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Förord 
Vi är två studenter på Luleå tekniska universitet som båda i olika årskurser har läst 
programmet samhällsbyggnad men dock med olika inriktningar. Maria har läst 
samhällsplanering och Joel har läst med inriktningen miljöteknik.  
Vår idé till detta arbete uppkom under diskussioner med anhöriga om varför Sveriges 
återvinning ser ut som den gör. Maria kommer att fokusera på samhällsplanering medan Joel 
kommer att fokusera på att undersöka det miljötekniska. Detta gör att vi kan utnyttja 
varandras specialkompetens för att få ett djupare och mer undersökande arbete 
tillsammans. 
 
Vi vill tacka alla de personer som hjälpt oss att nå fram till våra resultat på denna rapport, de 
personer vi vill tacka extra mycket är: 

• Elisabet Påhlsson, Avfallsavdelningen på Bodens kommun som snabbt och smidigt 
gett oss bra svar på de frågor vi haft kring arbetet med avfallshantering.  

• De glada personerna som ställt upp på intervjun ute på återvinningsstationerna. 
• FTI AB, vi skickade frågor till deras informationsavdelning och fick snabbt svar som 

bidrog till resultatet. 
• Lisa Dahlén - Sist men inte minst Lisa som har varit vår handledare, stort tack för att 

Du hjälpt oss genom hela arbetet, från idé till färdig rapport.  
 
Joel Hagberg & Maria Eriksson 
Boden, augusti 2015  
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Sammanfattning 
Rapporten innehåller en mindre undersökning om återvinning inom Bodens kommun, 
avgränsning är satt till att främst fokusera på återvinningsstationer. För att få fram resultat 
och svar på frågeställning har kontakt tagits med både Förpacknings & tidningsinsamlingen 
samt enhetschef på Boden kommuns avfallsavdelning. Det har även gjorts en mindre 
fallstudie och besiktning av utvalda stationer i kommunen för att undersöka olika faktorer 
som kan påverka återvinningsresultatet.  
För att komma fram till en slutsats har frågeställning besvarats med hjälp av undersökning, 
Bodens kommun samt FTI, alla svar har vägts in för att komma fram till en  koordinerad 
slutsats för vår frågeställning.  
Stationerna i Bodens kommun är strategiskt utplacerade och kan användas i samband med 
andra ärenden, placeringen kan därför anses som god. Tillgängligheten är inte lika bra då 
utrymmet mellan behållarna kan upplevas som trånga, detta kan vara ett problem för 
framkomligheten. Överlag är standard och placering av återvinningsstationerna inom 
kommunen bra.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Återvinning är en väldigt aktuell fråga som diskuteras flitigt, så även i Bodens kommun där 
denna undersökning är utförd. En fråga som uppkommer kan vara varför sorteras olika saker 
på olika platser, till exempel återvinningsstationer och återvinningscentraler. 
 
Vad är en återvinningsstation? En återvinningsstation är en plats för insamling av 
allmänhetens tidningar, glödlampor och förpackningar, till exempel plastförpackningar och 
metallförpackningar. Återvinningsstationer får endast användas av hushåll, företag hänvisas 
till andra platser för återvinning av sitt material. Det är Förpacknings och 
tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för driften av dessa stationer. En återvinningsstation 
är endast en insamlingsplats för material, själva återvinningen sker alltså på annan plats 
efter att materialet transporterats.  
I Sverige finns det ett kapitel i miljöbalken om avfall och producentansvar, detta kapitel 
förklarar vad som är avfall, vad ska hända med avfallet samt vem ansvarar för att avfallet tas 
om hand om på rätt sätt. Det är producentansvaret som leder till att återvinningsstationerna 
finns (Miljöbalken kap. 15). 
 
1994 infördes en ny lag om producentansvar och ända sedan dess är det en kollision i 
återvinningsfrågan mellan ansvariga FTI och Sveriges kommuner. Senast i maj 2015 togs 
frågan angående kommunalt insamlingsansvar upp, det är tänkt att insamlingsansvaret ska 
ligga på de kommuner som finns i Sverige. I nuläget ligger landet efter toppnationerna i  
Europa vad gäller insamling av förpackningar och tidningar. Sverige har länge varit med 
bland toppnationerna men nu halkat steget bakom. Ett kommunalt insamlingsansvar kanske 
kan förbättra processen för insamling av återvinningsmaterial. (Avfall Sverige nyheter  
15-05-07). 

1.2 Syfte & Mål 
Syftet med undersökningen var att granska några av Boden kommuns återvinningsstationer 
samt från undersökningen försöka lägga fram ett förslag till förbättring om brister med 
förbättringsmöjligheter upptäcks.  
 
Målet är att fördjupa kunskaperna om varför återvinningsstationerna ser ut och är placerade 
som de är samt att efter undersökningen komma fram till alternativa lösningar som kan 
anses vara bättre.  
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Utöver återvinningsstationer har även fastighetsnära insamling undersökts. Som 
fastighetsnära insamling har förbränning av avfall (kan ske på Bodens värmeverk) och optisk 
sortering tagits med som alternativ. Men då fokus legat på återvinningsstationer har ingen 
större undersökning genomförts angående dessa alternativa lösningar. 

1.2.1 Frågeställning 

1.2.1.1 Miljö 
• Transport - hur långt transporteras återvinningsmaterialet före och efter insamling, 

samt före och efter återvinning? 
• Hur går insamling samt återvinningsprocessen till? 
• Hur kan vi öka invånarnas intresse för insamling av återvinningsmaterial? 
• Hur påverkas marken och närliggande omgivning av återvinningsstationer? 

1.2.1.2 Samhällsplanering 
• Hur gör man återvinningsstationerna lättillgängliga? 
• Var är bästa placering av återvinningsstationerna? 
• Hur kan vi öka invånarnas intresse för insamling av återvinningsmaterial, genom 

placering? 

1.2.2 Avgränsningar 
Vi har valt att begränsa undersökningen till endast återvinningsstationer inom Bodens 
Kommun. Vi kommer även att ytligt undersöka insamlingsmetoden som kallas fastighetsnära 
insamling, men för att inte få ett alldeles för stort arbete väljer vi att begränsa vår 
undersökning. 

2. Metod 
En fallstudie har genomförts för att få en inblick om hur invånarna i Bodens kommun ser på 
och bedriver återvinning. Undersökningen har till största del riktats in på 
återvinningsstationer eftersom denna metod för insamling av förpackningar och tidningar 
nyttjas av invånarna i kommunen.  
Efter avslutad undersökning har resultaten bearbetats och utvärderats för att kunna dra 
slutsatser att jämföra med hur återvinning fungerar i praktiken.  
 
I Bodens kommun finns det 35 återvinningsstationer placerade på olika platser inom 
kommunens gränser. Eftersom det finns ett stort antal återvinningsstationer begränsades 
undersökningen till fyra stationer som då i stället kunde undersökas mer kontinuerligt.  
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Därmed kunde ett säkrare resultat uppnås, där slumpmässiga avvikelser minskades genom 
upprepade besök på samma stations. Undersökningsobjekt valdes för att få fram vissa unika 
stationer med specifika kommunala objekt i närheten.  
 
Vi har valt följande stationer: 
• Bodsvedjan  I närheten av ett villaområde samt ett omsorgsboende.  

 
• Gruvberget  Ligger placerad längs Gamla Lulevägen i villaområde, det finns även 

 en populär rastplats för fritidsaktiviteter i närheten. 
 

• Ica Kvantum  Centralt belägen återvinningsstation som finns på parkeringen till 
 en av Bodens största matvarubutiker. I närhet till området finns ett 
 antal hyresrätter/flerfamiljshus. 
 

• Stureskolan  Denna station är placerad intill en högstadieskola samt en 
 företagsby med kontorslokaler, ligger även i närheten av en mindre 
 skog belägen i centrala Boden. Det finns omkringliggande 
 villaområden. 

 
I fallstudien utfördes intervjuer med invånare som besökte stationerna för att sortera 
återvinningsmaterial. Intervjufrågorna finns i Bilaga 1, utöver förvalda frågor tilläts det även 
andra diskussionsfrågor vid intervjuerna. Det användes med andra ord en semistrukturerad 
intervju. 
 
Utöver fallstudien har information till stor del inhämtats från AvfallSverige.se. Kontakt har 
även tagits med Bodens kommun, där kontaktades Elisabet Påhlsson med ett antal frågor 
som handlade om kommunens sätt att arbeta med återvinning av hushållens avfall. Dessa 
frågor finns att läsa i Bilaga 4.  
Information har även fåtts utav mailkontakt med FTI och frågorna som ställdes finns i Bilaga 
5.  
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3 Samhällsplanering 
Denna del av rapporten fokuserar på återvinning sett ur ett samhällsperspektiv. Det vill säga 
vad Bodens kommun gör för att invånarna ska få en enkel och bra återvinning samt hur 
kommunen har valt att strukturera och styra upp återvinningen inom kommunens gränser. 
Denna del innehåller information om placering av återvinningsstationer och 
återvinningscentraler. Delen samhällsplanering innehåller även information angående 
transport, förbränning av avfall, hushållsnära insamling samt vilka lagar det finns kring detta 
område.  

3.1 Insamling av hushållens avfall 
Insamlingsplats kan variera beroende på vad som ska sorteras, tillvägagångssättet är dock 
detsamma. Boende i villa får mot en avgift hämtning av avfall, dessa sorteras i brännbart och 
komposterbart. Har hushållet avfall som inte ska sorteras i dessa två kan de vända sig till 
återvinningsstationen eller till återvinningscentralen. Intill de flesta lägenheter finns en 
mindre insamlingsplats för avfall. Antalet sorteringskärl samt val av vilken sorts kärl som 
finns varierar. Samma sak som för villor gäller för de som bor i lägenhet, har de inte den 
insamling som de har avfall till kan de lämna dessa på återvinningsstationen eller 
återvinningscentralen.  
Vissa insamlingar använder sig av en pantavgift, det vill säga att man betalar en avgift som 
man sedan får tillbaka när man gör sitt jobb och lämnar in sin förpackning som sedan 
återvinns. Ett exempel på detta i Sverige är pantflaskor och pantburkar, denna insamling 
finns utplacerade hos de flesta matvarubutiker.  

3.1.1 Placering av återvinningsstationen 
Via Boden Kommuns hemsida kan man tydligt se vart alla återvinningsstationer är placerade, 
eftersom det finns 35 stationer bör det finnas någon för alla, vart i kommunen man än bor. 
Stationerna är ofta dimensionerade efter antalet invånare i närheten, en station i yttre 
delarna av Boden är inte lika omfattande som stationerna i centrala Boden. Alla stationer i 
Bodens kommun töms olika ofta, vissa är placerade på ställen där man förväntar sig 
återvinning av fler invånare t.ex. vid en matbutik och därför har man högre 
tömningsfrekvens på dessa stationer. 
Det finns lagar och förordningar i miljöbalken där olika aktörers ansvar listas. Producenterna 
har ett producentansvar som i enkelhet innebär att produkten ska gå att återvinna på ett 
enkelt och smidigt sätt. Detta producentansvar köps ofta av FTI, det vill säga att producenter 
betalar en avgift till FTI som sköter insamling till t.ex. återvinningsstationer.  

3.1.2 Placering återvinningscentraler 
Det man inte kan lämna i avfallsbehållaren på en återvinningsstation eller i sitt egna 
soprum/soptunna kan man lämna in på en återvinningscentral. Det kan vara stora föremål 
som inte ryms eller saknar container ute på återvinningsstationen. Inom kommunens 
gränser finns det tre Återvinningscentraler, dessa är placerade både mer centralt och lite 
utanför centrum. Återvinningscentralerna finns vid Brännkläppen, i Harads samt i 
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Gunnarsbyn. På dessa centraler tas bland annat trä, tegel, betong, metallskrot, cellplast, 
farligt avfall och jord emot. Det finns krav från kommunen på hur sorteringen är.  
Privatpersoner lämnar in de ovan nämnda material utan kostnad medan företag får betala 
en avgift på 250 kronor per tillfälle.  
Återvinningscentralerna är bemannade men som privatperson eller företag sköter man sin 
sortering själv, dock finns personalen att fråga om tips och råd angående sorteringen. På 
Boden kommuns hemsida kan man redan innan besöket på återvinningscentralen läsa om 
vad man kan sortera och vart på området det finns, det finns även exempel som man kan 
följa som underlättar sorteringen av avfallet. Denna information finns på alla tre av 
kommunens återvinningscentraler. 
Jämfört med återvinningsstationer är återvinningscentralerna mer omfattande, de samlar in 
mer material men har även en bredare spektra vad gällande insamling. Till en 
återvinningscentral kan man lämna fler olika sorters material. Placering av en 
återvinningscentral kan med ovan nämnda info vara lite problematisk, avfall som samlas på 
en sån här anläggning kan både lukta och vara farlig för omgivning och invånare. I Boden är 
den återvinningscentral som finns, placerad ett par minuter utanför centrala Boden på 
Brännkläppen. (Bodens kommun, Återvinningscentraler, 2015) 

3.2 Återvinningsstationernas uppbyggnad 
Återvinningsstationerna som är utplacerade över hela kommunen har i stort sett samma 
uppbyggnad, skillnad kan vara att vissa är försedda med behållare för ljuskällor. Har man 
avfall som ska storteras i dessa behållare kan man gå in på kommunens hemsida och där se 
vilken station som finns närmast med just den insamlingen.  
Kommunens hemsida har även en "sorteringsguide" där de har gett exempel på föremål och 
vart de ska sorteras. Ett utdrag är sortering av ett paraply - det ska till återvinningscentralen, 
plastfolie ska till plastförpackningar på återvinningsstationen och piprensare - de ska till 
återvinningscentralen för metallskrot. Via hemsidans guide får man en tydligare bild över 
vad som ska sorteras på vilket ställe. (Bodens kommun, Sorteringsguide, 2014) 
När jag väl är på återvinningsstationen, hur vet jag i vilken behållare jag ska sortera vad? 
Skyltningen på stationerna står endast på svenska vilket försvårar sorteringen för dem som 
inte kan språket, dock finns bilder som visar exempel på vad som kan sorteras i respektive 
behållare.  
För att producenter som skapar eller importerar någon form av förpackning till en produkt 
ska få ta del av FTI´s återvinningsstationer betalas en avgift årligen och per kg material. Ett 
problem som kan uppstå på en återvinningsstation är att andra produkter än förpackningar 
lastas in i insamlingskärlen, så länge materialen sorteras rätt stör det inte återvinningen av 
materialen men det kan medföra andra konsekvenser med t.ex. konflikter mellan FTI och 
kommun om vem som ska betala för hanteringen. Invånare kan sortera dåligt och därmed få 
betala dubbel avgift för insamling av produkt, både betala när förpackningen inhandlas samt 
genom den kommunala renhållningsavgiften. (Bodens kommun, renhållningsavgift, 2015) 
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3.3 Transport 
En viktig aspekt att tänka på när en plats för återvinningsstation väljs är åtkomst för större 
fordon, både privata större fordon samt lastbilar som ska tömma kärlen med 
återvinningsmaterial.  
Likt övriga delar av samhället finns det krav på anpassning för funktionsnedsatta människor 
som använder sig av rullstol eller annat hjälpmedel.  
Allt återvunnet material som samlas in transporteras till en speciell anläggning anpassad för 
just denna sort av material, nedan listas typ av material, vart det transporteras för 
återvinning samt vart materialet transporteras för att den återvunna produkten ska brukas. 
Nedan i listan visas vart de olika material transporteras samt sträcka på detta. (Påhlsson, 
Elisabet, Bodens kommun, maj 2015) 
 
Papper/tidningar   Transporteras till Norrköping i södra Sverige, en sträcka på 1090km 
 enkel väg. Detta trots att det finns ett pappersbruk i Piteå kommun 
 ca 100km. 
 
Kartong/wellpapp   Transporteras till Norrköping i södra Sverige, en sträcka på 1090km 
 enkel väg. Detta trots att det finns ett pappersbruk i Piteå kommun 
 ca 82km.  
 
Glasförpackningar    Transporteras till Hammar i södra Sverige , en sträcka på ca 1480km.  
 
Metallförpackningar  Transporteras till Skrotfrag eller Trania för sortering, därefter går 
 sorterat material vidare till STENA som har anläggningar ganska spritt 
 över Sverige.  
 
Plastförpackningar   Transporteras till Bredaryd i södra Sverige, en sträcka på 1350km 
 enkel väg. 

3.4 Omfattning av återvinningsstationer i Bodens kommun 
I Bilaga 2 visas tydligt var alla återvinningsstationer samt centraler i Bodens kommun är 
placerade. Dessa är även utmärkta med vilka som har lampinsamling eftersom alla stationer 
har allt men det är endast vissa som är försedda med just ljuskällor. Av de 35 stationerna är 
det totalt 17 stationer som ligger inom Bodens tätort och resterande är utplacerade i mindre 
samhällen utanför Boden tätort. 
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Antalet återvinningsstationer som har följande insamling: 
Papper/tidningar   35 
Kartong/wellpapp   35 
Glasförpackningar   35 
Metallförpackningar   35 
Plastförpackningar   35 
Batterier   35 
Ljuskällor  13  
Röda korsets klädinsamling  Ingen information hittad 

3.5 Organisationer 
Återvinningscykeln som bygger upp det återvinningssystem Sverige jobbar med består av 
flertalet olika organisationer, det är FTI, det är kommuner samt producenter. Nedan följer en 
förklarande text till vad varje organisation står för och vad varje organisation uträttar/är 
skyldig att uträtta.  

3.5.1 FTI 
FTI är en förkortning för förpacknings & tidningsinsamlingen, FTI är en organisation som 
tillhandahåller hjälp för producenter att upprätthålla sitt producent ansvar. Oftast sker detta 
genom att olika producenter ansluter sig till FTI. Att ansluta sitt företag till FTI AB kostar som 
lägsta avgift 2000kr plus årsavgift på 1500kr och en viktbaserad avgift för de olika 
materialslagen som produceras. (Naturvårdsverket Handbok 2005:4) 

3.5.2 Kommun 
Kommunen är den organisation som har ansvar att sköta tillsyn över återvinningen, 
informera hushåll och andra berörda om insamlingsplatser och typer. Varje kommun har en 
individuell avfallsplan, denna avfallsplan måste innehålla vissa avsnitt som behandlar 
förpackning och tidningsavfall. Planen skall även innehålla information om platser för 
insamling inom kommunen. Kommunen ska förebygga att förpackningsavfall uppstår samt 
informera om vikten av att återvinna och återanvända en förbrukad förpackning. 
(Naturvårdsverket Handbok 2005:4) 

3.5.3 Producent 
Begreppet producent har en speciell definition i miljöbalken, som producent så räknas den 
som yrkesmässigt tillverkar eller för in material/förpackningar till Sverige eller den vars 
verksamhet frambringar avfall vilka kräver särskilda åtgärder av renhållning och miljö. Med 
andra ord kan man falla in under kategorin producent utan att faktiskt producera några 
material. En enklare beskrivning kan vara att man som producent ”tillverkar” avfall antingen 
genom produktion av material eller genom att importera/föra in material i landet som sedan 
kommer att betraktas som avfall efter användning. (Naturvårdsverket Handbok 2005:4) 
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3.6 Alternativa insamlingsmetoder för förpackningar och tidningar 
Det finns ett antal olika alternativa insamlingsmetoder som skulle kunna underlätta 
återvinning för kommunens invånare. Nedan har vi listat de tre metoder vi finner mest 
relevanta och intressanta för att utveckla återvinning i Bodens kommun.  

3.6.1 Fastighetsnära insamling  
Trots de stora antalet återvinningsstationer som finns placerade runt om i Sverige väljer flera 
kommuner att övergå till något som kallas fastighetsnära insamling. Fastighetsnära insamling 
består av flertalet olika alternativ att sortera material och förpackningar som är belagda med 
producentansvar. Olika exempel på fastighets nära insamling kan vara gemensamt soprum 
för flerfamiljshus med olika sorteringskärl för olika typ av material, fyrfacksmetoden som är 
en metod där hushållet har flera olika fack i sitt sopkärl samt optisk sortering som är en 
relativt avancerat typ av insamling. Optisk sortering går ut på att material sorteras i påsar 
med olika färg som sedan sorteras med en optisk läsare. Fyrfacksmetoden och optisk 
sortering beskrivs nedan. Fastighetsnära insamling i gemensamt soprum i flerfamiljshus 
beskrivs ej då det är en äldre metod, som redan är känd och introducerad bland Sveriges 
invånare. (FTI AB, Fastighetsnära insamling, 2015) 

3.6.1.1 Fyrfacksmetoden 
Med denna metod sorteras material i olika fack, men i samma kärl. Dessa töms med olika 
intervaller i så kallade fyrfacksbilar. Denna metod är en frivillig tilläggstjänst till den vanliga 
sorteringen och räknas till fastighetsnära insamling. Fyrfacksmetoden är en relativt snabbt 
växande metod av fastighetsnära insamling och bara under 2012 till 2014 anslöt ett tjugotal 
kommuner sig till användning av fyrfacksmetoden som sorterings alternativ.  

3.6.1.2 Optisk sortering 
Optisk sortering är ett sorteringssystem som ger invånare möjligheten att sortera sitt avfall i 
olikfärgade påsar i hemmet, dessa påsar kastas sedan ner i samma behållare och hämtas upp 
av en och samma lastbil. Det är vid sorteringsstationen som de olikfärgade påsarna används 
och en optisk läsare scannar av påsarnas färg och sorterar dem därefter. Eftersom påsarna 
sorteras efter färg är det av största vikt att innehållet i påsarna har sorterats rätt. Optisk 
sortering i Bodens kommun skulle innebära en stor kostnad för att bland annat byta ut den 
existerande bilparken samt skaffa optiskläsare för att sortera påsarna. Några av fördelarna 
med denna sorteringsmetod är att det endast behövs ett sorteringskärl, det behövs inga 
återvinningsstationer eller soprum för att förvara avfallet då sorteringen görs i hemmet och 
man behöver inte ta sig till en återvinningsstation. (Envac, optisk sortering, 2015) 
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Plast Papper Matavfall 

Pappers- 
förpackningar 

Restavfall 

Följande färger gäller för påsarna vid optisk sortering: 
  

Figur 1 - Färger som är typiska vid optisk sortering 
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4 Miljö 
Denna del av rapporten fokuserar på hur Bodens kommun och FTI AB arbetar för att driva, 
öka och förbättra återvinningsmöjligheter för invånarna ur ett miljöperspektiv.  

4.1 Insamling av hushållens avfall 
I Bodens kommun arbetar man med flera olika typer av insamling, även om det mesta av 
avfallet i Bodens kommun återanvänds på olika sätt. I Bodens kommun arbetar man med 
insamling- och återvinningsmetoder som förbränning (Bodens Energi AB, BEAB), 
återvinningsstationer, återvinningscentraler (Brännkläppen) och Bodens biogasanläggning. 
Återvinningsstationerna täcker insamling förpackningar och tidningar enligt FTI´s 
insamlingskärl och finns till för privatpersoner i kommunen. Återvinningscentralerna täcker 
insamling av bland annat farligt avfall, trä och betong. Kommunens vanliga hushållsavfall går 
oavkortat till Bodens värmevärk för förbränning och ur detta utvinner man energi till 
fjärrvärme och el. Kompost från Bodens kommun går delvis till den biogasanläggning som 
kommunen har investerat i och ur denna utvinns biogas som kommunens bilpool drivs av.  
 
Insamling av material som kan användas för återvinning är en prioriterad fråga i dagens 
samhälle, stora delar av världen har en växande befolkningsmängd samt ett samhälle som 
har en ständigt växande konsumtion av nya produkter. Jordens resurser är begränsade och 
för att vårat samhälle ska bli hållbart i längden krävs det att vi tar vara på och återanvänder 
de råvaror som går.  

4.1.1 Återvinningsstationer 
I Bodens kommun finns det totalt 35 återvinningsstationer varav ett antal ägs av FTI och 
resterande ägs av Bodens kommun eller anlitad entreprenör. De stationer som ägs av FTI 
töms och transporteras av en entreprenör som är anlitad av FTI. Stor del av insamlat 
återvinningsmaterial transporteras till södra delarna av Sverige för återvinning, med 
undantag för wellpapp som kan återvinnas på pappersbruket i Piteå. Under kapitel 3.3 - 
Transport finns listat exakt vart allt återvinningsmaterial från återvinningsstationer i Boden 
transporteras.  (Bodens kommun, Återvinningsstationer, 2014) 
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4.1.2 Återvinningscentraler 
I Boden finns det tre återvinningscentraler, dessa ligger placerade på Brännkläppen strax 
utanför centrala Boden, Gunnarsbyn ett par mil utanför Boden och Harads som är ett mindre 
samhälle mellan Boden och Jokkmokk. I Bodens kommun råder nu en mindre debatt om vad 
som kommer hända med framtidens återvinningscentraler då den största och mest centrala 
återvinningscentralen Brännkläppen endast får finnas i tio år till. För att anlägga en 
återvinningscentral måste tillstånd att nyttja viss mark för deponi erhållas, med andra ord får 
man endast deponera material på en specifik yta pågrund av den stora markpåverkan som 
en deponi har. I Boden bör man senast vid årsskiftet påbörja utredningsarbete om en ny 
deponi, detta eftersom Brännkläppen endast får nyttja den nuvarande deponivolymen men 
dock längst till 2025. Brännkläppens deponi tar idag emot ca 400 ton avfall per år från Boden 
kommun, men även avfall från Kalix och Luleå kommun. Eftersom det finns stora fördelar 
med att ha deponi och återvinningscentraler i nära anslutning till varandra bör den 
återvinningscentral som finns på Brännkläppen flyttas då deponin har nått slutdatum. 
(Bodens kommun, återvinningscentraler, 2015)  

4.1.3 Förbränning av sopor 
I Bodens kommun finns ett värmevärk som driver fjärrvärme till kommunens invånare med 
hjälp av bland annat sopförbränning. De sopor som förbränns från hushållet är endast det 
brännbara avfallet. Värmeverket tar även emot sopor från andra kommuner mot en avgift. 
Askan som blir kvar efter förbränning av sopor fraktas sedan till Norge och Mo i rana.  

4.3 Transport 
Alla olika insamlade återvinningsmaterial transporteras till olika platser i Sverige för att 
återvinnas. För att undersöka hur effektiv återvinningen egentligen är har tömningsfrekvens 
för återvinningsstationer i Boden och transportsträcka för insamlade återvinningsmaterial 
undersökts. De insamlade materialen förs till anläggningar som är speciellt anpassade för 
sina ändamål t.ex. plaståtervinning. I kapitel 3.3 Transport finns en lista på transportsträckor.  
(Påhlsson, Elisabet, Bodens kommun, maj 2015) 

4.3.1 Återvinningsmaterial  
Det material som samlas in på återvinningsstationer är olika förpackningar och tidningar. 
Förpackningarna kan vara gjorda av glas, plast, metall eller papper. 

4.3.1.1 Plastförpackningar 
Plastförpackningar som samlas in på återvinningsstationer i Bodens kommun fraktas till 
Bredaryd i södra Sverige för återvinning. Plasten som samlas in på Bodens 
återvinningsstationer kommer att pressas samman för att få en mer effektivt lastad 
transport till Bredaryd, det är inte helt osannolikt att lastbilen till Bredaryd hämtar plast från 
andra närliggande kommuner på vägen. 
(Påhlsson, Elisabet, Avfallsavdelningen på Bodens kommun, e-post, maj 2015) 
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4.3.1.2 Kartonger & tidningar 
Tidning, kartong och pappersförpackningar som samlas in i Boden levereras till 
Norrköping och fiskeby Board.  
Papper/kartong återvinns till ny kartong som säljs vidare till förpackningstillverkare både i 
Sverige och övriga Europa. (Påhlsson, Elisabet, Bodens kommun, maj 2015) 

4.3.1.3 Metallförpackningar 
Metallförpackningar som samlas in går i första hand till en sorteringsanläggning t.ex. 
Skrotfrag eller Trania. De sorterade massorna av aluminiumförpackningar går vidare till 
Stena Aluminium  och smälts där om till nya aluminium tackor. Stena i Älmhult är den 
främsta leverantören av dessa tjänster. De nya återvunna aluminiumtackorna säljs likt 
återvinning kartong både inom Sverige men även i övriga Europa.  
Stålförpackningar går efter sorteringen vidare och återvinns av Ovako i smedjebacken, de 
återvunna stålförpackningar används främst inom Sveriges gränser (Påhlsson, Elisabet, 
Bodens kommun, maj 2015) 

4.3.1.4 Glas 
Alla glasförpackningar som samlas in för återvinning i Sverige hamnar tillslut hos 
SvenskGlasÅtervinning. Detta medför således att även Bodens glas kommer att hamna 
här efter sin resa. Glasförpackningsindustrin använder sig av optiska sorteringsmaskiner 
som tvättar och sorterar glasförpackningar efter färg. Glas återvinns och blir till väldigt 
stor del nytt glas i den svenska glasindustrin. (Påhlsson, Elisabet, Bodens kommun, maj 2015) 

4.3.2 Återvunnet material 
I förpackningsförordningen framgår följande krav på producenter och dessa krav är 
producentens ansvar:  
 
Förpackningsförordningens syfte är att: 

• Förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att deras volym och vikt begränsas 
till den nivå som krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå 

• Producenter ska anordna system för insamling av allt förpackningsavfall som 
uppkommer 

• Förpackningsavfall ska omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt 
• Nå de återvinningsmål som anges i bilagan till förpackningsförordningen 

 
Denna förordning har sitt tillämpningsområde för förpackningar och förpackningsavfall.  
(FTI AB, Producent ansvar, 2015)  
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4.3.2.1 – Återvinningsmål förpackningar enligt förpackningsförordningen 
Metallförpackningar:  Dessa mål och krav gäller för förpackningar av metall men 
  dryckesförpackningar skall ej räknas in. För metallförpackningar 
  finns ett mål att 70 % av materialets viktprocent ska kunna 
  materialuttnyttjas. 
 
Förpackningar  av papp,  Dessa mål och krav gäller för förpackningar av olika sorter av 
wellpapp, kartong och  papp och papper. För dessa förpackningar finns ett mål att  
papper:   65% av materialets viktprocent ska kunna materialutnyttjas.  
 
Plastförpackningar:  Dessa mål och krav gäller för förpackningar av olika sorter av plast 
  dock ej PET som återvinns via pantinsamling. Kravet för denna 
  insamling är att 70% av materialets viktprocent ska återvinnas 
  varav 30% materialuttnyttjande. 
 
Glasförpackningar:  Dessa krav gäller för packningar av olika sorter av glas. För 
  glasförpackningar finns ett mål att 70% av materialets viktprocent 
  ska gå till materialutnyttjande. 
 
PET förpackningar:  Dessa krav gäller för förpackningar av PET klassad plast. Målet är 
  att 90% av materialets viktprocent ska materialutnyttjas.  
 
Träförpackningar:  Dessa krav gäller för förpackningar av trä. Målet med denna 
  insamling är att 70% av materialets viktprocent ska gå till 
  återvinning varav 15% till materialutnyttjande.   
    (Naturvårdsverket Handbok 2005:4) 

4.4 Behandling av återvinningsmaterial 
Insamlat återvinningsmaterial transporteras till en speciellt utvecklad anläggning för 
återvinning, det vill säga att de flesta materialen transporteras till olika platser i södra delen 
av Sverige.  Rätt sorterat material kommer att transporteras till fabriker och tillverkare inom 
både Sverige och övriga Europa för att bilda nya produkter av materialen man återvunnit. 
Material som blivit så grovt felsorterat att det inte går att återanvända till nya produkter 
kommer också att återvinnas, dock inte på samma sätt som vanliga behandlingen av 
insamlade material. Felsorterat material kommer att förbrännas eller på annat sätt 
återvinnas för energiutvinning. Detta gör att materialet återvinns men det kommer inte till 
lika stor nytta för energin man utvinner ur materialet är inte lika stor som energin och 
material man sparar vid nytillverkade produkter av återvunna material.  
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4.5 Organisationer och lagar 
Miljöpåverkan av olika slag har blivit en väldigt aktuell och växande fråga, stor del i denna 
fråga har jordens resurser som inte är obegränsade. För att minska ner på användning av 
jordens resurser finns nu teknologi att kunna återanvända material som använts till olika 
produkter när dessa är förbrukade. T.ex. av en plastförpackning kan man smälta ner plasten 
och skapa en ny plastprodukt. Plast har dock en struktur som ändras lite vid varje 
återanvändning och plasten blir lite mindre fin varje gång, den går dock att återvinna 
flertalet gånger innan den blir oduglig. 

4.5.1  Miljöbalken 
I Sverige finns det något som heter Miljöbalken, bestämmelserna i denna balk är något 
samtliga i Sverige måste följa. Kapitel 1 Miljöbalkens mål och tillämpningsområde säger 
följande:  
 

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att 
förvalta naturen väl. 
    
Miljöbalken skall tillämpas så att  
1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. Den biologiska mångfalden bevaras, 
4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås. (Miljöbalken 1998:808  Kap15 producent 
ansvar) 

 
I miljöbalken finns även ett separat kapitel om avfall och producent ansvar som syftar 
mycket på återvinning. I detta kapitel tar man upp allt avfall och så även hushållsavfall och 
dylikt. (Miljöbalken - SFS 1998:808 kapitel 15 Avfall och producentansvar) 
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4.5.1.1 Producentansvar 
Producentansvar är ett styrmedel som används för att driva och motivera producenter att ta 
fram resurssnåla material och verka mot en god miljö, de ska även vara lätta att återvinna. 
Det finns idag åtta olika produktgrupper som täcks av producentansvaret, bland dessa finns 
batterier, förpackningar och returpapper. I dagsläget så ligger insamlingsansvar för dessa 
material på FTI (förpacknings och tidningsinsamlingen AB). Som producent av en produkt 
som täcks av producentansvar så betalar man en liten kostnad för att denna produkt ska 
återvinnas. I övrigt ingår även att producenten ska säkerställa att förbrukade produkten ska 
samlas in och återvinnas på ett bra sätt, producenten ska samspråka och samråda med 
berörd kommun om system för insamling av produkten, uppgifter om mängd av produkter 
som tillförs till den Svenska marknaden ska tillhandahållas till berörda kommuner samt att 
kontinuerligt arbeta för att minimera förpackningarna. Alla producenter är skyldiga att hålla 
sitt producent ansvar, ett vanligt, enkelt och kostnadseffektivt sätt att lösa sitt 
producentansvar är att ansluta sitt företag till FTI AB och genom dem få hjälp med 
producentansvaret. Att ansluta sig till FTI är inget krav i förordningen om producent ansvar 
men väljer man att inte ansluta sitt företag så måste man lösa sitt producentansvar på egen 
hand. Det är inte enbart i Sverige vi har ett producentansvar, denna förordning har sin grund 
i ett EU-direktiv där varje land jobbar med sin egen lösning och system för detta.  
 
Ett vanligt problem för producentansvar är något som i folkmun kallas friåkare, det är 
producenter som utnyttjar det befintliga gemensamma insamlingssystemet som finns utan 
att uppfylla krav eller ansvar för att nyttja detta. Grossister, återförsäljare och producenter 
med en total årsomsättning under en halv miljon kronor behöver inte ansluta sig till 
materialbolagen och FTI´s system, företrädare för FTI har accepterat att kostnadsfritt 
administrera dessa bolags återvinning. (FTI AB, Producentansvar, 2015) 
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5. Fallstudie av återvinningsstationer i Boden 
Undersökningen som utförts har fokuserat på återvinningsstationer eftersom vi är vanliga 
invånare i Bodens kommun och det är därför den stationen vi personligen använder för att 
lämna in material för återvinning. Återvinning är en väldigt prioriterad fråga i dagens 
samhälle då jordens resurser inte kommer att räcka till för all framtid. Samtidigt som frågan 
är väldigt prioriterad så uppstår ofta diskussion om hur återvinning går till, är det värt att 
återvinna, det finns inga fördelar med att återvinna med dagens transporter, det är jobbigt 
att återvinna för man vet inte vad som ska sorteras vart, det finns inte plats för att ha flera 
olika insamlingskärl. Dessa frågor är ett urval ur vanligt förekommande diskussioner och 
undersöktes hur återvinning går till från insamling – transport – återvunnen produkt.  

5.1 Stationer 
I Bodens kommun finns ett stort antal återvinningsstationer, att undersöka alla dessa 
stationer är alldeles för tidskrävande och urvalet begränsades till fyra stycken. Alla stationer i 
Bodens kommun studerades och valdes efter geografiska och samhällsstyrda olikheter. 
Nedan följer en lista på vilka stationer som valdes samt en förklaring till varför dessa 
stationer blev utvalda. Detta visas även på den GIS karta vi tagit fram med samtliga 
återvinningsstationer i kommunen, bilaga 2. 
 

• Bodsvedjan Boden  Ligger i anslutning till ett större villaområde och även i 
 närheten av ett omsorgsboende för personer med speciella 
 behov. På denna station undersöktes om insamlat material och 
 mängd är väl sorterat, ett antagande var att man i sitt eget 
 villaområde vill hålla rent och snyggt och därför undviks en del 
 slarv som  annars kan uppstå vid mer offentliga stationer.  
 

• Gruvberget Boden   Denna station ligger längs en större väg som går igenom ett 
 område med villor i drygt 3,3 km. I anslutning till denna 
 återvinningsstation finns även ett friluftsområde. Stationen 
 ligger även vid en större väg/infart till Södra Svartbyn, Norra 
 Svartbyn samt Torpgärdan. Valet av denna station grundar sig 
 på teorier om man som boende i närliggande område vill hålla 
 en ren och städad miljö på den återvinningsstation som ligger 
 så pass synligt för de som passerar på den intilliggande vägen.    
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• Ica Kvantum Boden  Vid matvarubutiken ICA Kvantum och ett närliggande 
 villaområde finns denna återvinningsstation. Då den ligger på 
 parkeringen till en stor matvarubutik finns det gott om 
 utrymme ifall man önskar att transportera sitt insamlade 
 material med släp. En annan aspekt att ta med i studien kring 
 denna station är att många invånare besöker en 
 återvinningsstation i samband med andra ärenden, alla 
 människor behöver handla mat och därför kanske denna 
 station är extra besökt. 
 

• Stureskolan Boden   Denna station ligger vid den kommunala högstadieskolan 
 Stureskolan där ca 450 elever studerar. I närliggande kvarter 
 finns det bostadsområden bestående av villor och lägenheter, 
 en företagsby samt vårdcentral. Återvinningsstationen är något 
 mindre än till exempel den vid ICA Kvantum, därav kanske 
 möjligheterna till transport med släp minskar. 

5.2 Utförande av fallstudien 
Vi har flertalet gånger spritt under ett antal veckor tagit oss ut till valda stationer där vi gjort 
en okulär besiktning av innehåll i kärl, område runt i kring samt även reflekterat lite över 
mängden innehåll i varje kärl för att se vad som samlas in mest och med svar från 
kommunen kunna undersöka tömningsintervall för olika behållare. Bilder från besök 
bifogades i Bilaga 3.  
 
Vid varje besök har vi även samtalat med och intervjuat besökare som varit där för att 
sortera sitt avfall i vardera insamlingskärl. Fallstudiens syfte och mål har legat som grund för 
den frågeställning som tagits fram under bilaga 1 även om diskussionerna utvecklats lite med 
egna tankar och åsikter från de intervjuade besökarna. Det råder blandade uppfattningar om 
vikten av att sortera och återvinna olika material men överlag har inställningen varit god hos 
intervjuade invånarna.  
 
Frågorna som ställdes ute vid insamlingsstationerna besvarades av kommuninvånare som 
gjorde ett besök på någon av fallstudiens valda stationer. Det var blandade svar på frågorna 
som ställdes men de flesta såg på insamling av återvinningsmaterial på samma sätt, att det 
är viktigt.  
Besöksintervallen för de intervjuade personerna varierade och då allt i från mycket sällan till 
veckovis, men övervägande personer besökte stationen i samband med andra ärenden.  
På frågan om förslag för att göra  insamlingen bättre eller enklare var de flesta nöjda med 
hur det ser ut i dagsläget, det som lyftes fram var att ordningen runt behållarna kunde vara 
bättre då det ser otrevligt ut med avfall på marken. Något som också påpekades var att 
informationen kring insamling av avfall var viktigt och att det borde finnas enkla 
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beskrivningar kring hur återvinningen går till. Följdfrågor kring detta dök upp, t.ex. hur ska 
kommunen nå ut till oss invånare med informationen? Förslag på detta var att göra en guide 
med lättläst text och med enkla förklaringar som beskriver insamling samt återvinning. 
Intervjufrågorna går att läsa i Bilaga 1 för mer detaljer. 
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Glas 
•Transporteras 

till Hammar   
=1480km 

Kartong 
•Transporteras 

till Norrköping     
= 1090km 

Metall 
•Sträckan 

varierar men 
främst 
Skrotfrag och 
Trania som 
sorterar och 
sedan STENA 
som 
återvinner 

Papper 
•Transporteras 

till Norrköping      
= 1090km 

Plast 
•Transporteras 

till Bredaryd   
= 1350km 

6. Diskussion 

6.1 Miljö 
• Transport - hur långt transporteras återvinningsmaterialet före och efter insamling, 

samt före och efter återvinning? 
Ett av våra mål var att undersöka hur långt material transporteras före samt efter 
återvinning, eftersom vår undersökning är begränsad till Bodens kommun så har vi använt 
oss av Bodens kommun Avfalls ansvarig - Elisabet Påhlsson för att ta fram siffror på detta. 
Som komplement till denna information har vi även ställt på ett ungefär liknande frågor till 
FTI AB för att få ett djupare svar på de frågor vi har velat ha besvarade. Av den info som vi 
har fått ut har vi kommit fram till att de insamlade material som ska gå på återvinning har en 
väldigt lång transportsträcka innan den når återvinningsplatsen. De olika materialen som 
samlas in på FTI AB´s stationer går alla till olika specialiserade företag som tar hand och 
återvinner till nya produkter som skickas för återanvändning.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Figur 2 - En översikt på hur långt och var respektive material transporteras 
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Insamling Återvinning Återanvändning 
Råvara 

Att besvara frågan hur långt materialet transporteras före och efter återvinnings fann vi 
ganska snabbt som en väldigt svår uppgift men även att vi gjort en mindre missformulering i 
vår frågeställning. Frågan vi ställer oss är om transporten efter insamling är den samma som 
transporten före återvinning. Transporten i en återvinningsprocess kan enkelt sammanfattas 
som tre steg, konsumentens transport till återvinningsstationen, insamling från 
återvinningsstation och transport till återvinningsanläggning samt transport av renad och 
processade råvaror vidare till tillverkningsindustrin. Som vi ser återvinningsprocessen nu 
efter att arbetet och undersökningen är gjord finns det tre olika steg:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Frågan hur långt materialet transporteras mellan återvinning och utnyttjande av råvara är 
väldigt svår att få något klart svar på, det varierar en hel del.  
 
För att sammanfatta ett konkret svar på den något missformulerade fråga vi ställt har vi 
kommit fram till ett för oss själva ganska tillfredställande svar. Vi vet nu exakt hur långt 
insamlade material i Bodens kommun transporteras för att komma till 
återvinningsprocessen, att vi sen inte vet hur långt de transporteras efter känns mindre 
relevant då variationen är stor. Vi har även fått en större förståelse att återvinning besparar 
både miljö och plånbok väldigt mycket trots långa transportsträckor då tillverkning av nytt 
material både kostar mer och kräver mer transport. 

 
• Hur går insamling samt återvinningsprocessen till? 

Vi har insett vilken bred fråga vi har ställt oss själva här, insamling av producentansvarigt 
material kan ske på många olika sätt. Insamling är så pass enkel som den verkar, antingen 
sorterar man sitt avfall i olika behållare eller färgkodade påsar direkt i hemmet alternativt 
lämnar detta avfall sorterat i de olika behållarna som finns utplacerade i kommunen. För 
insamlingen i Bodens kommun finns i nuläget endast det ena alternativet tillgängligt, det är 
att sortera sitt avfall på de olika återvinningsstationer som finns i kommunen.  

Figur 3 - Illustration över återvinningsprocessen 
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Återvinningsprocessen går ut på att ett specialiserat företag tar hand om varje produkt, 
detta leder kanske till lite längre transporter av insamlat material men det ger förmodligen 
en högre materialutvinning.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Här på återvinningsstationen samlas avfall från hushållen inom kommunens gränser. De 
insamlade materialen placeras i tillhörande behållare, dessa behållare töms sedan med ett 
bestämt intervall. Förpackningarna och tidningarna transporteras vidare till specialiserade 
företag som utvinner råvara av det insamlade materialet. Råvaran används sedan för att till 
exempel tillverka nya förpackningar.  
 

• Hur kan vi öka invånarnas intresse för insamling av återvinningsmaterial? 
Överlag gör Bodens kommun ett bra arbete att informera och visa vad vikten av återvinning 
innebär. Förutom att visa vikten av återvinning och hur mycket material som kan sparas på 
att återvinna kan kommuner även använda sig av olika styrmedel T.ex. böter eller pant. 

 
• Hur påverkas marken och närliggande omgivning av återvinningsstationer? 

En återvinningsstation påverkar inte marken speciellt mycket då det endast är förpackningar 
som slängs där, överlag på de stationer vi besökt så finner vi det relativt välstädat och 
material som hamnar utanför sorteringskärlen är fort insorterade. Den påverkan som finns 
är transport till och från en återvinningsstation t.ex. konsumentens transport till stationen 
och insamlat materials transport från stationen, mer om detta under kapitlet för 
samhällsplanering. Den stora påverkan på mark och omgivning finns vid deponier som oftast 
ligger i anslutning till en återvinningscentral. En deponi är en plats där bland annat farlig 
avfall lämnas. En deponi får endast finnas på samma plats i ett begränsat antal år innan den 
måste flyttas till en ny plats pågrund av påverkan i omgivning. Om det ligger en ÅVC i 
anslutning till deponin så kan denna fortsätta användas då endast deponin har dessa krav.  

Figur 4 - Bild tagen på återvinningsstationen vid Ica Kvantum 
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6.2 Samhällsplanering 
• Hur gör man återvinningsstationerna lättillgängliga? 

En återvinningsstation bör vara tillgänglig för alla, dvs. alla kommunens invånare. Vår 
undersökning fokuserade först enbart på hur stationerna var placerade samt tillgänglighet 
för var behållare för en person utan behov av hjälpmedel eftersom det var vår situation. Vi 
skulle förmodligen ha fokuserat mer på hur en station blir tillgängliga för alla, även dem med 
behov av hjälpmedel för att ta sig fram i vardagen. Vissa stationer i kommunen har t.ex. 
grusplan som underlag vilket komplicerar besöket för personer med rullator/rullstol. 
Stationerna har gott om utrymme för parkering i direkt anslutning till behållarna. 
Mellanrummet mellan varje behållare varierade men för en person utan hjälpmedel var 
utrymmet stort nog på samtliga stationer. Utrymmet kan vara stort nog även för personer 
med hjälpmedel men det skulle kunna ses över för att underlätta insamling. Alla stationer 
som vi undersökt har haft en väl tilltagen parkering där även transport med släp ryms utan 
komplicerade backningar med släpvagnen. Stationernas placering och tillgänglighet kan 
överlag anses bra då det finns möjlighet för alla att besöka dem fast det skulle kunna vara 
bättre enligt ovan nämnda synpunkter.  
 

• Var är bästa placering av återvinningsstationerna? 
Återvinningsstationerna i Bodens kommun är överlag väldigt lätt tillgängliga och har 
placerats ut ganska strategiskt i anslutning till annan verksamhet som kan kombineras med 
besöket på återvinningsstationerna. De stationer som är utanför Bodens tätort kanske inte 
är riktigt lika lättillgänglig men det faktum att stationer finns även ute i byarna i Bodens 
kommun visar på att återvinningen finns tillgänglig för alla kommunens invånare. Av våra 
intervjufrågor har vi fått uppfattningen att återvinningsmaterial gärna lämnas i samband 
med besök till annan verksamhet alternativt efter en kort promenadsträcka i nära anslutning 
till sitt egna villakvarter. De stationer vi besökt har alla haft olika förutsättningar men 
responsen om dess placering har varit god vid alla olika stationer av olika anledningar. Folk vi 
intervjuat vid t.ex. Ica Kvantum har i nästan varje fall besökt stationen i samband med 
veckohandling och ser det som passande att göra bort återvinning vid besök till butiken. Folk 
vi intervjuat i Södra Svartbyns villa område har antingen varit på väg från jobbet till sin 
bostad på Torpgärdan eller från sin bostad på Torpgärdan till jobbet och har sett placeringen 
som stationen har fördelaktig då det kombineras med resa någon annanstans. En stor brist vi 
upptäckt då stationerna undersöktes är att information om hur det går till endast finns på 
svenska, det finns förstås även enklare bilder men dessa kan nog vara svåra att förstå för folk 
som kommer från andra länder där återvinning är en icke prioriterad/obefintlig fråga. 
För att sammanfatta vårt svar på denna fråga kan man säga att det egentligen inte finns 
något konkret svar på hur återvinningsstationer kan göras mer lätt tillgängliga förutom att 
placera dem strategiskt vid in/utfart av områden eller i närhet av annan verksamhet med 
frekventa besök från invånare. Det finns väldigt spridda åsikter om detta och placering på 
varje station kan inte passa alla så vi finner de stationer vi undersökt i Bodens kommun som 
väldigt bra placerade.   
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• Hur kan vi öka invånarnas intresse för insamling av återvinningsmaterial, genom 
placering? 

De invånare i Bodens kommun vi har intervjuat har redan ett ganska stort intresse för 
återvinning och flertalet anger att detta intresse kommer från pågående debatter och vilja 
att göra rätt för sig för att bygga en trygg framtid för kommande generationer. Av det 
intervjuade fanns även folk som var negativt inställda, dessa tyckte att det inte gjorde någon 
större skillnad om just de struntade i att återvinna sitt material. De ansåg även att de själva 
inte hade någon större vinning av att frakta och sortera sina material för återvinning. Ett sätt 
att öka återvinning bland medborgare som inte tycker de har någon vinning av att återvinna 
skulle vara att inför ett system likt Pant på PET flaskor och aluminium burkar på andra typer 
av förpackningar. Detta skulle dock kräva mer avancerade insamlingskärl samt kräva uppsikt 
och regelbunden service av dessa. En fördel förutom ökad återvinningsvilja skulle vara bättre 
sorterade material, de skulle inte gå att bara slänga allt i samma kärl.  
Vi tror även att tydlig information och exempel skulle bidra till att invånarna skulle se vikten 
av att sortera och återvinna. T.ex. skulle man vara mer sugen att sortera och återvinna om 
det framgick hur mycket nytt material den återvunna förpackningen skulle bidra till. Ett 
annat exempel skulle vara att visa konsekvenser av att inte sortera material alls eller att visa 
konsekvens för felsorterat material för att folk ska inse vikten av rätt sortering i rätt kärl.  
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7. Slutsats 
Den undersökning vi gjorde med intervjufrågor ute på stationerna visade på ett relativt stort 
återvinningsintresse från invånarnas sida, detta kan bero på att återvinningsstationerna i 
Bodens kommun har bra placering samt att de är lättillgängliga. Tack vare att det finns 
insamlingsstationer på många ställen utplacerade i kommunen kan insamlingsprocessen på 
ett enkelt sätt bli en del av vardagen då de finns längs vägen mot arbetsplatsen, till bussen 
eller i samband med handling. Skulle inte intresset vara högt tror vi att olika ekonomiska 
styrmedel kan vara ett alternativ antingen som morot eller piska.  
Stationernas tillgänglighet och placering är god, det finns mindre saker som grusplan, 
utrymme mellan behållare och instruktioner på olika språk att ordna för att göra det ännu 
lättare och mer framkomligt. 
Nästa steg efter insamling är återvinning, då ett specialiserat företag tar hand om de 
insamlade materialen för att tillverka råvara. För att detta ska bli rätt är det viktigt att 
materialen är rätt sorterade, vilket det varit enligt vår okulära besiktning av stationerna som 
ingick i vår fallstudie. Långa transportsträckor för de olika insamlade materialen kräver god 
planering av kommunen, viktigt att tömningsintervall planeras väl.   
Vår undersökning har visat på gott resultat för dem vi träffat vid återvinningsstationer, vi kan 
däremot inte säkerställa att alla människor i kommunen återvinner. Ifall invånare inte 
återvinner kommer allt återvinningsmaterial förmodligen att hamna i det brännbara avfallet. 
Till det positiva resultat vi upplevt bör man ha den okända mängden material och människor 
som inte sorteras eller sorterar i åtanke. Vi har inte haft någon möjlighet att undersöka 
omfattning av detta möjliga problem i Boden. 
För att sammanfatta vår slutsats har vi kommit fram till att Bodens kommun och dess 
invånare gör ett gott arbete för insamling av återvinningsmaterial även om det finns en del 
mindre saker att åtgärda.  
Ett exempel på en enkel åtgärd kan vara att publicera bilder, ta upp fördelar och nackdelar 
samt ge information om återvinning i lokala gratistidningar som de flesta hushåll tilldelas 
varje vecka. På detta sätt kan invånarna i kommunen ta del av viktig information kring ämnet 
och kanske sorteras det bättre om vi får kunskap. Det som publiceras i tidningen ska vara 
tydligt och inspirerande, de ska ge bra exempel och idéer på hur man kan underlätta 
sorteringen redan i hemmet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Svar på intervjufrågor  
• Hur ofta besöker du insamlingsstationer? 

Två gånger i veckan 
En gång i veckan 
Mycket sällan 
Då det behövs 
Vid behov, ca 1-2 gånger i månaden 
 

• Åker du hit i samband med handling/övrigt eller enbart för att sopsortera? 
Andra ärenden i samband 
I samband med annat 
När det väl blir görs det i samband med annat 
Oftast i samband med övriga ärenden, men ibland bara för att få komma ut 
Alltid i samband med annat 
 

• Anser du att det är viktigt med sortering av avfall? 
Ja 
Ja 
Ja egentligen... 
Ja absolut 
Ja, försöker sortera. 
 

• Vad sorterar du / vad sorterar du inte? 
Sorterar det mesta, dock inte tidningspapper 
Sorterar allt 
Sorterar kompost och brännbart 
Försöker sortera det mesta. Komposterbart, brännbart och glödlamor är självklart, 
men plastförpackningar och de övriga kan det slarvas lite med tyvärr..  
Sorterar brännbart och matavfall, ingen sortering av plast osv. Hade lägenheten jag 
bor i haft bättre soprum hade det nog varit lättare. 
 

• Har du något förslag för att göra insamlingen bättre eller enklare?  
Nej, det viktiga är att det är tydligt utmärkt. 
Jo, är det nödvändigt med färgat och ofärgat glas? 
Nej 
Tycker det är bra som det är, något som kan bli bättre är väl ordningen runt omkring. 
Ibland ser det stökigt ut, vilket ser tråkigt ut. 
Det är bra som det är. Men det borde vara bättre vid sortering vid lägenhetens 
soprum, vi har bara kärl för kompost och brännbart. 
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• Hur vill du att insamlingsstationerna ska se ut och vart ska de vara placerade? 
Strategiskt. Vid bostadsområden och hyreshus, i närhet av affär. Så man kan "slå två 
flugor i en smäll". 
Det borde räcka vid affären, alla måste handla.  
Vid matvarubutiken bör de finnas. 
De ser bra ut i dagsläget, placeringen är också bra. 
Bra som de är 
 

• Övrigt 
Vars körs soporna?  
 
Krävs mycket jobb för att hålla ordning.  
 
PlastFÖRPACKNINGAR - Ketchupflaskan ska kastas här men inte pulkan.  
 
Miljöalmanackan kan innehålla vilken sortering som finns var. Mer information i  
Boden i Bild, Extra...  
 
Borde stå på annat språk än svenska.  
 
Bemannad återvinningscentral - Vart? När? 
 
INFO ÄR VIKTIGT!  
 
Hur många sekunder/tid tar det att göra förpackningen ren, sedan ska de förvaras 
innan de hamnar i sopstationen.  
 
Det ska se snyggt och prydligt ut, då kanske de "lockar" mer.  
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Bilaga 2 - GIS kartor över återvinningsstationer i Bodens kommun 
 

Bild 1-  visar hur utspridningen av återvinningsstationerna är i kommunens tätort. 
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Bild 2 - Utspridningen för alla återvinningsstationer som finns inom kommunens gränser 
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Bilaga 3 - Bilder på de undersöka återvinningsstationerna 

Bodsvedjan 

  Bild 1 - Återvinningsstationen i Bodsvedjan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 2 - Färgat glas  Bild 3 - Ofärgat glas 
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 Bild 4 - Metallförpackningar Bild 5 - Plastförpackningar 

   Bild 6 - Tidningar 
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Gruvberget 

  Bild 7 - Gruvbergets återvinningsstation 
 

Bild 8 - Glödlampor & lågenergilampor Bild 9 - Batterier
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 Bild 10 - Metallförpackningar  Bild 11 - Plastförpackningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 12 - Pappersförpackningar 
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ICA Kvantum 

 Bild 13 - Återvinningsstationen vid ICA Kvantum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Bild 14 - Metallförpackningar Bild 15 - Glödlampor & lågenergilampor 
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 Bild 16 - Pappersförpackningar Bild 17 - Tidningar 
 
 

 Bild 18 - Batterier Bild 19 - Färgat glas 
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Stureskolan 

 Bild 20 - Återvinningsstationen som är placerad vid Stureskolan 
 

 Bild 23 - Metallförpackningar Bild 24 - Ofärgat glas 
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  Bild 25 - Batterier Bild 26 - Tidningar 
 
 

 Bild 27 - Pappersförpackningar 
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Bilaga 4 - Skickade frågor till Bodens kommun 
 
1.  Vart transporteras de olika insamlade återvinningsmaterialen från 
 återvinningsstationerna i Bodens kommun? 
 
2.  Följer Bodens kommun upp hur sorteringen av återvinningsmaterial varit? 
 
3.  Vad gör Bodens kommun för att underlätta insamling av återvinningsmaterial för 
 invånarna? 
 
4.  Finns det några siffror på hur effektiv återvinningen i kommunen har varit? 
 
5.  Hur ser Bodens kommun på att insamlingsansvaret kan bli kommunalt? 
 
6.  Vilka sopor och material skickas och förbränns på värmeverket i Boden? 
 
7.  Planeras det någon förändring i Boden kommuns sätt att arbeta med återvinning inom 
 en snar framtid?  
 
8.  Töms olika insamlingskärl olika ofta? T.ex. har vi sett att vissa kärl på stationer är näst 
 intill full medan i andra har det varit mycket plats, därav frågan om allt töms samtidigt 
 eller om det finns någon planering och beräkning för hur ofta olika kärl ska tömmas. 
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Bilaga 5 - Frågor skickade till FTI 
 
1.  Följer FTI upp insamling av återvinningsmaterial från era stationer? 
 
2.  Vart skickas de olika materialen för återvinning? 
 
3.  Vad vidtar ni för åtgärder ifall material är så pass felsorterat att återvinning ej är 
 möjligt? Vad händer med materialet?  
 
4.  Varför är återvinningsstationerna placerade som de är? 
 
5.  Hur ser ni på att insamlingsansvaret kan bli kommunalt? Hur skulle återvinningen 
 påverkas av detta tror ni? 
 
6.  Hur är mängderna av insamlat material? Till exempel, vilket samlas det in mest av samt 
 vilket är bäst respektive sämst sorterad? 
 
7.  Hur påverkas återvinningen när plast som inte ska slängas i FTI:s återvinningsstationer 
 kastas där? Påverkar denna plast återvinningen trots att det är plast?  
 


