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DEN GODA SOPAVGIFTEN
Hur styra avfallshanteringen för bra miljö och till rimliga kostnader?
En förstudie på uppdrag av Forskningsstiftelsen Gästrikeregionens Miljö
av Tage Klingberg (tka(iJ2i.se) och Jonas Kågström (jknz(Wzijz.se),
Ekonomiinstitutionen på Högskolan i Gävle

FÖRORD
I samband med bildandet av kommunalförbundet Gästrike Atervinnare, som ansvarar för
avfalishanteringen i Gästrikland samt Älvkarleby, bildades Forskningsstiftelsen
Gästrikeregionens Miljö. Ett syfte är att initiera forskning om bland annat just
avfalishantering. Här redovisad förstudie har bedrivits i samråd med Gästrike Atervinnare.
Ju mer vi arbetat med uppgiften, desto mer komplex, men också mer utmanande, har den
framstått. "Den goda sopavgiften" var en något optimistisk rubrik på färstudien. Relationen
mellan medborgarna och avfallshanteringsföretagen är alltför komplex för att låta sig fångas i
en sopavgift - hur god denna än må vara. Vi kommer ur förstudien med fler frågor än vi gick
in med.
Vi finner att många frågor och aspekter rimligen gäller avfallshanteringen även i andra delar
landet, även om organisation och vald teknik skiljer sig. Därför väljer vi att publicera denna
förstudierapport. Det ökar möjligheterna att kommunicera med personer, företag och andra
organisationer, som hanterar avfallet. Det är främst fOr dessa människor, engagerade i
"avfallsbranschen", vi skriver. Frågor och synpunkter är välkomna. Vi avser borra vidare i
problematiken om hur vårt moderna samhälle hanterar och bör hantera avfall.
Vi vill tacka Forskningsstiftelsen Gästrikeregionens Miljö och Gästrike Återvinnare för allt
stöd till vårt arbete. Vi vill också tacka de studenter, som med stor energi gjort sina
examensarbeten. Tack även till de anonyma medborgare, som fyllt i enkäter eller låtit sig
intervjuas.
Konstruktiv kritik har vi erhållit från kollegorna i vår egen forskningsgrupp med professor
Hans-Erik Uhlin, Kristina Mickelsson, Agneta Sundström och Pär Vilhelmsson.
Gävle i februari 2004
Tage Klingberg

Jonas Kågström
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Bakgrund och problemområde
Avfallshanteringen regleras sedan länge av offentliga myndigheter. Från medeltiden och lång
tid framåt var emellertid samhällets försök att reglera avfallshanteringen ffirhållandevis
tandlösa. Med Kungl. Majts. Ordningsstadga av januari 1869 skärptes städernas ansvar för
renhållning och latrinhämtning (Ljungström, 1995, #35, pp. 4-5). De ursprungliga skälen var att
säkra hygien och trevnad. Efterhand har hänsyn till den yttre miljön, d y s vatten, luft och
landskapsbilden, tillkommit, bland annat genom milj öskydd fOr att hindra kemikaliespridning.
Numera styrs sophantering och avfallsbehandling även med tanke på landets eller t o m hela
jordens resurshushållning, såsom fångat i uttrycket "en hållbar utveckling".
Utvecklingen i gästrikekommunerna
Ansvaret för insamling och bortskaffande av avfall samt återvinning har från 1920-talet och
framåt primärt varit kommunalt. Kommunen fick tvångsmedel, baserade på lagstiftning, till
sitt förfogande. Samlade system med stordrift etablerades, men stordriftsfördelarna är
svårbedömda. Anledningen till att systemet kommunaliserades i Gävle var den dåliga
lönsamheten i privat regi (Ljungström, 1995 # 99.pp. 5-7).
Sophämtningen har under senare decennier skötts något olika i de olika Gästrikekommunerna.
Gävle har hanterat sopor i egenregi medan Hofors, Ockelbo och Sandviken anlitat
entreprenörer. Taxorna har skilt.
Skärpta kraven på god hantering av avfall på deponier ledde till att Gästrikekommunerna och
Älvkarleby Kommun gick samman om en gemensam avfallsanläggning i Forsbacka i april
2001. Den anlades redan 1975 av Gävle och Sandviken i ett gemensamt bolag. År 1995 gick
Hofors och Ockelbo in i bolaget och det antog namnet Gästrike Avfallshantering AB. För
drygt två år sedan utvidgades kretsen alltså ytterligare. Numera är även det privatägda
företaget SITA delägare i Avfallshanteringsbolaget.
Från och med april 2001 har kommunerna i Gästrikland samt Älvkarleby samordnat den
kommunala renhållningsverksamheten genom bildandet av Kommunalförbundet Gästrike
Återvinnare (i fortsättningen kallat "GÅ").
Sophantering - en komplex aktivitet
Liksom sina motsvarigheter i andra regioner arbetar GÅ på att utveckla insamling och
behandling av avfall. Detta skall ske så att ändrade (mestadels hårdare) milj ökrav uppfylls och
samtidigt kostnaderna inte blir oacceptabla. För GÅ gäller att renhållningsverksamheten och
avfallsbehandlingen skall fungera över hela Gästrikland och Älvkarleby och vara rimligt
rättvist. Det skall fungera för både hushåll och organisationer.
Utformningen av den kommunala renhållningstaxan ("soptaxan") är viktig för såväl styrning
som finansiering av verksamheten. Detta gav rubriken på denna förstudie. Emellertid blev vi
snart klara över att vi måste vidga vår studie till att inkludera andra faktorer, som
inverkar på sopbeteendet. Det gäller folks kunskaper, attityder, socialt tryck etc. vi måste m
a o undersöka hela det sammanhang (den kontext) inom vilket soptaxan verkar.
Sophantering - en fråga om att samordna
En lyckad avfallshantering bygger på samspel mellan konsumenter, fOretag och de
organisationer, som sköter avfallshanteringen. Det gäller att passa ihop medborgarnas och
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företagens beteende med hämtningsorganisation och en vidarebehandling, som är milj övänlig
och resurssnåL Summan av de många individernas och organisationernas agerande i det lilla
avgör avfallets kostnader och milj ökonsekvenser i det stora.
Ekonomiska styrmedel - främst avgifter - är nödvändiga för att styra olika parters agerande.
Höga avgifter ger starka styrsignaler, t ex för sortering, paketering, lämning etc för höga
avgifter riskerar leda till avarter i form av fusk, smygdumpning i skog och mark etc. Låga
avgifter motverkar fusk, men ger i stället troligen för svaga incitament till önskat beteende.
Fasta avgifter kan ge finansiering av fasta kostnader, men ger mindre utrymme åt anpassning
till variationer i rörliga kostnader. Höga rörliga avgifter kan å ena sidan ge starka styrsignaler
- men â andra sidan bli så starka att sopvolymerna sjunker och avgiftsintäkterna inte räcker
för kostnadstäckning.
Sopkostnaden är liten i förhållande till ett hushålls totala budget, varför taxor inte räcker som
styrmedel. Sak samma gäller vanligen för foretag. Därför blir individernas kunskaper,
attityder och åsikter betydelsefulla, kanske till och med avgörande. Det senare är dock inte
okontroversiellt. Det finns, såväl bland allmänheten som bland experter, olika åsikter om vad
som är de viktigaste miljöproblemen och därmed om de lämpligaste lösningarna. Någon av
alla uppfattad som bästa lösning finns inte.
Ovanstående resonemang visar att soptaxornas utformning är otillräckliga som medel att
åstadkomma ett av staten och kommunerna önskat sopbeteende. Fler styrmedel behövs.
Många personer kan påverkas med kunskap, råd och lämpor (sociala påtiyckningar). Men
även detta är otillräckligt. För vissa beteenden behövs tvångsmedel, d y s lagar och regler, för
att hindra avarter, men tvångsmedel är vanligen otillräckliga för att ensamma framtvinga goda
lösningar för helheten.

Styrningen av avfalishanteringen i ett vidare perspektiv
Stat och kommun söker påverka individer och företag inom olika verksamheter.
Avfallshanteringen är ett exempel bland många. Det finns möjlighet att dra lärdomar om
uppläggning av och genomförandet av samhällets styrning från andra områden.
En allmän karaktäristik av milj östyrning
Sveriges lagstiftning och myndigheter kan sägas vara förhållandevis starkt inriktade på
konsensus, samarbete och förståelse. Detta har inneburit att samhällsstyrningen haft
väsentliga inslag av information och rådgivning medan detaljreglering och tvångsmedel varit
mindre frekventa än i många andra länder. Nackdelarna med tvångsmedel och detalj reglering
och finesserna med en kunskapsbaserad styrning har betonats under senare decennier.

Milj öregleringens byte av grundfilosofi är i detta avseende dramatiskt.
Miljöskyddslagstiftningen och dess implementering var från 1969 - 1999 inte inriktad på att
bestraffa utan på att förhandla till efterlevnad (Duit, 2002). Emellertid har denna inriktning
övergivits i och med Milj öbalken 1999, som inneburit en återgång till detaljreglering och
ovillkorliga sanktioner även fOr småfel. Se vidare bilaga 1.
Miljölagstiftningens definitioner, t ex av vad som är "miljöfarlig verksamhet" och vad som är
farligt avfall" styr avfalishanteringens prioriteringar och kostnader.
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Vi hävdar att samhällets styrning av sophantering är beroende av hur individer och företag
uppfattar problemen samt styrningeias legitimitet. Miljöbalkens trubbighet uppfattas som
otillfredsställande av många. Detta kan leda till att styrsystemets legitimitet undergrävs (se
vidare bilaga 1, sid 2).

Relationen mellan styrande och styrd är viktig för styrningens effekter
Individers och företags benägenhet att följa styrsignaler från stat eller kommun beror av vilka
styrmedel som används och hur relationen med myndigheterna och deras tjänstemän
utvecklas. Förtroendet mellan styrande och styrd är en nyckelfaktor. Från andra områden kan
lärdomar hämtas. Nedanstående beskrivning bygger närmast på studier av statens och
kommunernas styrning av byggnadsverksamhet, där individernas benägenhet att låta sig
påverkas kan variera betydligt (se vidare Klingberg, 1980). Jämförbarheten med avfallsområdet
ligger i att såväl inom byggande som sophantering används olika typer av styrmedel och
individernas attityder avgör i slutändan styrningens effekter - såväl de avsedda som
bieffekterna.

Kontroll eller förebyggande - om två typer av tillsyn,
Kommunerna utövar tillsyn över byggandet. Verksamheten innehåller såväl kontroll som
rådgivning. Förhållandet till dem som bygger och till allmänheten kan utvecklas på olika sätt
beroende på hur de tjänstemän som arbetar för kommunen utövar sin verksamhet. Baserat på
en fältstudie av kommuners byggnadstillsyn utvecklades två huvudmodeller for relationen
mellan myndighet och allmänhet ("klient").
Den ena modellen domineras av att tjänstemännen i huvudsak bedriver tillsyn som kontroll i
efterhand av att föreskrifter följts. Den andra modellen innebär att tillsynen i hög grad bedrivs
förebyggande, varvid rådgivning och upplysning ges en större roll.

Kontrollinjen
Vid tillsyn enligt kontrollinjen ägnas uppmärksamhet främst åt sådant som är formellt
reglerat. När avsteg upptäcks tillgi-ips en sanktion (straff i värsta fall). Detta innebär att
tvångsmomentet är centralt. Påpekanden sker vanligen efter att fel har begåtts, vilket innebär
en kostnad för att rätta till. Det innebär ibland också en negativ attityd (frustration, ilska) hos
den "drabbade". Tjänstemannen blir därmed knappast välkommen. Detta försvårar fortsatta
kontakter, vilket knappast gör tillsynen smidigare. Relationen mellan myndighet och
"klienterna" kan hamna i ett negativt utvecklingsforlopp - en "ond cirkel". Detta drabbar
bägge parter och därmed effektiviteten i såväl tillsyn som allmänhetens verksamhet. Se figur
5, som är hämtad ur Hirn & Klingberg, 1980, kapitel 2.
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Mer kontroll av
normer i efterhand
Inga råd

Tidspress, stora
ärersdebalanser
Sämre styreffekt

•Figur 5. Ond cirkel' som illustrerar ett negativt
• utvecklingsförlopp för byggnadsn.ämndenS tillsyn.
Cirkeln bygger pa att tidpunkten för myndighetsinsatsernà; partérna attityder och kunskaper. resursåtgängen pchstyreffekterna hänger ihop

Fler konflikter
Fler störningar

Tungrodda kontakter
Fler problemärenden

Negativ attityd

Klienten frågar ej i tid
Ej mottagligför råd

Den förebyggande modellen
Motsatsen till kontrolimodellen är den ffirebyggande modellen. Den innebär att tjänstemännen
i stor utsträckning forebygger fel och olämpligheter genom att med information och råd få den
byggande att göra rätt från början. I)etta tenderar att öka förtroendet fOr myndigheten, vars
verksamhet därmed bemöts alltmer positivt och därmed kan den ffi större genomsiag.
Verksamheten kan hamna i ett positivt utvecklingsfôrlopp - en "god cirkel". Se figur 6, som
är hämtad ur Hirn & Klingberg, 1980, kapitel 2.
Mer förebyggande
ppekanden
Mèr råd

Figur.6. "Godcirkel' som illustrerar ett positivt
utvcklinfölopp för byggnadsnönindens tillsyn.
Crkel$ byggerf4 a'tt tidpunkten för myndighetsinpàrtèrn-izs attityder och junskaper, resursâtgdngen och styreffekterna hänger ihop.

Mer tid och ork
Bättre styreffekt

Färre konflikter
Mindre störningar

Goda kontakter
Färre problemärenden

Positiv attityd

•Klienten frågar i tid
Mottaglig för påpekanden och råd

Dual styrning är problematisk
Ovan har beskrivits hur relationen mellan myndighet och allmänhet kan utvecklas olika
beroende på hur myndigheten använder sina olika styrmedel, främst då tvånget (kontroll +
sanktion) respektive rådgivningen. 1)e olika utvecklingsforloppen kan ses som uttryck fOr en
grundläggande svårighet, nämligen att samtidigt tillämpa principiellt olika styrmedel. Det
innebär en "dualitet" och kallas ibland för "dual" styrning. Det kan vara svårt att samtidigt
uppträda som polis (med tvång) och. som lärare/hjälpare (med råd). (Klingberg, 1980, kapitel
6).
Eftersom tvångsmomentet vanligen är reglerat och måste utföras kan det lätt komma att ta
överhanden, varvid risken för att hamna i den "onda cirkeln" är uppenbar. Miljöbalken kan
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ses som ett extremt exempel där tvångsmomentet är så dominant att den "goda cirkeln" blir i
praktiken svår att uppfylla, vilket de senare årens erfarenheter och rättsfall tyder på.
Den nyligen inledda verksamheten med "soppoliser" (Arbetarbiadet 5/2 2003, sid 6 och Geile
Dagblad 6/2 2003, sid 3) riskerar att driva avfalishanteringens relationer med allmänheten mot
den "onda cirkeln". Hur dessa "poliser" använder sina befogenheter och hur de uppträder har i
detta sammanhang stor betydelse.
En slutsats av resonemanget är att viktigt för hur man skall konstruera sophämtningssystem,
taxor, informationskampanjer och tvångsregler är hur människor uppfattar sakförhållanden,
kostnader, egna uppoffringar etc.

En not om miljöbalkens konstruktion
Milj öbalken har tidigare i denna rapport karaktäriserats som en återgång till detaijreglering av
ungefär i 960-taismodell. Mot det kan försvarare av Miljöbalken hävda att milj öbalken visst
fokuserar det fórebyggande, t ex genom plikten att anmäla verksamheter innan de påbörjas
och genom den s k fôrsiktighetsprincipen.

De två modeller som lyfts fram ovan gäller styrningens genomförande, d y s relationen
mellan styrande och styrd. I det avseende är milj öbalken utformad så att den missgynnar en
utveckling enligt den goda cirkeln, bl a genom att tjänstemän i många situationer måste
tillgripa sanktion eller anmäla till åtal. Mot detta har redan många reagerat, eftersom av
lagstiftaren icke förutsedda situationer eller omständigheter nödtvunget måste hanteras lika
hårt som klara brott mot lagens bokstav och syfte.

Om styrning och avfalishantering i verkligheten
Hittills har resonemanget förts i allmänna termer och med hänvisning till litteratur och studier
från andra områden. Nu är det dags att börja se på hur avfallet hanteras i verkligheten och hur
individer, företag och andra organisationer faktiskt beter sig - och vilka uppfattningar de har.
Vi har därfcr undersökt sådant, bland annat genom några examensarbeten.

Vad vet och tycker folk?
I studien "Kunskaper och attityder avseende sopfrågan" (Lundström & Mohn, 2003) framkommer
bilden att folk är intresserade av att hantera sopor miljöanpassat, men kunskapen om hur de
skall göra, och framförallt varfbr, är bristfällig. Tron att soporna blandas ihop efter
insamlingen av källsorterat material är en seglivad myt. Vanliga uppfattningar är följande:

- Mörkt glas skall skiljas från ljust - men man vet inte varför. Att fönsterglas inte skall läggas
i glasåtervinningen var man inte klar över. Glas som glas.
- Hård plast skall skiljas från mjuk, men man tror ändå att de behandlas lika.
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- Många tror att metallfi5rpackningarna till slut hamnar på tipp. Denna inställning kan
möjligen vara en ursäkt, som tiligrips för att de skall kunna slänga metallen i den vanliga
soppåsen.
- Hur vanliga kuvert och vadderade kuvert skall sorteras vet man inte. Det framgå knappast
ens av informationen från Gästrike Atervinnare.
- Folk säger sig vara positiva till käilsortering, ty de vill hushålla med naturresurser.
- "Sopberget" är överskattat. Folks gissning om totala årliga sopvolymen i Gävle innebär en
närmare hundrafaldig överskattning.
- Majoriteten anser soptaxan alldeles för hög - men vet inte hur stor den är idag.
Lundström och Mohn (op.cit. kapitel 5) drar bl a slutsatsen att folk är intresserade av god
sophantering. De vet rätt väl vad de skall bör göra, men de har dålig kunskap om varffir.
De pekar också på att kunskaperna och attityderna skiljer mellan olika boendeformer, varvid
omsorgen om sophanteringen är bättre i bostadsrätter och egna hem än i hyresrätter. Detta kan
delvis förklaras av att sopstationerna i hyreshusområden ofta är överfulla. Dessutom kan det
upplevas långt till stationen från bostaden.
Att bristen på kunskap om vart soporna slutligen tar vägen kan vara en störande faktor
framgår bland annat av ett försök i Sundsvall (Änderung & Nilsson, 2003, sid 3).

Varför är vissa återvinningsstationer skräpiga?
Vissa s k återvinningsstationer (soprum, sopställ på gården eller dylikt) är rena och välskötta
medan andra är otreviiga och skräpiga. Kan skillnaderna mellan dessa förklaras så kanske det
säger oss något om människors attityder i sopfrågan.
En vanlig hypotes brukar vara att boendeformen har stor betydelse genom att sophanteringen
är bättre i bostadsrättsfastigheter än i hyresfastigheter. I studien "Sophanterìng och
källsortering" (Strindin & Wärnfeldt, 2003) ifrågasätts den hypotesen. Betydligt fler faktorer
spelar. Fastighetens storlek och omsättningshastigheten bland de boende har betydelse.
Författarna har funnit bostadsrättfastigheter med dålig sopordning och hyresfastigheter med
god ordning. Sammanfattningsvis fann Strindin & Wärnfeldt (op.cit. sid 76) att
-

Källsorteringen påverkas av individernas ålder, lägenhetsstorlek samt avstånd till
återvinningsstationen och dess renhet.

-

Ordningen vid återvinningsstationerna påverkas av omsättningshastigheten av de
boende och människors källsorteringsvanor.

-

Såväl källsorteringen som ordningen vid återvinningsstationerna påverkas av
boendeform, områdenas sammansättning, etnisk bakgrund och människors attityder.

Eventuella eldsjälar bland de boende kan ibland innebära att hela soprummet blir
exemplariskt prydligt. Om det gick att göra soptaxan synlig för de boende och dessutom
möjlig att påverka genom sopbeteendet, skulle god sophantering befrämjas.
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Företagens milj öhantering
Företag (och kanske även andra organisationer, såsom kommuner och stat) genererar
mycket avfall. Ett huvudproblem är att deras avfall kan vara av de mest skilda slag. Vi har
i denna förstudie snuddat vid fliretagens avfall genom två examensarbeten, som undersökt
miljöstyrning respektive synen på miljöfrågor i två stora företag.
En studie på Gevalia illustrerar att milj öledningsarbetet är en administrativ apparat, som
lätt stelnar och inte riktigt följs. Trots detta fingerade hanteringen av miljön (inklusive
avfalishanteringen) acceptabelt - och när det gäller arbetsmiljön t o m mycket bra. (Enkvist
& Nilsson, 2003, sid 32ff). Av detta kan man möjligen dra slutsatsen att om man vill förändra t
ex avfallshanteringen så bör man arbeta såväl via milj öledningssystemet som med
information direkt till de berörda.
Studien av hur synen på milj öskydd och kostnaderna för milj öarbetet på Sandvik
illustrerar hur synen förändrats successivt under flera decennier. Kunskaper om och
intresset för milj öfrågor är olika på olika nivåer i företaget (Hedström, 2003, sid 87 fl). En
slutsats av detta är att förändringar tar tid och fordrar konsekvent information och annan
påverkan anpassad till olika mottagare. Snabba kast är näst intill omöjliga att
åstadkomma.

Producentansvar - en fråga om avtal och förståelse
En viktig faktor i avfallshanteringen är det s k "producentansvaret", som innebär att
ansvaret för insamling och hantering av vissa avfall överförts från kommunerna till
tillverkare eller snarare leverantörer. Det gäller papper, flaskor, metall och numera även s.
k. elskrot.
Frågan om producentansvar för tillverkade och sålda varor har en teoretisk sida med avtal,
som skall träffas mellan olika parter, och en beteendesida, där medborgarna förväntas
agera som avtalen förutsätter. Detta visar sig leda till komplikationer.
Av ett färskt försök i Sundsvall framgår bl a:
"Dagens insamling av förpackningar gör det så gott som omöjligt för 'medeisvensson'
att på ett korrekt sätt sortera forpackningar. Regler for vad som är förpackningar, och
som skall sorteras, och vad som inte är fOrpackningar, och inte skall sorteras inom
ramen för forpackningsinsamlingen, är kanske konsekventa för forpackningsbranschen
men definitivt inte fOr brukarna. Brukarna tänker inte på att de sorterar förpackningar
utan material. Detta leder till att brukarna anser sig göra rätt, i god tro, när de exvis.
lägger en blomkruka av plast i kärlet för plast, ett sönderslaget dricksglas ibland
ofärgat glas eller muttrar, skruvar, brickor och matbestick i kärlet för metall."
(Änderung & Nilsson, 2003, sid 12)

För att realisera producentansvaret för elskrot (datorer, kylskåp etc) bildades nyligen
"Eireturen". Avtalet om elreturen, som bildats för hanteringen av elskrot, visar
svårigheten att hitta en praktiskt fungerande form för utövandet av producentansvaret. De
största elektronikdetaljisterna har lämnat Eireturen (IKEA var inte ens med från början),
eftersom de fann kostnadsfOrdelningen ofOrdelaktig (Göthlin och Teclemariam, 2003, sid 19 fl).
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Olika hushållstypers milj öbelastning
Innan taxor och andra styrmedel sätts in finns det anledning att klarlägga hur belastningen
från olika typer av hushåll, individer och företag varierar. Med belastningen avser vi dels
påverkan lokalt på mark, vatten och luft, dels påverkan globalt genom luftföroreningar,
koldioxidutsläpp, tärande på förgängliga resurser m m.
Rimligen bör olika avfallstypers milj öbelastning vägleda hur resurser fOr hanteringen
prioriteras. Några studenter har under ledning av Jonas Kågström analyserat olika hushålls
miljöbelastning genom s k LCA-analys (Livscykelanalys). Den redovisas i bilaga 2.
En överraskande slutsats av studien var att det skiljer en faktor 100 mellan de hushåll vars
avfallshantering har högst respektive lägst miljöpåverkan. Detta gäller speciellt
avfalishantering på landsbygden, där möjligheten till rationella transportlösningar är liten.
De stora avstånden och hushållets förmåga att transportera sitt eget avfall till anvisad plats
inverkar mycket. I landsbygdsdominerade områden skulle förbättrade logistikkedjor för
avfall öka återvinningsgraden och sänka milj öbelastningen.
Det visade sig att hushållens milj öbelastning påverkades mest av möjligheten att sänka sin
renhållningstaxa. När taxan sätts i relation till hushållets milj öpåverkan p g a
felsorteringar o dyl, framstod taxan som låg, alltför låg. Enbart höjda soptaxor mötte
därfbr viss acceptans, men medförde bara blygsamma förändringar av miljöpåverkan. Om
taxehöjningen kombinerades med utökad service, som t ex hushållskompostering, skedde
ytterligare minskningar av miljöbelastningen bland hushåll med hög belastning.
Den stora förbättringspotentialen låg i om ett förbättrat beteende kunde medföra reducerad
avgift. Acceptansen för höga fasta avgifter samt en rörlig reducerande avgift var stor och
medförde minskad milj öbelastning och ökad återvinningsgrad. Speciellt bland de hushåll,
som redan idag har låg miljöpåverkan, upplevdes det orättffirdigt att "slarviga" hushåll
betalar lika mycket, trots en högre miljöbelastning. Starkast blev denna reaktion när
hushållen förstod vilka effekter bristerna i deras avfalishantering fick i monetära termer.
Soptaxan blir alltså milj östyrande när den beaktar alla kostnader, d y s att den är så hög att
externa milj öeffekter ingår, och detta kombineras med att önskvärt beteende sänker
avgiften. Då tillfredsställs också hushållens rättspatos, såtillvida att de som slarvar får
betala för sina brister, medan de duktiga får betala mindre.

Slutsatser av hittillsvarande studier - och nya frågor:
Den verkliga milj öbelastningen av olika typer av avfall är ännu oklar och bör studeras
vidare. Definitionen av "milj ofarlig" påverkar starkt hanteringen och därmed
kostnaderna. Detta är dock inte vår uppgift i detta projekt.
Avfalishanteringen beror av medborgarnas goda medverkan, vilket förutsätter
kunskaper och förtroende för systemet. Som styrmedel behövs en kombination av
tvångsmedel, taxor och information. Därtill fysiska förutsättningar, d y s "lätt att göra
rätt". En grundfråga är hur en effektiv styrning skall utvecklas utan att myndigheter
och avfalisföretag hamnar i en alienerande polisroll. Milj öbalken har i detta avseende
inneburit ett avsteg från tidigare samförståndslinje.
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-

Inre motivationsfaktorer och medel som kunskaper, attityder och beteenden formas i
ett komplicerat samspel. För påverkan på attityder och därmed till slut även beteendet
fordras såväl sakinformation som åtgärder för att inge förtroende för att avfallet
hanteras rätt och effektivt. Oklarheter eller illa skötta inslag urholkar viljan hos
människor att sköta sin del.

-

Taxor för en tjänst (sophämtning) avseende något som folk helst inte vill ha alls (t ex
avfall) är svårare att konstruera än för sådant som är åtråvärt, t ex vatten eller elström.

-

Producentansvaret torde innebära, i varje fall för vissa varutyper, att konsumenterna
får betala dubbelt. Problemet med införandet av elskrotavtalet illustrerar detta.

En plan för fortsatta studier presenteras i separat dokument
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Bilaga 1 till förstudierapport
Tage Klingberg & Jonas Kågström

AVFALLSHANTERING I SAMHÄLLETS STYRSYSTEM
Ett teoretiskt perspektiv

Från ramlagstiftning till detaljreglering
Anders Duit har i sin avhandling analyserat Sveriges miljöskyddslagstiftning under senare
delen av 1900-talet. Miljölagstiftningen och dess implementering från 1969 till 1999 har varit
inriktad inte på att

"...bestraffa till lydnad utan snarast att förhandla till efterlevnad"
(Duit 2002, p.149)

Milj öinstitutionemas (lagar + myndigheter) "svaghet" var också deras styrka, ty den
möjliggjorde rådgivning och förhandlingar, vilket förutsatte företagens förtroende för
institutionerna. Hårdare implementering skulle nog ha omintetgjort detta (Duit 2002, p.151)

Aven på ett europeiskt plan fanns under 1990-talet ett stort intresse för mjukare
överenskommelse och framförhandlade avtal. Målet med dessa initiativ var att åstadkomma
väl förankrade miljöinsatser utan att behöva ta till omständlig och ofta långsam lagstiftning
(Helby, 2000 #33, pp.1-3). I Sverige tog sig detta bland annat uttryck genom det s.k. Eko-energi
programmet, som var ett av de friaste i sitt slag i Europa (Kågström, 2000 #34, pp. 2-5).
Det gäller, menar Duit, att undkomma "allmänningens tragedi" ("the tragedy of the
commons"). Exempel på dylika "allmänningar" är ozon-lagret, det globala klimatet, och
havsområden utanför territorialvattengränsen. Exempel illustrerar att ett område där inte
ansvarsförhållanden reglerats riskerar att drabbas av vanskötsel. På miljöområdet sker
regleringen via institutioner såsom lagar, myndigheter och skatter (Duit, 2002, p.238) eller
genom internationella överenskommelser och väldefinierade äganderättsliga förhållanden
{Young, 1994 #31, p. 20} .

I Sverige har sådana institutioner växt fram successivt (Duit 2002, p.244) drivna bl a av
a) normativa förändringar t ex från 1960-talets fokusering på utsläppsproblem till 1990talets fokus på livsstilsfrågor.
b) strategiskt agerande från olika aktörer (op. cit., p.245), t ex genom att vissa organisationer
placerade folk i offentliga nyckelpositioner.
c) successiv framväxt av styrningen, där bibehållandet av företagens förtroende varit
central. (op.cit., p.249)

Miljöbalken ett trendbrott
Vår tolkning är att Milj öbalken innebar ett trendbrott, ty den färeskriver ovillkorlig sanktion
(böter och eller åtal) även vid små avvikelser från lagen, t ex en miss med att göra anmälan
(referens till Ohison, H. & Wallin, H., pågående arbete). Relationen mellan institutionerna och
foretagen (kanske även kommunerna) har rubbats, kanske även skadats, av denna nya linje
från statsmakterna.
Infärandet av den ovillkorliga styrningen genom Miljöbalken kan jämföras med utvecklingen
inom andra områden. Jakten är t ex mindre detaijreglerad än på. 1950- och 1960-talen.
Numera har lokala organisationer av markägare och jägare större inflytande på jaktens
bedrivande och besluten om älglicenser än tidigare. Ett annat exempel är den minskade
detaljregleringen inom byggsektorn, som ledde till övergång från detaljerade normer till
funktionsnormer samt ökade inslag av självkontroll. Miljöbalken synes innebära en motsatt
utveckling.
De nya och ovillkorliga reglerna med förbud mot deponering av brännbart avfall (från 2004)
och mot deponering av komposterbart material (från 2005) samt den allt högre statliga
avgiften (skatten) fOr deponi (från 2002 höjd från 250 till 370 kr/ton) kan också ses som led i
samma utveckling mot hård och inte förhandlingsbar styrning.

Tanken om "the ecological state"
Statsvetare har lanserat begreppet "den ekologiska staten" som ett alternativ - eller kanske
snarare som ett ideal. I den ekologiska staten är miljövänligheten "inbyggd", (Lundqvist, 1992).
Den kan utvecklas inom varje nationalstat. Dess begränsningar sätts av att alltffir stora
personliga konsekvenser inte kan accepteras. Staten måste, fOrutsätts det, då använda sig av
en kombination av drastiskt utbyggd resursövervakning och flexibla styrmedel.
"Den största utmaningen för staten består emellertid i att bygga det hållbara samhällets
institutioner - en andra generationens milj övårdsinstitutioner vars uppgift är att reglera
de milj öskadliga konsekvenserna av medborgarnas livsföring snarare än industrins
utsläpp. Detta är en uppgift av smått episka dimensioner, som vi förmodligen bara sett
inledningen till. I detta perspektiv kan kanske miljöåklagarreformen ses som ett förebud
om vad som komma skall, dels för att miljövården på allvar juridiceras, men främst för
att milj övården tagit ett rejält kliv in på ett territorium som tidigare i praktiken varit
oreglerat. En helt ny klass av olagliga handlingar har skapats (t ex höbränning och
bristande sopsortering), företeelser som i nuläget kanske strider mot våra intuitiva
uppfattningar om vad som rimligen borde vara straffbart, men som trots det kan ses som
en början till en ny jämviktspunkt för det kollektiva agerandet." (Duit, 2002, p. 258)

Vi kan tolka milj öbalken, deponiskatten, kommunernas regler för sopsortering samt
införandet av "soppoliser" (Se t ex Arbetarbiadet, 5/2, 2003 sid 6) som ett trendbrott med syfte att nå
den "ekologiska staten" genom hård och ovillkorlig reglering. Det är också betecknande att
Sveriges första fullgångna initiativ för att få industrier att minska energianvändning på
frivillig basis, Eko-energiprogrammet av år 1994, gick i graven samtidigt som den hårdare
miljöbalken trädde i kraft (Kågström, Aseby och Helby 1999, p.9-1 1.).
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Livsstilen i fokus
Mycket av miljöforskningen och miljövården sedan mitten av 1980-talet har utgått från
antagandet att miljöproblemen är livsstilsfrågor, d y s de har att göra med hur individen
inrättar sin dagliga tillvaro. Det handlar om hur människor reser, bor, äter och producerar
avfall samt hur de uppfattar dessa aktiviteter i ett miljöperspektiv (Duit, 2002, p.258 )
Ett grundläggande problem är emellertid osäkerhet om - bristande fundamental kunskap om
- olika konsekvenser av utsläpp, deponering etc. (jfr bataljen mellan Lomborg och
miljöfundamentalisterna) (The Economist, February 2nd, 2002). Med dessa kunskapsbrister och
vetenskapliga oenigheter finns svagheter i fundamentet fOr allmänhetens förtroende för och
acceptans av mycket hårda ingrepp i människors livsstil.

Milj öfrågan som politiskt problem
Avgörande för statens och kommunernas möjligheter att styra människors handlande är hur
människorna uppfattar problemen och styrningens legitimitet. Vilka normer som finns och hur
de utvecklas är centralt. Konstruktionen av institutioner påverkar medborgarna när de
interagerar med institutionerna. Själva interaktionen blir något som över tiden kan komma att
uppfattas som det normala och riktiga agerandet.
Exempelvis kan det hävdas att sopsorteringens stora vinster inte ligger i att avfallet
sorteras i fraktioner, utan i det nya förhållningssätt som successivt kommer att växa
fram till hushållets avfallsprodukter, genom att det inrättades institutionella strukturer
som bestämde hur soporna skulle sorteras. Problemet är emellertid att institutionen när
den skapas måste uppfattas som legitim - d y s stå i överensstämmelse med vad
medborgarna uppfattar som en rimlig och rättfárdig politik. Här finns något av
milj övårdens moment 22 eller kanske institutionella paradox - fi5r att skapa normer
krävs institutioner, som bara kan komma till stånd om de betraktas som normativt
riktiga" (Duit, 2002, p. 261)

Duits poängterar betydelsen av legitimiteten, d y s förtroendet för att institutionerna har
uppfattat problem rätt och att de leder oss rätt. I sopsorteringsfrågan är just detta ett aktuellt
bekymmer, eftersom statens och många kommuners signaler om sopsortering inte är
okontroversiella. Valfrid Paulssons med fleras debattinlägg i frågan (Paulsson m fl 2003) vållade
starka reaktioner (se t ex RVF, 2003).

Hanteringen av naturresurser nationellt och globalt
Ovanstående tendenser har byggt på en kraftfull stat baserad på demokratiskt grundade
institutioner. På den internationella arenan är det politiska, demokratiska fundamentet
svagare.
Nationalstatens gränser är snävare än de ekologiska systemens gränser, vilket illustreras av
torskens simmande mellan olika territorialvatten och av atmosfãrens koldioxid, som är en
genuint global fråga. Inom varje stats gränser har i varje fall industriländerna utvecklat
institutioner för att styra hanteringen av naturresurser och milj öbelastningar. Denna styrning
baseras på demokratiskt fattade beslut.

På den internationella arenan har motsvarande organ för miljöstyrning inte utvecklats i samma
mån som inom varje stat. Befintliga internationella organ har inte samma kraft (se vidare bl a
the Economist, december 11th, 1999). Eftersom miljöproblemen och framförallt den allmänna
opinionens bekymmer däröver synes öka finns det ett "regleringsmässigt vakuum", som
utfylls av frivilligorganisationer av olika slag. Dessa har med hjälp av moderna
kommunikationsmedel kunnat utveckla avsevärt inflytande.
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I

I Inledning
Under våren 2003 genomffirdes en C-kurs i livscykelanalys och beslutsfattande vid Högskolan i Gävle. Ett trettiotal studenter deltog i kursen vars tema detta år var att undersöka hur
hushållens beslut i samband med återvinning av hushållsavfall påverkar hushållets miljöpåverkan. Kursen knöts på så sätt till projektet "Avfallshantering i samhällets styrssystem" som
drivits av docent Tage Klingberg och undertecknad sedan hösten 2002. Detta projekt har bl.a.
till syfte att undersöka relationerna mellan styrsystem, beteende och milj öpåverkan i samband
med samhällets avfalishantering.
Denna rapport sammanfattar och analyserar resultaten av studenternas LCA-arbeten och
kopplar detta till det pågående projektet.

2 Metod
Denna rapport bygger på en fördjupad analys av ett större fåltarbete som utfi5rdes under våren
2003. Här, liksom i bilaga 1, presenteras olika synsätt på de metoder som använts och hur
fältarbetet rent praktiskt utförts.
2.1 Kursens genomförande
Kursen delades in i 11 grupper som alla valde ett varsitt hushåll att studera i detalj. Urvalet
inriktades på att få med så många rika fall som möjligt, och i ett par fall ändrades studieobjektet efter samråd med kursiedningen. Detta fOr att få ett rikare material att undersöka och räkna
på. Spridningen mellan stad och land, villa & lägenhet, hyresrätt & bostadsrätt täcker in samtliga kombinationer, med ytterligare demografiska variabler som familj estorlek, familj esituation till detta. Denna indelning bygger i sig på erfarenheter och indelningssystem från tidigare
upplagor av kursen.

Studenterna ansvarade själva för att lägga upp studien, men minimikrav, som skulle vara uppnådda innan varje handledningstillfálle sattes upp. En normal arbetsgång omfattade följande
moment. Efter en inledande kontakt skissade studenterna på en första systembeskrivning av
hushållet och dess avfallshantering. När denna godkänts av läraren återvände studenterna till
hushållet för en omfattande intervjuomgång samt undersökande studie. Hushållets medlemmar intervjuades om deras avfallshanteringsvanor. Denna intervjuomgång bildade sedan
grunden i en ffirdjupad systembeskrivning av respektive hushålls avfalishantering. När även
denna godkänts undersöktes hushållets rutiner på plats, komposter granskades och sorteringskäri o.dyl. gicks igenom. Detta bildade underlag för preliminära beräkningar av avfallsmängder och liknande, beräkningar som stämdes av med både hushållets innevånare och lärare.
Parallellt med detta skissade studenterna på två scenarier utöver utgångs-, eller 0-scenariot.
Det första var ett scenario där vi antog att avfallshanteringstaxorna skulle höjas med 50 %.]
detta scenario ingick även att undersöka hur hushållets beteende skulle påverkas av skärpta
sanktionsmöjligheter, i form av "sop-poliser" eller höjda böter. Utöver detta scenario skulle
studenterna också formulera ett idealscenario där de fick komma med förslag på ändringar i
beteenden eller rutiler, som skulle minska och minimera hushållets milj öpåverkan.
Taxehöjningen undersöktes genom intervjuer med hushållets medlemmar medan studenterna
fritt resonerade och räknade på besparingspotentialen i ideal-scenariot. Hushållens milj öpåverkan har beräknats i termer av Environmental Load Units (ELU), där en ELU ungefår motsvarar 1€, och är ett mått på den genomsnittlige OECD-medborgarens betalningsvilja för att
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undvika att 5 s.k. skyddsobjekt påverkas av den aktuella fOroreningen.' Användningen av
ELU:er som mått på miljöbelastning är mest utbredd bland foretag inom bl.a. Wallenbergsfären, som var med om att utveckla metoden under 1990-talet. Metoden får alitstörre internationellt erkännande och spridning. Den största kritiken, är som med så många andra liknande
ekonomiska skattnjngar av miljöpåverkan, att det finns en inbyggd osäkerhet kring värdenas
absoluta giltighet. Så som studenterna tillämpar dem i denna undersökning kan vi vara tämligen säkra på de inbördes ffirhållandena mellan uppmätta värden. De exakta värdena har en
inneboende osäkerhet som ofta är i storleksordningen 10 %. Systemets största förtjänst är
dock att miljöpåverkan synliggörs genom att den tilldelas ett ekonomiskt värde.
De 11 färdiga rapporterna ventilerades på ett slutseminarium med övriga studenter och handledare som opponenter. I samband med dessa slutseminarier identifierades och korrigerades
små räknefel och stilistiska blamager i rapporterna. Den kontinuerliga kvalitetssäkringen, i
form av löpande handledning, samt studenternas hängivna insats tycks dock ha borgat för en
genomgående hög kvalitet.
2.2 Arbetsinsats i mantimmar
Totalt har 33 studenter arbetat med LCA-analyserna. Arbete bedrevs på kvartsfart under en
period av 8 veckor vilket skulle motsvara 2 veckor eller 1 60h på heltid. Den faktiska, aktiva
arbetsinsatsen per person bör dock omräknas till ungefär det halva. Detta med hänsyn till allmänna erfarenheter, tidigare kursutvärderingar etc. Detta kan dock ses som en rätt god skattfling för varje arbete eftersom vissa arbeten vida överskred miniminivån och andra fick göra
kompletteringar för att klara godkänt nivån. Detta motsvarar ca 240 mantimmar/grupp.
Underlaget för denna rapport bör således skattas till motsvarande 2640 mantimmar eller 1'/2
manår totalt. Om antalet fall verkar något magert så uppvägs detta av att varje typfall är desto
mer grundligt undersökt och analyserat. Återigen en betoning av djup framför yta.

3 Analys av studenternas fältarbete
Studenternas arbete presenteras i 11 pm på totalt närmare 120 sidor. Redovisningen skiljer sig
något åt mellan respektive rapport eftersom ett av de examinerade momenten på kursen var att
presentera studien så pedagogiskt som möjligt. Samtliga rapporter följer dock studiens upplägg i stort och återfoljs av beräkningar och beräkningsunderlag.
Till en början föreföll det lämpligt att fortsätta denna övergripande analys efter samma huvudspår som tidigare studier dvs att undersöka skillnader mellan lägenheter/villor och stadlland..
Under slutredovisningarna så blev det dock allt mer tydligt att det tydligaste och mest intressanta resultaten stod att få vid en annan gruppering av fallen, nämligen milj öbelastningens
grad och hur aktiva hushållen var i avfallsfrågan..
3.1 Undersökningens fyra hushållstyper
Redan under handledningsarbetet stod det klart att skillnaden i milj öbelastning kunde vara
mycket stor. En grupp fick till och med byta studieobjekt på egen begäran när de preliminära
resultaten visade på en miljöbelastning mycket nära noll. Gruppen önskade något mer att "bita
i", och i samråd med undertecknad kunde gruppen byta till ett hushåll i kategorin villa/stad,
som inkluderade något färre studenter. Andra grupper arbetade envetet vidare med hushåll
'Steen, B. (1999). A systematic approach to environmental priority strategies in product development (EPS).
Version 2000 - General system characteristics. Göteborg, Centre for Environmental Assessment of Products and
Material Systems: 67.
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med låg eller mycket låg miljöbelastning och denna grupp visade sig innehålla intressanta
iakttagelser trots misstanken om motsatsen.
Grovt räknat så återfanns rätt snabbt en grupp hushåll med en årlig miljöpåverka på över 30
ELU/år och en grupp på runt 10 ELU/år eller mindre. Skillnaderna i dessa värden kunde dock
inte enbart förklaras med i termer av boendeform eller stad/land. I samtal med studenterna
blev det alltmer klart att det även fanns skillnader i hushållens förhållningssätt gentemot sitt
avfall. Kunskapsnivåerna skilde sig åt, liksom vilka åtgärder hushållen hade vidtagit eller
kunde tänka sig vidta på eget initiativ. Studenternas beskrivningar av hushållens förhållningssätt till avfalishanteringen ligger också till grund fOr denna kvalitativa bedömning.
Med ledning av denna nya indelning och resultaten i studenternas LCA identifierades alltså
fyra hushållstyper eller typfall. Dessa utkristalliserades på grundval av studenternas skildring
av hushållens aktivitetsgrad i milj öfrågor och avfallshantering och hur stor hushållets uppmätta miljöbelastning var. När typfallen presenteras är det vår bedömning av hur ett genomsnittligt typhushåll i respektive grupp ter sig, som möter läsaren. Spridningen i t.ex. uppmätta
ELU-värden kan inom i varje typfall vara upp emot 50%, men typfallen ska främst tjäna som
en karaktärisering och forenkling av de verkliga förhållandena.
Figur i Effekterna av förhållandet mellan aktivitetsgrad och milj öbelastning

Inaktivt
Hög milj öbelastning 1. Villa
Landsbygd
Transportberoende
Ev. förbättring beror främst på GÅ
ELU: l0O+/år/hush el 40+/pers/år
Låg milj öbelastning

3. Lägenhet, hyresrätt
Stad
Fåmanshushåll
Räds främst sanktionshotet
Viktig målgrupp i nästa boende
ELU: <10/år/hush el <4/pers/år

Aktivt
2. Villa
Landsbygd
Transportberoende
Komposterar redan själv
Saknar incitament f ytterl insats
ELU: 70+/år/hush el 30+/pers/år
4. Lägenhet, borätt & Villa
Stad
Påverkas ej av taxa/sanktion
Kan inte göra mer för milj ön
ELU: <8/år/hush el <3/pers/år

Källa: Egen
3.1.1 Typfall 1. Inaktiva hushåll med hög miljöbelastning

Mest alarmerande för miljön är givetvis de inaktiva hushåll vars avfallshantering redan idag
ger upphov till en jämförelsevis hög miljöbelastning. Största orsaken till miljöbelastningen är
de irrationella transporter som även en förhållandevis dålig sopsortering medfOr. Därefter
tillkommer miljöeffekterna av brister i sopsortering. Det rör sig här om hushåll vars benägenhet att förändra sitt beteende av altruistiska skäl är mycket låg. Avfallshanteringen är lågt prioriterad och detta i kombination med en vana att slänga alla sopor i samma kärl gör att några
förändringar enbart för miljöns skull inte är att vänta. Dessa hushåll är dessutom relativt
okänsliga för taxehöjningar och sanktionshot. Inte ens en chockhöjning med 50% skulle förändra dessa hushålls beteende nämnvärt. Exempel på orsak till detta kan vara det billiga boendet i övrigt. Husen är ofta gamla, lånen betalda och det mesta har byggts av hushållets medlemmar. Den exakta mekanismen är dock inte klarlagd och bör bli föremål för vidare studier.
Sanktionshotet tas också lätt på. Exempel på anledningar som kommit fram i samtal med de
studenter som intervjuat dessa hushåll, är att man är rätt säker på att inte få sina olater avslö-
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jade. Den sociala kontrollen är säkerligen lägre och möjligheterna for en extern aktör att övervaka sophanteringen på landsbygden säkerligen lägre än i ett väl definierat problemområde
inne i en stad. Detta tycks också hushållen i denna kategori inse.
Möjligheterna att förbättra dessa hushålls miljöprestanda ligger tämligen säkert hos Gästrike
Atervinnare. En taxehöjning, kombinerad kompostering, med möjlighet till taxereduktion kan
sänka miljöbelastningen med närmare en femtedel. Från Gästrike Atervinnare perspektiv vållar dessa hushåll flera problem. En del olater, som t.ex. sopor som slängs i naturen eller grävs
ner, vållar i första hand lokala miljöproblem, men påverkar givetvis också nyckeltal som t.ex.
återvinningsgrad för flera fraktioner. Andra problem, som t.ex. den stora miljöbelastningen
från långa och irrationella transporter, kan lösas genom information eller ändrade rutiner från
Gästrike Atervinnare sida. Transporterna belastar dock huvudsakligen det enskilda hushållets
miljöbokslut, och är egentligen av underordnad betydelse för Gästrike Atervinnare. Det avfall
som transporteras kommer i alla fall rätt, oavsett hur illa det transporterats. Det finns dock
anledning att återkomma till transportfrågan, speciellt vad gäller avfallshantering på landsbygd. (Rita distributionsbild och tala om att proaktiva hushåll vill ha bättre hjälp!) Minskade
transporter till följd av mer frekvent avfallshämtning och möjlighet att slänga fler fraktioner i
samband med den traditionella sophämtningen skulle dock kunna påverka Gästrike Atervinnare verksamhet positivt.
Oavsett hur transportfrågan löses så visar de undersökta fallen att tillgänglighet och enkelhet i
samband med avfallshanteringen är extra viktigt för att förbättra dessa hushålls prestation. I
bedömningen av vilka åtgärder som är mest angelägna att vidta så är det lätt att invända att
dessa hushåll förmodligen är förhållandevis få. Dessutom är de spridda över hela Gästrike
Atervinnare operationsområde. Det tjänar dock att påminna sig att det skiljer en faktor 10 i
miljöbelastning mellan typfall 1 och typfall 4, och en faktor 100 mellan sämsta och bästa hushall! Den sammantagna miljönyttan måste vägas mycket noga gentemot den ekonomiska
kostnaden för att hjälpa dessa hushåll.
3.1.2 Typfall 2. Aktiva hushåll med hög miljöbelastning
Från Gästrike Atervinnare perspektiv utgör detta typfall ett inte riktigt lika stort problem som
den förra kategorin. Hushållens grad av felsortering är mycket låg, men miljöbelastningen
kvarstår ändå som hög. Detta p.g.a. att hushållen är mycket noga med att åka med alla fraktioner till återvinningsstationer och återvinningscentraler. Ofta är det då frågan om rätt långa
transporter, och det är här dessa hushålls miljöpåverkan uppstår.
Egen kompostering av hushållsavfall är däremot legio, och även VA-frågan är löst enligt gällande föreskrifter. Den egna komposteringen gör att denna förändring i Gästrike Atervinnare
avfallshantering inte kommer att påverka dessa hushålls miljöpåverkan nämnvärt. Precis som
i föregående typfall är det i första hand Gästrike Atervinnare som kan bistå med åtgärder som
kan minska dessa hushålls miljöpåverkan.
Ytterligare en likhet med föregående typfall är den relativt låga priskänsligheten. Boendekostnaderna är redan låga, varför smärttröskeln är långt ifrån nådd. Däremot invänder hushållen i denna grupp att de skulle önska större ekonomiska incitament för sådant miljöfrämjande
arbete som man redan utför. Hushållskompostering, men också latrinkompostering kommer
här upp som exempel. De administrativa avgifterna för latrinkompostering som t.ex. Gävle
kommun tar ut anses oskäliga och någon mer lön för mödan för den egna hushållskomposten
skulle vara önskvärd.
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Sanktionshotet bekommer inte dessa hushåll alls, däremot retar det dem att grannhuset i föregående kategori kan komma undan med sina olater så lätt. Att den aktive och inaktive betalar
lika mycket trots stora olikheter i hur man sorterar, vad man slänger o.s.v. upplevs som orättvist. Ett förslag som uppkom i samband med studiet av ett av dessa hushåll var att streckkodsmärka soppåsama så att det i efterhand lättare kan klargöras vem som slängt vad. Den
sociala kontrollen på landet är visserligen stark, men det är en tyst kontroll, med knytnäven
knuten i fickan. Metoder som skulle göra det något svårare att fuska, och premiera ett miljöanpassat avfallsbeteende skulle välkomnas i denna grupp.
3.1.3 Typfall 3. Inaktiva hushåll med låg miljäbelastning

Detta typfall utgörs t.ex. av studentboenden eller ensamhushåll, oftast i hyreslägenhet. Det
som kännetecknar gruppen är den låga milj öbelastningen, men framför allt bristen på reflexion över sitt avfalisbeteende. Vanliga olater i denna grupp är att farligt avfall, t.ex. batterier
slängs med hushållssoporna och att matrester dumpas i toaletten. Paradoxalt nog tycks det här
vara den låga sopmängden som leder till dessa avarter. Soppåsen fylls mycket långsamt och
töms ännu mer sällan. För att undvika lukt slängs därför matavfall direkt i toaletten. Att ha ett
stort antal insamlingskäri för diverse fraktioner upplevs som onödigt eftersom det dröjer så
länge innan behovet av en tömning uppstår. Hushållet upplever det därför som mer rationellt
att slänga allt i samma kärl och tömma detta när det blivit fullt.
Lika omedvetet som hushållet är sin milj öpåverkan, lika omedvetet är hushållet om sin soptaxa. Priskänsligheten är även här mycket låg, och den chockhöjning på 50% som studenterna
testade på undersökningsobjekten gav endast axehyckningar till svar. Taxan upplevdes som
låg och inte ens en 50%-ig höjning som speciellt allvarlig. Ett undersökt hushåll visade också
hushåll med social- och bostadsbidrag är speciellt okänsliga för denna typ av höjning, eftersom de ändå får hjälp med att betala den höjda avgiften.
Däremot var denna grupp betydligt mer orolig för sopspioner och andra sanktionsmöjligheter.
Några hushåll hade redan erfarenheter av sopspioner. Detta hade dock inte ändrat beteendet
nämnvärt, däremot upplevdes situationen som olustig. Det dåliga samvetet över det enda sopkärlet kom här till ytan, och illustrerar att kunskapsnivån inte är så låg som man kan tro. Hushållen var plågsamt medvetna om sina fel och brister. Det som dock gjorde störst intryck var
när studenterna kunde visa på den procentuella minskningen av milj öbelastningen om avfallshanteringen förbättrades. I sammanhanget är det lite nedslående att denna aha-upplevelse
förmodligen skulle bli avsevärt mindre om det aktuella hushållet hade varit medvetet om sin
relativt låga miljöbelastning jämfôrt med undersökningens högsta belastning.
Från Gästrike Aterviunare perspektiv så är det nog mest intressant att denna kategori omfattar
många personer som inom en nära framtid kommer att byta boendeform, och få andra ekonomiska och sociala förutsättningar. Aven om miljöpåverkan är låg, så förefaller det som att
denna grupp är speciellt viktig att fånga upp inför ett annat boende och andra konsumtionsmönster. I takt med ökade inkomster och större hushåll kommer mer avfall att genereras och
om det nu observerade beteendet då kvarstår kommer miljöpåverkan att mångdubblas.
3.1.4 Typfall 4. Aktiva hushåll med låg miljäbelastning

Detta typfall får också utgöra idealfallet i denna undersökning. Hushållen i den här gruppen
uppfyller både ett Faktor 4 och ett Faktor 10 tänkande jämfört med de sämsta typfallen. Förutsättningen är dock ett stadsnära, eget boende i lägenhet, ofta bostadsrätt eller villa. Avfallshanteringen är här minutiös, och redan på inköpsstadiet minimeras avfallsmängderna. I möjli-
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gaste mån har man redan skaffat hushållskomposter, eller så väntar man med spänning på
Gästrike Atervinnare komposteringsinitiativ.
En eventuell taxehöjning bekiagas, speciellt som man tycker sig redan göra allt som går för
miljön. Sanktionshotet skapade även här ett stort mått av olust. I frrsta hand kom frågor om
rättsäkerhet, vad som händer om något stoppar något otillåtet i den egna soptunnan eller
soppåsen o.s.v. upp. Dåliga erfarenheter av grannar som slänger sopor i andras soptunnor eller
dålig ordning i hyreshusets soprum kom snabbt till ytan.
Det fanns också en påtaglig frustration över att inte kunna göra mer för miljön, speciellt som
höjda taxor och sopspioner skickar en signal om att det som redan görs inte är tillräckligt.
Flera av dessa hushåll uppvisade dessutom höjd miljöbelastning i samband med taxehöjning
och sanktionshot. Detta p.g.a. hushållets insatser för miljön sporras så till den milda grad att
rationaliteten i avfalishanteringen minskar. De främsta tecknen på detta är framför allt övernitisk ursköljning av förpackningar och ännu fler resor till återvinningscentralema.

3.2 Den miljöstyrande soptaxan
Frågan om effekterna av en höjning av soptaxan tillhör de mer intressanta i studien, men också de mer komplexa. Enkom en taxehöjning möts, som vi sett ovan, av två olika huvudreaktioner. Antingen av likgiltighet från dem som inte bryr sig om sin avfallshantering, eller av
frustration och överreaktion från dem som verkligen försöker arbeta aktivt med sitt avfall. I
gruppen aktiva hushåll med låg belastning ökade ju paradoxalt nog miljöbelastningen med i
storleksordningen 5-20% när taxan höjdes med 50%.
Bland övriga typhushåll sjönk miljöbelastningen som regel först i samband med att taxehöjfingen kombinerades med obligatorisk kompostering av hushållsavfall. I detta läge, med möjlighet till sänkt taxa p.g.a. t.ex. egen kompostering så sjönk miljöbelastningen med i storleksordningen 10-40% för hushåll i kategori 1. För hushåll i kategori 3, sjönk miljöbelastningen
med upp till 20%. Däremot skedde ingen förändring bland de aktiva hushåll på landet i kategori 2, som redan komposterar på egen hand.
Figur 2 Ändring i miljöbelastning vid enbart 50%-ig höjning av soptaxan

Ändrad miljöbelastning i ELU Ändrad miljöbelasthing i %
Typhushåll
Ingen ändring
O
1 Inaktiva, hög belastning
Ingen ändring
O
2 Aktiva, hög belastning
Ingen ändring
O
3 Inaktiva, låg belastning
+1
+5 till +20%
4 Aktiva, låg belastning
Källa: Egen
Figur 3 Ändring i miljöbelastning vid 50%-ig höjning av soptaxan kombinerat med kompostering

Ändrad miljöbelastning i ELU Ändrad miljöbelastning i %
Typhushåll
-10 till —40
O till —120
i Inaktiva, hög belastning
Ingen ändring
O
2 Aktiva, hög belastning
-20
O till —1
3 Inaktiva, låg belastning
+5 till +20
+1
4 Aktiva, låg belastning
Källa: Egen
Det tycks alltså att den soptaxan blir milj östyrande först när den kombineras med andra styrmedel. Speciellt då den kombineras med ekonomiska incitament. De flesta typhushållen fOr-
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håller sig passiva till en taxehöjning som inte tycks gå att påverka i alla fall, medan de reagerar positivt på möjligheten att spara något på sopavgiften.
3.2.1 Idealläget
Möjligheterna att åstadkomma positiva miljöfdrändnngar i samband med taxehöjningar bör
också sättas i relation till det idealläget som studenterna räknat fram för varje typhushåll. Studenter och hushåll har i samråd bedömt vilka ffirändringar och ffirbättringar som skulle vara
möjliga att vidta for att sänka miljöbelastningen ytterligare.
Figur 4 Ändring i miljöbelastning vid bedömt idealläge

Ändrad miljöbelastning i ELU Ändrad miljöbelastning i %
Typhushåll
-10 till —200
-20 till -80
i Inaktiva, hög belastning
-20
2 Aktiva, hög belastning
-40
-2 till —6
-30 till -70
3 Jnaktiva, låg belastning
-2 till -5
4 Aktiva, låg belastning
-30 till -50
Källa: Egen
Den största forbättringspotentialen återfinns givetvis bland hushållen i typfall 1. Det är värt att
notera att kombinationen av taxehöjning och kompostering kan utnyttja större delen av den
besparingspotential som finns för dessa hushåll. Däremot kommer man inte åt någon del av
den besparingspotential som finns för hushållen i typfall 2. Detta kommer sig givetvis av att
dessa hushåll, i första hand kan minska sin milj öbelastning genom att föra över belastningen
till följd av avfalls transporter på Gästrike Atervinnare.
I typfall 3 är både den potentiella minskningen i milj öbelastning och den förväntade minskfingen till följd av taxehöjning och kompostering. Kompostering av hushållsavfall i tätorternas lägenhetsbestånd synes därför i första hand gynnsam för miljön p.g.a. massverkan. Det
stora antalet hushåll som omfattas bör göra åtgärden vettig ut milj ösynpunkt och ekonomiskt
försvarbar. Slutsatsen måste dock bli att kompostering av hushållsavfall är mer ekonomiskt
och ekologiskt lönsam i villaområden och på landsbygd. I ett vidare perspektiv förefaller det
troligt att hushållsnära hämtning av fler avfallsfraktioner än hushållsavfall är ett av de bästa
sätten att minska hushållens totala milj öpåverkan.
De paradoxala resultaten i typfall 4 förtjänar också någon kommentar. Förbättringspotentialen
är ungefär lika stor både i absoluta tal och i % i båda de lågpåverkande typfallen. Men hushållen i typfall 4 närmar sig typfalls 3 värden, om taxan chockhöjs. Vår bedömning är dock att
dessa hushåll är betydligt ifirre än de i typfall 3, och att den sammantagna effekten av att dessa hushåll "översorterar" sitt avfall väl uppvägs av övriga miljövinster. De långsiktiga effekterna i form av urholkat förtroende för systemet, utmattningseffekter och cynism går inte att
bedöma. Det finns anledning att bevaka förändringar i de minst milj öbelastande hushållens
beteende för att se om någon förändring sker och det kan också finnas anledning att överväga
ytterligare incitament från Gästrike Atervinnare sida för att behålla dessa eldsjälars entusiasm
för systemet.
3.3 Summering av resultat kring milj östyrande soptaxor
Känsligheten för taxehöjningar är överlag låg. Däremot ökar hushållens aktivitetsgrad i avfallsfrågan när det uppstår möjligheter att spara pengar. Detta oavsett om besparingsmöjligheterna precis föregåtts av en chockhöjning av soptaxan. Förmodligen är det en rätt allmänmänsklig reaktion att agera mer kraftfullt på sådant som går att påverka och där det finns möj-
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ligheter att tjäna pengar. Om målet är att förbättra hushållens milj öpåverkan, tycks det som att
möjligheten till taxereduktion ligger väl i tiden. Det kan inte hållas för otroligt att andra möjligheter att sänka sin soptaxa skulle medföra ytterligare positiva miljöeffekter.
Det är rent av möjligt att en artificiellt hög soptaxa, med ett flertal valmöjligheter till taxereduktion skulle skapa ett generellt större intresse fOr sopfrågan och ett konkret intresse av att
hantera sitt avfall mer korrekt. Vid utformningen av sanktionsavgifter är det förmodligen något som bör beaktas. Givet resultaten i denna undersökning, skulle det vara lättare att få acceptans för ett system som straffar den dålige sopsorteraren genom en hög basavgift, men ger
möjligheter till betydande taxereduktioner om kunden kan bevisa att kunden uppnått vissa av
Gästrike Återvinnare uppställda mål, t.ex. vad gäller återvinningsgrad eller felsorteringsprocent osv. För såväl allmännyttiga som privata bostadsbolag skulle detta kunna vara en möjlighet för Gästrike Atervinnare att förbättra och förenkla hanteringen. Likt Milj öbalkens omvända beviskrav, skulle här avfallskunden tvingas att inför Gästrike Återvinnare bevisa att fastighetsbeståndets avfall håller en viss kvalitetsnivå. Plockanalyser skulle då kunna användas för
att avgöra taxans nivå. Ansvaret för dessa plockanalyser av hushållssopor skulle dessutom, i
och med detta, lätt kunna skjutas över på fastighetsägaren, om fastighetsägaren önskar få en
taxereduktion.
Undersökningen visar också att medvetenheten om soptaxans nivå är mycket låg i framför allt
lägenhetsbestånd. Hushållen har svårt att sätta soptaxan i relation till andra utgifter så som el
eller vatten. När hushållens felsortering fick ett monetärt värde genom den använda ELUenheten blev det uppenbart för flera hushåll att deras beteende, dels innebar en förhållandevis
stor och onödig milj öbelastning samt att soptaxan i förhållande till detta var ganska låg. Frågan är om inte detta är något att ta fasta på i framtida informationskampanjer. Alla kan inte
relatera till miljöbelastning och många är frågande inför sopsortering, men pengar är desto
fler duktiga på att förhålla sig till. Om fler konsumenter fick veta vad det borde betala för att
gottgöra sina brister i avfallshanteringen skulle säkert fler få sig en tankeställare.
3.4 Studenternas tankar
Efter att ha arbetat med hushållens avfallshantering i ett flertal veckor var det bara naturligt att
studenterna hade utvecklat många funderingar och tankar kring temat. I genomläsningen av
studenternas pm och i samtal med studenterna under och efter kursen har jag valt att sammanfatta det som där kom fram i form av tre frågor.

1. Vilken är det huvudsakliga anledningen till den stora milj öbelastningen hos många hushåll?
Ryggmärgsmässigt invänder många grupper att den största boven är det egna beteendet. Det
egna ansvaret för sitt agerande betonas starkt av många studenter samtidigt som de också invänder att det är svårt att ta ansvar när hushållen inte är medvetna om hur stor deras påverkan
är. Möjligheten att omvandla ELU-värden till € för att få ett mått på kostnaderna för felaktiga
beteende tas också upp i detta sammanhang.
Producenterna får också stryka på foten, många studenter menar att förpackningsproducenterna kunde göra mer för att dels märka upp varorna för att underlätta sortering, dels använda
mindre antal dubbla förpackningar (ex.vis. tandkrämstub i pappkartong) eller flerdubbla materialtyper i samma förpackning (ex.vis. juiceförpackningar med snäpplock i plast). En åsikt
som är starkt präglad av kursen är att studenterna rekommenderar att fler förpackningar borde
göras i de mindre miljöbelastande plastsorterna eller i kartong där det är möjligt, samt att den
eleganta återvinningssymbolen med en siffra i och plastsortens kod under, skulle användas
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som sorteringsnyckel i soprum osv. Speciellt i de mer milj ömedvetna hushållen har det väckt
frågor kring varfor samma plastsort (eni. märkningen) måste sorteras olika beroende på t.ex.
plastens tjocklek, d.v.s. om den är uppenbar mjukplast eller uppenbar hårdplast. Det här ffirefaller inkonsekvent och ologiskt och väcker misstankar om att indelningen i hård och mjuk
plast är en överdriven och missriktad forenkling. Kort sagt ett tämligen avancerat resonemang
från duktiga hushåll.
Tillgänglighet och enkelhet är två faktorer som kommit upp i de flesta högbelastande hushållen. Ofta är det för krångligt att sortera, inte så tillvida att själva bassorteringen är svår, utan
ansvarsöverlämnandet till Gästrike Atervinnare. Det är långt till återvinningscentraler och
liknande. Det är lätt att glömma något kvar hemma, som då lätt åker med i hushållssoporna
istället osv.
Den information som kommer från Gästrike Atervinnare diskuterades också. Flera hade reflekterat över att informationen kommer som direktreklam, vilket gör att de milj övänliga missar utskicket och att Gästrike Atervinnare infoblad drunknar bland övrig reklam och samhällsinformation för övriga. Möjligheten att göra mer differentierad och målgruppsanpassad information dryftades också, med invändningen att den viktigaste gruppen att nå, också troligen
är den svåraste att få att ta till informationen. Det var också en allmänt utbredd uppfattning att
det mesta av den miljöpåverkan som studenterna observerat inte kommer sig utav okunskap,
utan av bristande tid, intresse och möjlighet. "Det ska vara lätt att vara miljövänlig", som en
student uttryckte det.
2. Ska soptaxan höjas?
I denna fråga var studenterna något kluvna, men två huvudlinjer utkristalliserade sig snart. En
falang menade att soptaxan inte ska höjas mer än nödvändigt eftersom de hade observerat en
så låg miljöstyrande effekt i sina hushåll. Den andra falangen menade att den stora miljöpåverkan som slarviga hushåll ändå står för borde kunna motivera en höjning för att i nästa led
sänka hushållens miljöpåvekan. Något som ligger i linje med de slutsatser som även den fördjupade analysen av resultaten leder fram till. Nämligen att det miljöstyrande elementet i en
höjd taxa, inte ligger hos konsumenten utan är beroende på den som tar ut taxan, dvs Gästrike
Atervinnare. Här bör det också påpekas att för studenterna så var hela tiden den övergripande
miljöpåverkan i fokus, och inte snäva återvinningsmål av enskilda fraktioner. En glasåtervinning som egentligen är begränsad till att vara en glasförpackningsåtervinning, möter låg acceptans och leder till frågetecken kring vad återvinningssystémets egentliga mål är. Häri ligger en stor pedagogisk utmaning för Gästrike Atervinnare, som även bör belysas i forskningsgruppens fortsatta arbete. Är det månne så att allmänhetens eventuella skepsis och likgiltighet
för systemet har sin rot i systemets diskrepanser så bör mekanismen och dess följder undersökas ytterligare.
3: Hur skulle ni ändra systemet utifrån studien?
Studenterna fick också chansen att utveckla sina tankar kring framtidens avfallssystem utifrån
sina iakttagelser i samband med studiet av ett idealläge. Studenter från Dalarna pekade på
systemet i Falun med olikfärgade soppåsar som ett intressant och allmänt omtyckt alternativ.
De invändningar mot och problem med systemet som på senare tid framförts i bl.a. media
avfairdades som illa förankrat i allmänhetens uppfattning i Falun med omnejd.
Ett av de mer radikala förslagen, på en strategisk nivå, var att ta mer hårt på producentansvar
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och förpackningsförordningar och införa pant på ALLA förpackningar som säljs i Sverige och
se till att handlarna far till ansvar att ta emot alla de förpackningar de säljer. Då skulle det
onekligen bli fart på sopsorteringen i hemmen. Ett likartat förslag, även det utanför Gästrike
Atervinnare ansvarsområde, var att höja panten på de idag pantsatta förpackningarna något.
Speciellt på de förpackningar som samhället har sämst återvinningsgrad på. I skrivande stund
har ett sådant förslag också diskuterats i media.
För Gästrike Atervinnares vidkommande, så är dock studenternas synpunkter om transportminskande åtgärder de som får starkast stöd i den fördjupade analysen. Både de enskilda hushållens transporter och mängden felsortering är allvarliga problem på landsbygden. Studenterna foreslår därför ambulerande återvinningscentraler eller möjlighet att slänga fler fârdigsorterade fraktioner i samband med att den ordinarie sopbilen passerar fOrbi. Samordning av
hämtning för fler fraktioner skulle göra det lättare att vara milj övänlig på landsbygden, förebygga avarter och minska de milj övänligas många resor till och från återvinningsstationer och
centraler.
En sista slutsats från studenternas reaktioner är att det inte bara ska vara lätt att vara milj övänlig, man ska också kunna tjäna på att vara det. Om det sen krävs en rejäl, generell taxehöjning
för att ge utrymme till milj örabatter spelar mindre roll. Kombinationen av miljö och ekonomi
i studenternas utdaning vid högskolan har gett till resultat en tro på egen vinning som nyckel
till ett mer miljöanpassat samhälle.
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4 Sammanfattande slutsatser
1. Det är stor skillnad mellan det hushåll som har lägst och högst miljöbelastning
Skillnaden är uppemot en faktor 100 oavsett om vi räknar på hushåll eller individ
2. Hushållens transporter i samband med återvimiings står fOr den största enskilda miljöpåverkan
Detta är landsbygdens gissel, och det största hindret för att milj öanpassa lansbygdens avfallshantering. Om Gästrike Atervinnare kunde överta en större del av detta ansvar skulle återvinningsgraden fãr ett flertal fraktioner öka, och milj öbelastningen minska.
3. Soptaxan är främst miljöstyrande när den kombineras med andra åtgärder och en kraftigt
höjd soptaxa leder inte till högre miljöpåverkan, och möts av relativt hög acceptans
Inte ens en 50 %-ig taxehöjning påverkade hushållens miljöpåverkan. Först när taxehöjningen
kombinerades med den aviserade komposteringen av hushållssopor ändrades miljöpåverkan.
Denna åtgärd förbättrar främst de redan dåliga hushållens milj öpåverkan, eftersom de bra
hushållen redan komposterar. Detta får två följdeffekter, dels sänks givetvis milj öpåverkan för
de dåliga hushållen, men det gör också att höjningen möter lägst acceptans bland de duktiga
hushållen. För dessa upplevs höjningen inte som miljömässigt motiverade, om inte deras insatser för miljön kan premieras på ett påtagligt sätt.
4. Möjligheter att sänka sin soptaxa ger störst relativ sänkning i miljöbelastning
Möjligheterna att nå det uppmätta idealläget med hjälp av en milj östyrande soptaxa är som
störst om hushållen ges möjlighet att vidta åtgärder som medför en sänkning av soptaxan.
Sammantaget har denna undersökning gett en intressant inblick i dels hur hushållen arbetar
med och tänker kring avfallsfrågor. Studien har också öppnat upp för nya och mer ingående
studier av de sakfbrhållanden som studien belyst. Egennyttan som främst drivkraft är ett sådant fenomen, liksom möjligheten att kombinera taxeändringar med andra åtgärder, utöver
kompostering, för att stimulera hushållen att sänka sin miljöbelastning. Studiens resultat
kommer under hösten 2003 att jämföras och sammanställas med resultaten av övriga deirapporter i forskningsprojektet "Avfallshantering i samhällets styrsystem".

Gävle 2003-07-11

Jonas Kågström
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5 Bilagor
5.1

Presentation av de 11 hushållen

Fall 1-11
Ensam mbam, normal
igh på landet lv
Barnfamilj, slarvig
Villa i stad 2v
Barnfamilj, duktiga
Villa på landet 2v
2 studenter, slarviga
lgh i stad 2v
Äldre par, slarviga
Villa på landet 2v
Par, duktiga
Villa stad 2v

Kat 0-läge ELU/år
1
126
varav trsp 61,4

+50% taxa ELU/år
109,6
varav trsp 61,4

Utopi ELU/år
18,4
varav trsp 5,7

1

33,3

29,9

20,9

2

43,2
varav trsp 11,5
8,4

43,2

24,3

8,4

2,6

100,5
trsp 13,8
16,9

53,3
trsp 44,0
17,7

44,0
trsp 44,0
11,6

Ensamhushåll, normal
Flerfamhus i stad 1v
Barnfamilj, slarvig
Lgh i stad 3v
Barnfamilj,.duktiga
Lgh i stad, 3v
2 studenter, slarviga
lgh i stad, 2v
2 pensionärer, egensinniga
villa i stad
Källa: Egen

1

35,5
4hlår

27,2
5hlår-2lhlår

27,2
5hlår

1

363,0

240*

120**

4

4,2

5,1

2,2

3

4,9

4,0*

3,3

1

86,0

86,0

80,4

3
1
4

NB
Belastas av
trsp, tillgänglighet
Bryr sig ej
Kan inte göra
mycket mer
Bryr sig ej om
höjning
Hot om soppolis tar hårt
+50 % slår helt
fel! Sorterar
ihjäl sig
Glad att slippa
kompostera
själv
*skattuing
**skauning
+50% fel,
overkill
*skattning
Fågelmat, vattenåtgång!
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5.2 Olika synsätt på LCA-metodologin
LCA-kursens sista stora pm-arbete hölls under parollen "hellre ungethr rätt, än exakt fel". Ett
motto som formulerats i detta sammanhang av Professor Hans-Erik Uhlin som tidigare år varit
kursansvarig. Tanken är att hellre stimulera studenterna att resonera och reflektera över studieobjektet och se till det stöne sammanhanget än att haka upp sig på att ra de uppmätta värdena att vara inom vissa ramar.
Figur 5 Kategorisering av LCA-typer
Ungefärliga mätvärden
Komplex systembeskrivning 2. Denna undersökning
Förenklad systembeskrivning 4. Övningsuppg iLCA
Källa: Egen

Exakta mätvärden
1. "Utopi"
3. "Teknisk LCA"

Figuren ovan visar vår prioritering i detta sammanhang. Vi utgår från att det objekt vi önskar
studera är kornplext och vi gör ett minimum av inskränkningar i denna beskrivning. Detta till
skillnad från många industriella LCA:er som avgränsar och förenklar modellen för att göra
den mer hanterbar. Där den industriella LCA:n ofta missar eller utelämnar någon väsentlig del
av systemet men räknar rätt, omfattar våra LCA:er alla väsentliga delar av systemet på bekostnad av preciserade mätvärden. Annorlunda uttryckt prioriterar vi validitet medan en industriell LCA prioriterar reliabilitet.
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