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Sammanfattning 
Indien är ett land som växer ekonomiskt samtidigt som problem med hur avfall ska tas 
omhand fortfarande är i utvecklingsfasen. Studiens fokus ligger på hur 
avfallshanteringen sköts i staden Bangalore. Utifrån ett svenskt perspektiv på 
avfallshantering med insamling och behandling har Bangalore undersökts och brister 
lokaliserats. Förbättringsförslag presenteras utifrån de brister som framkommit och ett 
fokus har lagts på om svenska avfallslösningar skulle kunna implementeras i Bangalore. 
Svensk avfallshantering utgör en bra grund för ett funktionellt avfallshanteringssystem 
och har därför använts som referens vid jämförelser och förbättringsförslag.  
 
I Sverige används källsortering vid sortering av avfall för att få en högre grad av 
återvinningsbarhet. De behandlingssteg som finns ger energi på olika sätt och ytterst lite 
avfall läggs på deponier. Ett ständigt arbete utförs utifrån avfallstrappans steg. I 
Bangalore är situationen omvänd och det avfall som lyckas samlas in hamnar till största 
delen på deponier eller inofficiella dumpningsplatser runt om i staden. I Sverige sköts 
avfallshanteringen av den formella sektorn medan den i Bangalore till stor del utförs av 
en informell sektor där privata personer samlar in skräp.  
 
En litteraturstudie har gett insikt i vilka problem utvecklingsländer kan ha gällande 
avfallshantering och även vilka faktorer som spelar in vid verkställandet av ett 
fungerande system. I projektet gjordes en observationsstudie på plats i Bangalore under 
två veckors tid. Utifrån observationsstudien kunde mycket av tidigare information kring 
hur avfallshanteringen går till granskas mer kritiskt och ett mer verklighetstroget 
resultat framföras. Det saknas ett fungerande system som är heltäckande för hela 
Bangalore, vilket gör att mycket avfall hamnar direkt på gator eller på övergivna tomter. 
Detta i sin tur ger upphov till dålig lukt för invånarna och en ohygienisk miljö. De 
insamlingssystem som finns att tillgå för allmänheten var i övergripande fall 
otillräckliga.  
 
Tre olika faktorer identifierades som hindrar att avfallshanteringen ska kunna fungera. 
Dessa var politik, den formella och informella sektorn, samt insamlingssystem av avfall. 
Ett stort hinder inom Bangalore är det bristande politiska intresset att få till en 
fungerande avfallshantering. Inga stora aktioner eller krafttag tas mot de växande 
mängder avfall som produceras. Inte heller sker en bra integration mellan de formella 
avfallsinsamlarna som utgörs av avfallstransporter och avfallsinsamlare versus 
inofficiella avfallsinsamlare. Då Bangalore saknar ett formellt insamlingssystem ges 
inte rätta förutsättningar för befolkningen att kunna gå någonstans med sitt avfall. Detta 
leder till en ökad okunskap om hur avfall bör sorteras för att kunna behandlas på ett 
lämpligt sätt där föredragsvis energi kan utvinnas. 
 
Ett tydligare insamlingssystem behövs om Bangalore ska kunna nå en hållbar 
utveckling och bromsa de eskalerande miljöproblem som de ställs inför. Någon form av 
behandling av avfall krävs för att minska mängden avfall som hamnar direkt på 
deponering. Genom att minska trycket på deponierna finns en potential för att få en 
hållbar stad.    



 

 

Abstract 
India is a country that is growing economically while the problems with the waste and 
it´s treatment are still in the development phase. The study focuses on how the waste is 
handled in the city of Bangalore. From a Swedish point of view the waste collection and 
treatment have been investigated Bangalore and shortcomings identified. Suggestions 
for improvements are presented from the lack of the waste management and the focus 
has been on how Swedish solutions could be implemented in Bangalore. 
 
In Sweden the sorting of waste at a household level is managed from different fractions 
in containers and therefore the waste has a higher degree of recyclability. The 
processing steps that are providing energy are sufficient leading to very little waste 
being added to landfills. A constant work is done based on the waste hierarchy. In 
Bangalore, the situation is the reverse and the waste collected mostly ends up in 
landfills or unofficial dumping sites around the city. In Sweden, waste is handled by the 
formal sector, while Bangalore is largely dependent on an informal sector where 
individuals collect waste. 
 
A literature study has provided insight into the difficulties developing countries may 
have to face regarding waste management and the factors that come into play in the 
execution of a functioning system. Within the project, an observational study was made 
in Bangalore for two weeks. Based on the observational study a lot of previous 
information on how waste is handled could be examined more critically and more 
realistic conclusions drawn. The lack of a functioning system for waste collection 
throughout Bangalore results in a lot of waste ending up directly on the streets or on 
abandoned plots. This in turn gives rise to odors for residents and an unhygienic 
environment. The collection available to the public was in most cases insufficient. 
 
Three factors were identified that prevent the waste management from functioning. 
These were politics, the formal and informal sector, as well as the practical collection  
of waste. A major obstacle in Bangalore is the lack of political interest of functioning 
waste management. No major action is taken against the growing amounts of waste 
produced. A good integration between the formal waste collectors consisting of the 
transport of waste and waste collectors versus informal waste collectors is missing. 
Bangalore also lacks formal collection systems and the people are not given the right 
conditions to be able to go anywhere to get rid of their waste. This leads to increased 
ignorance about how waste should be sorted for processing appropriately and where 
energy can be recovered. 
 
A clearer collection is needed if Bangalore is to achieve sustainable development and to 
curb the escalating environmental problems they face. Some form of waste treatment is 
needed to reduce the pressure on the city landfill. By doing this there is a change for the 
city to be sustainable and green. 
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1. Inledning 
Följande rapport är en studie med inriktning på Bangalores, Indien, avfallshantering och 
hur svenska system kan användas för att förbättra avfallshanteringen på plats. Utifrån ett 
samarbete med Gästrike Återvinnare togs frågeställningar fram för att ge underlag till 
studiens inriktning. Gästrike Återvinnare undersöker i dagsläget möjligheterna till ett 
samarbete mellan Bangalore där grundtanken är att ett kunskapsutbyte ska ske gällande 
hantering av avfall. Tanken är att rapporten ska användas som underlag för Gästrike 
Återvinnare i deras arbete med Bangalore.  
 
1.1 Bakgrund 
Indien var från tidigt 1600-tal till mitten av 1900-talet en del av Storbritannien genom 
kolonisation (Utrikespolitiska institutet, 2014). Det rättssystem och styrelsesätt som går 
att finna är dels en kvarleva från den brittiska ockupationen, dels uppbyggt med 
influenser av det amerikanska styrelsesättet. Indien är indelat i olika delstater, som har 
en viss del självstyre. Det här påverkar också det praktiska arbete med hur hanteringen 
av avfall ser ut. Alla myndigheter i Indien är berörda av de nationella avfallslagar som 
finns och det är det upp till varje lokal myndighet hur man väljer att implementera dem. 
Inom en del av delstaterna sköter den lokala myndigheten majoriteten av 
avfallshanteringen och vissa delegerar dessa arbetsuppgifter vidare till privata 
entreprenörer. 

Bangalore tillhör den del städer i Indien, se figur 1, som de senaste åren vuxit 
ekonomiskt och även blivit etablerat som en IT-metropol. Beläget i delstaten Karnataka, 
se figur 1, och med en befolkningsmängd som i dagsläget uppgår till 10 miljoner 
invånare, står Bangalore inför stora problem hur de ska hantera fast kommunalt avfall 
(Siraj, 2014, 23 maj). I och med att befolkningen fortsätter växa, ökar även mängden 
avfall i staden och eftersom de i dagsläget har en bristfällig avfallshantering tas inte 
avfallet omhand på ett lämpligt sätt.  

Bangalore har ett regelverk kring hantering av avfall som har brister när det kommer till 
den praktiska tillämpningen. När ett samhälle konsumerar mer resurser än vad som 
hinner skapas, leder obalansen till att en hållbar utveckling hamnar långt utom räckhåll 
(Rai, 2012). För att ett samhälle med en ekonomisk tillväxt som Bangalore ska kunna 
utvecklas i en hållbar riktning krävs ett arbete för att minska klyftan mellan skillnaderna 
i stadskärnan och de mindre centrala områdena. Annars är risken att stadskärnan av 
naturliga orsaker hålls ren och har ett fungerande system för att få bort avfallet, medan 
stadens mindre centrala delar har en otillräcklig avfallsinsamling där dumpningsplatser 
används i första hand av invånarna.
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Figur 1. Det röda området visar delstaten Karnataka i Indien. Den svartstreckade runda cirkeln 
visar vad huvudstaden Bangalore är belägen (CC-by-saPlaneMad/Wikimedia, 2008).  
 
1.2 Svensk avfallshantering 
Kommunerna i Sverige har huvudansvaret för att avfallet från hushållen tas omhand på 
lämpligast sätt. Det är även kommunerna som har ansvaret att gå ut med informationen 
till befolkningen om hur avfallet ska sorteras. Hushållen har också ett ansvar om att de 
lär sortera ut sitt avfall och följa kommunens regler för hur avfallet ska hanteras. Utöver 
detta finns ett producentansvar som innebär att producenter måste se till att behandling 
för de egna produkterna finns (Avfall Sverige, 2011). 

I Sverige delas insamlingssystemen vanligtvis in i villaområden och flerbostadshus 
gällande hushållsavfall samt att insamlingssystemet är uppdelat i ett huvudsystem och 
ett kompletterande system (Avfall Sverige, 2011). Det vanligaste insamlingssystemet, 
71 % av Sveriges kommuner, använder sig utav separata kär för insamling av sorterat 
matavfall i villaområden (Avfall Sverige, 2014). Ett kärl är för sorterat matavfall, där 
matavfallet slängs i en papperspåse eller en bioplastpåse. Man har även ett 
kompletterande kärl för brännbart avfall. I villaområden använder man sig även av 
fyrfackskärl och optisk sortering av hushållsavfall.  

Vid fyrfackskärl använder man sig vanligtvis av två kärl med upp till fyra fraktioner i 
vardera. Insamlingssystemet optisk sortering, innebär att hushållen sorterar sitt avfall 
utifrån vilka fraktioner de har. Beroende på vilken fraktion avfallet har, finns en specifik 
färg för påsen. Efter att hushållsavfallet har sorterats ut och lagts i de specifika 
färgpåsarna läggs de i ett gemensamt kärl eller ett annat kompletterande system, t.ex. 
sop sug som sedan hämtas av ett enfacksfordon och fraktas till en sorteringsanläggning 
(Avfall Sverige, 2011). 

I alla Sveriges kommuner använder man sig av Bring-systemet. Det ena systemet är 
bemannade återvinningscentraler och det andra är återvinningsstationer där 
konsumenten kan lämna sitt avfall. Utöver detta system förekommer även fastighetsnära 
insamling för boende i flerbostadshus, där boende sorterar och lämnar sitt avfall (Avfall 
Sverige, 2015b). 

När hushållsavfallet hämtas från villaområden med separata kärl använder man oftast 
sidlastande fordon, som kan bestå av ett eller två fack. Vid hämtning av 
flerbostadshusens avfall använder man sig av ett bak lastande fordon som kan innehålla 
flera fack. När kärlen hämtas är det av vikt att kärlen är placerade rätt då kärlen töms 
mekaniskt av en lyftarm på fordonet. I villaområden hämtas matavfallskärlen oftast 
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varannan vecka men i vissa kommuner sker hämtningen varje vecka. Det finns även 
några kommuner som använder sig av hämtning utifrån kundens behov. Det innebär att 
kunden kan ställa ut kärlet när de vill och faktureras bara för de utförda hämtningarna. 

Vid tömning av fyrfackskärl behövs fordon som klarar av fler fraktioner, en så kallas 
flerfacksbil. När hämtning sker av fyrfackskärl beror på om matavfallet har sorterats i 
ett större eller ett av de mindre facken, men det går inte mer än 2 veckor innan 
matavfallsfacket töms. Tömningen av de övriga fraktionerna varierar från varannan 
vecka upp till var 6:e vecka (Avfall Sverige, 2011). I enlighet med Avfall Sverige finns 
bestämmelser som reglerar hur behandling av avfall ska ske. En heltäckande lösning 
finns inte för alla fraktioner av avfallet eftersom allt insamlat avfall skiljer sig i sin 
sammansättning.  

Det finns fyra övergripande metoder för behandling av avfall. Dessa är 
materialåtervinning, biologisk återvinning, energiutvinning och sist deponering. Först 
och främst ska avfall enligt svensk lagstiftning förebyggas, men avfall uppkommer 
oavsett och den främsta metoden som används innan behandling av avfallet är 
materialåtervinning (Avfall Sverige, 2015a). Materialet samlas in genom olika 
återvinningstationer där privatpersoner lämnar sitt avfall i separata sektioner som t.ex. 
papper, plast, tidningar, batterier etc. Genom att sortera ut material för återvinning kan 
uttagen av nytt material minska och därmed belasta jordens resurser mindre. Utöver nya 
uttag av råmaterial, sparas även stora mängder koldioxid och materialåtervinning är 
därmed att föredra. Avfall kan även behandlas med biologisk återvinning. Detta 
behandlingssteg innebär att biologiskt material antingen går till rötning eller 
kompostering.  

Införandet av ett fungerande system för biologisk återvinning tar oftast flera år för 
kommuner att få igång, men när det väl fungerar kan systemet bidra till minskad 
miljöpåverkan. Rötning är i nuläget den vanligaste metoden för behandling av just 
matavfall och produkten som fås ut är biogas, en råvara som sedan genom rening kan 
användas som fordonsbränsle. Förutom biogas kan rötning även ge biogödsel och 
genom att använda sig av detta vid gödsling återförs många näringsämnen till 
jordbruket vilket skapar ett kretslopp (Avfall Sverige, 2012). 

Vid energiåtervinning förbränns insamlat avfall. Avfallet kan då användas till att värma 
upp det svenska fjärrvärmesystemet, statistiskt sett är Sverige det land i Europa som får 
ut mest energi från avfallsförbränning, närmare 3 MWH per ton (Avfall Sverige, 
2015a). Sverige har 35 anläggningar som kan hantera förbränning av avfall och som det 
ser ut i dagsläget finns inte tillräckligt med avfall för att fullt utnyttja kapaciteten för 
förbränning i de svenska anläggningarna. 

Deponi används till det avfall som inte går att behandla på något annat sätt och ska 
endast ses som en sista utväg i avfallshierarkin. Hit kan porslin, kakel, keramik samt 
fönsterglas räknas. Deponering av organiskt material är förbjudet i Sverige sedan tio år 
sedan och i och med detta har bildandet av deponigas sakta avtagit. Deponigas kan 
samlas in och användas som energi. Ett problem med deponianläggningar är det 
lakvatten som uppstår efter att grundvatten läckt in i deponimassorna (Avfall Sverige, 
2015a). 

1.3 Problem 
I dagsläget finns en insamling av avfall i Bangalore som är bristfällig. Den största delen 
av insamlat hushållsavfall skickas till deponi vilket inte är en hållbar metod för 
långsiktig hantering. För att uppnå en hållbar utveckling behöver behandlingen av 
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avfallet gå från deponi till en annan metod. Ett arbete med att följa avfallstrappans 
första steg bör implementeras för att minska uppkomsten av avfall i staden.  

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att få kännedom om hur avfallshantering kan se ut i ett 
utvecklingsland. Genom observationer på plats i Bangalore, Indien, och med stöd i 
vetenskaplig forskning komma fram till förbättringsåtgärder, som anses vara möjliga att 
applicera i Bangalore utifrån det svenska avfallshanteringssystemet. Samt skapa en 
reflekterande diskussion kring skillnader mellan svensk och indisk avfallshantering för 
att vidga kunskapen om svårigheter och möjligheter gällande avfallshantering i 
utvecklingsländer.  
 
1.5 Mål 
Ø Utföra observationsstudier på plats i Bangalore för att kunna ge en kritisk bild av 

den informationsinsamling som kommer göras. Genom detta är målet att bättre 
kunna avgöra huruvida den informationen som insamlas är trovärdig i fråga om 
hantering av avfallet på plats. 
 

Ø Gentemot Gästrike Återvinnare kunna presentera bilder och visuellt material som 
visar hur avfall i Bangalore hanteras från hem till sluthantering.  
 

Ø Presentera förbättringsförslag utifrån det svenska avfallshanteringssystemet som kan 
implementeras i Bangalore och bidra till att staden uppnår en hållbar utveckling 
inom sin avfallshantering. 

 
1.6 Avgränsning 
Projektet begränsas till den indiska staden Bangalore och det är hanteringen av 
hushållens avfall som har undersökts. 
 
1.7 Målgrupp 
Rapportens primära målgrupp är för Gästrike Återvinnares utbildningsplan och den 
sekundära målgruppen är för studenter på högskolan samt andra som har ett intresse för 
avfallshantering. 
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2. Metod och genomförande 
Genom ett samarbete med Gästrike Återvinnare formulerades olika frågeställningar som 
kom att lägga grunden för följande examensarbete. För Gästrike Återvinnares sida är det 
av vikt och intresse att få veta mer om hur avfallshanteringen ser ut i Bangalore. Genom 
en mer detaljerad inblick i hur avfall hanteras på plats i Bangalore genom insamling, 
transport, behandling samt deponi, kan företaget få bättre underlag för framtida 
arbetsrelationer med indiska bolag rörande avfall. 
 
Genom kontakt med professor Jan-Olof Drangert har boende anordnats i Nagarbhavi, ett 
Ecohouse som byggts av Dr. Prof. Jan-Olof Drangert och Dr. H.C. Sharatchandra, 
tidigare ordförande för Karnataka State Pollution Control Board. Jan-Olof Drangert har 
tidigare varit verksam på Linköpings Universitet där han arbetat med olika 
hållbarhetsfrågor. 
 
Två olika huvudmetoder användes i rapporten. Primärkällan utgjordes av den 
observationsstudie som genomfördes. Den sekundära källan utgjordes av en 
litteraturstudie. Projektets observationsstudie utfördes på plats i Bangalore. Vistelsen 
utgjordes av två veckor på vilket observationer kring hur avfallshanteringen inom 
staden går till utfördes. För att den information och det resultat som presenteras i 
rapporten skulle vara trovärdig genomfördes en litteraturstudie från vetenskapliga 
studier. Dessa hämtades främst i databaser Sciencedirect och Högskolan i Gävles 
sökmotor Discovery. Sökord som användes var Bangalore waste management, Swedish 
waste collection system osv. Den litteratur som använts har övergripande varit på 
engelska, och därigenom har en viss tolkning av texter skett så som indiska lagar och 
regelverk.  
 
2.1 Litteraturstudie 
Som underlag till studien har tidigare litteratur undersökts inom ämnet avfallshantering i 
utvecklingsländer för att se vilken forskning som redan gjorts inom ämnet. I första hand 
söktes artiklar med anknytning i Indien och Bangalore. Dock har den befintliga 
litteraturen visat sig vara bristfällig inom just de två områdena och därför har litteratur 
om studier inom andra utvecklingsländer med samma problematik lokaliserats.  

En studie i Kenya visade sig vara värdefull då många aspekter som undersöktes liknade 
de som identifierats i Bangalore. Studien kunde därför utgöra en bra grund för att se hur 
olika problem hanterats och hur avfallshanteringen utvecklats i en stad med samma 
svårigheter som Bangalore. Eftersom informella avfallsinsamlare är en stor del av 
avfallshanteringen inom utvecklingsländer har studier rörande arbetares säkerhet varit 
av intresse och tagits med i litteraturstudien. Studier som drar kopplingar mellan 
obehandlat avfall och samhällsproblem är en relevant del av litteraturstudien och dess 
slutsatser ger ett viktigt underlag för de resultat som identifierats. Den största delen av 
litteraturstudien har varit på engelska och den har då tolkats och översatts till svenska.  
 
2.2 Observationsstudie 
För att se hur avfallssituationen såg ut i olika delar av Bangalore utfördes olika 
observationsstudier på plats, i olika etapper. En av dessa inkluderade observationer 
gjorda under boendet i Ecohouse och tillhörande utflykter för dagliga bestyr så som 
införskaffandet av matvaror. Den ena studien innefattade en strukturerad dagsutflykt till 
olika områden i staden. Dessa områden har kartlagts i olika punkter, och varje 
punktområde har beskrivits. Den första studien som pågick under vistelsen i Bangalore 
gav en allmän uppfattning och ökad kännedom om hur staden fungerade som sedan kom 
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att vara värdefull vid förslag till förbättringsåtgärder. Två mindre observationsstudier 
genomfördes även vid boendet där den lokala avfallsinsamlingen undersöktes.  

Den första observationsstudien tog plats under en dag och utfördes med hjälp av en 
hyrbil med tillhörande chaufför. Det fanns en del svårigheter med detta, då chauffören 
hade svårt att förstå vad vi sa och vad det var som vi ville se på rundturen. 

Olika områden av intresse hade bestämts i förväg och pekades sedan ut på en karta 
vartefter de olika platserna besöktes. För att lokalisera de olika områdena användes IOS 
applikationen Maps2Go som fungerar utan internetuppkoppling och går via telefonens 
GPS. De olika områdena som besöktes valdes utifrån deras geografiska läge då det 
ansågs lämpligt med punkter utplacerade jämnt över Bangalore. Vid varje område togs 
bilder på platsen med mobiltelefon och systemkamera. Efter varje bild tagits, togs även 
en bild på maps2go för att senare kunna lokalisera vart bilden tagits. I de fall där avfall 
fanns togs bilder speciellt på detta och i de fall där avfallet var mindre tydligt togs mer 
övergripande bilder på trottoarer och vägkanter. 

Saker som pekades ut var huruvida det fanns sopkorgar, sammansättningen av avfallet, 
mängden avfall och dess form. Fem olika områden besöktes under observationsstudien 
och dessa var: Nelamangala Sub-District, Nagarbhavi, Kengeri, Ashok Nagar och 
Hosakerehalli. Två observationsstudier gjordes även vid Ecohouse tidigt på morgonen 
för att se när Pourakarmikas kom och samlade in avfallet längs vägen intill boendet 
samt andra mindre gator i området. Pourakarmikas är det lokala namnet på formella 
avfallsinsamlare som finns inom Bangalore. Varje observation utfördes under två 
timmar och dokumentation skedde med hjälp av mobilkameror och anteckningar.  

De valda metoderna som användes till studien påverkar i stor grad det resultat som 
nåddes. Om observationsstudierna hade varit annorlunda utformade kunde även ett 
annat resultat fås. I och med att personliga intervjuer med den lokala befolkningen 
uteblivit ur studien kan ett lokalt perspektiv på problematiken kring avfall ha förlorats. 
Den metod som har använts har dock gett ett tillräckligt underlag för att följa upp 
studiens syfte och frågeställningar på ett tillfredsställande sätt.  
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3. Litteraturundersökning 
3.1 Lagstiftning i Bangalore 
Hela Indien omfattas av en övergripande lagstiftning gällande avfallshantering. Dessa 
kallas The Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules 2000, och 
reglerar hur avfall ska samlas in och hanteras på bästa sätt (Ministry of Environment 
and Forests, 2000). Utifrån lagen behandlas sex olika kategorier, insamling, separering, 
förvaring, transport, behandling och deponi, gällande avfallshantering. En omarbetning 
av lagen gjordes i början av 2016 och uppdaterade direktiv finns nu att tillgå. 
 
Det farliga avfallet får inte blandas med annat hushållsavfall och måste hanteras utifrån 
särskilda föreskrifter. Det innebär att farligt avfall ska omslutas i tidningspapper med ett 
rött kors på. Insamling av det organiska avfallet kan hanteras på olika sätt förutsatt att 
det finns en tidsbestämd upphämtning, då man vill få in det komposterbara avfallet 
inom 24 timmar. Övriga förhållningsregler innefattar att hushållsavfall ska hållas fri 
från vilda djur när man ställer ut det, detta för att minska risken för bakteriespridning 
och nedskräpning. Det är upp till varje individ som genererar avfall att se till att 
nedskräpning undviks (Ministry of Environment and Forests, 2000). 
 
Transport för avfall, innebär att fordon som transporterar avfall ska vara väl övertäckta 
för att minska föroreningar av gator och miljö. Avfallet ska inte heller vara synligt för 
stadens invånare vid transport. De förvaringsfaciliteter som tillhandahålls av 
myndigheter inom de olika distrikten ska dagligen ses över.  
 
Organiskt material bör enligt de föreskrifter som finns, komposteras så långt det går på 
valfritt sätt som är lämpligt. Mixat avfall som tillexempel innefattar hårdpapp, glas och 
plast bör ej skickas till deponier utan det bör enligt föreskrifter sorteras ut i den mån det 
går för att återvinnas. Ska ett företag hantera ett specifikt avfall krävs ett godkännande 
från Central Pollution Control Board, för att kriterier om bra hantering ska uppfyllas. 
Det hushållsavfall som inte lämpar sig för återvinning ska skickas till deponi.  
 
Myndigheter med inriktning på stadsplanering är de som har ansvaret för att bedöma 
och ge förslag på platser för deponier. En deponi måste planeras och dokumenteras noga 
för att platsen ska bli godkänd. Det krävs att den nya platsen ligger utanför en radie av 
20 km från närmaste flygplats, annars krävs det ett särskilt tillstånd från berörd 
flygplats. Alla deponier skall vara dimensionerade för att klara en tillströmning av avfall 
på 20-25 år. Man får ej anlägga en deponi nära värdefulla naturområden, historiska och 
religiösa platser av vikt. Deponier har särskilda regler för hantering av avfallet på plats. 
Dessa inkluderar att deponier skall vara utformade på ett sätt att obehöriga och djur inte 
kan komma in och i kontakt med avfallet. Ett löpande schema rörande 
säkerhetskontroller för personal på deponi ska utföras och det ska finnas plats för 
inspektion av det inkommande avfallet. 
 
Hygienfaciliteter samt rent vatten skall finnas tillgängliga vid deponianläggningarna för 
personal som arbetar där. Vid deponierna bör det finnas avledning av regnvatten för att 
undvika förorening av avfall och på så vis kan även risker för översvämningar undvikas. 
Det membran som innesluter deponimassan skall vara helt isolerat från eventuellt 
inläckage av vatten vid deponins botten och väggar. Beroende på avfallets ursprung kan 
ytterligare krav tillkomma på membranet.  
Regelverket ställer även krav på vattenkvalitén i områden nära deponierna och 
regelbundna prover måste tas för att ha som underlag vid eventuella skillnader som kan 
uppkomma. Vatten som finns inom en radie av 50 meter måste regelbundet kontrolleras. 
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För att närliggande vattenområde ska kunna användas för dricksvatten måste det hamna 
inom vissa parametrar rörande innehållet av olika ämnen som tillexempel arsenik, järn 
och nitrat. Efter sluttäckning av deponier måste vattenstatusen på närliggande område 
fortsätta kontrolleras. Efter 15 år kan en sluttäckt deponi användas för bosättning om det 
inte finns risker för gas- eller andra läckor (Ministry of Environment and Forests, 2000).  
 
En förutsättning för att ett land ska kunna arbeta mot en hållbar utveckling är en 
lagstiftning som begränsar avfall och hanterar dess behandling. Indiens lagstiftning 
fungerar på ett annorlunda sätt gentemot den svenska lagstiftningen på då grunderna 
finns att tillgå för vilka principer som bör gälla rörande hantering och behandling av 
avfall, men dess omfattning är mindre. Indien styrs först och främst av den lag som 
reglerar allmän avfallshantering, The Municipal Solid Waste (Management and 
Handling) Rules 2000. Denna lag föreskriver att avfall måste samlas in och sorteras 
utifrån förbestämda kategorier där myndigheter i Indiens olika delstater bär 
huvudansvaret för att lagen efterföljs. 
 
Utöver avfallshanteringslagen finns lagar som rör enskilda fraktioner. Exempelvis styrs 
plastinsamling av The Plastic Waste Rules och biomedicinskt avfall i en egen lag 
(Ministry of Environment and Forest notification, 2011). Myndigheterna i Indien bär 
huvudansvaret men kan överlåta en viss del av de praktiska frågorna som insamlingen 
och hanteringen av avfall till externa parter vilket är en vanligt förekommande 
företeelse. The Municipal Rules kategoriserar inte avfall i samma fraktioner som det 
svenska systemet utan där delas avfall i huvudsak upp i fuktigt avfall, torrt avfall och 
även farligt avfall. Det svenska systemet går till skillnad från det indiska in mer 
detaljerat och delar även upp kategorierna ytterligare. Här delas avfall in i brännbart 
avfall, blandning av farligt avfall, kvicksilveravfall, avfall från fartyg i hamn, 
förpackningsavfall, returpapper, elektriska och elektroniska produkter, spillolja, 
långlivade organiska föroreningar, fartygsåtervinning och bilskrotning 
(Avfallsförordning 2011:927). Vid källsortering av avfall från privatpersoner sorteras 
dock avfallet in i plast, tidningar, hård papper, glas, batterier, glödlampor, brännbart 
hushållsavfall och komposterbart material. 
 
Ekonomiska styrmedel är ett vanligt inslag i Europa och Sverige för att få till 
beteendeförändringar som leder till minskade utsläpp och en minskad miljöpåverkan. 
Ekonomiska styrmedel finns på olika nivåer där vissa sker på uppdrag av myndigheter 
medan andra kommer från direktiv av EU. Exempel på styrmedel som lokala 
myndigheter kan använda sig av är avfallstaxa och avfallsföreskrifter (Avfall Sverige, 
2012b). Genom avfallsföreskrifter blir det fastighetsägarens ansvar att se till att avfall 
inom hushållen sorteras och sedan samlas in. Avfallstaxa fungerar på sådant vis att 
kommuner, i Bangalores fall lokala myndigheter, får ta ut avgifter som hjälper till att få 
en avfallshantering där miljön skyddas. I Sverige är avfallshanteringen finansierad 
genom olika avgifter som ta ut från både privatpersoner, hushåll, och företag. 
 
3.2 Den informella versus den formella avfallssektorn 
Den informella sektorn inom avfallshanteringen i utvecklingsländer står för den största 
insamlingen av avfall som sker och är en källa till inkomst för många personer. Wilson, 
Velis & Cheeseman (2006) kom fram till att studien visar att det är oerhört 
kontraproduktivt att etablera nya avfallshanteringssystem utan att ta hänsyn och 
inkludera den informella sektorn. På samma sätt är det inte rimligt att helt förkasta den 
informella sektorn och dess arbete då de på många plan redan arbetar med 
avfallstrappans första steg vad gäller återanvändning och återvinning av material. Den 
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informella sektorn inom avfallshantering karaktäriseras av hårt arbetande, småskalig 
insamling och strukturerad arbetskraft. Oftast samlas avfall in som sedan sorteras för att 
få ut vilka material som kan säljas vidare och återvinnas medan en del av materialet 
återanvänds i sin ursprungsform eller genom nya uppfinningar för att underlätta 
vardagen. Den formella avfallssektorns syn på den informella är oftast negativ och både 
ohygienisk och oförmögen att anpassas till ett modernt avfallshanteringssystem. Enligt 
en studie gjord av Wilson et al. (2006) kom man fram till att informella avfallsinsamlare 
kan kategoriseras under fyra olika kategorier. 1. Dörr till dörr insamling av avfall för 
senare försäljning. 2. gatuinsamling av avfall. 3. Insamling av avfall från 
transportfordon. 3. avfallsinsamling från deponier. Genom organisering och träning kan 
informella grupper bidra till ett hållbart avfallshanteringssystem för dagens samhälle i 
utvecklingsländer. 

I Indien finns en stor efterfrågan av insamlat råmaterial till produktion hos industrier 
(Wilson et al., 2006). Många industriländer har till en början haft en informell sektor 
som samlat in avfall men som snabbt förbisetts, vilket lett till att insamlingssystem har 
behövt tid för att kunna etableras på nytt. Wilson et al. (2006) menar att man istället för 
att arbeta med att få bort den informella sektorn borde integrera den i den moderna 
avfallshanteringen och dra nytta av den arbetskraft som redan finns. På så vis bibehåller 
många personer sina arbeten och därmed en inkomst som annars kan gå förlorad. 

En viktig aspekt med införande av avfallshanteringslösningar är dess rimlighet i 
förhållande till landets resurser och krav. En avfallstransport anpassad efter blött avfall 
blir förkastlig att sätta i bruk om landets avfall främst är torrt. I slutändan kan tekniska 
lösningar för avfallsproblematiken vara olämpliga om inte befolkningen är medveten 
om att en attitydförändring behövs. Ett genomgående tema kring insamlingen av avfall I 
utvecklingsländer är de bristande arbetsvillkoren som finns (Wilson et al., 2006). Att 
samla in avfall är både farligt och förknippat med hudsjukdomar samt påfrestningar för 
leder. För att komma tillrätta med problem inom bristande avfallshantering är det viktigt 
med lösningar som täcker hela kedjan. Det vill säga lösningar som inkluderar ett 
ansvarstagande hos myndigheter, industrier och privatpersoner.  
 
Bleck & Wettberg (2012) anser att det är viktigare för arbetares säkerhet vid insamling 
av avfall att det finns säkra maskiner som fungerar korrekt och en bra 
arbetsorganisation, än personlig skyddsutrustning samt träning i lämplig hantering. 
Detta eftersom de två senare inte skyddar mot avfallet i sig, utan skapar en barriär 
mellan avfallet och personen i fråga. Förr eller senare kan den här barriären brista på 
grund av att en skyddshandske går sönder eller ett munskydd blir tillräckligt dammigt. 
Vidare menar Bleck & Wettberg (2012) att det finns stora svårigheter i att förändra 
människors beteende och personlig skyddsutrustning och är därmed till viss grad 
bortkastad. Endast i de fallen där det första förslagen inte är tillräckliga som skydd bör 
personlig skyddsutrustning införas. För att insamlingen och transporten av avfall ska 
fungera krävs alltså både information och rätt förutsättningar. 
 
3.3 Vart hamnar avfallet i utvecklingsländer? 
Kompositionen av avfallet i utvecklingsländer har gått från att främst bestå utav 
matavfall till att domineras av plast och förpacknings material. Det tidigare materialet 
har varit komposterbart och därmed ett lättare material att återanvända i form av 
exempelvis gödsel (Idris, Inanc, & Hassan, 2004). 

I de flesta utvecklingsländer går det att se en tydlig trend där produkter av plast ökar. 
Eftersom plast till största delen produceras av olja och sedan används i några månader 
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innan det blir avfall går det stora resurser till produktens livscykel jämfört med dess 
användbarhet (Chaukura, Gwenzi, Bunhu, Ruziwa, & Pumure, 2016). Polystyren är en 
version av plast som är populär att producera tack vare sina positiva egenskaper som 
plastmaterial. Eftersom den är relativt billig att producera finns det sällan någon form av 
strukturerad återvinning av plasten och alltför ofta hamnar det på deponier eller förstörs 
genom förbränning. I en rapport av Chaukura et al. (2016) undersöker man hur 
återanvändandet av polystyren kan implementeras och vilket värde det kan ge. Eftersom 
efterfrågan på arbete oftast är stor i utvecklingsländer startas ofta olika 
återvinningsföretag då det är en lönsam bransch att etablera sig inom. Utvecklingsländer 
har oftast inte samma regelverk som går att finna i övriga världen gällande olika krav 
som ska uppfyllas för att material ska få återvinnas. För att uppnå en hållbar utveckling 
måste man även arbeta mot en och genom att återanvända polystyren hamnar man 
längre bort från avfallssteget deponi. I fallet med polystyren finns en möjlig väg att gå 
vad gäller återanvändning och återvinning. Det är troligt att dessa steg går att applicera 
på fler material förutsatt att det är ekonomiskt lönsamt för insamlare och företag. 

Inom utvecklingsländer är deponier och öppna dumpningsplatser den mest använda 
metoden för att bli av med avfall (Suthar & Sajwan, 2014). Cirka 90 procent av allt 
uppkommit avfall i Indien slängs på marken eller på dumpningsplatser. Synonymt med 
den här typen av tillvägasätt gällande avfall är bristande hälsa och risk för sjukdom hos 
befolkningen. Oftast är inte myndigheterna i position att tillhandahålla sopbilar till en 
stads olika områden på grund av brist på lämpliga fordon och otillräcklig 
framkomlighet. Därmed kommer inte insamling av avfall ikapp uppkomsten och andra 
lösningar krävs.  
 
Suthar & Sajwan (2014) undersökte hur man med hjälp av Rapid Impact Assessment 
Matrix Analysis, RIAM, kan bedöma huruvida en plats är lämplig för nyanläggning av 
deponier. De slutsatser som kunde dras utifrån studien visade att deponier oftast 
kommer påverka någon parameter som omöjliggör hållbar utveckling och att risken för 
förorening kommer vara övergripande. Även om platsen skulle få godkänt enligt den 
bedömningsmall som används via RIAM finns det en risk att privatpersoner väljer att 
bosätta sig i deponins närhet och därmed utsätter sig själva för en ofrivillig hälsorisk. 
 
I Bangalore finns det tre deponier som är verksamma. En av dessa ligger i Mavallipura 
och ansvaret har lagts på ett privat företag från myndigheten för att sköta hanteringen av 
det inkommande avfallet. Avfallet åker till anläggningen med sopbilar och sorteras på 
plats in i två kategorier, plast och organiskt avfall. Här sorteras stora plastbitar ut genom 
en utgallring och små bitar av blandat avfall går vidare till kompostering. Den 
insamlade plasten skickas till återvinning. Komposteringen pågår 21 dagar och säljs 
vidare till återförsäljare av gödsel. Eftersom allt material som komposteras inte är 
komposterbart separeras det en sista gång vid slutfasen och läggs på hög utanför 
anläggningen i väntan på deponering. Vid anläggningen i Mavallipura finns även ett 
system för att ta hand om lakvatten som uppkommit. 
 
3.4 Fallstudie i ett utvecklingsland, Kenya 
Utifrån en fallstudie (Henry, Yongsheng, & Jun, 2005) gjord i Kenya framgick det att 
ingen hänsyn till miljö eller potentiella föroreningar togs vid val av dumpningsplatser. 
Istället tog platsens läge över valet av dumpningsplats.  

Genom studien fann man att ett utbrott av diarré hos befolkningen i ett område kunde 
spåras till en grönsaksodlare vars odling blivit förorenad av avfall som dumpats högre 
upp längs en bäck. Problematiken går att finna i de flesta utvecklingsländer där avfall 
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inte tas omhand tillräckligt. Avfall som blir liggande bidrar i allra högsta grad till att de 
vattentillgångar som finns tillgodo, blir förorenade och samlingspunkter för olika typer 
av smittor. 

I fallstudien som gjorts fick man fram att de lokala myndigheterna i Kenya bestod av 
anställda människor utan tillräckliga kunskaper om avfallshantering. Det fanns även en 
kontinuerlig osäkerhet hos arbetarna huruvida deras lön kunde utebli eller inte. Man 
fann även att de regler och lagar som behandlade avfall var tillräckliga, men 
problematiken låg istället i lokala myndigheters oförmåga att implementera dessa. Detta 
har lett till att allt fler myndigheter är villiga att skapa partnerskap med privata sektorer 
gällande avfallshantering. I studien fann man också att tre övergripande problem styrde 
utvecklingen av avfallshantering inom Kenya. Det politiska spelet har en betydande roll 
för hur fort och huruvida lösningar över huvud taget sätts in. Politiker kan välja att avstå 
från vissa upprustningar av slumkvarter av rädsla att tappa röster. Därmed uteblir oftast 
möjliga förbättringar då fokus hellre läggs på att utveckla landets infrastruktur. 

I och med att befolkningen ökar så drastiskt i Kenyas städer, överbelastas 
myndigheternas kapacitet att möta upp de ökade avfallsmängderna. Den ekonomiska 
aspekten av att ha för många arbetare, med otillräcklig kunskap, skapar problem 
eftersom större delen av pengarna går till deras löner. Kostnader för att täcka 
avfallshanteringen kan därmed inte tillgodoses. Beräkningar visar att om det sker en 
omfördelning av den ekonomiska parametern skulle insamling av avfall med lastbilar 
kunna ökas med 70 procent. För att kunna stävja vissa av problemen med kapacitetsbrist 
föreslås det att en minskning av inflyttning från landsbygden till städer ska göras. I och 
med detta kan städerna minska avfallsmängderna samtidigt som människor på 
landsbygden kan få de faciliteter som krävs för att bibehålla en god hygienisk status och 
ett hållbart hanteringssätt för uppkomna avfall (Henry, Yongsheng, & Jun, 2005).

De öppna ytorna som används för dumpning av avfall utgör ett påträngande hot för 
landets vattentillgångar då mängden föroreningar bara ökar. I och med att 
dumpningsplatserna valts utifrån bekvämlighet utgörs vattendrag för en större 
påfrestning och risk för föroreningar.  

För att komma tillrätta med problemen föreslår studiens författare att man använder sig 
av de tre första stegen i avfallstrappan (Henry, Yongsheng, & Jun, 2005). Genom att 
minska uppkomsten av avfall, återanvända mer, och återvinna avfall kan många av 
problemen stävjas från en tidig start. Om man till skillnad istället fokuserade på 
avfallstrappans sista steg som innefattar deponi, energiutvinning och förbränning av 
avfall, minskar man inte mängden uppkommit avfall. Det första alternativet gör att man 
åtgärdar problemet redan vid kärnan för uppkomst, d.v.s. minskar på uppkommit avfall 
vid sin startpunkt. Insamling av avfall och sedan utsortering av dess olika ämnen så som 
plast, papper och elektronik har en hög efterfrågan hos olika företag då återvunnet 
material i vissa fall är mer ekonomiskt än nyproducerat. Detta gör att arbete som 
avfallsinsamlare ger en stor mängd människor en sysselsättning.  
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4. Nulägesbeskrivning av Bangalores avfallshantering 
Enligt mätningar gjorda för 10 år sedan, utgjorde hushållsavfallet majoriteten av det 
uppkomna avfallet med 54 %, motsvarande 780 ton uppkommit avfall dagligen 
(Lakshimikantha, 2006). Sammanlagt beräknades Bangalores stadskärna generera en 
halv miljon ton avfall per år. Runt 60 olika dumpningsplatser för avfall lokaliserades 
utifrån en studie gjord av Lakshimikantha (2006) där alla mer eller mindre påverkades 
närområden negativt genom föroreningar och hälsorisker. 
 
Bangalores ökade mängder avfall hör samman med den ökade ekonomiska tillväxten 
som skett inom landet. I och med att fler personer uppnår en bättre ekonomisk status så 
ökar även konsumtionsvanorna och detta ger en ökad mängd avfall. Om det redan innan 
den ekonomiska tillväxten funnits otillräcklig avfallshantering ökar oordningen till en 
högre grad än tidigare. Eftersom avfallets ursprung konstant ändras i takt med 
utvecklingen av nya förpackningar och nya material krävs det att de 
avfallshanteringslösningar som implementeras har en mångsidighet som gör att de kan 
tackla avfallets sammansättning inte bara fem år framåt utan även 10-20 år fram. 
 
Enligt Sukholtman & Shirahada (2015) är avfallshantering en service som myndigheter 
bör erbjuda alla sina invånare för att säkerställa att de har en rimlig hygienisk 
omgivning. Att som myndighet anställa enskilda individer som avfallsinsamlare på 
gator är både en tillgång och en risk. Eftersom det är ont om arbeten är möjligheten att 
jobba som avfallsinsamlare en bra chans till inkomst samtidigt som det innebär en 
hälsorisk för berörd individ eftersom otillräckligt skydd mot farligt avfall finns. 
 
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike, BBMP, är den ansvariga myndigheten som 
hanterar avfallshanteringen i staden. Man använder sig utav både en primär insamling 
och en sekundär insamling. Den primära insamlingen innebär att avfallsinsamlare, 
Pourakarmikas är ett lokalt samlingsnamn för dem, går eller åker från dörr till dörr för 
att hämta hushållens avfall. De använder sig antingen av små fordon eller en vagn de 
själva drar och har olika områden med ett visst antal hushåll. 
 
Tabell 1. Kategorier för sortering av hushållsavfall (Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike,           
2016). 

 
 
Kategorierna vid sortering av avfall i hushållen består av fuktigt, torrt och elavfall. 
Exempel för de olika kategorierna finns att se i tabell 1. En stor del av invånarna 
komposterar själva till anslutning av hushållet. Den uppkomna komposten kan användas 
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på de egna gårdarna eller säljas vidare på gödselmarknad. De avfall som inte blir 
komposterat i hushållen, hämtas istället upp av Pourakarmikas och åker till en lokal 
komposteringsanläggning (Björkman, C. & Falk, J., 2016). 
  
Dry Waste Collection Centers, DWCC, är samlingsanläggningar införda av BBMP och 
där samlas avfallet. Det är Pourakarmikas, anställda av BBMP, men även andra 
insamlare eller enskilda personer kan lämna av avfallet vid samlingsanläggningarna. 
Avfallet sorteras ut i DWCC och transporteras sedan vidare för behandling eller deponi. 
 
Den sekundära insamlingen för detta avfallshanteringssystem är transporten av avfall 
från samlingsanläggningarna till försäljning, behandling eller deponi. Försäljning 
innebär att insamlat avfall som har sorterats ut kan säljas vidare till olika verksamheter 
som är licensierade att ta hand om ett specifikt avfall. En konceptuell bild över hur 
avfallet hanteras från början till slut, går att se i figur 2.  
 
 

 
Figur 2. Den konceptuella bilden visar hur hushållens avfall hanteras från sortering fram till 
behandling och deponi (Björkman, C. & Falk, J., 2016). 



 

 
14 

4.1 Observationer i Bangalore 

 
Figur 3. Karta över Bangalore med utpekade platsobservationer, punkt 1-5 (Google maps, 
20016). 
 
I punkt 1, se figur 3, som är placerad en bit utanför kartan, går det att se Nelamangala 
Sub-District. I Nelamangala Sub-District undersöktes platsen för en samlingspunkt för 
avfall med trolig efterbehandling samt deponi. Själva anläggningen var inte öppen för 
obehöriga och observationsstudien utfördes därför vid anläggningens närområde.  

Den undersökta deponin ligger en timmes bilfärd från stadskärnan i Bangalore. Vägen 
utgörs främst av motorväg för att sedan övergå sista biten till dåligt underhållen väg 
långt ut på landsbygden.  
 
De fordon som främst användes för att föra avfall dit var kompaktorer, se Bilaga A. 
Under den tid som området besöktes var omsättningen på transportfordon hög och 
sannolikheten är stor att tillströmningen av transporter är jämnt fördelad under ett dygn. 
Avfallet ansågs främst bestå av torrt avfall i blandad komposition, det gick dock inte att 
avgöra med säkerhet. Bortsett från avfallsanläggningen, se figur 4, utgjordes större 
delen av området av sand och enstaka buskage samt träd.  
 
Tio minuters bilfärd från anläggningen fanns ett mindre bostadsområde där bönder var 
bosatta. Av observationsstudien och den dokumentation som gjordes i området, tycktes 
befolkningen utgöras av fattiga invånare. Vägen mellan bostadsområdet fram till 
anläggningen innehöll en mindre mängd avfall vid vägkanten, diken och öppna ytor.  
 
På vägen till Nelamangala gick det inte att finna någon form av sopkorgar eller annan 
insamlingspunkt för avfall. För bilister som reser ut ur staden och väljer att stanna vid 
olika rastplatser, finns bara två alternativ för det avfall som kan uppkomma. Antingen 
slängs det på marken alternativt att avfallet tas med i bilen därifrån.  
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Figur 4. Samlingspunkt för avfallet i Nelamangala Sub-District. 
 
Nagarbhavi, se punkt 2 i figur 3, är ett område som ligger till väst om Bangalores 
stadskärna och utgörs främst av flerbostadshus men även en del villaområden. Områdets 
hus  varierade mellan bättre och sämre standard. Där låg även Ecohouse som användes 
som boende under observationsstudierna. Beläget bredvid Ecohouse fanns en obebodd 
tomt som användes av invånarna i området för dumpning av avfall. Under förmiddagar 
och kvällar kunde informella avfallsinsamlare identifieras i området, då de samlade in 
nytt avfall. 
 
Avfallsinsamlare på uppdrag av BBMP, gick igenom avfall på gatorna under tidiga 
morgnar och sopade gatorna. Avfallsinsamlare åkte även genom området tidigt på 
morgnarna med en mindre lastbil av enklare modell där hushållsavfall samlades in från 
dörr till dörr, se figur 5. Insamlingen skedde inte vid alla hushåll, Ecohouse var 
exkluderat och processen utfördes olika. Föraren kunde antingen hämta hushållens påse 
med avfall och placera den direkt i fordonet eller tömma ut innehållet ur påsen och 
lämna tillbaka den. 
 
Fordonet som användes vid hämtning av hushållsavfallet är öppet i bak och har påsar på 
båda sidorna. Hur insamlaren sorterade avfallet som hämtades utefter fordonets 
fraktioner är svårt att säga, då påsarnas innehåll var okänt.  
 
Var avfallet som genererades vid vistelsen i Ecohouse skulle placeras var otydligt och 
olika alternativ provades fram. Första gången ställdes en påse ut med brännbart avfall, 
vid sidan av Ecohouse, i diket. Två dagar senare låg påsen fortfarande kvar och hade 
brunnit. Andra gången ställdes en påse med brännbart avfall ut på kvällen, men i början 
av diket. Dagen efter på morgonen var påsen borta. Tredje gången ställdes två påsar ut, 
som innehöll plastflaskor, glasflaskor, annan plast och aluminiumburkar. Dessa påsar 
ställdes på samma ställe som föregående påse och dagen efter var påsarna borta. Bilder 
på dumpningsområdet, hur påsarna ställdes och övriga bilder från dessa observationer 
kan ses i Bilaga B. 
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Figur 5 visar formell insamling av                      Figur 6 visar gatusopning och avfallsinsamling 
hushållsavfall med hjälp av fordon.                    som även går att känna igen via sina tröjor från           
                                                                             myndigheten. 
 
I det närliggande området kring Ecohouse gjordes observationer dagligen. Längs med 
många gator fanns mindre obebodda områden som användes för dumpningsområden för 
befolkningens avfall. På många platser kom det rök från avfallet och i en del områden 
syntes spår kvar på marken efter avfall som självantänts. Gatukök gick att se på ett 
flertal gator och bredvid låg avfall som troligtvis kastats på marken efter förtäring av 
mat, då inga sopkorgar fanns tillgängliga.  

Ashok Nagar, punkt 3 Figur 3, är beläget i Bangalores stadskärna och tillhör city. Här 
skedde gatusopning frekvent vilket gör att området inte har samma mängd avfall 
liggandes längs gator som vissa yttre områden hade. Ett regelbundet inslag i området 
var sopkorgar utfärdade av den ansvarande myndigheten i Bangalore, BBMP, med 
skyltar som uppmanar invånarna att använda dessa för en renare miljö. Ingen av de 
övriga punktområdena som undersökts har haft sopkorgar. Det fanns olika kvalitéer på 
sopkorgarna som identifierades i området. En del av sopkorgarna hade hål, vilket 
förmodligen beror på att det brunnit i dem. De gröna sopkorgarna var som tunnor och 
var helt öppna upptill. En sopkorg hittades som var av bättre kvalité. Den hade inga hål 
och ett lock med texten, “dry waste, clean earth”, samt tre bilder. Då området i övrigt 
hade en större genomströmning av människor än vissa områden längre bort från 
stadskärnan, men ändå tycks vara renare, kan man anta att området har en högre 
prioritering gällande avfallsinsamling av avfallsinsamlare på uppdrag av BBMP. Bilder 
från området kan ses i Bilaga D. 
 
Punkt 4 Figur 3 utgörs av ett område kallat Hoserkerehalli. Vid Hoserkerehalli gick den 
flod som rinner genom olika delar av Bangalore. Längs med floden gick det att finna 
avfall i stora mängder, bland annat kläder, plastförpackningar, och blöjor. Även flodens 
vatten var missfärgat av olika typer av föroreningar och avfall. Framkomligheten till 
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floden var obehindrad och inga staket eller form av avspärrning gick att finna. Bilder 
från floden finns att se i Bilaga E. 

Utifrån lagen The Municipal Solid Waste 2000, skall hushållsavfallet ställas ut på 
sådant sätt att djur inte kan komma i kontakt med det. Under hela observationens gång 
kunde dock djur såsom getter, kor och hundar identifieras i samband med avfall i alla 
områden. Djuren gick omkring dels i dumpningsområden och dels på gator där avfall 
låg för att leta efter föda. 
 
Kengeri utgör punkt 5 Figur 3 och är ett område som ligger 30 minuter från Bangalores 
stads utkant. Området präglades av nybyggnationer av så kallade Gate Communitys och 
vanliga bostadsområden som är typiska för en indisk stad. Längs huvudvägen in till 
Kengeri och tillhörande trottoarer var det inte mycket avfall, till skillnad från andra 
områden som besöktes. Det gick istället att finna avfall på olika obebodda tomter som 
används som dumpningsområden av befolkningen. Vid de nybyggda flerbostadshusen 
fann man mindre mängder avfall i jämförelse med de äldre bostadsområden som låg i 
närheten.  
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5. Faktorer som hindrar en fungerande avfallshantering i 
Bangalore 
Utifrån observationsstudier och litteraturundersökningen har tre faktorer identifierats 
som är avgörande för en fungerande avfallshantering. Dessa är en vilja hos politiker att 
förändra och prioritera avfallsfrågor, en integration mellan den informella och formella 
avfallssektorn, samt insamlingssystem för avfall.  
 

 
Figur 7. Tre identifierade faktorerna som påverkar en fungerande avfallshantering för 
Bangalore. 
 
Bangalores brister i sin hantering av hushållsavfallet i de tre punkterna som går att se i 
figur 7. För att närma sig en hållbar utveckling behövs krafttag inom just dessa tre 
punkter. Inom Bangalore stad finns sopkorgar utplacerade i stadskärnan, dock framgår 
det utifrån observationsstudierna som gjorts i området att de inte är tillräckliga då 
avfallet ändå hamnar på gator. Politiker och berörda myndigheter har gjort en 
ansträngning att gå ut med information till allmänheten om att avfall måste tas omhand 
för att få en avfallsfri miljö (ref). Huruvida denna information är tillräcklig kan 
diskuteras utifrån de observationer som gjorts runt om i Bangalore. Den formella 
avfallssektorn är i nuläget inte tillräcklig för att ta omhand om det dagliga genererade 
avfallet inom staden. En integration mellan den formella och informella sektorn är 
nödvändig för att nå en hållbar lösning (Wilson et al. 2006). Den informella sektorn är 
redan stor och etablerad inom befolkningen men i och med sin informella status är det 
en riskfylld bransch att arbeta inom, då avfall oftast innehåller föroreningar eller farliga 
föremål. 
 
En studie gjord med mål att utvärdera olika alternativ till energiutvinning från avfall 
visade att anaerob nedbrytning är en teknik som föredras inom Indien (Nixon, J., Dey, 
P., Ghosh, S., & Davies, P., 2013). Nixon et al. (2013), menar att avfall från Indien ofta 
är problematiskt att omvandla till energi på grund av dess blandade komposition. Runt 
om i Europa förbränns det runt 40 ton avfall per år för att utvinna energi (Nixon, J., 
Dey, P., Ghosh, S., & Davies, P., 2013). Utifrån studien framgår det att Indien sitter 
med en stor potential till energiutvinning, särskilt eftersom landet förlitar sig till stor del 
på fossila bränslen och denna råvara eventuellt kommer ta slut. I och med att Indien är 
ett land som växer industriellt skapar dess stadiga framväxt ett stort behov av energi.  
 
5.1 Avfallshantering enligt avfallstrappan 
Den första och viktigaste delen i avfallstrappan är att förebygga avfall och därefter 
kommer stegen återanvändning, materialåtervinning samt biologisk återvinning, 
energiutvinning och deponering, se figur 8. Bangalore ligger långt ner på 
avfallshierarkin då det mesta av deras avfall inom fraktionen torrt avfall går direkt till 
deponi. Att de dessutom ska utöka antalet deponianläggningar för att få undan avfallet 
är inte hållbart. Därför krävs en strukturerad insats av stadens politiker och myndigheter 
för att införa ett system som tar om hand om avfallet och minskar mängden som forslas 
till deponi.  
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Figur 8. Avfallstrappan. 
 
Bangalore är på väg mot en utveckling där deras konsumtionsvanor liknar den 
västerländska livsstandarden mer och mer. För att undvika en ökad omsättning av avfall 
bör myndigheter göra befolkningen mer medveten om minskning av köpta produkter 
och mer inställsamma mot återanvändning och återvinning av avfallet som de skapar. I 
Bangalore ställs hushållsavfallet ut i påsar längs vägkanten på kvällarna och dagen efter 
på morgonen hämtas en del av det in av avfallsinsamlare. Genom den här metodiken 
samlas avfall in till olika samlingspunkter där dess komponenter oftast sorteras ut för 
återanvändning och återvinning. 

I mitten av 2015 införde Indiens miljöministerium en ny lag som innebär ett 
producentansvar hos företag och industrier för el-avfall (Ministry of Environment, 
Forest & Climate change, 2015). Eftersom stora mängder av just denna typ av avfall 
både uppkommit och importerats till Indien av andra länder har det varit ett ökande 
problem. Genom ett producentansvar stävjas en del av det avfall som uppkommer och 
en kedja av ansvar börjar. I en artikel skriven av Troschinetz (2005) listas tre olika 
barriärer för en fungerande avfallshantering i utvecklingsländer. Dessa tre är utbildning 
av personal, avfallsinsamling och sortering, samt myndigheternas finansiella status. För 
att materialåtervinning ska kunna bli en del av ett utvecklingsland krävs det att pengar 
satsas på rätt typ av anläggningar och att avfallet sorteras i så stor utsträckning som 
möjligt. Detta kan ge fler fraktioner som sedan kan återvinnas till respektive material. 
Ökad materialåtervinning där man integrerar den informella sektorn med den formella 
kan ge fler arbeten, minska fattigdom, och minska mängden avfall på öppna gator 
(Troschinetz, 2005).  
 
Deponering är det vanligaste behandlingssättet för avfall som nuläget ser ut i Bangalore. 
Genom att använda sig av deponi skapar man inte en hållbar utveckling för avfallet. 
Istället göms det undan och problemen skyfflas över till nästa generation. För att skydda 
miljön bör ett arbete ske bort från deponier och istället mot andra lösningar där avfallet 
återges till kretsloppet på olika sätt (Naturvårdsverket, 1999). 
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6. Diskussion 
En insats från myndigheterna i Bangalore behövs för att få ett bättre insamlingssystem 
av avfall samt behandlingsmetoder som sträcker sig längre än till deponering, om 
Bangalore ska frånkomma sina avfallsproblem och närma sig en hållbar utveckling. 
Dock kvarstår faktum för att en skillnad ska kunna ske behövs även en medvetenhet och 
till viss del kunskap hos befolkningen att vilja sopsortera och därigenom få en bättre 
miljö. Forskning visar att genom utveckling av avfallshanteringen så förbättras ett lands 
möjligheter att utvecklas hållbart, och bör därför prioriteras (Troschinetz, 2005). 
Myndigheten bör därför gå ut med tydligare och konkretare information om hur 
insamling bör ske. I dagsläget finns regelverk som tydligt säger att avfall inte får 
komma i direktkontakt med vilda djur, samtidigt som den utförda observationsstudien 
visar att detta är ett vanligt förekommande fenomen. Sopkorgar på fler allmänna platser 
ger befolkningen möjlighet att göra rätt och minska mängden avfall på gator.  

De sopkorgar som lokaliserades under observationsstudien visade sig vara fulla och det 
visar på att de faktiska används. Om dessa sopkorgar skulle få regelbunden tömning och 
även utvecklas i fråga om design kan det öka dess funktionalitet, samt att användningen 
skulle kunna mottags med ökad optimism av befolkningen. Då rapportens författare 
upplevde svårigheter med att få en lämplig hantering av det egna uppkomna avfallet, där 
författarna ändå har ett intresse samt bakgrundskunskaper gällande avfall, kan man 
tänka sig att det är komplicerat för en person som inte är så insatt i detta, att hitta en bra 
metod för avfalls disposition.  

Genom att införa en enklare version av källsortering där de mest övergripande 
avfallsfraktionerna inkluderas kan en påbörjan till medvetenhet kring avfall skapas hos 
Bangalores befolkning. Om personer börjar sortera sitt avfall inom hushållen skapas 
förutsättningar för att ”avfallstänket” ska följa med utanför hemmets väggar. En positiv 
påverkan av nya vanor borde kunna ge Bangalore ett startskott till en hållbarare framtid 
med mindre avfall samlat kring vägar och dumpningsområden. Desto bättre insamling 
av avfall sker, desto bättre möjligheter och förutsättningar ges för att avfallet ska kunna 
behandlas på ett sådant sätt som gynnar en hållbar utveckling. Sortering av avfall och 
efterföljande återvinning av fraktioner bidrar till att avfallet hamnar i ett kretslopp och 
minskar på uttag av råvaror som annars kan belasta miljön. En ökad sortering medger 
även att Bangalore rör sig längre upp på avfallstrappan och med lämpliga 
behandlingsmetoder längre bort från deponering. Fastighetsnära avfallsinsamling har 
visat sig ge mer insamlat avfall (Dahlén, 2008) jämfört med de avfallscentraler som 
oftast är belägna en bit utanför en stads kärna. En avfallstaxa bör vara enkel och 
grundläggande för att accepteras av befolkningen. Det vill säga den måste användas på 
sådant vis att den bidrar till att uppnå en synlig skillnad på mängden avfall i samhället. 
Avgifterna som tas ut kan röra kostnader för hämtning av hushållsavfall och 
efterföljande behandling. I Sverige styrs avfallstaxorna av principen att en högre avgift 
än den faktiska kostnaden för att samla in avfallet inte får tas. Denna princip skulle 
innebära att Bangalores avfallsinsamling kan undgå eller stävja korruption hos 
ansvariga parter. Genom att beskatta avfall som hamnar på deponier skapas en större 
efterfrågan för alternativa behandlingssätt gällande avfall. Även detta skulle verka som 
en bidragande faktor för att få myndigheten i Bangalore att börja se sig om efter andra 
alternativ för avfallet och därigenom minska efterfrågan på en nyanläggning av 
deponier.  

Rousta, Bolton, Lundin & Dahlén (2015) undersökte hushållsavfall med hjälp av en 
plockanalys från ett flerbostadshus. Den ena åtgärderna var att införa fastighetsnära 
insamling och den andra var tydligare information om hur sorteringen ska gå till. De 
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båda åtgärderna visade sig vara positiva vid plockanalysen. Utifrån studien kunde de dra 
slutsatsen att införa fastighetsnära insamling för fler fraktioner. Att ändra informationen 
för hur avfallet ska sorteras kan användas som ett bra verktyg för att öka källsorteringen 
i hushållen. Bangalores sortering av avfall i hushållen fungerar i nuläget till en viss 
grad. Det mesta av avfallet går under kategorin torrt avfall. Då man vill försöka införa 
fler fraktioner av det torra avfallet, så som vi har i Sverige behövs ett bättre 
insamlingssystem än vad de har idag. 

Mattson, Berg & Clarkson (2003), som studerat sex olika system rörande insamling i 
Sverige och ett från Storbritannien, menar att ett insamlingssystem ska vara tillgängligt 
fysiskt för konsumenter och insamlare. Författarna anser att organisationer är mer 
intresserade av insamlingsstationer eftersom uppsamlingen då kan ske produktivt. Införs 
fastighetsnära insamling eller återvinningsstationer kan fler fraktioner sorteras ut från 
hushållen och insamlingen kan därmed ske mer effektivt.  

Att använda sig av ekonomiska styrmedel för att uppnå ett särskilt resultat kan vara en 
bra lösning och en negativ beroende på vilka aspekter som tas med i beaktande. För 
politikers del kan ekonomiska styrmedel som måste redovisas för en högre myndighet 
vara ett bra sätt att minska risker för korruption på regional nivå. Intrycket via kontakter 
med personer på plats i Bangalore är korruption är ett vanligt förekommande fenomen 
som spelar in på hur effektiv avfallshanteringen är. Styrmedel så som avfallsskatt och 
taxa för att få resurser till en förbättrad avfallshantering har visat sig effektivt inom 
Sverige för att få en ökad sortering och därigenom kan det tänkas att det kan figurera på 
liknande vis i Bangalore. Den negativa aspekten med ekonomiska styrmedel innefattar 
den ekonomiska ansträngningen som avgifter innebär för stadens fattigare befolkning. 
Om en familj handskas med begränsade resurser kan en avgift för det lilla avfallet som 
genereras vara övermäktig och därigenom en avgörande faktor för huruvida man väljer 
att efterfölja reglerna eller inte. Denna problematik blir extra påtaglig i ett land där en 
större del av befolkningen lever med knappa resurser och kan därför vara ett hinder vid 
implementering av ekonomiska styrmedel.  
 
De stora mängderna avfall som går att finna runtom i landet tar inte bara resurser från 
andra punkter men kräver även expansion i form av deponier i takt med att lämpliga 
behandlingsmetoder uteblir. I nuläget kan inte de få behandlingsmetoder som finns 
hantera avfallet i dess växande skala. De största anledningarna till att 
behandlingsmetoderna inte fått större fäste är för att finansiella bidrag är små och 
bristande logistik (Kalyani & Pandey, 2014). 
 
6.1 Förslag till åtgärder 
 

 
Figur 9. Förslag, valda som förbättringsåtgärder för Bangalore. 
 
Utifrån litteraturundersökning som gjorts tidigare samt observationsstudien fokuserade 
åtgärdsförslagen till tre faktorer. Dessa faktorer är ekonomiska styrmedel, källsortering 
och återvinningsstationer, se figur 9.  
 
Om ekonomiska styrmedel implementeras i samband med källsortering kan en stabil 
struktur för hur avfallet ska samlas in och sedan behandlas påbörjas. Utan ekonomiska 
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styrmedel finns risken att avfallet först prioriteras, men att de sedan faller tillbaka i 
gamla hjulspår. 
 
Källsortering är det förbättringsförslag som på ett konkret sätt separerar och samlar in 
avfall. Samtidigt gör det mer material tillgängligt för återvinning och på så vis bidrar till 
att en ökad mängd material kan undvika att skickas till deponering. 
 
Genom att införa återvinningsstationer skapas ett alternativ till dumpningsplatser och en 
chans för befolkningen att göra ett bättre val gällande avfallshantering. Om mer avfall 
kan samlas in via dessa organiserade knutpunkter som är lättillgängliga för allmänheten 
kan avfallet också uppnå en högre grad av sortering för att sedan återvinnas. Detta ger 
på längre sikt en minskad belastning på naturens resurser då en mindre del råmaterial 
behöver tas ut. 
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7. Slutsats 
Genom de utförda observationsstudierna kunde studiens syfte uppnås på ett fördelaktigt 
sätt. Studiens syfte var att öka kännedomen kring hur avfallshanteringen såg ut på plats i 
Bangalore. Utifrån den litteraturstudie och observationsstudie som genomfördes visade 
det sig att Bangalore har en form av avfallshantering som i dagsläget fungerar på ett 
bristfälligt vis. Av resultatet kan paralleller dras till hur otillräcklig insamling ger 
eskalerande problem med deponier och avfallshantering. Genom att införa en tydligare 
insamling av avfall redan hos privata hushåll kan en förändring uppstå som är positiv 
hos båda parter. Detta genom att hushållens synsätt rörande avfall förändras och genom 
att en faktisk separation av avfallet sker och därigenom gör det mer tillgängligt för 
behandling. Genom en integration mellan den informella och formella avfallssektorn 
kan arbetstillfällen skapas och ett omfattande arbetsnät för insamling. Ett konkret 
verktyg för att utveckla avfallshanteringen inom Bangalore är att införa ekonomiska 
styrmedel i form av avfallstaxor. Därigenom kan en förbättrad insamling och transport 
av avfall skapas. För att Bangalore som stad ska kunna frångå problematiken rörande 
bristande avfallshantering krävs ett gediget arbete utifrån avfallstrappans första steg. 
Utifrån detta kan sedan avfall begränsas i uppkomst och även återvinnas i en större 
mängd. Studien har begränsats av språkbarriärer som uppstått på plats under 
observationsstudierna. Fortsatta studier kan utvecklas till mer planerade studiebesök och 
observationsstudier på plats för att på så vis lokalisera mer fakta rörande den nuvarande 
situationen och huruvida förbättringar redan går att se. 
  



 

 
24 

8. Framtida studier 
En tydligare undersökning på vilka behandlingssteg som finns tillgängliga för avfall i 
Bangalore skulle behöva genomföras för att sedan kunna skapa en mer omfattande 
systembild över hur avfallshanteringen kan förbättras. Mer fältstudier skulle behöva 
utföras då tidigare studie visat att fakta som finns att tillgå via myndigheters hemsidor 
ofta skiljer sig från det verkliga scenariot.  
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Bilaga A 
Punkt 1, Nelamangala Sub-District på landsbygden 
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Bilaga B 
Punkt 2, bostadsområdet Nagarbhavi 
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Bilaga C 
Punkt 3, bostadsområdet Kengeri 
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Bilaga D 
Punkt 4, Bangalores stadskärna Ashok Nagar 
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Bilaga E 
Punkt 5, floden Hoserkerehalli som går genom Bangalore  
 

 
 

 
 

 
 


