 
ge goda förutsättningar för att 
minska volymerna av restavfall. 

Kvalitet 
(matavfall och 
förpackningar) 

Flera fraktioner uppnår inte 
tillräckligt hög kvalitet för att 
möta materialåtervinnarnas 
krav, utgående från ett 
implementerat avfallssystem. 
Eftersortering krävs. 

Nästan alla fraktioner uppnår 
tillräckligt hög kvalitet för att möta 
materialåtervinnarnas krav, utgående 
från ett implementerat avfallssystem. 
Eftersortering kan krävas. 

Samtliga fraktioner uppnår en 
tillräckligt hög kvalitet för att 
möta materialåtervinnarnas krav, 
utgående från ett implementerat 
avfallssystem. Eftersortering 
krävs inte. 

Möjlighet till 
kontroll av 
sortering 

Det är inte möjligt att 
kontrollera att sortering sker 
hos varje enskilt hushåll. 

Det går att kontrollera att sortering 
sker hos varje enskilt hushåll, men 
inte med säkerhet att det sker 
korrekt.  

Systemet är transparent och det 
går tydligt att se att sortering 
sker korrekt hos varje enskilt 
hushåll.  

 

Tabell 28. Kriteriet 7. Ekonomi:s indikatorer samt hur betygskriterierna för dessa indikatorer beskrivits för tre betygssteg.  

Indikator 

Betygskriterier för indikatorbetyg 

Mycket dåligt Neutralt Mycket bra 

Säkerhet 
gällande 
kalkylerad 
investeringsnivå 

Beräkningarna av 
investeringsnivån är mycket 
osäkra. 

Beräkningarna av investeringsnivån 
är något osäkra. 

Beräkningarna av 
investeringsnivån är säkra. 

Säkerhet 
gällande 
kalkylerade 
rörliga 
kostnader 

Beräkningarna av rörliga 
kostnader är mycket osäkra. 

Beräkningarna av rörliga kostnader är 
något osäkra. 

Beräkningarna av rörliga 
kostnader är säkra. 

Årliga kostnader 
Årliga kostnaderna blir mycket 
dyrare än idag och kommer 
vara svåra att finansiera. 

Årliga kostnaderna blir högre än 
nuläget men går att finansiera. 

Årliga kostnaderna är på samma 
nivå som idag eller lägre. 
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Appendix 6: Instruktioner för test av verktyg till experter 
Följande text är de instruktioner och bakgrundinformation som skickades ut i PDF-format till 

expertgruppen inför utvärderingen av multikriterieverktyget som dessa skulle bistå med till studien.  

Bakgrund 
Nedan finns en bakgrund för de delar som verktyget innefattar i form av syften som systemet ska uppnå 

samt de system som jämförs.  

Syften 
Mål: Tekniska verken ska med välgrundat underlag kunna välja det mest passande utökade 

avfallssystemet för insamling och sortering av hushållsavfall från villor i Linköping. Resurseffektivitet ska 

vara av hög prioritet i valet och goda förutsättningar ska skapas för att uppfylla europeiska, nationella och 

regionala avfallsmål. 

Syfte 1: Avfallsinsamlingen och -sorteringen ska passa både dagens och morgondagens villahushåll, där 

systemet är lätt att implementera och flexibelt för dagens och framtidens behov. 

Syfte 2: Systemen för insamling och sortering av avfall ska ske med ett så litet materielbehov som möjligt 

där det är fördelaktigt om befintlig materiel och anläggning(ar) kan användas. (Materiel: kärl, påsar, 

fordon, maskiner m.m.). 

Syfte 3: Systemet för avfallsinsamling ska uppnå hög användningsgrad och kundnöjdhet samt inge hög 

servicenivå till användarna. 

Syfte 4: All personal i avfallssystemet ska arbeta under goda arbetsförhållanden och med hög 

driftsäkerhet. Hämtningspersonal ska med enkelhet kunna samla in hushållsavfall. 

Syfte 5: Avfallssystemet ska vara energieffektivt i drift, där framför allt fossila energianvändningen från 

insamling och sortering hålls minimal, men där även den förnyelsebara energianvändningen hålls så låg 

som möjligt. 

Syfte 6: Avfallssystemet ska uppnå hög utsorteringsgrad av materialåtervinningsbart avfall och matavfall 

från restavfallet, samt sorterat material ska vara av hög kvalitet.  

Syfte 7: Avfallssystemet ska på ett kostnadseffektivt sätt gällande investeringskostnad, driftkostnad och 

intäkter uppfylla resterande syften. 

Systemen 
Fallet Nollalternativ (ingen förändring) innebär att systemet som finns idag i Linköping fortsätter vara det 

system som används för insamling av avfallet i kommunen. I Linköping innebär detta, för kategorin 

småhus, att matavfallet och restavfallet kastas i samma kärl där matavfallet hanteras i en speciell påse 

(gröna påsen) för att möjliggöra optisk sortering i nästa steg. När avfallet kommer till anläggningen för 

optisk sortering sorteras det i två separata fraktioner och går till förbränningsanläggning respektive 

biogasanläggning. Övriga avfallsfraktioner hanteras genom att sorteras på återvinningsstation. För 

flerbostadshus är FNI förhållandevis väl utbyggd. I Linköping har majoriteten av flerbostadshusen tillgång 

till FNI av flertalet fraktioner, vanligen i återvinningshus. Restavfallet och matavfallet hanteras på samma 

sätt som i villorna, medan övriga fraktioner sorteras i återvinningshus eller liknande och samlas in av FTI. 
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Fallet Blandkärl optisk sortering innebär att den befintliga anläggningen för optisk sortering byggs ut för 

att klara sex till sju olika fraktioner. I systemet (även kallat färgsortering) sorteras sex till sju olika 

avfallsfraktioner i olikfärgade påsar (en färg per fraktion) för att sedan läggas i samma avfallskärl för vidare 

transport till anläggningen för optisk sortering där de olika fraktionerna separeras. I detta fall hanteras 

glasfraktioner (färgat och ofärgat) inte på samma sätt som övriga fraktioner utan istället genom avyttring 

vid till exempel återvinningsstation. 

Fallet Dubbla 4-fackskärl är det som vanligen kallas fyrfackssystem eller Quattro Select. Varje fastighet 

har således två kärl varav båda är uppdelade i fyra fack där sortering sker direkt i kärlet. Detta alternativ 

har möjlighet att hantera åtta olika fraktioner, en fraktion per fack. I Sverige har detta system införts i ett 

flertal kommuner under de senaste åren. Några av de kommuner som använder sig av systemet med 

dubbla fyrfackskärl är Norrköping, Motala och Lund. Fyrfackssystemet är det vanligaste avfallssystemet i 

svenska kommuner när det kommer till FNI. 

Fallet Dubbla 4-fackskärl – ett fack optisk sortering bygger på samma princip som fallet ovan (Dubbla 4-

fackskärl), men i detta fall används ett av facken till två fraktioner vilka går till optisk sortering. Detta gör 

att detta system kan hantera nio olika fraktioner. Telge Återvinning, som verkar i Södertälje, är ett 

exempel på en aktör/kommun som använder sig av detta system i Sverige. 

Fallet Kvartersnära insamling (KNI) innebär att insamlingen liknar det som används för flerfamiljshus i 

stora delar av Linköping idag. Istället för att varje fastighet har ett eller flera egna kärl har ett 

bostadsområde gemensamma kärl för de olika avfallsfraktionerna.  

Fallet Mekanisk sortering av restavfall är främst tänkt som ett komplement till ett annat system för 

sortering, där den mekaniska sorteringen används för att sortera restavfallet för att uppnå en högre 

utsorteringsgrad av återvinningsbart material. Sorteringen kan ske med olika tekniker, där några exempel 

är utsortering med hjälp av högtrycksluft, magnetism, optisk sortering och sortering med Near Infrared-

teknik (NIR). 

Instruktioner vid test av verktyget 
Bedömningen som görs ska göras med Linköpings kommun som fall. Detta innebär att du som användare 

bör ha i åtanke att detta handlar om en kommun som har 156 000 invånare.  

Börja gärna med att klicka omkring i verktyget för att förstå hur det är uppbyggt.  

När du vill påbörja betygsättningen går du till den flik i verktyget som du vill betygsätta (t.ex. 1. 

Etablerbarhet & flexibilitet). För varje indikator och system ska två betyg sättas: ett för hur bra systemet 

presterar (skalan från Mycket dåligt till Mycket bra) och ett som visar hur tillförlitligt det satta betyget är 

(skalan från + till +++), med andra ord hur säker du är på att systemet kommer prestera det betyg du ger. 

Skriv en kommentar till varje indikatorbetyg där du motiverar betyget för systemet, varför kommer det 

prestera på det sättet och hur vet du det? 

Frågor efter test av verktyget 
Är det lätt att förstå hur verktyget ska användas? Tycker du att verktyget är logiskt uppbyggt? 

Är betygskriterierna tillräckligt tydliga? 

Vilka är de viktigaste förändringarna du anser att vi bör genomföra för att förbättra verktyget?  
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Appendix 7: Resultat från test av verktyget 
Följande figurer är urklipp från multikriterieverktyget efter att testerna genomförts. Resultaten som 

redovisas kommer från Tekniska verken, Ola Eklöf vid Örebro kommun, Hanna Andersson vid Norrköping 

vatten och avfall samt Ingrid Olsson vid SÖRAB. 

Författarna 
Följande sju figurer redovisar författarnas resultat från testet av verktyget. Författarnas test är gjort i den 

senaste versionen av verktyget. Då Tekniska verken genomfört ett fullständigt test för systemen Blandkärl 

optisk sortering och Dubbla 4-fackskärl fokuseras detta avsnitt på resultaten för dessa system. Resultat 

med motiveringar för de satta betygen presenteras separat efter dessa figurer. 

 

Figur 27. Författarnas resultat för kriteriet 1. Etablerberhet och flexibilitet. 
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Figur 28. Författarnas resultat för kriteriet 2. Miljöpåverkan från materielbehov. 

Figur 29. Författarnas resultat för kriteriet 3. Kundperspektiv. 
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Figur 30. Författarnas resultat för kriteriet 4. Arbetsmiljö 

 

Figur 31. Författarnas resultat för kriteriet 5. Miljöpåverkan från energianvändning i drift. 
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Figur 32. Författarnas resultat för kriteriet 6. Insamlingsresultat. 

 

Figur 33. Författarnas resultat för kriteriet 7. Ekonomi. 
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Författarnas resultat med motiveringar 
Följande fyra tabeller redovisar författarnas indikatorbetyg och tillförlitlighetsbetyg tillsammans med 

motiveringar för dessa för systemen Nollalternativ (ingen förändring), Dubbla 4-fackskärl – ett fack optisk 

sortering, Kvartersnära insamling (KNI) och Mekanisk sortering av restavfall.  

Tabell 29. Författarnas indikatorbetyg och tillförlitlighetsbetyg tillsammans med motivering för dessa för systemet Nollalternativ 
(ingen förändring). Samtliga kriterier och indikatorer från verktyget ingår i tabellen. 

Nollalternativ (ingen förändring) 

1. Etablerbarhet och flexibilitet 

Anpassbarhet av antal 
fraktioner Dåligt 

I optisk sorteringsanläggningen skulle en färg kunna läggas till (finns 3 
avslagare), det är dock max, och utsorteringsgraden på den ytterligare 
fraktionen skulle med en avslagare bli ganska dålig. (Stefan Holmertz, 
Optibag) 
I Eskilstuna användes en avslagare från gröna påsen till en ny färg (lila) 
och det syntes under studiebesök att flera påsar (gröna framför allt) 
missades. 

++ 

Anpassbarhet av typ av 
fraktion 

Neutralt Finns möjligheter att byta vad som läggs i behållare i ÅVS:er eller vad 
som skickas till optisk sortering, men det behövs mycket information för 
att få bytet att fungera. +++ 

Anpassbarhet utifrån 
förändring av fraktioners 
volymer 

Neutralt Förändrade volymer kan hanteras med oftare tömning på ÅVS eller 
alternativt ytterligare en behållare. Detta skulle kunna kosta en del att 
förändra(?). Optisk sortering inga problem med fler påsar av en färg. ++ 

Kompatibilitet med 
nuvarande system och 
stadsbild 

Neutralt Ickefråga för befintligt system 

+++ 

2. Miljöpåverkan materielbehov 

Vid införande Neutralt Ickefråga för befintligt system 
+++ 

Vid drift Bra Systemet förbrukar påsar, men inte speciellt stora volymer. Påsar är en 
nödvändighet för insamling av mat- och restavfall. +++ 

3. Kundperspektiv 

Lätt att förstå & 
pedagogiskt 

Bra Inarbetat system, ÅVS:er märkta och ganska tydliga samt inkasten 
utformade efter fraktioners form, gröna påsen har text på sig gällande 
att mat ska läggas i och dubbelknut. 

+++ 

Närhet och tillgänglighet Mycket 
dåligt 

Långt för många till ÅVS. 

+++ 

Krav på mellanlagring Dåligt Skiljer sig mycket kund till kund, komplicerat att sätta betyg. För vissa 
kan det vara svårt att få plats och vissa har mycket plats i t.ex. garaget. + 

4. Arbetsmiljö  

Person- & driftsäkerhet Mycket 
bra 

Ett system som funnits länge har troligen inarbetat mycket säkerhet. 
Har funnits tid för ”Trial och error” under längre tid. Systemet hade inte 
funnits kvar om det inte var tillräckligt säkert. ++ 

Fysisk belastning Bra Inga längre sträckor att dra tunga kärl. 
+++ 

5. Miljöpåverkan från energi i drift 

Insamlingstransporter Neutralt Tekniska verkens bilar går idag på biogas. Vet ej vad FTI:s bilar drivs av. 
Hämtning från ÅVS och rest/matavfall och miljöhus samkörs ej(?) + 

Personbilstransporter Mycket 
dåligt 

Endast hämtning av rest- och matavfall hos småhushåll. Många 
fraktioner måste transporteras till ÅVS/ÅVC av hushållen. 
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+++ 

Energianvändning vid 
sortering 

Bra Ej energiintensiv gällande ÅVS, mer elkrävande i optisk 
sorteringsanläggning. Beror på vad för el som används också. ++ 

6. Insamlingsresultat 

Utsorteringsgrad Mycket 
dåligt 

Idag 30 % restavfall, 30 % förpackningar och 30 % matavfall i 
restavfallspåsen. Har inte skett speciellt stora förändringar de senaste 
åren.  +++ 

Kvalitet Mycket 
bra 

Enl. intervju med FTI, resultat från optiska sorteringen visar tillräckligt 
hög renhet i matavfallet. ÅVS:er också tillräckligt bra. 

+++ 

Möjlighet till kontroll av 
sortering 

Mycket 
dåligt 

Ingen insyn i ÅVS:er eller påsar och vet inte vem som slängt vad. 
Finns någon kontroll (kamera) vid tömning? 

+++ 

7. Ekonomi 
Säkerhet 
investeringsnivå 

Mycket 
bra 

Att inte byta system kräver inte någon investering. 

+++ 

Säkerhet rörliga 
kostnader 

Mycket 
bra 

Lär vara samma som tidigare i princip. 

+++ 
Årliga kostnader Mycket 

bra 
Årliga kostnaderna bör inte förändras avsevärt. Billigaste alternativet är 
att inte göra någon förändring troligen. 

+++ 

 

Tabell 30. Författarnas indikatorbetyg och tillförlitlighetsbetyg tillsammans med motivering för dessa för systemet Blandkärl 
optisk sortering. Samtliga kriterier och indikatorer från verktyget ingår i tabellen. 

Blandkärl optisk sortering 

1. Etablerbarhet och flexibilitet 
Anpassbarhet av antal 
fraktioner Bra 

Många färger kan läggas till, men hur enkelt det går att göra beror på 
hur anläggningen är byggd för en uppskalning initialt. Vet ej hur 
anläggningen kommer att byggas, vilket bidrar till osäkerhet. 
(Holmertz 2018; Tekniska verken 2018; Eskilstuna 2018) 

+ 

Anpassbarhet av typ av 
fraktion 

Neutralt Finns en del fraktioner som är eller skulle vara problematiska att samla 
in, t.ex. glas, porslin, glödlampor & elektronik, tyngre fraktioner och 
skrymmande fraktioner. Vissa osäkerheter då lösningar för att kunna 
samla in glas i påse görs, men resultat inte finns tillgängligt. 
(Bl.a. Holmertz, 2018; Tekniska verken 2018; IVL 2018) Många 
beslutsunderlag som styrker detta. 

+ 

Anpassbarhet utifrån 
förändring av fraktioners 
volymer 

Mycket 
bra 

Hög anpassbarhet i volymer, förändring krävs i form av distribuera 
fler/färre påsar av en viss färg och i anläggningen kan vissa containrar 
behöva tömmas oftare eller mer sällan. +++ 

Kompatibilitet med 
nuvarande system och 
stadsbild 

Mycket 
bra 

Fungerar på samma sätt som tidigare system, men med fler påsar. 

+++ 

2. Miljöpåverkan materielbehov 
Vid införande Neutralt Behövs en ny anläggning, i övrigt kan befintligt material användas. 

+++ 

Vid drift Dåligt Stora volymer påsar förbrukas. Osäkerhet kring hur stort behovet av 
underhåll av anläggningen är. Bilarna är "normalt". ++ 
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3. Kundperspektiv 

Lätt att förstå & 
pedagogiskt 

Bra Olika färger och beskrivning/text på påsar bidrar till tydlighet. Kan vara 
en utmaning att förmedla vad som händer med påsarna och varför ”så 
mycket” plast (i form av påsar) används. 

+++ 

Närhet och tillgänglighet Bra Vissa fraktioner, så som glas, hanteras inte av systemet. 

+++ 

Krav på mellanlagring Neutralt Ganska många påsar (en per fraktion) ska ha en plats i hemmet. Lite 
blandad information om hur kunder upplever att detta fungerar. ++ 

4. Arbetsmiljö  

Person- & driftsäkerhet Mycket 
bra 

Anläggningen är ganska sofistikerad. Det är en liten mänsklig påverkan i 
anläggning. I princip omöjligt för personal att tömma fel då allt ska 
tömmas på samma ställe. Inga större problem med framkomlighet.  ++ 

Fysisk belastning Bra Kärlen är inte så stora och blir heller inte orimligt tunga. Kan bli längre 
dragsträckor i enstaka fall. +++ 

5. Miljöpåverkan från energi i drift 

Insamlingstransporter Bra Samkörning av rest/matavfall och förpackningar och rest/matavfall från 
flerbostadshus. Idag går majoriteten av insamlingsfordonen på biogas 
och eftersom samma bilar skulle kunna användas i fortsättningen är det 
troligt att biogas fortsätter användas. Separat insamling av glas krävs. 

++ 

Personbilstransporter Neutralt Vissa fraktioner, just nu glas, måste de köras till annat ställe 
(glasfraktionerna är ofta inte så stora). Även t.ex. pizzakartonger och 
liknande kan vara för stora för att få plats i en påse.  

+++ 

Energianvändning vid 
sortering 

Neutralt Sorteringsanläggningen kräver energi, osäkerheten ligger i hur stort 
behov anläggningen har. + 

6. Insamlingsresultat 

Utsorteringsgrad 

Neutralt 

Enligt Avfall Sveriges rapport 2016–28 ser fördelningen fortfarande ut 
ungefär 30-30-30 i restavfallet (restavfall-matavfall-förpackningar & 
tidningar). I Eskilstunas plockanalys från nov 2016 är det knappt 40 % 
restavfall i restavfallspåsen. Enl. intervju med Mikael Johansson på 
Eskilstuna och IVL:s rapport B2298 så minskar restavfalls-mängderna. 
Finns visserligen bara ett fullt utbyggt referenssystem, men flera som 
hanterar ett fåtal fraktioner. 

 
+++ 

Kvalitet 
Neutralt 

Eskilstuna har problem med metallfraktionen som inte uppnår FTI:s krav 
på kvalitet vilket kan uppstå även i Linköping. Matavfall ganska hög 
renhet. Viss kvalitets-försämring pga. sorteringen i anläggning. Finns 
bara ett fullt utbyggt referenssystem, men flera som hanterar ett fåtal 
fraktioner. 

++ 

Möjlighet till kontroll av 
sortering 

Mycket 
dåligt 

Det går inte att se vad som finns i påsarna när de ligger i kärlet. 
 

+++ 

7. Ekonomi 

Säkerhet 
investeringsnivå 

Dåligt 

Ny anläggning krävs, men befintliga kärl och fordon kan användas. 
Många kalkylerade kostnader med olika prisnivåer (Eskilstuna, Borås, 
Linköping, IVL/Optibag). 
 
Total investering enl. Eskilstuna: 6 fraktioner 44 000 000 kr. 
 
Investering enl. Borås: Kärl 3 400 000 kr, Information: 3 750 000 kr, 
Anläggning: 12 000 000 + 21 250 000 kr: TOT ca 40 500 000 kr 
 
IVL rapport B2298: 50–57 Mkr. I Eskilstuna byttes knappt 5 % av kärlen 
ut vid införandet (IVL Rapport B2298). 

++ 
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Säkerhet rörliga 
kostnader 

Neutralt Går ev. att utgå lite från nuläget för att uppskatta. Svårt att veta hur 
kostnaderna förändras med ökat antal fraktioner dock (linjärt eller 
exponentiellt?). ++ 

Årliga kostnader 

Neutralt 

Enligt Borås utredning skulle de årliga kostnaderna netto öka med 8,3 
milj. 
 
IVL Rapport B2298: 
Årskostnad 14–16,5 Mkr (inkl. FTI:s kostnad för glasigloos) 
 
Går kanske att utgå lite från nuläget? 

++ 

 

Tabell 31. Författarnas indikatorbetyg och tillförlitlighetsbetyg tillsammans med motivering för dessa för systemet Dubbla 4-
fackskärl. Samtliga kriterier och indikatorer från verktyget ingår i tabellen. 

Dubbla 4-fackskärl 

1. Etablerbarhet och flexibilitet 

Anpassbarhet av antal 
fraktioner 

Neutralt 
Möjlighet finns att lägga till påhäng på kärlen, eller byta inredning i 
dem, eller eventuellt blanda två fraktioner i ett fack för att kunna lägga 
till ytterligare fraktioner. Det finns möjligheter som men vissa delar är 
osäkra, exempelvis hur gångbart det är att blanda två typer av 
fraktioner. 
(Norrköping, 2018; PWS 2018; Tekniska verken 2018) 

++ 

Anpassbarhet av typ av 
fraktion 

Mycket 
bra 

Systemet är inte känsligt för vad som läggs i facken, i princip alla typer 
av ”normala” fraktioner kan hanteras. Facken är tåliga för olika typer av 
fraktioner och även insamling av materialströmmar istället för 
förpackningar. Krävs troligen "rimlig" informationsspridning vid 
förändring. 
(Bl.a. Norrköping 2018; Tekniska verken 2018; PWS 2018) Många 
beslutsunderlag som styrker detta. 

+++ 

Anpassbarhet utifrån 
förändring av fraktioners 
volymer 

Mycket 
dåligt 

Förändring i volymer kräver förändring av kärlen, andra dekaler för 
facken eller annan inredning. Kostar troligen mycket och kräver även 
med hög sannolikhet en stor informationskampanj. Finns ännu inget 
exempel på en sådan här förändring. 

+ 

Kompatibilitet med 
nuvarande system och 
stadsbild 

Dåligt Inte särskilt kompatibelt med nuvarande system. Det krävs andra bilar, 
andra kärl och annan hantering efter insamling. Framkomlighet 
fungerar bra, ganska litet markbehov. Ej samma insamlingsförfarande 
som flerfamiljshus. 
 

+++ 

2. Miljöpåverkan materielbehov 

Vid införande Dåligt Nya kärl och nya bilar krävs. En anläggning tros ha högre miljöpåverkan 
än kärlen, beror på hur många kärl det handlar om och om de är 
tillverkade i jungfruligt material eller återvunnet.  

++ 

Vid drift Mycket 
bra 

Fordonen kräver mer underhåll än en "vanlig" bil, osäkert hur mycket 
mer. Betyget skulle kunna ändras till Bra om underhållsbehovet är stort. 
 ++ 

3. Kundperspektiv 
Lätt att förstå & 
pedagogiskt 

Mycket 
bra 

Enkelt att förstå, tydlig uppdelning av fraktioner. Dekaler och text i 
kärlen. Visuellt – det går att se att man sorterar rätt. Ev. en utmaning att 
förmedla att fordonen är uppbyggda på samma sätt som kärlen och att 
fraktionerna inte blandas i fordonen. 

+++ 
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Närhet och tillgänglighet Mycket 
bra 

Samtliga fraktioner från hushållet kan hanteras fastighetsnära i 
fyrfackskärlen. 

+++ 

Krav på mellanlagring Bra Viss mellanlagring krävs hemma, men kräver inte nödvändigtvis mycket 
plats. Beror lite på hushållens upplägg, de flesta verkar lagra i en 
behållare under diskbänken och sedan sortera väl ute vid kärlet. Kärlen 
är ganska stora, men det verkar inte upplevas som ett problem av de 
flesta kunderna. 

++ 

4. Arbetsmiljö  

Person- & driftsäkerhet Bra Tömning något beroende av mänsklig faktor hos personal pga. att rätt 
kärl ska tömmas och vid ”avlämning” ska rätt fack tömmas. Kan 
eventuellt vara lite krånglig tömning på fåtal platser pga. begränsad 
framkomlighet. 

+ 

Fysisk belastning Bra Kärlen kan bli tunga, men finns ett tredje hjul på kärlen som kan 
användas för att underlätta. Kan bli längre dragsträckor i enstaka fall. +++ 

5. Miljöpåverkan från energi i drift 

Insamlingstransporter Dåligt Ganska långa körsträckor och hög hämtningsfrekvens, måste tömma om 
ett av facken i kärlen är fyllt. Kan inte samköras med något annat 
system. 

++ 

Personbilstransporter Bra Kan behöva kompletteras med resa till ÅVS/ÅVC för skrymmande 
föremål eller stor volym av en typ av fraktion (så att ett fack blir 
överfyllt). 

+++ 

Energianvändning vid 
sortering 

Mycket 
bra 

Ingen sorteringsanläggning, fordonen tömmer ut innehåll på 
omlastningsplats. Kräver i vissa fall någon typ av omlastning med hjälp 
av fordon. Lågt energibehov. +++ 

6. Insamlingsresultat 
Utsorteringsgrad Bra Enl. Avfall Sverige 2016–28 är nästan 50 % restavfall i restavfallspåsen. 

Avfall Sverige 2016–28 uppger även att fyrfack minskar mängderna rest- 
och matavfall. 
 
Flera kommuner som infört dubbla fyrfackskärl visar resultat som 
styrker siffrorna ovan. 

+++ 

Kvalitet Mycket 
bra 

Efter intervju med FTI och enligt olika kommuners utredningar är 
kvaliteten på materialet som kommer från detta system mycket bra. 
 
 
 
 

+++ 

Möjlighet till kontroll av 
sortering 

Mycket 
bra  

Avfallet är oemballerat vilket gör att det syns tydligt att/hur hushållen 
sorterar. 
 
 

+++ 

7. Ekonomi 
Säkerhet 
investeringsnivå 

Neutralt Förhållandevis enkelt att räkna på (fast kostnad för kärlen, bilarna). 
Lite osäkert gällande bilarna, hur många behövs? Behövs någon/några i 
reserv?  
 
Enl. Eskilstuna: Tot. investering 89 000 000 kr 
 
IVL:s rapport B2298: 80–87 000 000 kr 
 

++ 
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Säkerhet rörliga 
kostnader 

Neutralt Osäkerhet med fordon, hur mkt underhåll krävs? Finns troligtvis 
information från andra kommuner att hämta. Kärlens livslängd (och 
därmed hur ofta de måste bytas ut) finns information om.  ++ 

Årliga kostnader Dåligt Enligt Borås utredning skulle de årliga kostnaderna netto öka med 14,7 
milj. 
 
Årlig kostnad: drygt 20 miljoner kr (IVL Rapport B2298) 
 
Finns ganska många referenskommuner att jämföra med. 

+ 

 

Tabell 32. Författarnas indikatorbetyg och tillförlitlighetsbetyg tillsammans med motivering för dessa för systemet Dubbla 4-
fackskärl - ett fack optisk sortering. Samtliga kriterier och indikatorer från verktyget ingår i tabellen. 

Dubbla 4-fackskärl – ett fack optisk sortering 

1. Etablerbarhet och flexibilitet 

Anpassbarhet av antal 
fraktioner 

Neutralt Möjligheter finns att lägga till påhäng på kärlen, eller byta inredning i 
dem. Kan finnas en möjlighet till att lägga till ytterligare en eller flera 
färg(er) för optisk sortering också. 

++ 

Anpassbarhet av typ av 
fraktion 

Mycket 
bra 

Systemet är inte känsligt för vad som läggs i facken: facken är tåliga för 
olika typer av fraktioner och även insamling av materialströmmar 
istället för förpackningar. Krävs "rimlig" informationsspridning för ett 
byte. 

+++ 

Anpassbarhet utifrån 
förändring av fraktioners 
volymer 

Mycket 
dåligt 

Förändring i volymer kräver troligen förändring av kärlen, kanske andra 
dekaler för facken eller annan inredning. Kostar mycket (och) kräver 
stor informationskampanj. Facken är begränsande gällande volymer, att 
distribuera fler/färre påsar av en färg är inget större problem. 

+ 

Kompatibilitet med 
nuvarande system och 
stadsbild 

Neutralt Kan kombineras med optiskt sorteringssystem, men nya kärl och bilar 
behövs pga. fyrfack. Insamling kan troligen ske på alla platser där den 
sker idag. ++ 

2. Miljöpåverkan materielbehov 

Vid införande Dåligt Nya kärl och nya bilar krävs. En anläggning tros ha högre miljöpåverkan 
än kärlen, men det beror på hur många kärl det handlar om och om de 
är tillverkade i jungfruligt material eller återvunnet.  

++ 

Vid drift Bra Blir ganska likt nollalternativet och dubbla fyrfack. Något mer 
komplicerade bilar krävs och beroende på underhållsbehovet hos dessa 
skulle betyget ev. kunna vara lite sämre. 

+++ 

3. Kundperspektiv 

Lätt att förstå & 
pedagogiskt 

Mycket 
bra 

Ganska lika som fyrfack med separata fack och dekaler, kan eventuellt 
bli lite mindre pedagogiskt eller förvirrande med ett fack där 
påsar/fraktioner ska blandas. ++ 

Närhet och tillgänglighet Mycket 
bra 

Nära till avyttring av de vanliga fraktionerna i hushållsavfallet. 
 

+++ 

Krav på mellanlagring Bra Viss mellanlagring hemma men kräver inte speciellt mycket plats. Kärlen 
är ganska stora, men det verkar inte upplevas som ett problem av de 
flesta kunder. 

++ 

4. Arbetsmiljö  

Person- & driftsäkerhet Bra Tömning lite mer beroende av mänsklig faktor hos personal. Kan 
eventuellt vara lite krånglig tömning på fåtal platser. + 

Fysisk belastning Bra Lite tyngre kärl, men finns tre hjul på kärlen för att förbättra ergonomin. 

+++ 
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5. Miljöpåverkan från energi i drift 

Insamlingstransporter Neutralt Ganska långa körsträckor och hög hämtningsfrekvens, ev. så kan ett 
fack till optisk sortering samköras med andra system. + 

Personbilstransporter Bra Kan behöva kompletteras för större avfall eller väldigt mycket av en typ 
av fraktion. +++ 

Energianvändning vid 
sortering 

Bra Delvis energiintensiv i och med optiska sorteringsanläggningen, osäkert 
hur mycket energi som krävs. ++ 

6. Insamlingsresultat 
Utsorteringsgrad Bra Okänt om resultaten kan förändras av att mat- och restavfall läggs i 

samma fack. ++ 

Kvalitet Mycket 
bra 

Enl. intervju med FTI och olika kommuners utredningar är kvalitén 
mycket bra för vanliga Dubbla 4-fack, detta kan vara jämförbart. Lite 
osäkert med matavfallskvalitén eftersom den åker till optisk sortering. ++ 

Möjlighet till kontroll av 
sortering 

Mycket 
bra 

Som dubbla fyrfack, men med andra påsar för matavfall. I övrigt ligger 
samtliga fraktioner löst och kan kontrolleras på ett bra sätt. 

+++ 

7. Ekonomi 

Säkerhet 
investeringsnivå 

Neutralt Behåller gamla anläggningen och den vet man vad den kostar, i övrigt är 
det förhållandevis enkelt att räkna på med investering för kärl. Kan vara 
en osäkerhet gällande hur många fordon som krävs (behövs några i 
reserv?). 

++ 

Säkerhet rörliga 
kostnader 

Neutralt Hur mycket underhåll krävs för bilarna? Underhåll för anläggning går 
kanske att utgå från nuläget.  ++ 

Årliga kostnader Dåligt Troligen liknande som för fyrfack, ev. något dyrare pga. den optiska 
sorteringsanläggningen. Mer komplex hantering och behov av 
underhåll. Finns inte speciellt många referenssystem att utgå från. 

+ 

 

Tabell 33. Författarnas indikatorbetyg och tillförlitlighetsbetyg tillsammans med motivering för dessa för systemet Kvartersnära 
insamling (KNI). Samtliga kriterier och indikatorer från verktyget ingår i tabellen. 

Kvartersnära insamling (KNI) 

1. Etablerbarhet och flexibilitet 

Anpassbarhet av antal 
fraktioner 

Bra Flexibelt på så sätt att fraktioner kan läggas till genom att addera 
behållare bredvid befintliga stationer. Krävs investering i fler behållare. 
Finns ev. möjlighet att dela upp en behållare också. 

+++ 

Anpassbarhet av typ av 
fraktion 

Mycket 
bra 

Systemet är inte känsligt för vad som läggs i behållarna, de är tåliga för 
olika typer av fraktioner och även insamling av materialströmmar 
istället för förpackningar. Krävs "rimlig" informationsspridning för 
förändring.  

+++ 

Anpassbarhet utifrån 
förändring av fraktioners 
volymer 

Neutralt Förändrade volymer kan hanteras med oftare tömning på station eller 
alternativt lägga till ytterligare behållare. Detta skulle nog kunna kosta 
en del att förändra(?). Troligen är en ytterligare behållare billigare än att 
öka tömningsfrekvensen. 

++ 

Kompatibilitet med 
nuvarande system och 
stadsbild 

Dåligt Samma bilar kan användas men krantömning behövs troligen (bilarna 
behöver alltså utrustas med kran).  
Stort markbehov, vilket kan vara komplicerat att tillgodose. +++ 

2. Miljöpåverkan materielbehov 

Vid införande Neutralt Ombyggnad av bilar krävs troligen. Nya behållare krävs, men dessa blir 
färre än de tidigare kärlen. Ingen anläggning krävs. +++ 

Vid drift Mycket 
bra 

Kranbilar kan behöva mer underhåll än ”standardbilar” (en-
/tvåfacksbilar). 
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+++  

3. Kundperspektiv 
Lätt att förstå & 
pedagogiskt 

Mycket 
bra 

Lätt att förstå och liknar mycket nuvarande system för lägenheter samt 
ÅVS:er. 

+++ 

Närhet och tillgänglighet Bra Tar emot alla vanliga fraktioner. Ganska nära hemmet, vissa skulle 
kunna uppleva avståndet till behållare som för långt. ++ 

Krav på mellanlagring Neutralt Kan upplevas som lite större krav på mellanlagring om avståndet till 
behållare upplevs som långt. Går att lagra förpackningar och tidningar i 
samma behållare i hemmet och sortera vid stationen. 

++ 

4. Arbetsmiljö  

Person- & driftsäkerhet Mycket 
bra 

Till stor del mekaniskt och svårt att det blir fel vid tömning då en 
behållare per fraktion töms i taget. Eventuellt kan tömning på fåtal 
platser vara lite krånglig beroende på placering av station. ++ 

Fysisk belastning Mycket 
bra 

Om krantömning används är det ingen fysisk belastning (kan 
förekomma belastning om kärl används). 

+++ 

5. Miljöpåverkan från energi i drift 

Insamlingstransporter Mycket 
bra 

Kan bli kortare körsträckor beroende på hur stationerna placeras. Lite 
osäkert hur ofta det behöver tömmas, alla fraktioner hämtas inte 
samtidigt. (Samkörning med flerbostadshus skulle funka bra.) ++ 

Personbilstransporter Mycket 
bra 

Behållarna får troligen plats med det mesta, även mer skymmande 
avfall. ÅVS-besök bör minska. 

+++ 

Energianvändning vid 
sortering 

Mycket 
bra 

Liknar troligen dubbla fyrfackskärl gällande denna punkt. Fraktionerna 
kommer sorterade till ev. omlastningsanläggning. 

+++ 

6. Insamlingsresultat 

Utsorteringsgrad Neutralt 37 % restavfall i restavfallspåsen (Avfall Sverige 2017-08). Ungefär 30-
30-30 i restavfallspåsen ändå (Avfall Sverige 2017-08). +++ 

Kvalitet Mycket 
bra 

Liknar troligen ÅVS, vilken är godkänd kvalitet av FTI. 

+ 

Möjlighet till kontroll av 
sortering 

Mycket 
dåligt 

Kontroll är troligtvis svår att göra och det är inte möjligt att veta vem 
som sorterat rätt/fel även om möjlighet till kontroll finns. 

+++ 

7. Ekonomi 
Säkerhet 
investeringsnivå 

Mycket 
dåligt 

Finns för lite underlag, svårt att veta hur många stationer man ska ha i 
kommunen. Oklart hur dyrt det blir med markkostnader. 
Investering i färre stationer än antal hushåll, men mark måste 
köpas/hyras. Fordonen måste utrustas med kran. 
Avfall Sverige 2017-08: Totalt inköp i Falun med 3000 hushåll: 12 600 
000 kr 

+ 

Säkerhet rörliga 
kostnader 

Neutralt Kostnad för markunderhåll (t.ex. snöröjning) kan gå bra att uppskatta. 
Svårt att veta underhåll för stationerna? Man har inga KNI-stationer att 
titta på, men man kanske kan fundera lite över hur det ser ut gällande 
ÅVS:er och miljöhus och komma fram till något. 

+ 

Årliga kostnader Neutralt Total kostnad för KNI (förpackningar + restavfall + matavfall) exkl. 
moms: 6 639 600 kr/år för Faluns 3000 hushåll (enligt Avfall Sverige 
2017:08). Ökning från ca 1600 kr/år till ca 2700 kr/år per hushåll vid 
införande av KNI i Falun (3000 hushåll) (Avfall Sverige 2017:08). 

+ 
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Tabell 34. Författarnas indikatorbetyg och tillförlitlighetsbetyg tillsammans med motivering för dessa för systemet Mekanisk 
sortering av restavfall. Samtliga kriterier och indikatorer från verktyget ingår i tabellen. 

Mekanisk sortering av restavfall 

1. Etablerbarhet och flexibilitet 
Anpassbarhet av antal 
fraktioner 

Mycket 
dåligt 

Om man tänker mekanisk sortering av materialströmmar krävs troligen 
en ganska stor investering i anläggningen för att kunna hantera 
ytterligare fraktioner. Finns dock för lite kunskap för att säga något om 
detta. 

+ 

Anpassbarhet av typ av 
fraktion 

Mycket 
dåligt 

Anläggningen är gjord för att sortera ut en viss typ av fraktion genom 
att använda sortering efter materialets egenskaper, såsom magnetism 
mm och det behövs troligen ombyggnad för att sortera ut en annan typ 
fraktion. Eventuellt kan byte av typ av fraktion fungera om den tidigare 
och nya fraktionen har liknande egenskaper. 

+ 

Anpassbarhet utifrån 
förändring av fraktioners 
volymer 

Mycket 
bra 

En fråga om hantering i anläggning. Kan krävas högre eller lägre 
frekvens av tömning av containrar och mer eller mindre underhåll av 
maskiner. ++ 

Kompatibilitet med 
nuvarande system och 
stadsbild 

Bra Ett komplement till optisk sortering, inget substitut. Kan kombineras.  
Behövs mark för anläggning, svårt att säga om det är svårt eller lätt att 
tillgodose. ++ 

2. Miljöpåverkan materielbehov 

Vid införande Neutralt En avancerad anläggning krävs, men allt annat är kvar på samma sätt. 
+++ 

Vid drift Bra Osäkert hur mycket underhåll anläggningen kräver, men att det behövs 
underhåll är säkert. + 

3. Kundperspektiv 

Lätt att förstå & 
pedagogiskt 

Neutralt Inget som kommuniceras till kund och om det gör det så kan det vara 
komplicerat att förstå att kunden ändå ska sortera och att detta är till 
för att förbättra ännu mer inte för att sköta sorteringen. 

+++ 

Närhet och tillgänglighet Neutralt Något av en ickefråga. Det kommer vara samma som tidigare. Inget som 
förändras för att detta system införs. +++ 

Krav på mellanlagring Neutralt Även detta en ickefråga. Mellanlagringen påverkas inte av detta system. 

+++ 

4. Arbetsmiljö  

Person- & driftsäkerhet Mycket 
bra 

Hög automatisering i anläggning, samma insamlingssystem som 
nollalternativ (eller annat system som väljs som ”grundsystem”). 

++ 

Fysisk belastning Neutralt En ickefråga för systemet då den beror på vilket insamlingssystem som 
används för restavfallet. +++ 

5. Miljöpåverkan från energi i drift 

Insamlingstransporter Neutralt En ickefråga för systemet då den beror på vilket insamlingssystem som 
används för restavfallet. +++ 

Personbilstransporter Neutralt En ickefråga för systemet då den beror på vilket insamlingssystem som 
används för restavfallet. +++ 

Energianvändning vid 
sortering 

Neutralt Energiintensiv sorteringsanläggning, beror mycket på vad för el som 
används. ++ 

6. Insamlingsresultat 

Utsorteringsgrad Bra Ca 18 % material kan sorteras ut ur restavfall genom mekanisk 
sorteringsanläggning. Påverkar inte utsorteringen av matavfall men +++ 
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påverkan på utsortering av förpackningar förbättras mycket inom de 
förpackningar som sorteras ut. (Avfall Sverige 2017-13) 

Kvalitet Mycket 
bra 

Renheten på utsorterat material är mellan 84 - 99 %. (Avfall Sverige 
2017:13). 

+++ 

Möjlighet till kontroll av 
sortering 

Neutralt Ickefråga 

+++ 

7. Ekonomi 
Säkerhet 
investeringsnivå 

Dåligt En anläggning. Kan vara svårt att kalkylera investeringen. Vi vet att det 
troligtvis är väldigt dyrt. 
Investering i anläggning i Stockholm ca 1 miljard i budget. 

+ 

Säkerhet rörliga 
kostnader 

Dåligt För lite kunskap och för få referenser gör att detta känns osäkert att 
räkna på. Blir enklare om/när det byggs en sådan anläggning i Sverige. + 

Årliga kostnader Dåligt Svårt att veta, få referenssystem att utgå från. 
+ 
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Tekniska verken 
Följande sju figurer redovisar Tekniska verkens resultat från testet av verktyget. Tekniska verkens test är 

delvis gjort i den första versionen av verktyget och delvis i den senaste versionen av verktyget. Kriterierna 

1. Etablerbarhet & flexibilitet, 2. Miljöpåverkan från materielbehov samt 3. Kundperspektiv är testade i 

den gamla versionen medan resterande kriterier är testade i den nya versionen. Förändringarna som skett 

i verktyet som har med dessa tre kriterier att göra är att den tredje indikatorn (Anpassbarhet utifrån 

förändring av fraktioners volymer) under kriterium 1. Etablerbarhet & flexibilitet har omdefinierats samt 

att den sista indikatorn (Abonnemangskostnad) under 3. Kundperspektiv har gjort till en stödindikator. 

 

Figur 34. Tekniska verkens resultat för kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet. Detta kriterium är beygsatt I den gamla versionen 
av verktyget. 
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Figur 35. Tekniska verkens resultat för kriteriet 2. Miljöpåverkan från materielbehov. Detta kriterium är beygsatt I den gamla 
versionen av verktyget. 

 

Figur 36. Tekniska verkens resultat för kriteriet 3. Kundperspektiv. Detta kriterium är beygsatt I den gamla versionen av 
verktyget. 
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Figur 37. Tekniska verkens resultat för kriteriet 4. Arbetsmiljö. 

 

Figur 38. Tekniska verkens resultat för kriteriet 5. Miljöpåverkan från energianvändning i drift. 
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Figur 39. Tekniska verkens resultat för kriteriet 6. Insamlingsresultat. 

 

Figur 40. Tekniska verkens resultat för kriteriet 7. Ekonomi. 
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Ola Eklöf 
Följande sju figurer redovisar Ola Eklöfs (planerare kundservice, Örebro kommun) resultat från testet av 

verktyget. Eklöfs test är genomfört i den första versionen av verktyget. Den mest omfattande förändringen 

som skett mellan första versionen och nuvarande är inom kriteriet 7. Ekonomi, men relativt stora 

förändringar har även skett i 3. Kundperspektiv och 7. Insamlingsresultat.  

 

Figur 41. Eklöfs resultat för kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet. 
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Figur 42. Eklöfs resultat för kriteriet 2. Miljöpåverkan från materielbehov. 
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Figur 43. Eklöfs resultat för kriteriet 3. Kundperspektiv. 

 

Figur 44. Eklöfs resultat för kriteriet 4. Arbetsmiljö. 
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Figur 45. Eklöfs resultat för kriteriet 5. Miljöpåverkan från energianvändning i drift. 

 

Figur 46. Eklöfs resultat för kriteriet 6. Insamlingsreultat. 
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Figur 47. Eklöfs resultat för kriteriet 7. Ekonomi. 
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Hanna Andersson 
Följande tre figurer redovisar Hanna Anderssons (utredningsingenjör, Norrköping Vatten och Avfall AB) 

resultat från testet av verktyget. Anderssons test är genomfört i den första versionen av verktyget. Den 

mest omfattande förändringen som skett mellan första versionen och nuvarande är inom kriteriet 7. 

Ekonomi, men relativt stora förändringar har även skett i 3. Kundperspektiv och 7. Insamlingsresultat. Det 

är dock endast förändringen gällande kriteriet 3. Kundperspektiv, där indikatorn Abonnemangskostnad, 

som skulle kunna påverka Anderssons test. Då denna indikator inte är betygsatt av Andersson är skillnaden 

mot den nya versionen av verktyget minimal. 

 

Figur 48. Anderssons resultat för kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet. 
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Figur 49. Anderssons resultat för kriteriet 2. Miljöpåverkan från materielbehov. 

 

Figur 50. Anderssons resultat för kriteriet 3. Kundperspektiv. 
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Ingrid Olsson 
Följande sju figurer redovisar Ingrid Olssons (tidigare planerings- och kommunikationschef, SÖRAB) 

resultat från verktygstestet. Olssons test är genomfört i den första versionen av verktyget. Den mest 

omfattande förändringen som skett mellan första versionen och nuvarande är inom kriteriet 7. Ekonomi, 

men relativt stora förändringar har även skett i 3. Kundperspektiv och 7. Insamlingsresultat. 

 

Figur 51. Olssons resultat för kriteriet 1. Etablerbarhet & flexibilitet. 
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Figur 52. Olssons resultat för kriteriet 2. Miljöpåverkan från materielbehov. 
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Figur 53. Olssons resultat för kriteriet 3. Kundperspektiv. 

 

Figur 54. Olssons resultat för kriteriet 4. Arbetsmiljö. 
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Figur 55. Olssons resultat för kriteriet 5. Miljöpåverkan från energianvändning i drift. 

 

Figur 56. Olssons resultat för kriteriet 6. Insamlingsresultat. 
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Figur 57. Olssons resultat för kriteriet 7. Ekonomi. 
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