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Sammanfattning
Målet med forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering har varit att samla, utveckla och
utvärdera idéer till styrmedel som kan bidra till en mer hållbar avfallshantering. Med det menar vi en
avfallshantering som minskar samhällets miljöpåverkan, exempelvis genom att avfallsmängderna
minskar och återvinningen ökar. För att vara hållbart får avfallssystemet inte kosta orimligt mycket,
och det måste också accepteras både av allmänheten och av andra aktörer som ska bidra till att
systemet fungerar.
Vårt syfte har också varit att utveckla verktyg och metoder för att utvärdera styrmedel. Vi har
exempelvis utvecklat ett paket med beräkningsmodeller för att kunna analysera hur stora
avfallsmängder som uppstår (EMEC), hur dessa kan behandlas (NatWaste), och vad detta kan få för
effekter på miljön (SWEA). Modellerna ger också information om hur kostnaden för avfallshantering
och Sveriges ekonomi i allmänhet kan påverkas av olika styrmedel. Tillsammans med våra övriga
modeller och metoder ger detta modellpaket en unik möjlighet att i fortsättningen utvärdera nya
förslag till styrmedel och analysera komplexa frågor kring avfallsmängder och avfallshantering.
Vi har kombinerat analyser i de tre modellerna ovan med andra beräkningar och dessutom med
kvalitativa analyser och resonemang, baserat på forskning inom bland annat etnologi, psykologi och
ekonomi. Det gör att vi också kunnat analysera acceptansfrågor och diskutera hur information kan
bidra till avfallsprevention och källsortering. Många människor är positivt inställda till att källsortera
och vill bidra till en god miljö men det finns ändå tydliga gränser för hur mycket folk är beredda att
anstränga sig. Om källsorteringen uppfattas som svår, räcker en positiv inställning inte lika långt.
Därför behöver det vara lätt att göra rätt.
Det har visat sig att människor som inte är nöjda med hur avfallssystemet fungerar snarare är osäkra
än missnöjda. Tydlig information kan därför göra stor nytta, om den anpassas till situationen och
målgruppen, och särskilt om den kombineras med andra styrmedel. Förutom information har vi
studerat femton andra styrmedel som kan leda till att mängden avfall minskar och till att
återvinningen av material ökar. Dessa styrmedel är:
• Skatt på råvaror
• Skatt på farliga ämnen
• Återvinningscertifikat
• Förbud mot utdelning av reklam till hushåll som inte uttryckligen sagt ja till detta
• Sänkt moms på tjänster
• Negativ märkning av varor med farliga ämnen
• Krav på arbete med avfallsminimering inom företag
• Förbättrad tillsyn av verksamheter
• Viktbaserad avfallstaxa
• Miljödifferentierad avfallstaxa
• Konsumentanpassade insamlingssystem
• Klimatskatt på förbränning av fossilt avfall
• Viktbaserad skatt på förbränning av avfall
• El-certifikat för avfallsförbränning
• Krav på återvinning av återvinningsbara material
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Av dessa är kravet på återvinning av återvinningsbara material det styrmedel som verkar kunna ge
störst miljövinst. En viktbaserad avfallstaxa leder också till ökad återvinning, genom att
källsorteringen ökar. Råvaruskatter och återvinningscertifikat är styrmedel som försöker driva upp
efterfrågan på återvunnet material. Att införa sådana styrmedel i Sverige får dock bara en liten effekt
på återvinningen, eftersom utbudet av återvunnet material är okänsligt för ändringar på marknaden.
Att sänka momsen på tjänster bidrar till att styra konsumtionen bort från varor till tjänster. Då
minskar mängden avfall per konsumerad tusenlapp. Mängden pappersavfall i hushållen minskar om
utdelning av reklam förbjuds till hushåll som inte uttryckligen sagt ja till detta. Andra sätt att minska
mängden avfall kan vara att ställa krav på avfallsminimering i företag och öka tillsynen. Vart och ett
av dessa styrmedel påverkar mängden avfall med ett fåtal procent eller mindre, men tillsammans kan
de ändå ge en betydande effekt.
Vissa styrmedel kompletterar varandra och är därför bra att kombinera. Det är exempelvis bra att
kombinera den viktbaserade avfallstaxan med konsumentanpassade insamlingssystem och
information, för då minskar risken att hushållen gör sig av med sitt avfall på olagligt sätt. Information
behövs i allmänhet som komplement till andra styrmedel, men är svår att få effektiv om den används
för sig själv.
I Hållbar avfallshantering har vi utvärderat en eller ett par varianter av varje styrmedel. Studierna har
också gett inspiration till nya varianter av några av de undersökta styrmedlen och även idéer till helt
nya styrmedel. Exempelvis skulle en kännbar skatt på materialanvändning kunna leda till ökad
materialeffektivitet i industrin. Stöd till reparationstjänster skulle kunna förlänga livslängden på vissa
produkter och därmed minska mängden avfall. Att tillåta tillfällig deponering eller lagring av
plastavfall som inte kan återvinnas skulle kunna minska utsläppen av växthusgaser. Pantsystem och
deponiskatt är exempel på existerande verktyg som skulle kunna breddas till att gälla fler produkter
och avfallsfraktioner. Ytterligare forskning eller utredningar behövs både kring dessa nya idéer och
kring de styrmedel vi har studerat, för att avgöra om – och i så fall hur – de ska införas i praktiken.
Både bland de styrmedel som finns idag och bland de möjliga styrmedel vi har studerat finns några
som har stor påverkan på hur avfallet hanteras, som exempelvis deponeringsförbud,
producentansvaret och krav på återvinning. Däremot är det svårare att finna styrmedel som gör att
mängden avfall minskar kraftigt. Avfallsmängden verkar främst styras av den ekonomiska och
tekniska utvecklingen i samhället samt av konsumtionsmönster och medborgarnas val av livsstil. För
att hitta styrmedel som kraftigt kan minska mängden avfall behövs det mer nytänkande inom
området.
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Summary
The purpose of the research program Towards Sustainable Waste Management has been to collect,
develop and evaluate ideas for policy instruments for a more sustainable waste management. The
waste management should contribute to reducing the environmental impact of the society, for
example through reduced waste quantities and increased recycling. It should be cost-efficient and
also be accepted among the public as well as other important stakeholders.
Our aim was also to develop tools and methods to evaluate such instruments. For example we have
developed a package of computer models to analyze the quantities of waste that can arise in the
future (EMEC), how these different quantities might be treated (NatWaste), and how this can affect
the environment (SWEA). The models also provide information about the cost of waste management
and how the Swedish economy in general can be affected by the policy instruments. This package of
models, together with our other models and methods, give us a unique capability for the assessment
of new policy instruments and the analysis of complex questions on waste quantities and waste
treatment.
Our assessments and conclusions have a broad scientific basis. We combined the three models above
with other calculations and with qualitative analysis and discussions, based on research in ethnology,
psychology, economics, etc. This means that we are also able to analyze issues of acceptance and
discuss how information should be designed to be effective. People often like to contribute to a good
environment, through source separation, etc. However, each individual has a clear limit regarding
how much effort to spend. A positive attitude towards source separation does not reach far, when
the sorting of a waste fraction is considered difficult. Hence, it must be easy to do the right thing.
We found that people who are not satisfied with the waste-management system are uncertain over
it rather than unhappy with it. Clear information can be of great benefit, if adapted to the situation
and audience, and especially when combined with other policy instruments. Besides information, we
assessed fifteen other policy instruments that aim for waste prevention and increased recycling of
materials:
• Raw materials tax
• Tax on hazardous substances
• Recycling certificates
• Prohibition of distribution of advertising to households that have not expressly agreed to this
• Reduced value added tax (VAT) on services
• Negative labeling of products with hazardous substances
• Requirements for companies to work on waste minimization
• Improved surveillance by authorities
• Weight-based waste-collection fee
• Environmentally differentiated waste-collection fee
• Consumer-friendly waste collection systems
• Climate Tax on incineration of waste with fossil origin
• Weight-based tax on incineration of waste
• Green electricity certificates for waste incineration
• Obligation to recycle recyclable materials
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Of these, the obligation to recycle recyclables seems to provide the greatest environmental benefit.
A weight-based waste fee also results in increased source separation and recycling. Raw material
taxes and recycling certificates aim at stimulating or requiring a demand for recycled materials. The
introduction of such instruments in a single country like Sweden has a small effect on the total
recycling of the materials, partly because the supply of recycled material is insensitive to changes in
the market.
Reducing VAT on services helps to shift consumption away from goods to services. This reduces the
quantity of waste per consumed Euro. The quantity of paper waste in the households is reduced if
the distribution of advertising is prohibited to households that have not expressly agreed to this. The
waste quantity can also be reduced through demanding waste-minimization plans or similar in
companies and through improved surveillance of the companies by authorities. We expect each of
these instruments to affect the waste quantity with a few percent or less, but together they can still
have a significant effect.
Some instruments are complementary and therefore good to combine. It is, for example, a good idea
to combine the weight-based waste-collection fee with consumer-friendly collection and
information, because this reduces the risk that households dispose of their waste illegally.
Information can be a powerful tool if it is combined with other instruments, but isolated it is difficult
to get it effective.
In Towards Sustainable Waste Management we evaluated one or two versions of each instrument.
Our studies in addition gave ideas for new versions of some of the investigated instruments and also
ideas for completely new instruments. A substantial tax on the use of materials could, for example,
lead to increased material efficiency in industry. Support to repairing services could extend the life of
certain products and thus reduce the waste quantity. Allowing temporary landfill or storage of plastic
waste that cannot be recycled could reduce greenhouse gas emissions. . Well established tools like
deposit systems and the landfill tax could be expanded to include more products and waste fractions.
Further research or investigations are needed both on these new ideas about the instruments we
have studied, to determine whether - and if so, how - they are inserted into practice.
Among the instruments in place today, and also among the possible policy instruments that we have
studied, there are a few that greatly affect the treatment of waste. Examples include landfill bans,
the extended producer responsibility, and the obligation to recycle recyclables. However, it is more
difficult to find instruments that drastically can reduce the waste quantity. This quantity seems to be
decided mainly by the economic and technological development in the society, and by consumption
patterns and the lifestyle of the citizens. To find policy instruments that can greatly reduce the
quantity of waste we need further innovation in this area.
The results from the research program have been published in more reports, scientific articles, etc.,
many of them in English. Visit our website www.sustainablewaste.info for a full list of publications.
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Inledning
En hållbar avfallshantering bidrar kraftigt till att minska samhällets miljöpåverkan och
resursförbrukning – samtidigt har den rimliga kostnader och en bred acceptans bland medborgare
och andra viktiga aktörer. Svensk avfallshantering har blivit mycket bättre för miljön, men
återvinningen kan öka och underlättas ytterligare. Att hålla nere mängden avfall är en annan
utmaning. I forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering har vi studerat olika sätt att förebygga
avfall och styra avfallshanteringen i en mer hållbar riktning.

Varför studera styrmedel om avfall?
Avfallshanteringen i Sverige har förändrats mycket sedan början på 90-talet. Deponering av
hushållsavfall och annat brännbart avfall har minskat kraftigt och i stort sett försvunnit.
Förbränningen av avfall har ökat liksom återvinning och biologisk behandling. Förändringarna i
avfallshanteringen är i stor utsträckning resultat av de styrmedel som införts. Ett exempel är
förbudet mot att deponera organiskt och brännbart avfall. Det finns också skatt på deponering av
askor och en del andra avfall. Producentansvaret för bland annat förpackningar och tidningspapper
innebär att återvinningen av dessa fraktioner ökat.
Genom de förändringar som skett inom avfallshanteringen, har miljöpåverkan också minskat.
Avfallshanteringen innebär numera att olika sorters nyttigheter produceras. Återvinning leder
exempelvis till att nya material produceras, som kan ersätta material producerade från nya råvaror.
Vid förbränning utvinns värme och el som kan ersätta värme och el producerat från andra bränslen.
Om man tar hänsyn till dessa nyttigheter och att de kan ersätta annan produktion, så kan
avfallshanteringen totalt sett bidra till att samhällets miljöpåverkan minskar!
Avfallet innehåller dock ofta farliga ämnen som måste hanteras noggrant för att inte spridas. Ju mer
avfall vi genererar, desto mer material, mat och andra varor har vi dessutom förbrukat. Produktionen
av dessa belastar i regel miljön mycket mer än vad vi får tillbaka vid avfallshanteringen. Därför är det
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ett problem att mängden avfall ökar alltmer. Det räcker inte att behandla avfallet på ett bra sätt. Vi
behöver också hålla nere mängden avfall - eller för att vara mer exakt, använda det material och den
mat vi producerar så effektivt som möjligt - och dessutom arbeta för att hålla nere halten farliga
ämnen i avfallet.
Även om miljöpåverkan från avfallshanteringen har minskat, så finns det stora möjligheter att
förbättra den ytterligare. Figur 1 visar potentialen att minska miljöpåverkan år 2030 genom en högre
grad av återvinning jämfört med idag. I figuren kan man se att även om graden av återvinning inte
ändras så bidrar avfallshanteringssystemet till bland annat minskad växthuseffekt år 2030. Om vi kan
utnyttja hela potentialen för ökad materialåtervinning så skulle denna miljövinst nästan kunna
tredubblas! I absoluta siffror så skulle det handla om att besparingen ökar från drygt två miljoner ton
koldioxid till mer än sex miljoner ton. Det kan jämföras med Sveriges totala utsläpp på drygt 50
miljoner ton år 2010. I figuren kan vi se att ökad återvinning leder till att även andra typer av
miljöpåverkan minskar.

Figur 1. Redan med dagens återvinningsgrad (gröna staplar) bidrar avfallssystemet till att minska
samhällets miljöbelastning. Med en kraftigt ökad materialåtervinning (blå staplar) blir miljövinsten
ännu större. Staplarna är negativa för att visa på minskningen i miljöpåverkan. Resultaten är
normaliserade till miljövinsten för ökad återvinning, vilket gör att alla blå staplar visar -100%. Källa:
Ambell m.fl. 2010.

Det finns flera skäl att fortsätta att utveckla avfallshanteringssystemet och styrmedel inom området.
Ett är att vi behöver minska utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar, och här kan
uppenbarligen avfallshanteringen bidra. Ett annat är att vi enligt EU ska arbeta mer med att
förebygga uppkomsten av avfall och med att öka återvinningen. EU:s avfallsdirektiv anger att
medlemsländernas avfallspolitik ska vägledas av avfallshierarkin. Där är förebyggande av avfall det
översta och mest önskvärda steget. Förebyggande handlar både om att minska mängden avfall som
uppkommer och att minska dess farlighet. Efter förebyggande innehåller EU:s avfallshierarki följande
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steg i fallande ordning: förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning
inklusive förbränning med energiutvinning, och till sist bortskaffande till exempel genom deponering.
Av de styrmedel som finns idag styr flera bort från deponering. Det är bra. Men det finns få
styrmedel som styr mot minskade avfallsmängder och ökad materialåtervinning, förutom
producentansvaret för vissa produktgrupper. Det finns alltså ett behov av att utveckla styrmedel som
förebygger avfall och kan bidra till ökad återvinning.
En mer hållbar avfallshantering handlar om att minska miljöpåverkan och resursförbrukning, men
den behöver också vara kostnadseffektivt och ha en bred acceptans bland medborgare och andra
viktiga aktörer.

Från information till förbud – intressanta styrmedel att studera
I början av projektet arbetade vi med att samla in förslag på nya styrmedel. Det gjorde vi genom att
arrangera flera arbetsmöten med olika intressenter och avfallsexperter. På dessa möten fick
deltagarna diskutera och komma med förslag på styrmedel. Utifrån resultaten och en del tidigare
sammanställningar fick vi en bruttolista med 55 olika styrmedelsförslag av alla sorter: förbud och
påbud, skatter, information, och förbättrad infrastruktur. Vi arrangerade sedan ytterligare ett
arbetsmöte med representanter från olika intressenter i Sverige för att få deras synpunkter på vilka
av styrmedlen som var viktiga att utvärdera. Baserat på det mötet, men också på våra egna
bedömningar av vad som var forskningsmässigt intressant, valde vi ut följande 16 styrmedel för att
studera vidare (se Bisaillon m.fl. 2009):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information till konsumenter och företag
Skatt på råvaror
Skatt på farliga ämnen
Återvinningscertifikat
Förbud mot utdelning av reklam till hushåll som inte uttryckligen sagt ja till detta
(i fortsättningen benämnt ”Reklam, ja tack!”)
Sänkt moms på tjänster
Negativ märkning av varor med farliga ämnen
Krav på arbete med avfallsminimering inom företag
Förbättrad tillsyn av verksamheter
Viktbaserad avfallstaxa
Miljödifferentierad avfallstaxa
Konsumentanpassade insamlingssystem
Klimatskatt på förbränning av fossilt avfall
Viktbaserad skatt på förbränning av avfall
El-certifikat för avfallsförbränning
Krav på återvinning av återvinningsbara material
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Utvärdering av styrmedlen
Flera av dessa styrmedel har sedan utvärderats i forskningsprogrammets olika delprojekt. Vi har
bedömt hur styrmedlen kan påverka mängden avfall, landets ekonomi, avfallssystemet och
avfallssystemets miljöpåverkan. Vi har även bedömt hur hushåll och andra aktörer kan tänkas
reagera på styrmedlen. En sådan bred utvärdering kräver expertis inom många olika områden.
I Hållbar Avfallshantering har experter på livscykelanalys (LCA) och avfallshantering jobbat
tillsammans med nationalekonomer, psykologer, etnologer, ingenjörer och framtidsforskare.
Det innebär att vi använt många olika metoder i utvärderingen. Den inkluderar både kvantitativa
beräkningsmodeller och kvalitativa, resonerande analyser. En stor del av beräkningarna gjordes i ett
paket med tre modeller som kopplats samman (se figur 2):
•
•
•

EMEC, en modell av den svenska ekonomin, användes för att analysera
bland annat hur styrmedlen kan påverka tillväxten och mängden avfall.
NatWaste, en teknisk och ekonomisk modell av hanteringen av svenskt avfall,
användes för att analysera hur avfallssystemet kan påverkas.
SWEA, en LCA-modell av avfallshanteringens miljöpåverkan, användes
för att analysera hur miljöbelastningen kan ändras när ett styrmedel införs.

Utvecklingen av SWEA och en vidareutveckling av EMEC och NatWaste var i sig viktiga delar av
forskningsarbetet. Tack vare den modell- och metodutveckling som gjorts i Hållbar Avfallshantering
finns unika möjligheter att i framtiden analysera nya komplexa frågeställningar kring avfallsmängder
och avfallshantering.

Figur 2. I Hållbar Avfallshantering har vi utvecklat och vidareutvecklat tre modeller och kopplat
samman dem till ett paket som hjälpt oss att genomföra en stor del av våra beräkningar.

Vilken effekt ett styrmedel får beror också på hur framtiden utvecklas. Vi har tagit fram fem olika
scenarier för utvecklingen fram till år 2030. De bygger på olika antaganden om hur mycket ekonomin
globaliseras och hur mycket den styrs politiskt. Scenarierna innehåller även resonemang och
antaganden om ekonomisk tillväxt, teknisk utveckling, miljömedvetenhet hos befolkningen med
10

mera (se Dreborg och Tyskeng 2008). Sedan har vi beräknat och diskuterat vad effekten blir av de
olika styrmedlen i dessa olika scenarier.
Det vi lärt oss av våra kvantitativa och kvalitativa analyser sammanfattas i de olika kapitlen i den
här rapporten. Resultaten har också publicerats i mer utförliga rapporter, vetenskapliga artiklar, med
mera. De mest relevanta listas i slutet av varje kapitel. En fullständig publikationslista finns på vår
hemsida: www.hallbaravfallshantering.se. Därifrån kan också en del av publikationerna laddas ner.
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Mängden avfall
Att minska mängden avfall är bra för miljön, framförallt för att behovet av energi och
naturresurser kopplade till produktionen av det material som blir avfall minskar. Det är dock
svårt för myndigheterna att kraftigt påverka den totala mängden avfall. Styrmedel som gör inköp
av varor och material dyrare kan ha viss effekt. Det kan även styrmedel som stimulerar
reparationer, andrahandsmarknader och teknisk utveckling. Men när allt kommer omkring
påverkas mängden avfall ändå mer av den ekonomiska och tekniska utvecklingen,
konsumtionsmönster och medborgarnas val av livsstil.

Avfallsmängder idag
Mängden avfall i Sverige är cirka 110 miljoner ton per år. Av det är mer än tre fjärdedelar sten och
annat avfall från gruvor. Andra stora flöden är muddermassor som dumpas i havet och överskott av
schaktmassor. Mängden hushållsavfall är i jämförelse ganska liten: 4,3 miljoner ton. Den mängden
har dock stadigt ökat under det senaste seklet, ungefär i samma takt som hushållen fått mer pengar
att röra sig med. De senaste åren ser trenden ut att ha brutits, men det är alltför tidigt att säga om
det kommer att bestå.
När det gäller avfall från industri och annan verksamhet kan man se att mängderna har ökat i takt
med att produktionen ökat. Det är dock svårare att direkt jämföra med den ekonomiska utvecklingen
eftersom tillämpningen av avfallsbegreppet varit olika vid olika undersökningar. Till exempel har vissa
flöden tidigare redovisats som avfall, men i senare undersökningar som biprodukt. Det gäller bland
annat träspill från sågverk, höggradigt metallskrot och vissa restprodukter från järn- och stålverk.
I Hållbar Avfallshantering har vi studerat hushållsavfall och de flesta flöden av verksamhetsavfall,
inklusive avfall från jord- och skogsbruk, byggsektorn, energisektorn och tjänstesektorn. Våra
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beräkningar inkluderar dock oftast inte gruvavfall, slam från vattenverk, slam från
avloppsreningsverk, förorenad jord och vissa andra flöden. De flöden vi studerar omfattade år 2006
totalt 20 miljoner ton. Av detta var en tiondel så kallat farligt avfall. Dit räknas kemikalieavfall, men
också exempelvis skrotade fordon och en del mineralavfall.

Avfallsmängder i framtiden
Hur avfallsmängderna kommer att se ut i framtiden beror till stor del på hur olika branscher inom
industrin kommer att utvecklas, på hushållens konsumtionsmönster och på den tekniska
utvecklingen. Vi har uppskattat den framtida mängden avfall i fem olika scenarier (se figur 3). I alla
dessa scenarier ökar den totala mängden avfall, men inte i något fall växer den snabbare än
ekonomin. Ändå är skillnaden mellan scenarierna mycket stor. Det beror på att både den ekonomiska
tillväxten, konsumtionsmönstren och den tekniska utvecklingen är olika i de olika scenarierna.
Trenden med allt större avfallsflöden är inte hållbar. Det beror inte så mycket på själva
avfallshanteringen; den påverkar miljön och kostar många miljarder, men ger också stora mängder
återvunnet material och energi i utbyte. Miljövinsten när mängden avfall hålls nere ligger istället
framför allt i att mindre material och produkter behöver produceras. Då sparar vi både råvaror och
energi och när vi sparar energi i produktionsprocesserna, minskar också utsläppen från förbränning i
produktionsanläggningarna. I ett exempel räknade vi på en minskning av mängden hushållsavfall med
drygt fem procent. Det ledde till att de årliga utsläppen av växthusgaser minskade med cirka 300 000
ton koldioxidekvivalenter (se figur 4), vilket ungefär motsvarar mängden koldioxid som en medelstor
svensk kommun släpper ut varje år.

Ökad materialeffektivitet
Den största miljövinsten med att hålla nere mängden avfall är alltså att produktionen av material och
produkter minskar. Det kanske viktigaste sättet att hålla nere mängden avfall är därför att öka
materialeffektiviteten, det vill säga att minska den onödiga användningen av material i samhället.
Det finns många olika sätt att nå ökad materialeffektivitet (se tabell 1). Många av strategierna är
okontroversiella, och en del av dem ger även andra fördelar: småbilar kräver exempelvis mindre
bränsle, vilket ger viktigare miljövinster än själva materialeffektiviseringen. Det finns förstås också
undantag, då materialsnåla produkter har negativa effekter på miljön. Att reducera mängden
isoleringsmaterial i hus ökar energibehovet för uppvärmning vilket oftast kostar mer för miljön än
det sparar genom minskad materialproduktion.
Att uppmanas köpa små, dyra produkter kan föra tankarna till lyxkonsumtion och verka provokativt,
men det leder ofta till mindre materialkonsumtion och mindre avfall per konsumerad krona.
Detsamma gäller om vi konsumerar tjänster istället för varor, till exempel går på bio, gym eller
massage i stället för att köpa nya kläder och nya prylar.
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Figur 3. Mängden avfall år 2006 och i fem olika scenarier för år 2030. Scenarierna skiljer sig åt när
det gäller ekonomisk tillväxt, konsumtionsmönster och teknisk utveckling. Mer utförlig beskrivning av
scenarierna finns i rapporten av Dreborg och Tyskeng (2008). Beräkningen av mängden avfall beskrivs
av Sundqvist m.fl. (2010) och av Östblom m.fl.( 2010).

Att uppmanas hålla nere konsumtionens omfattning kan provocera av rakt motsatt anledning.
Men ju mer vi handlar för, desto mer material kommer antagligen att omsättas i samhället.
Pengar vi sparar på att eventuellt handla mindre kläder och mat kommer vi dessutom att ha kvar för
konsumtion senare. Ska vi i längden minska vår konsumtion behöver vi tjäna mindre pengar,
exempelvis genom att gå ner i arbetstid. Det här öppnar upp för nya forskningsfrågor: kan ekonomin
vara hållbar utan tillväxt och utan ständigt ökad konsumtion? Hur påverkar det i så fall den tekniska
utvecklingen och miljön? Dessa frågor har vi dock inte studerat i Hållbar Avfallshantering.

Årliga utsläpp av växthusgaser
(ändring i 1000-tals ton)
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Figur 4. Figuren visar hur utsläppen av växthusgaser kan påverkas om vi genererar fem procent
mindre hushållsavfall. Miljövinsten ligger främst i att produktionen minskar för både jungfruligt (det
vill säga nytt) material och återvunnet material minskar. Källa: Olofsson m.fl. 2004.
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Styrmedel för materialeffektivitet
Det kan vara svårt för myndigheterna att i någon större utsträckning påverka materialeffektiviteten
med styrmedel. Skatter och avgifter som gör det dyrare att behandla avfall verkar inte hjälpa mycket.
Det beror bland annat på att kostnaden för hantering av avfall oftast är mycket liten jämfört med
inköpskostnaderna för material och varor, samt att kostnaden för avfallshanteringen i regel inte
beaktas vid inköpstillfället.

Tabell 1. Strategier för ökad materialeffektivitet. Källa: Ekvall 2008.
Strategi

Exempel

Materialeffektiva processer

Prefabricerat byggande

Materialsnåla produkter och system

Småbilar,
tunna aluminiumburkar

Produkter med lång livslängd
Produkter med hög kvalitet
Reparation av produkter
Återanvändning
Konsumtionsmönster
Uthyrning/samägande
Ändra konsumtionens inriktning
Fundera över konsumtionens omfattning

Lång hållbarhet,
hög funktionalitet,
tidlös design
Produkter som kan plockas isär,
produktion av reservdelar
Inom hemmet,
genom begagnatmarknaden
Bilkooperativ
Tjänster istället för varor,
små, dyra varor
Jobba mindre,
laga kläder,
använda matrester

Styrmedel som påverkar inköpskostnaderna kan vara mer verkningsfulla. Sänkt moms på tjänster och
höjd moms på varor påverkar hushållens konsumtion så att en lite större del av inkomsten läggs på
tjänster. Om momsen på alla tjänster utom transporter sänks till sex procent minskar den totala
mängden avfall med någon procent, vilket motsvarar ett par hundra tusen ton avfall per år. Det är en
stor mängd material, men det är ändå långt ifrån tillräckligt för att bryta trenden med ökande
avfallsmängder. Mer riktade styrmedel som utformas för att stimulera andrahandsmarknaden eller
göra reparationstjänster billigare kan vara effektiva, men mängden avfall som påverkas blir
antagligen ganska liten. Stöd till utveckling av materialsnål teknik kan bidra i längden, men det går
inte att uppskatta med hur mycket. En hög råvaruskatt som gör uttag och användning av icke
förnybara material betydligt dyrare skulle kunna leda till ökad materialeffektivitet i industrin. En
sådan skatt behöver dock utformas noggrant så att den inte får för stor effekt på den svenska
industrins konkurrenskraft. Det här diskuteras vidare i kapitlet Aktörer och organisationer.
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Förbud och krav från myndigheterna kan också påverka materialeffektiviteten och avfallsmängderna
till viss del. Ett förbud mot utdelning av reklam till hushåll som inte uttryckligen tackar ja till detta,
skulle minska mängden pappersavfall från hushållen.
Hur stora mängder avfall vi får bestäms nog ändå framförallt av den ekonomiska utvecklingen, den
tekniska utvecklingen, konsumtionsmönster och medborgarnas val av livsstil. Det är tveksamt om och
hur sådana faktorer kan påverkas med styrmedel eller liknande åtgärder. Här finns behov av fortsatt
forskning.

Publikationer från Hållbar Avfallshantering (se www.hållbaravfallshantering.se)
Dreborg K-H, Tyskeng S. (2008) Framtida förutsättningar för en hållbar avfallshantering
– Övergripande omvärldsscenarier samt referensscenario. TRITA-INFRA-FMS 2008:6.
Samhällsplanering, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
Ekvall T. (2008) Waste prevention: Environmental effects and policy instruments. Nordic Workshop
– Waste Resource Management and Climate Actions, Fredrikstad, Norge, 10:e juni 2008.
Ekvall T, Sahlin J, Sundberg J. (2010) Effects of policy instruments on waste intensities.
Rapport B1939. IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm.
Forsfält T. (2011) Samhällsekonomiska effekter av två styrmedel för minskade avfallsmängder.
Specialstudier nr 26. Konjunkturinstitutet, Stockholm.
Profu (2009) Approximation of marginal cost functions for waste prevention in Sweden – input data
for modeling. Profu AB, Mölndal.
Sjöström M, Östblom G. (2009) Future Waste Scenarios for Sweden Based on a CGE-model.
Working Paper no. 109. Konjunkturinstitutet, Stockholm.
Sundqvist J-O, Stenmarck Å, Ekvall T. (2010) Model for future waste generation. Rapport B1933.
IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm.
Östblom G, Ljunggren Söderman M, Sjöström M. (2010) Analysing Future Waste Generation – Soft
Linking a Model for Waste Management with a CGE-model for Sweden. Working paper no. 118.
Konjunkturinstitutet, Stockholm.

Övrig litteratur
Avfall Sverige (2011) Svensk Avfallshantering. Avfall Sverige, Malmö.
NV (2010) Avfall i Sverige 2008. Rapport 6362. Naturvårdsverket, Stockholm.
Olofsson M, Ekvall T, Studz J, Sundberg J. (2004) Impacts of Swedish waste prevention and the scrap
market equilibrium on greenhouse gas emissions. I Olofsson M. Improving model-based systems
analysis of waste management. Doktorsavhandling, Chalmers tekniska högskola.
16

Avfallshantering
Trots de senaste två decenniernas utveckling av avfallshanteringen, finns det fortfarande
en stor outnyttjad potential i att minska miljöpåverkan av den svenska avfallshanteringen.
Dessutom – ju mer avfall som genereras desto mer effektiv måste hanteringen vara för att den
totala miljöpåverkan inte ska öka. Att utveckla och öka återvinningen av material är viktigt.
Klart är också att det kommer att behövas investeringar i ny behandlingskapacitet för att ta hand
om de ökande avfallsmängderna. Det här innebär stora möjligheter att utveckla avfallshanteringen
i en mer hållbar riktning. Men vilka styrmedel har potential att påverka teknikskiftena åt ett sådant
håll? Och vad skulle det kosta?

Vi genererar avfall varje dag – antingen direkt genom att vi slänger något på vår arbetsplats eller i
vårt hem, eller indirekt genom att vi konsumerar något som gav upphov till avfall när det
producerades. Avfallet kommer från olika källor och har olika egenskaper. Totalt blir mängderna
mycket stora. Komplexiteten som det innebär att anpassa hanteringen efter avfallets egenskaper –
var, när och i vilka mängder avfallet uppstår och vem som genererat det – är en av utmaningarna
med avfallshanteringen. Oftast krävs flera tekniker, från källsortering och insamling till behandling
och efterbehandling, för att kunna utnyttja resurserna i avfallet väl (se figur 5). Idag återvinns relativt
mycket av det svenska avfallet, men ansenliga mängder avfall deponeras fortfarande eller går till
förbränning trots att de är återvinningsbara.

Att analysera och styra avfallshanteringen
I Hållbar Avfallshantering ligger fokus på att hitta styrmedel som kan styra avfallet uppåt i
avfallshierarkin, det vill säga till förebyggande och återvinning. För att lyckas med det krävs bland
annat teknikskiften i avfallshanteringen. Komplexiteten i avfallssystemet gör det dock svårt att
avgöra vilka styrmedel som har potential att påverka teknikskiftena åt rätt håll. Det kan vara svårt att
förutse om ett visst ekonomiskt styrmedel kommer att få den önskade tekniken att bli billigare att
använda jämfört med de tekniker som används idag. Komplexiteten ökar ytterligare av förändringar
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på lång sikt, som till exempel att mängden avfall ökar, att teknikutveckling sker och att priset på
material och energi kan ändras. Vilka kapaciteter behövs för att hantera framtidens svenska
avfallsmängder? Hur påverkar energi- och materialpriserna vilka tekniker som är kostnadseffektiva?
Som ett stöd i att analysera sådana komplexa frågor kan man använda systemtekniska modeller.

Figur 5. Avfallshantering sker genom en kombination av tekniker från källsortering och insamling till
behandling och efterbehandling. Källa: Östblom m.fl. 2010.

I Hållbar Avfallshantering har vi använt den systemtekniska modellen NatWaste för att analysera hur
styrmedel påverkar de ekonomiska förutsättningarna för olika teknikval i hanteringen av det svenska
avfallet (Ljunggren Söderman 2012). Viktigast i den analysen är förhållandet mellan
nettokostnaderna för olika avfallstekniker och hur det förhållandet påverkas av de nya styrmedlen.
Om styrmedlet inte förändrar förhållandet mellan kostnaden för till exempel förbränning och rötning
i tillräcklig utsträckning, fortsätter samma teknik att vara kostnadseffektiv och det ekonomiska
incitamentet för teknikskifte är litet. I ett sådant fall påverkas kostnaden för att hantera avfallet, men
inte den kostnadseffektiva teknikmixen. Förutom förhållandet mellan avfallsteknikernas
nettokostnader och -intäkter, beror analysens resultat också på vilka tekniska alternativ vi valt att
inkludera, och på den tekniska prestandan hos dessa.
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I Hållbar Avfallshantering används dessutom ett antal framtidsscenarier som omfattar bland annat
ekonomisk tillväxt, råvarupriser, pris på arbetskraft och utsläppsrätter. De påverkar både hur mycket
avfall som ska hanteras och kostnaderna för hanteringen.

Kapaciteten behöver antagligen öka
Kapaciteten för hantering av svenskt avfall kommer med all sannolikhet att behöva öka. Det är
osäkert i vilken takt avfallsmängderna kommer att öka, men kapaciteten behöver naturligtvis
anpassas därefter. I alla våra scenarier är avfallsmängderna större år 2030 än 2006. I vissa scenarier
är ökningen blygsam men som mest är de nästan dubbelt så stora, vilket innebär att en nästan
fördubblad kapacitet behövs. Det är viktigt att ta tillvara på möjligheten att utveckla hanteringen av
det svenska avfallet i en mer hållbar riktning genom de stora investeringar i ny kapacitet som i så fall
kommer att behövas.

Energiutvinning eller materialåtervinning?
För de avfallsslag där valet står mellan energiutvinning genom förbränning och materialåtervinning,
visar våra analyser att energiutvinning oftast är den kostnadseffektiva tekniken för avfallsystemets
aktörer, det vill säga om man inte tar hänsyn till miljöpåverkan och andra kostnader för samhället
som helhet. Det är inte särskilt förvånande – energiutvinning genom förbränning ger jämförelsevis
höga intäkter och kräver mindre grad av förbehandling i form av sortering vid källan eller i särskild
anläggning, och kostnaderna för insamling är ofta lägre. Materialåtervinning innebär högre kostnader
för insamling av materialet och återvinningsprocessen. Mycket av dagens materialåtervinning styrs
därför av olika former av policyåtgärder, som exempelvis producentansvaret, och inte av rena
ekonomiska drivkrafter.
Även på längre sikt visar vår analys att energiutvinning är kostnadseffektivt. Priset på både jungfruligt
och återvunnet material kan öka, men eftersom samma sak gäller priset på utvunnen energi,
förändras inte förhållandet tillräckligt mycket mellan dessa två för att materialåtervinning ska ta över
som den kostnadseffektiva tekniken.
Däremot ger materialåtervinning oftast lägre miljöpåverkan än energiutvinning genom förbränning,
vilket visats tidigare i andra studier och nu även i Hållbar Avfallshanterings analys av miljöpåverkan
(se avsnittet Miljöpåverkan). Vilket som är det samhällsekonomiskt effektiva teknikvalet, där både
företagsekonomiska kostnader och kostnader för miljöpåverkan bör ingå, beror därför på hur högt
kostnaderna för miljöpåverkan värderas.

Energi via förbränning eller rötning?
För sådant organiskt avfall, där valet står mellan energiutvinning genom förbränning och biologisk
behandling genom rötning eller kompostering, visar våra analyser att energiutvinning oftast är den
kostnadseffektiva tekniken för avfallssystemets aktörer. Biologisk behandling innebär ofta högre
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kostnader för insamling av materialet, och de sammanlagda intäkterna för kompost, rötrest och
biogas är också lägre än intäkterna för värme och el från energiutvinning.
Används biogasen från rötningen som drivmedel ger det däremot oftast lägre miljöpåverkan än
energiutvinning genom förbränning. Det har visats tidigare i andra studier och nu även i Hållbar
Avfallshanterings analys av miljöpåverkan. Vilket som är det samhällsekonomiskt effektiva
teknikvalet beror därför även här på hur högt kostnaderna för miljöpåverkan värderas.
Förbränning med kraftvärmeproduktion är mer resurseffektivt och bättre för miljön i jämförelse med
förbränning med hetvattenproduktion. Resultaten från NatWaste tyder på att det också är
kostnadseffektivt. Då behövs inga kraftfulla styrmedel för att främja kraftvärme i
avfallsförbränningen.

Juridiska styrmedel
Ett av de styrmedel som analyserats med hjälp av NatWaste påverkar den kostnadseffektiva
teknikmixen kraftigt – krav på återvinning av återvinningsbart avfall. Det är ett tvingande styrmedel
som tydligt styr bort från förbränning och deponering till materialåtervinning och biologisk
behandling. Vad teknikskiftet som krävs för att uppfylla det kravet kostar, beror på hur strikt
‟återvinningsbart avfall” definieras. Om papper, kartong, plast, glas, metall och gummi omfattas,
vilket motsvarar 2,7 miljoner ton avfall per år, ökar de direkta årliga kostnaderna i storleksordningen
7-10 miljarder kronor (Ambell m.fl. 2010). Den potentiella minskningen i kostnader för miljöpåverkan
kan vara i samma storleksordning eller till och med större, beroende på hur miljön värderas. Med
andra ord kan en sådan förändring vara samhällsekonomiskt lönsam.
Flera av de styrmedelsförslag som analyserats med NatWaste ger inga ekonomiska incitament till
teknikskiften, eller endast till mindre skiften. Det beror på flera faktorer, enskilt eller i kombination.
Det kan vara att den nivån på styrmedlen i våra analyser är för låg för att påverka, att många
avfallsslag inte berörs av styrmedlen, oavsett nivå, och att analysen inkluderar många, men inte alla,
varianter av teknikskiften som är möjliga. Exempelvis kan en betydligt högre nivå på klimatskatten ge
ekonomiska incitament att sortera ut fossilt material för materialåtervinning. Ett styrmedel med
fokus på att främja biogasproduktion kan vara ytterligare en möjlighet.
Andra förändringar som kan styra avfallshanteringen uppåt i avfallshierarkin är högre intäkter för
återvunnet material, rötrest och kompost. Teknikutveckling som ger lägre kostnader för
materialåtervinning och rötning skulle också kunna påverka vilka teknikval som blir kostnadseffektiva
i framtiden. Det skulle kunna åstadkommas genom specifika satsningar på att vidareutveckla dessa
än så länge mindre etablerade tekniker.
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Miljöpåverkan
Det finns många styrmedel som kan bidra till minskad miljöpåverkan genom ökad återvinning
och i viss mån även till minskade avfallsmängder. Bland de styrmedel som vi har studerat med
livscykelanalys kan krav på återvinning av återvinningsbara material och införandet av viktbaserad
avfallstaxa ha stor effekt. Vilken nytta den viktbaserade taxan har för miljön beror dock på hur
människorna reagerar på att betala för varje kilo osorterat avfall.
Avfallshanteringen påverkar miljön genom utsläpp från avfallssystemets processer och genom
förbrukning av elenergi, bränslen och andra insatsvaror. Men minst lika viktigt är att
avfallshanteringen också ger miljövinster genom att producera material, värme, elenergi och
näringsämnen som minskar miljöpåverkan i andra sektorer – energisystemet, materialproduktionen
och jordbruket. Eftersom miljövinsterna ofta är större än avfallsystemets egen miljöbelastning, ger
avfallshanteringen som helhet en miljövinst (se inledningskapitlet och figur 1). För att kunna ta
hänsyn till de viktigaste miljöaspekterna är det bra att utgå från ett livscykelperspektiv när
avfallshanteringen planeras och utformas.
I Hållbar Avfallshantering har vi utvecklat en modell med livscykelperspektiv, SWEA, för att kunna
bedöma hur olika avfallspolitiska styrmedel påverkar miljön. Att på det sättet göra en
miljöutvärdering av nya politiska styrmedel säkerställer att de verkligen bidrar till en mer hållbar
avfallshantering.
Våra miljöbedömningar av de olika styrmedlen bygger på resultat från modellerna EMEC och
NatWaste om hur styrmedlen påverkar avfallsflödenas storlek och själva avfallshanteringen.
För varje styrmedel har vi sedan jämfört avfallssystemets miljöpåverkan med ett nollalternativ, det
vill säga med hur systemet skulle se ut om styrmedlet inte infördes. För styrmedel som syftar till att
förebygga avfall, som skatt på råvaror, viktbaserad avfallstaxa och ändrade momsregler, räknade vi
även med hur miljöbelastningen från produktionen av material skulle påverkas av att mindre
material behöver produceras.

Att förebygga är bättre än att återvinna
Resultaten visar att flera av de studerade politiska styrmedlen kan ha positiva effekter på miljön.
Ett exempel är införandet av en viktbaserad avfallstaxa som – förutsatt att den får folk att källsortera
i större utsträckning – leder till att avfallshanteringen som helhet gör ännu mer nytta för miljön.
När det gäller klimatpåverkan kan miljövinsten öka med 25 procent.
Om den viktbaserade avfallstaxan istället får hushållen att generera mindre avfall totalt sett, får
avfallssystemet mindre att hantera och både materialåtervinning och avfallsförbränning gör då
mindre nytta för klimatet. Å andra sidan minskar utsläppen av klimatgaser från produktionen av
material ännu mer. Totalt sett ökar vinsten i klimatgaser med upp till 90 procent, jämfört med
avfallshanteringen i nollalternativet (se figur 6). Det här bekräftar regeln att det är bättre för miljön
att förebygga avfall än att återvinna det.
22

Mton CO2-ekvivalenter / år

Viktbaserad avfallstaxa minskar också utsläppen av andra föroreningar, liksom användningen av ickeförnybara resurser. De positiva miljöeffekterna kan däremot utebli om styrmedlet leder till att den
illegala avfallshanteringen ökar.

Utan viktbaserad
avfallstaxa

Viktbaserad avfallstaxa Viktbaserad avfallstaxa
=> förebyggt avfall
=> ökad återvinning
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Figur 6. Klimatpåverkan från avfallssystemet i ett nollalternativ och med en viktbaserad avfallstaxa
som leder till ökad återvinning eller till förebyggande av avfall.

I ett kompletterandeprojekt studerade Ambell m.fl. (2010) vilka miljöfördelar en dramatisk ökning av
materialåtervinningen skulle ha. Resultatet visar att starkare styrmedel, som exempelvis krav på att
allt återvinningsbart material ska återvinnas, kan ha en mycket positiv inverkan på miljön.
En skatt på råvaror och förändrade momsregler är andra styrmedel som kan ge miljövinster, enligt
modellernas resultat, men effekterna är inte lika stora för de varianter av dessa styrmedel som vi
studerat. Även den skatt på avfallsförbränning som vi studerat väntas ge en positiv men begränsad
miljönytta. Det finns alltså politiska styrmedel som är fördelaktiga för miljön om de införs. Effekterna
av några av dem är ganska begränsade vilket tyder på att tuffare styrmedel krävs om man vill
åstadkomma mer betydande förändringar. Ett sådant starkare politiskt instrument är att införa krav
på återvinning för allt återvinningsbart material.

Ett avfallssystem som fungerar optimalt
Våra studier visar att avfallsförbränning och materialåtervinning är betydelsefulla komponenter i
avfallssystemet. Att öka återvinningen, speciellt av metaller och textilier, bidrar väsentligt till positiva
miljöeffekter. Ibland kan en förbehandling av avfallet leda till att man kan använda en miljömässigt
bättre återvinning.
Avfallsförbränning kan sägas vara positiv för miljön eftersom energin som erhålls kan användas för
att producera värme och el, men förbränningen har också negativa effekter genom de gasutsläpp
som bildas, exempelvis vid förbränningen av plast. Vad gäller plaster kan därför deponering och
förvaring vara bättre än vad förbränning är sett till utsläppen av växthusgaser.
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Baserat på resultaten från Hållbar Avfallshantering och närliggande projekt kan vi beskriva ett
optimalt avfallshanteringsystem som minskar utsläppen av växthusgaser. Det omfattar dels åtgärder
för att förebygga avfall, dels innebär det en nära grad avmaterialåtervinning nära det som är tekniskt
maximalt möjligt. I ett sådant system samlas biologiskt avfall in separat och behandlas med rötning.
Biogasen som erhålls används som bränsle för fordon. Avfallsförbränning kan användas särskilt för
avfall som betraktas som biobränsle. Förbränning kan också användas för material som innehåller
farliga kemikalier och därför inte bör återvinnas. Förbränningen bör ske i kombinerade värme-och
kraftverk för att producera både värme och el. Deponering används endast för material som inte kan
hanteras på något annat sätt och för plaster, som inte bryts ner biologiskt och som inte heller kan
återvinnas.
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Vanor och beteenden
Människor har oftast en grundläggande positiv attityd till källsortering. Men för att göra
avfallssystemet mer hållbart ur ett vardagsperspektiv är det viktigt att minska osäkerheten kring
hanteringen och öka motivationen att bidra. Trots att många är positivt inställda till att källsortera
och vill bidra till en god miljö så finns det också tydliga, om än individuellt varierande, gränser
för hur mycket folk är beredda att anstränga sig. Därför behöver det vara lätt att göra rätt.

Två delprojekt inom Hållbar Avfallshantering har haft människors vanor och beteenden i fokus.
I det ena fallet har vi ur ett psykologiskt perspektiv undersökt hur människor tar till sig
miljöinformation och utifrån det diskuterat utvecklingsmöjligheter ur ett vardagsperspektiv.
I det andra fallet har vi ur ett kulturvetenskapligt perspektiv undersökt vad människor tänker
om avfallshantering och vad de faktiskt gör.

Källsortering i vardagen
De intervjuer vi gjort visar att människor upplever en brist på helhetslösningar för den dagliga
avfallshanteringen och källsorteringen. Många pekar på att köket inte utformats för att underlätta
källsortering. Där uppstår dessutom matrester vars kladdighet och lukt anses vara problem – inte
bara för egen del utan även i förhållande till grannar och gemensamma utrymmen. Ytterligare ett
problem är följaktligen gnisslande socialt samspel kring avfall och avfallsutrymmen, till exempel
mellan grannar och kollegor. Det gäller även uppfattningar kring hur grovsopor, förpackningar med
mera ska hanteras. Reglerna för vad som ska slängas var tolkas olika, liksom nivån för den
noggrannhet och arbetsinsats som bör ägnas hanteringen. Det här hänger i sin tur samman med att
det råder osäkerhet kring vilka inblandade personer som bör göra vad. I hemmen handlar detta ofta
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om fördelningen av ansvar i förhållande till fastighetsvärdar, renhållningsarbetare respektive
kommunen. På arbetsplatserna handlar det även om fördelningen mellan personalkategorier med
olika stort, men ofta oklart, avfallsansvar. Slutligen skapar det problem att den övergripande
ansvarsfördelningen mellan offentliga och kommersiella aktörer tolkas på olika sätt.
Trots problemen fann vi i våra intervjuer och enkät en grundläggande positiv attityd till källsortering.
Hos många visar sig detta som en strävan att genom källsorteringen bidra till en god miljö. Märkbara
skillnader i den inställningen verkar hänga samman med graden av anonymitet i bostadsområden.
Avfallsbeteendet blir bättre när man har ett mer personligt förhållande till grannar, hyresvärdar och
bostadsföreningar.
Att sortera efter material faller sig mer logiskt för de flesta än att sortera efter förpackningar.
Förpackningar som är gjorda av svårbestämbart eller blandat material upplevs som problematiska.
Detsamma gäller material som ska sorteras som restavfall, till exempel porslin och frigolit. Att det
finns material som inte går att återvinna minskar ofta känslan av tillfredsställelse med den egna
sorteringsinsatsen.
Sammantaget kan attityden till källsortering beskrivas på en skala med nöjd i den änden och osäker i
den andra. Tillfredsställelse, det vill säga att vara nöjd, anknyter till källsortering som en meningsfull
handling som är bra för miljön. Osäkerhet å andra sidan uppstår av flera olika orsaker. Man kan
formulera osäkerheten i form av frågor som upplevs som obesvarade: Vad sker med avfallet när jag
lämnat det ifrån mig? Ska jag lämna hela förpackningar till återvinning eller främst tänka på material,
även när dessa är svårbestämbara eller blandade? Är det mödan värt att sortera om vissa personer
eller grupper inte sorterar tillräckligt bra? Varför skiljer sig symboler, begrepp, avfallsfraktioner och
beteckningar sig åt mellan olika platser och sammanhang?

Källsortering på jobbet
Hur sophanteringen organiseras på olika arbetsplatser skiljer sig åt, även mellan liknande
arbetsplatser. Det visar våra studier på vård-, bygg- och kontorsarbetsplatser i Stockholmsområdet.
Vem som skapar avfall genom sina arbetsuppgifter, vem som sorterar det, samt hur ansvaret för olika
steg i avfallshanteringen ser ut, verkar endast undantagsvis bli föremål för intern diskussion och
förändring. Det är också ofta oklart i vilken utsträckning det är upp till individen själv att ta ansvar för
avfallshanteringen på sin arbetsplats. Balansen mellan att vara regelstyrd respektive självständig när
det gäller avfallshanteringen i sin yrkesroll visar sig ha betydelse i detta sammanhang.
På sjukhus och byggarbetsplatser är de som i praktiken ansvarar för källsorteringsuppgiften inte
chefer utan "ombud" eller "ansvariga" och två slags problem visar sig när det gäller deras uppdrag.
Det ena är att de saknar befogenheter att fatta nya beslut och genomföra dessa. Rollen begränsas
ofta till att följa givna riktlinjer. Giltigheten i deras ansvar är alltså osäker. Som miljöombud och
platsansvariga kan de inte alltid leva upp till rollen som garanter för en hållbar avfallshantering på
arbetsplatsen. Det andra problemet är att de lokala ombuden ofta saknar faktaunderlag som visar att
de riktlinjer de följer och den praktik som utövas verkligen är det bästa alternativet ur miljösynpunkt.
När det gäller människors avfallshantering hemma respektive på jobbet finns två olika
förhållningssätt. Det ena är att försöka tillämpa sin kunskap och sina vanor på ett liknande sätt på
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jobbet och privat, det andra är att iaktta gränser och upprätthålla skillnader mellan hur man gör i sina
två vardagliga miljöer. Här förefaller det som om de med ett starkt engagemang i källsortering vill
åstadkomma lika bra källsortering och avfallsminimering på jobbet som hemma, medan personer
med mer distanserade förhållningssätt passivt accepterar att det är olika hög grad av tillvaratagande
och källsortering hemma jämfört med på jobbet.
På arbetsplatserna observerades att vissa stora fraktioner inte materialåtervinns. Brännbart avfall
utgör till exempel en stor andel på de undersökta bygg- och vårdarbetsplatserna. På
vårdinrättningarna kallas det avfall som går till förbränning för hushållsavfall. Det består till stor del
av hygien- och vårdmaterial, som engångsprodukter som varit i kontakt med patienter eller använts i
städning eller annat rutinmässigt arbete. På byggarbetsplatserna kallas restkategorin som går till
förbränning allmänt för PTP – plast, trä, papper. Virke som används för ställningar och tillfälliga
konstruktioner snarare än som byggmaterial utgör en stor andel av PTP. Eftersom avfallsmängderna
inte är så stora på kontor så utgör det hushållslika, privat alstrade avfallet som livsmedel och deras
förpackningar, tidningar med mera, en relativt stor andel. Betydelsen av hushållslikt avfall verkar
underskattas på kontorsarbetsplatserna, på motsvarande sätt som det blandade avfall som går till
förbränning underskattas på vård- och byggarbetsplatserna. Det finns alltså på alla dessa typer av
arbetsplatser en tendens att betrakta de fraktioner som går till förbränning som oviktiga.
Även när det gäller avfallet på arbetsplatser är förtroendet för att det hanteras korrekt ur
miljösynpunkt, samt att det är lätt och bekvämt att göra rätt, viktiga förutsättningar. Men här finns
också organisations- och branschspecifika rekommendationer att ge. Vård- och byggarbetsplatser
förefaller väl organiserade när det gäller avfall. Regler och rutiner är detaljerade och strikta och de
personalkategorier som hanterar avfall är ofta väl insatta och motiverade. Men efterlevnaden verkar
ändå vara bättre inom vården än på byggena. Det beror bland annat på att vårdinrättningarna ligger
där de ligger medan byggen hela tiden etableras på nya platser och ofta med många inblandade
företag som underleverantörer. Det är därför svårare på byggarbetsplatserna att nå optimala rutiner
och praktiska lösningar. Båda typerna av arbetsplatser har stora andelar blandat avfall som går till
förbränning. För vårdinrättningarna skulle avfallshanteringen kunna förbättras med hjälp av
förändrade regler, organisation och avfallsdefinitioner i kombination med någon form av ekonomiska
styrmedel som gör att återanvändningsbara material och ökad källsortering inte blir dyrare. På
byggen behövs också denna typ av åtgärder men där behöver man dessutom hantera rörligheten och
underleverantörskedjan. Det vore också önskvärt med andrahandsmarknader för till exempel
spillvirke från byggen.
Ovanstående resonemang innebär att avfallsmängderna skulle kunna minskas: mindre andel
engångsprodukter inom vården, bättre återanvändning av virke inom byggsektorn. Dessutom skulle
materialåtervinningen kunna ökas av exempelvis plast, trä, isolering och gips från byggen samt plast
från sjukhus.
Kontorsarbetsplatserna har inte kommit lika långt som vård- och byggsektorn när det gäller att
organisera avfallshanteringen. Här finns utrymme för en förbättrad organisation och strängare krav
för att öka andelen sorterat avfall.
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Information som styrmedel
Socialpsykologiska och miljöpsykologiska studier visar att masskommunikation av information har
svårt att nå fram till den avsedda mottagaren. Även när informationen når fram är det endast en
bråkdel av den som beaktas. En orsak är att mottagaren kan välja att inte ta till sig informationen, en
annan är att det är svårt för avsändaren att rikta informationen tillräckligt väl. Dessutom har
informationen oftast mycket liten effekt på beteendet. Om information ska ha genomslag och få
effekt måste den därför utformas noggrant och kombineras med andra åtgärder eller styrmedel.
Miljöinriktad information har i hög grad syftat till att öka kunskapen hos människor, med tanken att
brist på kunskap ligger till grund för att inte sopsortera. Men forskning visar att en ökad kunskap i sig
inte räcker för att förändra ett beteende, även om viss kunskap är en förutsättning för att utföra det.
Information som lyfter fram den moraliska innebörden i att agera miljövänligt och som aktiverar
personliga och sociala normer kan ha större effekt på beteendet.
En annan, något felaktig, föreställning är att mottagaren är passiv och villig att uppmärksamma och
att ta till sig information. I verkligheten har alla människor sin unika uppsättning av förförståelse,
kunskap, perceptionsförmåga, motivation och uppmärksamhet. Mottagaren kan vara någon som är
skeptisk till budskapet, ivrig att lära sig något nytt, passiv och uttråkad, ointresserad eller oerfaren
inom området.
Människor i allmänhet är olika vad gäller vilka värden, mål och levnadsprinciper som är viktiga för
dem. På samma sätt är människor inom samma hushåll olika. En och samma information är därför
sällan relevant för alla typer av hushåll, eller ens för alla personer inom samma hushåll.
Informationen bör anpassas till målgruppen och utformas så att den överensstämmer med
individernas värden och mål. Det är också viktigt att informationen betonar att den enskilda
individens insats gör skillnad. Annars finns det en risk för att den egna insatsen avfärdas som onödig
och då avstår majoriteten från att agera.
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Information och beteende
Att gå från en etablerad vana till att etablera en ny vana är oftast något som sker i flera steg. Man
kan se det som en beteendekedja och beroende på var man befinner sig i denna behövs olika typer
av information. I början av en förändring behövs information som uppmärksammar det nuvarande
beteendet. När personen blivit uppmärksam på det behövs istället information om alternativa
beteenden och vilka positiva effekter de för med sig. Därefter kan moraliska aspekter, vad man bör
göra för att erhålla andras gillande, bidra till att personen prövar det nya beteendet. Slutligen kan
information som påvisar vad andra gör användas för att beteendet ska bli varaktigt; att få stöd för sitt
nya beteende via en gemensam idé med andra om vad som är korrekt beteende.
Exempel på information som syftar till att uppmärksamma är ‟här kan man sopsortera”. Information
om de positiva effekterna av det nya beteendet kan uttryckas ‟när du sopsorterar sparar du på
jordens resurser” eller ‟om du sopsorterar bidrar du till att bevara jordens resurser”. Information
med ett moraliskt budskap finns i ‟tänk på var du slänger dina sopor”.
I våra studier har vi undersökt huruvida attityder, kunskap och normer kan förklara graden av olika
typer av källsorteringsbeteenden. En viktig slutsats är att källsortering inte är ett enda beteende,
utan flera olika beteenden. Varje typ av beteende kräver sin insats och information. Att sortera ut
papper, kartong och glas upplever folk sällan som en stor uppoffring. Dessa fraktioner är också de
som är vanligast att hushållen källsorterar. Att sortera ut organiskt avfall eller olika plaster är
däremot något som många upplever som besvärligt och det utförs också mer sällan.
Tyvärr visar miljöpsykologisk forskning att positiva attityder gentemot miljön i allmänhet i många
situationer har svaga samband med miljövänliga handlingar. Det är oklart om glappet beror på att
personer saknar kunskap eller om det återspeglar att starkt positiva attityder gentemot miljöfrågor
inte skulle sporra individen att utveckla sina kunskaper.
Om ett beteende upplevs som lätt, kan positiva attityder gentemot källsortering bidra till att man
utför beteendet. Det är dock inte det enda som krävs. För att få människor att göra något som
innebär en uppoffring, som inte har en omedelbar belöning till en själv, så krävs det inte bara att det
är relativt lätt att utföra utan också att individen är motiverad, är medveten om de negativa
konsekvenserna om beteendet inte utförs, har en uppfattning om att det är till nytta, att det är
effektivt, att andra i ens omgivning gör det, samt att individen också har positiva attityder gentemot
beteendet.
För beteenden som upplevs som svåra har positiva attityder mindre betydelse. Det har konstaterats
att brist på kunskap är ett av de största hindren för källsortering bland de människor som faktiskt har
positiva attityder gentemot miljö, men ändå inte lyckas sortera. För att få till stånd beteenden som
upplevs som svåra är det därför viktigt med så kallad procedurkunskap – det vill säga en inlärd
förmåga att utföra handlingarna. Det är också viktigt att individen upplever en personlig förpliktelse
att vara miljövänlig och källsortera.
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Information som fungerar!
Ett sätt att nå fram är att använda sig av personlig kommunikation i form av ‟sop-coacher” eller
‟sopklubbar” genom vilka hushållen får chans att ställa relevanta frågor. Ett annat viktigt och
underskattat sätt att kommunicera, är att anspela på sociala normer exempelvis ‟alla vi i
bostadsrättsföreningen källsorterar”. Det tilltalar individens vilja att tillhöra gruppen och göra som
alla andra i syfte att bli accepterad och omtyckt. Ett tredje sätt är att se till att informationen är
lättillgänglig, otvetydig, och att den har ett högt instruktionsvärde. Efter att ha mött ett budskap eller
läst en text ska folk enkelt förstå vad de ska göra och hur.
Man ska också komma ihåg att den status som mottagaren tillmäter avsändaren påverkar hur
relevant informationen upplevs vara. Experter, personer som målgruppen identifierar sig med eller
som har ett kändisskap, har hög status, vilket kan få mottagarna både att uppmärksamma och ta till
sig informationen. Att införa miljöcertifieringssystem på arbetsplatser visade sig vara motiverande
för att börja, eller öka, sin källsortering även hemma. Detta givet att man var medveten om att
arbetsplatsen var miljöcertifierad.
Slutligen kan det vara klokt att koppla information om avfallsförebyggande till andra värden än
miljön, som ekonomiska värden och livsstilsvärden. Forskning visar att val av exempelvis mat styrs
främst av pris, kvalitet och smak, inte huruvida den är miljövänlig.

Politiska styrmedel från ett psykologiskt och etnologiskt perspektiv
Forskningen inom Hållbar Avfallshantering har inneburit nya arbetsmetoder för forskarna – varken
inom psykologi eller inom etnologi brukar man förutsäga hur politiska styrmedel påverkar människor.
Vanligtvis arbetar man istället med att beskriva hur människor upplever de styrande effekter som
redan finns. Nytt i arbetssättet är också att utvärdera styrmedlen i olika framtidsscenarier. Både
scenarierna och de styrmedel vi utvärderat omnämns i det inledande kapitlet. Där finns också
hänvisningar till rapporter där de beskrivs i detalj.
De viktigaste slutsatserna från denna del av utvärderingen är följande:
Information är viktigt, men ska främst användas i kombination med andra styrmedel. Informationen
bör utformas så att den är anpassad för olika grupper, hellre än massutskick och glättiga kampanjer.
Den ska både upplysa om effekter och konsekvenser och beskriva hur folk ska göra. Information är
viktig i samtliga scenarier, men särskilt i de två som målar upp en tydlig politisk styrning mot
hållbarhet. I dessa antas en högre grad av individuell och social delaktighet och ansvarstagande,
vilket i sin tur bör ge större mottaglighet för, och användbarhet av, relevant kunskap och
information. Vad gäller företag och verksamheter bör informationsstyrmedlen nedan utformas på
olika sätt beroende på om de riktas till ledning eller till anställda.
Styrmedlet ‟Reklam, ja tack” svarar direkt mot en efterfrågan hos många hushåll att slippa oönskad
reklam, vilket skulle göra bestämmelsen och principen bakom den lätt att förstå för hushållen.
‟Reklam, ja tack” verkar enligt det resonemanget vara mest effektivt i en framtid som motsvarar de
så kallade hållbara scenarierna. Det bedöms verksamt även i scenariot ‟regional marknad” eftersom
det då är större tryck på verksamheterna att föra ut sitt budskap.
31

Negativ kemikaliemärkning kan vara ett effektivt styrmedel, och framförallt effektivare än positiv
märkning. Det beror på att människor vanligen inte tänker sig att farliga kemikalier kan ingå i
produkter som till exempel leksaker, kläder eller husgeråd för matlagning. Att människor är måna om
sin hälsa kan därför vara mer utslagsgivande med en negativ produktmärkning än med en positiv.
Negativ kemikaliemärkning bedöms vara effektivt i alla scenarier.
När det gäller viktbaserad avfallstaxa så kan nivån på den rörliga delen av taxan påverka styrmedlets
genomslagskraft. Även förhållanden som vilken uppmärksamhet förändringen eventuellt får till
exempel via media, samt den eventuella kopplingen till andra åtgärder, som till exempel sådana som
underlättar källsortering, kommer att påverka styrmedlets genomslagskraft. Viktbaserad avfallstaxa
bedöms fungera bäst i de marknadsdrivna scenarierna där individen har ett stort eget ansvar. I de
hållbara scenarierna kan styrmedlet komma att upplevas mer negativt eftersom medborgarna
förväntas uppleva att staten i hög grad tar, och bör ta, ansvar för att mängden restavfall hålls låg och
får små miljöeffekter. Då blir en ‟straffskatt” på avfall inte så välmotiverad.
Utvecklade insamlingssystem bedöms leda till ökad källsortering i alla scenarier. Det gäller både
ökad fastighetsnära insamling och insamling i materialströmmar.
En miljödifferentierad avfallstaxa innebär att människor som källsorterar får betala en lägre taxa än
de som inte gör det. Den kan, om den är rätt kommunicerad, vara ett kraftfullt styrmedel. Då kan
taxan och dess effekter på människor motsvara såväl vad vi skriver om viktbaserad taxa och om
utvecklade insamlingssystem ovan. Differentierad taxa skulle i bästa fall kunna fungera som en
hopkoppling av dessa två styrmedel, vilket skulle vara särskilt effektivt i en marknadsstyrd framtid.

Motiverad och nöjd eller ointresserad och osäker?
För att göra avfallssystemet mer hållbart är det viktigt att minska osäkerheten kring
avfallshanteringen och öka motivationen att bidra. Individer och grupper som försöker agera i linje
med föreställningar om vad som är nödvändigt eller bra för miljön kan stärkas av åtgärder som
underlättar sådana sätt att agera i vardagen. Det är då också viktigt att kunskapen om hur avfallet tas
omhand och vilka konsekvenserna är för miljön är samstämmig mellan människor i vardagen och de
som råder över avfallssystemet. För att människor ska känna sig nöjda med sin insats behöver de
veta att det som de upplever vara stora, och för miljön viktiga kategorier av avfall, tas omhand på
rätt sätt. Och människor upplever, enligt våra undersökningar, att det är samhället, snarare än
avfallsentreprenörerna, materialbolagen eller andra berörda företag, som är den yttersta garanten
för att avfallet tas omhand på rätt sätt. Därför kan statlig och kommunal lagstiftning och tillsyn vara
mer effektivt än ekonomiska styrmedel och marknadsmekanismer för att upprätthålla förtroende
och motivation, åtminstone under samhällsförhållanden som liknar dagens.
Det är för att resultatet ska bli så bra som möjligt för miljön som folk vill bidra med sin egen
källsorteringsinsats. Då behöver de veta att det är miljöaspekten som kommer i första hand när
soporna slutligen tas om hand, nyttiggörs och återförs till naturen eller samhället. På så vis kan
förtroendet för avfallssystemet, och motivationen att bidra, upprätthållas.
Men trots att många sätter miljön främst när det gäller sopor så finns det tydliga, om än individuellt
varierande, gränser för hur mycket folk är beredda att anstränga sig. Därför behöver det vara lätt att
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göra rätt. Det räcker alltså inte med att myndigheter kan garantera att avfallssystemet är
miljövänligt. Systemet behöver dessutom göras användarvänligt. ‟Gör-det-åt-mig” kan i praktiken
vara mer efterfrågat än ‟gör-det-själv”. För avfallsaktörer och varuproducenter bör därför
tillrättaläggande och förenkling vara överordnade principer.
Resurssnåla och miljöanpassade sätt att hantera varor och avfall bör göras billigare och mer
lättillgängliga än resurskrävande och mer miljöskadliga sätt. En sådan utveckling kräver inte alltid
detaljkunskap och personligt engagemang från enskilda individer och hushåll. Snarare kan man
föreställa sig att utvecklingen äger rum i form av ett samspel mellan företag, beslutsfattare och
myndigheter – inklusive internationella organ som EU.
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Aktörer och organisationer
Om ett styrmedel kan införas och vilken effekt det får beror på vilken aktör det påverkar och
på vilka sätt den aktören kan reagera. För att vara effektivt bör ett styrmedel träffa aktörer som
har kontroll över det som styrmedlet ska påverka, vare sig det är avfallsmängden, avfallets
farlighet, graden av källsortering eller något annat.

Styrmedel som syftar till att förebygga avfall eller öka materialåtervinningen kan vara mer eller
mindre svåra att genomföra politiskt. De kan påverka många olika slags aktörer, och därmed möta
motstånd från olika håll – från avfallsbolag, hushåll, materialproducenter, eller andra.
Vilken effekt ett styrmedel får beror också på vilka aktörer de påverkar. En del av dessa kan ändra sin
verksamhet som svar på styrmedlet. Då har införandet av styrmedlet den avsedda, styrande effekten.
Andra aktörer kan inte göra mycket åt saken, de kanske flyttar utomlands eller konkurreras ut av
internationella företag när verksamheten i Sverige fördyras. Då leder styrmedlet inte till ökad
hållbarhet.
I Hållbar Avfallshantering har vi gjort intressentanalys för att analysera effektiviteten hos tre
styrmedel: klimatskatt på avfallsförbränning, råvaruskatt, och viktbaserad avfallstaxa (Ekvall m.fl.
2012).

Klimatskatt på förbränning av avfall
Den klimatskatt som vi har studerat betalas av dem som driver anläggningar där plastavfall och
liknande fossila material eldas (se Bisaillon m.fl. 2009). Skatten är mycket lägre för de anläggningar
som producerar både elenergi och värme och ger därför ägarna till
avfallsförbränningsanläggningarna ett direkt incitament för samproduktion av el och värme. Då
utnyttjas energin i avfallet mer effektivt. På detta sätt styr klimatskatten rätt aktör åt rätt håll. På sikt
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kommer alla avfallsförbränningsanläggningar i Sverige dock sannolikt att samproducera el och värme
även utan denna skatt (se kapitlet Avfallshantering).
En klimatskatt kan också införas för att minska avfallsförbränningen och öka materialåtervinningen,
särskilt av plast. Men effekten är oklar, åtminstone med dagens system och teknik. Det är inte ägarna
till avfallsförbränningsanläggningarna som avgör hur mycket plast som återvinns utan det bestäms av
hushåll och verksamheter som väljer att källsortera eller inte källsortera. Med mer teknisk utveckling
kan det bli möjligt för förbrännarna att mäta plastinnehållet i varje leverans av avfall, ta extra betalt
för att ta emot plastavfallet och därmed ge ett större incitament till källsortering. Det kan också bli
möjligt för förbrännarna att själva sortera ut plasten ur det avfall de får levererat. Sådana lösningar är
mer sannolika i framtida scenarier med snabb teknisk utveckling.
Det avfallsförbrännarna kan göra med dagens system och teknik är att försöka få folk att källsortera
mer. När anläggningarna ägs av kommuner kan de göra källsorteringen lättare genom att exempelvis
erbjuda fastighetsnära insamling eller andra förbättringar i insamlingssystemet. Andra sätt att
påverka källsorteringen kan vara med informationskampanjer, som till exempel genom den
nationella intresseorganisationen Avfall Sverige. Effekterna av sådana åtgärder är dock oklara.
I framtiden kan teknisk utveckling göra det möjligt för avfallsförbränningsanläggningarna att debitera
företag för varje kilo plastavfall de levererar. Detta skulle ge företagen, men inte hushållen, ett tydligt
incitament för att öka källsorteringen av plastavfall.
Teknisk utveckling kan också göra det rimligt att sortera ut plasten från blandat avfall efter
insamlingen. Klimatskatten ger i det läget ett direkt incitament till avfallsförbrännarna att införa eller
förbättra en sådan eftersortering.
Allt som allt finns det en uppenbar risk att modeller som inte tar hänsyn till vilka aktörer som
påverkas, överdriver den effekt som klimatskatten har på plaståtervinningen. Detta gäller särskilt för
plastavfall från hushåll. Å andra sidan bidrar skatten till att öka avgifterna för att lämna ifrån sig
blandat avfall, vilket kan bidra till en ökad biologisk behandling av köks- och trädgårdsavfall (Sahlin
m.fl. 2007). Det kan eventuellt också bidra lite grann till återvinning av andra material än plast, till en
minskning av totala registrerade avfallsmängderna, och till en ökning av deponering, förbränning och
återvinning i andra länder.

Råvaruskatt
Det förslag till råvaruskatt som analyserats är en kombination av två förslag som också kan införas
oberoende av varandra (Bisaillon m.fl. 2009). Ett innebär att den skatt som idag läggs på villaolja
breddas till att gälla all användning av fossila råvaror. Det andra innebär att alla icke förnybara
material som bryts eller förs in i Sverige beskattas på ungefär samma nivå som dagens skatt på
naturgrus. Skatten är i praktiken högre för materialproducenter än för importörer. Importörer
betalar bara för de ton färdiga material de importerar, medan materialproducenterna också betalar
för varje ton gruvavfall och andra utvunna material som går till spillo och blir avfall eller som
förbrukas i tillverkningsprocessen.
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Denna råvaruskatt minskar sannolikt mängden gruvavfall med 3-3,5 procent. Även mängden
plastavfall minskar en del. Den totala mängden av andra svenska avfallsflöden minskar med mindre
än 0,2 procent. Det är också troligt att råvaruskatten stimulerar användningen av förnybara och
återvunna råvaror för svensk plastproduktion.
Skatten beräknas inte påverka tillväxten i Sverige nämnvärt men kommer att minska vinsterna i
gruvindustrin och kemiindustrin i Sverige. Om den högre skatten på fossila råvaror tillämpas på kol
och koks som används som reduktionsmedel kan den helt slå ut den svenska malmbaserade
stålproduktionen och även påverka produktionen av andra malmbaserade metaller.
Skatten kan justeras för att mildra effekten på konkurrenskraften. Den kan exempelvis beräknas
baserat på den uppskattade mängden icke-förnybara råvaror som utvinns för att producera
produkter som används i Sverige, oavsett om materialet och produkterna produceras inom eller
utanför landet. En sådan justerad skatt minskar sannolikt mängden plast- och kemiavfall. Den skulle
också ge ett incitament till att kanalisera återvunnen plast och förnybara substitut till fossila råvaror
till industrin som producerar främst för den svenska marknaden. Det skapar något av en
nischmarknad för dessa råvaror, vilket kan bidra både till utvecklingen av ny återvinningsteknik och
till etablerandet av en bredare marknad för återvunna och förnybara råvaror i kemiindustrin.
Målsättningen är att den justerade skatten inte ska påverka konkurrenskraften lika mycket, och då
kan det vara möjligt att införa en hög skatt. Kanske kan den vara i samma storleksordning som
kostnaden för att producera material utan skatten. Det skulle ge både kemi- och verkstadsindustrin
ett starkare ekonomiskt incitament att vara materialeffektiva vid tillverkning för den svenska
marknaden.
Konsumtionsmönstren hos hushåll och andra slutkunder påverkas sannolikt inte märkbart ens av en
hög råvaruskatt. En ökad kostnad för materialet betyder mindre för produktens pris ju mer den
förädlas, transporteras och hanteras. När produkten når konsumenterna i detaljhandeln står
materialkostnaden oftast för en mycket liten del av priset.

Viktbaserad avfallstaxa
Avgiften för insamling av avfall betalas av fastighetsägare. En viktbaserad avgift ger hushållen i de
flesta småhus ett ekonomiskt incitament att minska mängden restavfall. Det kan de göra genom att
minska den totala mängden avfall eller genom att källsortera mer. Införandet av en viktbaserad taxa
höjer också uppmärksamheten kring avfall och avfallshantering vilket kan bidra till förebyggande
åtgärder och ökad källsortering, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv. Men det finns också en risk
att viktbaserad avfallstaxa leder till att hushållen istället gör sig av med avfallet på olika olagliga sätt.
För hushåll i flerfamiljshus innebär en viktbaserad taxa knappt något ekonomiskt incitament alls. Den
avgift varje hushåll betalar kommer inte att påverkas märkbart av hur mycket restavfall just det
hushållet lämnar ifrån sig. Ägarna till flerbostadshus får däremot en anledning att uppmärksamma de
boende på avfallshantering och göra källsorteringen lättare för dem. Sådana åtgärder kan bidra till
ökad källsortering, men effekterna är oklara.
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Statistiken visar att den totala effekten av att införa en viktbaserad avgift är betydande, åtminstone
på kort sikt. Resultaten från en intervjuundersökning i Göteborg tyder på att effekten framförallt
beror på den ökade uppmärksamheten (Schmidt m.fl. 2012). Det är oklart om det ekonomiska
incitamentet bidrar på ett märkbart sätt. Vilken effekt en viktbaserad avfallstaxa får i framtiden beror
antagligen på hushållens prioriteringar. Den ökade uppmärksamheten lär vara viktigare i de fall där
det finns en hög miljömedvetenhet, medan ekonomiska incitament är viktigare i de fall där
husägarna har mer fokus på ekonomiska frågor. I det senare är risken större att taxan leder till ökad
olaglig avfallshantering och det blir därmed också viktigare att ha ett effektivt kontrollsystem på
plats.

Rätt incitament till rätt aktör
För att ett styrmedel ska vara effektivt måste det ge rätt incitament till rätt aktörer – det vill säga
dem som har kontroll över det som styrmedlet är tänkt att påverka. Styrmedlet bör utformas så att
det träffar de rätta intressenterna direkt. Villaägarna påverkas exempelvis direkt av den viktbaserade
avfallstaxan. I de fall där de rätta incitamenten redan finns, kan ett styrmedel vara effektivt genom
att undanröja hinder för rätt åtgärder.
Styrmedel kan också ge incitament indirekt. En skatt på avfallsförbränning belastar ägarna till
förbränningsanläggningarna, som inte har direkt kontroll över graden av källsortering, men de kan
istället undanröja hinder som gör att hushåll och verksamheter källsorterar mer. Effekten av sådana
indirekta incitament är dock svåra att förutsäga och det finns en risk att styrmedlets styrande effekt
späds ut och försvagas.
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Marknader för återvunna material
Utbudet av återvunna material reagerar ofta långsamt och bara lite grann på prisförändringar.
Därför varierar priserna på dessa material mycket över tiden. Styrmedel som råvaruskatter eller
återvinningscertifikat, som försöker driva upp efterfrågan på sådana återvunna material, får bara
liten effekt på återvinningen. Ska återvinningen öka bör dessa styrmedel därför kombineras med
politiska åtgärder som ökar tillgången på återvunnet material. För de material som ännu inte har
några väl fungerande återvinningsmarknader kan det behövas politiska åtgärder som förbättrar
informationsflödena mellan aktörer.

Så fungerar återvinningsmarknaderna
Återvinning av material har en lång historia. Mer eller mindre globala marknader för till exempel
metallskrot och returpapper har utvecklats under de senaste hundra åren, till största del på basis av
privata initiativ och vinstintressen. För andra material, som återvunnen plast, byggnads- och
rivningsavfall, är marknaderna inte lika etablerade. Sedan början av 1970-talet har miljö- och
avfallspolitiken kommit att spela en allt viktigare roll för materialåtervinningen i samhället, och en
rad styrmedel har införts för att påskynda utvecklingen. En viktig målsättning med avfallspolitiken är
att stimulera framväxten av nya återvinningsmarknader, det vill säga förhållanden där det finns
företag som finner det lönsamt att sälja återvunnet material och dessutom köpare som ser en
ekonomisk vinning i att utnyttja materialet i tillverkningen av nya produkter.
I Hållbar Avfallshantering har vi studerat på vilka sätt de existerande återvinningsmarknaderna
fungerar och analyserat under vilka förutsättningar marknader för nya material kan etableras. I det
sammanhanget har vi också analyserat effekterna av olika avfallspolitiska styrmedel, i första hand
råvaruskatter och återvinningscertifikat.
En viktig egenskap hos marknaderna för återvunnet material är att både utbudet och efterfrågan på
materialet ofta reagerar mycket långsamt på prisförändringar. Utbudet av återvunnet material kan
vara ganska okänsligt för prisförändringar även på lång sikt, eftersom det är beroende av tidigare
konsumtionsmönster. Den enda källan till återvunnet material är ju avfallet från de produkter vi
tidigare producerat och använt. Våra egna studier, liksom tidigare forskning, bekräftar bilden av att
utbudet är relativt okänsligt för prisändringar för en rad olika återvunna material, som till exempel
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aluminium-, stål- och kopparskrot och returpapper. Utbudet av nytt råmaterial, så kallat jungfruligt
material, är mer flexibelt på lång sikt, eftersom nya gruvor kan öppnas om priset på materialet stiger.
Många material, inte minst metallerna, används i sektorer av ekonomin som tenderar att vara
känsliga för konjunktursvängningar, som konstruktionsindustrin och bilindustrin. Den låga
priskänsligheten i kombination med att efterfrågan på kort sikt styrs mycket mer av konjunkturen än
av priset gör att priset på återvunna material varierar kraftigt. I de flesta fall är prissvängningarna
kraftigare för återvunna material än vad de är för motsvarande material som baseras på jungfruliga
råvaror. Detta kan hämma viljan att investera i produktionsanläggningar som utnyttjar återvunnet
material.

Effekter av råvaruskatter och återvinningscertifikat
Priskänsligheten påverkar också hur olika styrmedel kan användas för att öka utnyttjandet av
återvunna material. En skatt på jungfruliga råvaror innebär att användningen av återvunna material
blir mer ekonomiskt attraktiv, men om utbudet inte kan möta den ökade efterfrågan ökar
återvinningen bara marginellt. Det här bekräftas av erfarenheterna av beskattningen av naturgrus
och liknande material i ett antal europeiska länder. Den svenska skatten på naturgrus har framförallt
inneburit att användningen av krossad sten ökat, medan utnyttjande av återvunna material, som
byggnads- och rivningsavfall, inte har ökat så mycket. I England har en liknande skatt haft samma
effekt, det vill säga användningen av andra skattebefriade material har ökat samtidigt som effekterna
på mängden återvunnet material varit måttliga.
Erfarenheterna visar att en eventuell råvaruskatt behöver kombineras med andra politiska åtgärder
som ökar utbudet av återvunnet material, om syftet är att öka återvinningen. I Danmark finns en
skatt på råvaror sedan 1990 men där har myndigheterna dessutom infört ett krav på sortering av
byggnads- och rivningsavfall, vilket har resulterat i en markant ökning av återvinningsgraden för
denna avfallskategori.
En råvaruskatt är alltså i sig inte särskilt effektiv för att öka materialåtervinningen. Då verkar åtgärder
som ökar tillgängligheten för olika använda material vara mer effektiva, som krav på sortering,
infrastruktur för att underlätta hushållens källsortering, och subventioner till källsortering. En
råvaruskatt kan däremot i vissa fall bidra till att minska mängden avfall genom att göra
materialintensiva produkter dyrare. En kombination av råvaruskatt och andra politiska åtgärder på
utbudssidan kan därför leda till både mindre mängd avfall och ökad återvinning av de produkter som
används.
Ett system med återvinningscertifikat innebär att de som använder ett visst återvunnet material i nya
produkter kan få certifikat motsvarande den mängd återvunna material som man använt.
Certifikaten kan sedan handlas på en marknad. Efterfrågan på dessa certifikat säkerställs genom att
myndigheterna fastställer en kvotplikt på användarsidan som anger hur stor andel av den totala
materialanvändningen som måste vara baserad på återvunnet material. Ett sådant system finns
exempelvis för förpackningar i Storbritannien.
Ifall ett nationellt system med återvinningscertifikat införs på returmaterial som handlas inom landet,
säkerställer det en viss marknadsandel för återvunnet material, samtidigt som det erbjuder
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flexibilitet för användarna – de som har höga kostnader för materialåtervinning kan köpa sig fria från
återvinningsansvaret. Samma effekt skulle återvinningscertifikat för metaller, papper och plast få om
de kunde införas på global nivå. En nackdel med dessa system skulle vara att kostnaden för att
uppfylla målet är osäker och svår att förutsäga. Eftersom utbudet av återvunnet material ofta är
prisokänsligt skulle priset på certifikaten kunna tvingas upp till mycket höga nivåer för att en ambitiös
kvotplikt ska uppfyllas. För att undvika det kan man införa en fast avgift som betalas av de som inte
har tillräckligt många certifikat. Det ger en möjlighet att köpa sig fri även från plikten att köpa
certifikat. På så sätt inför man en maxgräns för priset på certifikaten.
Överlag visar forskningen att återvinningscertifikat troligtvis inte är ett samhällsekonomiskt effektivt
styrmedel i avfallspolitiken. De fungerar bäst i situationer där utbudet av återvunnet material är
känsligt för prisförändringar och där miljövinsterna av att återvinna uppvisar tydliga tröskeleffekter.
Dessa förutsättningar är normalt sett inte uppfyllda på avfallsområdet.
Precis som i fallet med råvaruskatter kan återvinningscertifikat göra användningen av material dyrare
och därmed leda till mindre mängder avfall. För att på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt leda till
ökad återvinning, behöver de dock kombineras med politiska åtgärder som ökar tillgängligheten för
olika använda material.

Nationell avfallspolitik på globala marknader
I vår forskning har vi uppmärksammat problemen med att införa nationella styrmedel för återvunna
material som handlas på internationella marknader. Om kraftfulla styrmedel enbart införs i Sverige
kan det skapa problem för den svenska industrins konkurrenskraft. Den globala miljönyttan kan
också vara tveksam om ett styrmedel leder till att verksamheter flyttar utomlands. I sådana fall kan
det vara aktuellt med kompenserande styrmedel, som till exempel öronmärkta skatter eller
differentiering av styrmedlet mellan olika sektorer, för att neutralisera effekterna.
Om återvinningscertifikat införs i ett enstaka land kan det bli ganska verkningslöst. I Storbritannien
har certifikatsystemet ibland inneburit att återvinnare exporterat insamlat returmaterial till andra
länder istället för att investera i ny infrastruktur och kapacitet för återvinning.
Om Sverige inför ett certifikatsystem på material som metall, papper och plast betyder det troligen
inte heller att den totala återvinningen ökar märkbart, utan sannolikt att mer av det material som
ändå återvinns istället kommer att kanaliseras till just Sverige. Det leder i så fall till ändrade
transportmönster, vilket eventuellt kan ge ökad miljöpåverkan.

Att etablera effektiva återvinningsmarknader
Att åstadkomma effektiva återvinningsmarknader handlar inte bara om de traditionella
avfallspolitiska styrmedlen som producentansvar, deponiskatter och pantsystem, utan även om att
hantera andra barriärer som gör det svårt att sälja och köpa återvunnet material. Vi har identifierat
ett antal sådana barriärer, samt vilka politiska åtgärder som på ett effektivt sätt skulle kunna hantera
och åtgärda dessa.
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Bra informationsflöden är viktiga för etablerandet av effektiva återvinningsmarknader. Ofta har
säljaren mer kunskap om materialets egenskaper än köparen. Det kan ge upphov till en situation där
endast material av sämre kvalitet bjuds ut på marknaden. Problemet är sannolikt mest
förekommande på marknader där olika material blandas vid insamlingsstadiet, vilket ibland är fallet
med bygg- och rivningsavfall och vissa plaster, samt där möten mellan samma köpare och säljare inte
förekommer så ofta.
Problem med bristande information finns även på användarsidan och är vanliga för till exempel plast
och för bygg- och rivningsavfall, samt delvis även för papper och glas. Ofta handlar det om osäkerhet
kring det återvunna materialets duglighet. Även en relativt liten osäkerhet om materialets värde kan
få stora effekter på efterfrågan, inte minst om ‟återvunnet” uppfattas som synonymt med dålig
kvalitet. Detta kan motivera statligt stöd till demonstrationsprojekt samt offentlig upphandling.
Andra åtgärder som kan minska denna typ av informationsproblem är olika produktstandarder.
Ett annat problem som är centralt inom återvinningssektorn är att produkter ibland tillverkas på ett
sätt som ökar kostnaderna för att återvinna materialet i en annan sektor eller industri. Ett exempel
på sådan ogynnsam produktdesign är användandet av en rad olika färger på glasflaskor, ett annat
exempel är utnyttjandet av vissa plaster i kabeltillverkning. Återvinnaren har i dessa fall små
möjligheter att påverka producenten eller produktens design. Staten kan bidra på flera olika sätt,
exempelvis genom att stödja forskning och demonstration för förbättrad produktdesign, genom att
ha tvingande regler för återvinnbarhet av vissa produkter eller genom att kräva att producenterna
informerar om hur man demonterar och återvinner produkten. Eftersom utbudet av returmaterial är
svårt att påverka genom ökad efterfrågan, är det nog ofta viktigare att utforma en produkt så att den
lätt kan återvinnas än att producera den från återvunnet material.

Innovationspolitik är viktigt!
Inom Hållbar Avfallshantering har vi även studerat i vilken mån olika styrmedel, som EU-direktiv,
frivilliga avtal och nationell lagstiftning, stimulerat fram innovationer som gör det enklare att
återvinna använda produkter. Sådana styrmedel har använts i ett stort antal länder i OECD-området.
Analysen visar att frivilliga avtal inom europeisk industri haft en positiv effekt på till exempel
innovationer som förenklat återvinningen av skrotade bilar, medan EU-direktiv har haft en mer
framträdande roll för innovationer som underlättar återvinning av plastförpackningar.
En viktig uppgift för innovationspolitiken är att hitta en balans mellan åtgärder som förbättrar
utvecklingen av återvinnbara produkter och åtgärder som förbättrar avfallshanteringens processer.
Båda behövs för att nå långsiktigt kostnadseffektiva lösningar.
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Bättre återvinning
Processer och system för materialåtervinning och biologisk behandling kan förbättras betydligt.
I Hållbar Avfallshantering har vi undersökt avfallsflödena i tre delar av detta stora område – mat,
textil och asfalt – och kan konstatera att det finns potential för miljöförbättringar på samtliga
områden. Både återanvändning och återvinning av textil kan öka kraftigt, och det finns lovande
möjligheter att minska energianvändningen i rötning av matavfall.

Miljöpåverkan från deponering och avfallsförbränning har minskat betydligt under de senaste
25 åren – mycket tack vare betydande forskningsinsatser, teknisk utveckling och miljökrav.
Sådana satsningar har inte gjorts på samma sätt för att förbättra miljöprestandan hos
återvinningsprocesser och biologisk behandling. Dessa processer är inte heller lika utvecklade och
ofta mer småskaliga jämfört med produktion av nytt material. Där kan alltså finnas en betydande
potential för miljöförbättringar. Om processerna påverkar miljön mer än nödvändigt är det ett
problem, både på grund av den direkta miljöpåverkan, men också för att det kan vara svårare att
försvara återvinning och biologisk behandling – även i de fall där de är miljömässigt motiverade i det
långa loppet.
Hållbar Avfallshantering har därför ett projekt som särskilt syftar till att undersöka om det finns
möjligheter att förbättra miljöprestandan i teknik och system för återvinning och biologisk
behandling. Undersökningen fokuserar på tre avfallsflöden: asfalt, matavfall och textilavfall.

Återvinning av asfalt
Gammal asfalt kan både återvinnas och återanvändas. Asfaltavfall från statliga vägar i Sverige brukar
återvinnas i syfte att bevara naturresurser och minska deponering.
Återvinningen innebär att returasfalt hettas upp och tillsätts i massan vid produktion av ny asfalt.
Denna process kan utföras antingen i ett asfaltsverk eller på plats vid vägen.
Vid återanvändning bryts den gamla asfalten upp och används som obundna lager utan vidare
behandling. Tyvärr råder en viss förvirring kring begreppen återvinning och återanvändning av asfalt,
vilket orsakar problem vid till exempel rapportering av återvunna mängder.
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Återvinning av asfalt på plats och i ett asfaltsverk.
Resultaten från livscykelanalysen som gjordes (Miliutenko m.fl. 2012b) visar att varm återvinning av
asfalt minskar utsläppen av växthusgaser vid vägläggning, oavsett om återvinningen sker på plats
eller i ett asfaltsverk (se figur 7). Osäkerheten i siffrorna är stor, men asfaltåtervinning ger en
miljövinst eftersom det minskar behovet av jungfrulig bitumen. Återvinning på plats är det
miljömässigt bästa alternativet eftersom det kräver färre transporter. Tekniken är dock bara lämplig
för vägunderhåll på raksträckor som motorvägar och liknande.
Återanvändning av gammal asfaltbeläggning som obundna lager minskar inte utsläppet av
växthusgaser (figur 7). Det beror på att den återanvända asfalten inte ersätter bitumen i den nya
asfalten, utan bara material som grus och stenkross. Utvinning av nytt grus och stenkross orsakar
mindre utsläpp än när gammal asfalt rivs upp, krossas och transporteras. Men om asfalten ändå
behöver rivas upp kan det vara bättre att återanvända den än att lägga den på deponi.

Figur 7: Förändring av utsläpp av växthusgaser vid återanvändning och återvinning av asfalt,
jämfört med användning av jungfruliga råmaterial (Miliutenko m.fl. 2012b).

Det är värt att notera att miljöprestandan för vart och ett av de olika alternativen kan förbättras
genom logistiska, tekniska och organisatoriska förändringar. En mer utbredd återvinning av asfalt
kräver att tekniken införs också hos mindre aktörer inom industrin. Både Trafikverket och
entreprenörer skulle kunna stödja mindre kommuner i införandet av asfaltsåtervinning.

Rötning av matavfall
Behandlingen av matavfall kan förbättras genom ett noggrant val av teknik i existerande och
planerade anläggningar. Förbehandling av avfallet kan öka mängden utvunnen biogas, men kan också
påverka miljön negativt genom ökad användning av elenergi.
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Vår studie av biologisk avfallshantering fokuserar på rötning, eftersom kompostering är mindre
resurseffektivt. Efter en inledande undersökning av dagens teknik för rötning genomfördes fyra
examensarbeten inom området, varav tre nu avslutats:
1. Torkning av matavfall. Studien visar att om en tork för matavfall ska installeras bör torkningen
göras med mikrovågor. Torkning med varmluft kräver mycket mer energi, särskilt om luften värms till
en hög temperatur.
2. Förbehandling av organiskt avfall före rötning. Förbehandling med skruvpress orsakar betydligt
större miljöpåverkan än konventionell förbehandling eftersom skruvpressen kräver mer elenergi,
enligt studien. LCA-resultaten visar att rötning av bio- och fiberslam orsakar ungefär lika mycket
global uppvärmning, försurning och övergödning som förbränning av slammet gör i ett
systemperspektiv.
3. Analys av energieffektiviteten i Svensk Växtkrafts biogasanläggning i Västerås. Under normal
drift förbrukar denna biogasanläggning 64 kilowattimmar el och 97 kilowattimmar värme per ton
behandlat avfall. Värmen används framförallt i den hygienisering som avfallet genomgår innan det
hamnar i rötkammaren. Den modell som utvecklats av Liljestam Cerruto (2011) indikerar att
användningen av processvärme kan minska med 44 procent om avfallet hygieniseras vid lägre
temperatur: vid 55 grader i tio timmar, istället för som nu i 70 grader i en timme.

Behandling av textilavfall
I Sverige konsumerar vi 15 kilo textil per person och år. Textil står bara för cirka 0,25 procent av allt
hushållsavfall som behandlas i Sverige men eftersom produktionen av textil ger upphov till cirka 15
kilo koldioxid för varje kilo jungfrulig textil, så står konsumtionen av textil för 2-3 procent av den
globala uppvärmning som orsakas av svensk konsumtionen (Palm 2011).
Återvinning och återanvändning av textil kan minska utsläppen av växthusgaser avsevärt, jämfört
med om textilavfallet eldas upp med energiutvinning. Om gammal textil skärs upp och sys om till nya
textilprodukter med så kallad remake-teknik, sparas ungefär sex kilo koldioxid-ekvivalenter per kilo
textil. I lyocell-processen används ett lösningsmedel för att separera bomull och polyester för att
göra nya fibrer för textil. Då sparas också cirka sex kilo koldioxid-ekvivalenter per kilo textil.
Patagonia-processen, som är en process för återvinning av polyester, sparar cirka tre kilo koldioxidekvivalenter per kilo textil. De tre återvinningsteknikerna används företrädesvis i följd, eftersom de i
viss mån är inriktade på olika delar av den textila avfallsströmmen. Om det tillämpas i sekvens på
hela det svenska flöden av textilavfall, som är 141 kiloton, kan 1,2 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter
per år sparas jämfört med om hela flödet går till förbränning.
Det är framförallt ekonomin som hindrar återvinning och återanvändning av textil från att öka.
Jungfruliga textilier är billiga jämfört med återanvända och återvunna textilier. Det beror delvis på att
de produceras i lågkostnadsländer medan insamling för återanvändning sker i Sverige där
arbetskraften är dyrare. Ett annat skäl är att kostnaden för störd miljö inte räknas in i textilpriset. På
grund av den dåliga lönsamheten återvinns inte textilier i stor skala i Sverige i dag.
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Politiska beslut, eller frivilliga åtaganden hos producenter och detaljister, behövs för att göra
hanteringen av textilavfall mer hållbar. När en policy för detta område utvecklas bör den ta hänsyn
till den mer eller mindre informella återanvändning som redan pågår genom att kläder skänks till
ideella organisationer och secondhand-butiker och genom att kläder går i arv.
Nya kostnadseffektiva metoder för återvinning behöver utvecklas för att textilier som inte kan
återanvändas ska kunna återvinnas på ett bra sätt. Förutom återvinning av polyester i vissa nischer
återvinns textilier idag bara till låggradiga produkter. En särskild utmaning är att utveckla teknik för
att separera flöden av blandade fibrer.
Konventionella material bör också till stor del ersättas med mer hållbara material. Nya textilier bör
anpassas för återanvändning eller återvinning beroende på deras förväntade estetiska och tekniska
livslängd.
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Mot framtiden!
Avfallssystemet är komplext. Det finns många fraktioner och källor till avfallet. Det finns också
många saker som samhället vill göra med avfallssystemet. Vi vill minska avfallsmängderna, öka
återvinningen, använda resurser effektivt, låta avfallet vara en del av ett hållbart energisystem,
och hålla nere kostnaderna. Avfallssystemet ska dessutom vara lätt att använda. Eftersom vi vill
många saker så är det rimligt att det behövs många styrmedel som kan komplettera varandra.
Det finns inte ett styrmedel som löser alla problem.

Vi behöver nya styrmedel
Den inventering av idéer till styrmedel som vi gjorde i forskningsprogrammets början (se det
inledande kapitlet) visar att det finns många förslag på styrmedel. Om vi skulle göra om processen
idag, skulle vi sannolikt få ännu fler förslag och antagligen även nya vinklingar på de gamla idéerna.
Ett antal av de styrmedel som har utvärderats i programmet har visat sig kunna ha en tydlig effekt
och är därför intressanta att arbeta vidare med. Dessa är:
Krav på återvinning av återvinningsbara material. Det finns idag förbud mot deponering av
organiska och brännbara material. Ytterligare ett nästa steg i linje med avfallshierarkin kan vara att
införa förbud mot förbränning och deponering av vissa återvinningsbara material, alltså ett uttalat
krav på materialåtervinning. Om återvinningen inte leder till stora materialförluster, och om det
återvunna material ersätter jungfruligt material av liknande typ, har ett sådant förbud stor potential
att minska miljöpåverkan. Våra utvärderingar pekar på att kostnaderna kommer att öka, men inte
orimligt mycket jämfört med miljövinsterna. Fortsatta utvärderingar behöver dock göras, både av
vilka material som intressanta att gå vidare med i första hand, och i vilken omfattning. Ett viktigt steg
är också att definiera vad som är återvinningsbart och hänsyn behöver tas så att återvinningen inte
leder till ökad risk för spridning av farliga ämnen jämfört med att använda nya råvaror.
Viktbaserad avfallstaxa för hushåll finns redan i många kommuner och leder i allmänhet till att
mängden osorterat hushållsavfall minskar och att återvinningen ökar. Effekterna är inte jättestora
men det finns ändå miljövinster att göra. En risk med viktbaserad avfallstaxa är att den leder till ökad
illegal avfallshantering, exempelvis genom att förbränningen av avfall i villapannor eller på majbrasor
ökar. Eftersom utsläppen av miljöfarliga ämnen från sådan förbränning kan vara tusenfalt högre än
från kontrollerad avfallsförbränning är det viktigt att förhindra att så inte sker när viktsbaserad
avfallstaxa införs.
”Reklam, ja tack!” och andra avfallsförebyggande åtgärder. ”Reklam, ja tack!” som styrmedel
innebär att oadresserad direktreklam bara delas ut till hushåll som sätter upp en sådan lapp på sin
dörr. Jämfört med dagens situation med ”Reklam nej tack” om man inte vill ha direktreklam, skulle
det leda till att mängden pappersavfall i hushållen minskar. Det är ett exempel på en
avfallsförebyggande åtgärd, men det finns fler (Ljunggren Söderman m.fl. 2011). Fördelarna med
avfallsförebyggande åtgärder är inte bara att det blir mindre avfall, utan framförallt att man undviker
miljöpåverkan från produktion och framställning av råvarorna.
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Differentierad moms. Vår utvärdering visar att en sänkning av momsen på tjänster leder till minskad
miljöpåverkan, utan att tillväxten påverkas särskilt mycket. Miljövinsten är inte stor i det studerade
fallet, men det vore intressant att undersöka hur större eller mer specifika förändringar i momsen
kan utformas och också påverka andra faktorer som sysselsättning.
Krav på negativ kemikaliemärkning. Förebyggande av avfall handlar inte bara om att minska
mängderna avfall utan också om att minska avfallets farlighet. Minskad användning av farliga
kemikalier kan därför vara en del av ett avfallsförebyggande arbete. Idag finns märkning på kemiska
produkter men inte på varor som innehåller farliga ämnen. Konsumenter får ingen information vilka
varor som innehåller farliga kemikalier när de köper till exempel kläder och leksaker. En obligatorisk
märkning skulle ge konsumenterna den informationen, kunna påverka deras val, och därmed minska
både produkternas och avfallets farlighet.
Krav på, eller stöd till, avfallsminimering i företag. Många företag jobbar idag aktivt med
materialeffektivisering eller andra typer av avfallsminimering, men det går antagligen att göra mer.
Ett krav på företag, eller stöd till företag, att arbeta mer med avfallsminimering kan därför vara ett
intressant styrmedel. Det skulle kunna utformas vid tillståndsgivning eller som ett tillägg i
avfallsförordningen.
Ökad tillsyn. Förbättrad tillsyn inom avfallsområdet är något som många aktörer lyfter fram som ett
styrmedel som kan ha effekt.
Information som styrmedel kan beskrivas som nödvändigt men inte tillräckligt. Det ger i sig
begränsad påverkan men i samband med andra styrmedel kan det vara viktigt. Utformningen av
styrmedel kan vara beroende av om man vill förändra värderingar eller informera om nya
insamlingssystem. Det är därför viktigt att tänka igenom både hur information utformas och när den
ska ges.

Ytterligare idéer till styrmedel
Förutom de styrmedel som har utvärderats i programmet har vi under arbetets gång funnit flera nya
idéer till styrmedel som vore intressanta att arbeta vidare med. Här är exempel på några sådana:
En kännbar, men konkurrensneutral, råvaruskatt eller materialskatt. I Sverige idag har vi
råvaruskatter på naturgrus och fossila bränslen som används som bränslen. I ett mer hållbart
samhälle kan det vara rimligt att bredda denna skattebas till fler råvaror och material. Utformningen
av sådana skatter är däremot inte helt enkel och behöver därför utredas vidare.
(En kännbar) skatt på farliga ämnen. Väldigt farliga ämnen bör förbjudas av samhället. Men det
kommer finnas ett stort antal ämnen som vi inte vill eller kan förbjuda men ändå vill minska
användningen av. Då kan det vara rimligt att de beläggs med skatter.
Pantsystem och återvinningsbonusar. Pantsystem kan vara väldigt effektiva för att få in använda
produkter. De skulle antagligen kunna användas mycket mer. Ett alternativ kan ibland vara att ge en
bonus eller bidrag när uttjänta produkter lämnas in, även om ingen pant betalats. Den tidigare
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skrotningspremien för bilar är ett sådant exempel. Framförallt kan det vara lämpligt om felaktig
avfallshantering leder till signifikanta miljöproblem.
Breddad deponiskatt. Många avfallsfraktioner har idag undantag från deponiskatt. Det ges när det
inte finns några andra rimliga alternativ. Men med sådana undantag finns det små incitament att
utveckla alternativ och det kunde därför vara rimligt att införa en viss, om än lägre, deponiskatt även
för sådant avfall. Skatten bör då även spegla de miljöproblem deponeringen ger upphov till.
Krav på lagring av plast som inte kan återvinnas. Plast som förbränns ger upphov till stora mängder
koldioxid och bidrar därmed till växthuseffekten. Ur miljösynpunkt är det i allmänhet det bästa om
plasten kan återvinnas, men om det inte är möjligt så är det bättre ur klimatsynpunkt att lagra
plasten än att förbränna den. Det är dock inte tillåtet på grund av deponiförbud för brännbara
material. Att införa lagring av plast som inte kan återvinnas är i nuläget det snabbaste sättet att
minska koldioxidutsläppen från avfallssektorn.
Styrmedel för minskade transaktionskostnader för återvinning. På mindre återvinningsmarknader
kan det i dagsläget vara kostsamt för säljare och köpare att hitta varandra och att komma överens.
Styrmedel som kan underlätta detta inkluderar olika typer av kvalitetssäkringssystem och
uppbyggnad av marknadsplatser.
Stöd till reparationer. Idag ges skatteavdrag för hushållsnära tjänster och om- och tillbyggnad av
bostäder. Ett förslag är att utveckla ett liknande system för reparationer av produkter.

Tre styrningsmodeller för avfallsförebyggande
Om syftet är att förebygga att avfall uppkommer, och inte bara att effektivisera själva hanteringen av
avfallet, måste styrmedel utformas som inte bara riktas mot avfallssystemets aktörer, utan även mot
exempelvis konsumenter. Vilka styrmedel som är lämpliga beror på hur framtiden utvecklar sig, och
hur vi vill att den ska utvecklas.
Ett sätt att tänka kring detta är att utgå från tre olika styrningsmodeller för det framtida samhället. Vi
har valt att kalla dem nätverkssamhället, stark stat och marknadslösningar (se figur 8). I
‟marknadslösningar” är staten svag och det finns en stark tro på marknadslösningar och teknisk
utveckling. I ‟nätverkssamhället” är staten svag och samhället organiseras underifrån med en mängd
lösningar på olika nivåer. I ‟stark stat”, slutligen, är styrningen från staten stark och i samhället finns
en drivkraft till mindre konsumtion. Dessa tre modeller säger inget om hur det kommer att bli eller
borde vara, det är tre tankemodeller för att illustrera olika typer av styrning och beteende bland
samhällsaktörer. De är tänkta att visa på att olika styrmedelsförslag kan fungera olika bra i olika
sammanhang och att det behövs styrmedel med olika funktioner, beroende på vem som vill styra,
och hur man vill och har möjlighet att styra.
Genom att diskutera vilka styrmedel som är möjliga i dessa, eller skulle möjliggöra dessa samhällen,
kan vi presentera tre olika styrmedelspaket. De tre paketen utesluter dock inte varandra. När det
kommer till praktisk utformning av styrmedel kan det vara bättre att eftersträva en mångfald. Den
kan åstadkommas genom att plocka delar från de olika paketen.
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Figur 8. Tre möjliga framtida styrningsmodeller.

Exempel på kompletterande styrmedel i styrningsmodellen ‟marknadslösningar”:
Uttagsrätter för att begränsa uttaget av icke-förnybara naturresurser för materialproduktion.
Ett sådant system kan fungera likadant som handeln med utsläppsrätter för koldioxid, det vill säga
man inför ett tak på hur stort uttaget av den aktuella naturresursen får vara per år. De som är
beredda att betala mest för rätten att utvinna naturresurser köper sig den rätten. Taket kan sedan
successivt minskas.
Styra mot konsumtion som ger mindre avfall. Bisaillon m.fl. (2009) skriver att ökad konsumtion av
lyxvaror kan ge mindre avfall per förbrukad krona. Det gäller också om man byter mot vissa
tidskrävande tjänster istället för varor. Men att konsumera lyx kan också vara problematisk på grund
av andra miljöaspekter. Exempelvis är kött dyrare men inte lika energieffektivt att äta som bönor och
guldsmycken utvinns på ett sätt som orsakar miljöförstöring och kränkningar av mänskliga
rättigheter.
Funktionsförsäljning är en annan strategi som kan leda till en konsumtion av varaktiga varor av hög
kvalitet, så att människor inte behöver köpa nya saker så ofta. Det kan inbegripa saker som att köpa
tjänsten "en tvättmaskin som fungerar under tio år". Ett sätt att förverkliga långlivade produkter kan
vara att stimulera reparation genom bidrag.
Centrum för resurseffektivitet. Kunskapen om användningen av naturresurser, och hur denna
användning kan göras mer effektiv för att minska resursslöseriet, kan ökas genom att ett
kompetenscentrum etableras. Resurseffektivitet ses ofta som en nyckel till att kombinera en hållbar
utveckling med hög tillväxt. Exempelvis ses ‟Ett resurseffektivt Europa” som ett huvudinitiativ inom
Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. För att åstadkomma detta behövs mer
forskning, utveckling och rådgivning om exempelvis grön teknik, effektivare återvinning och mindre
energianvändning.
Frivillig kvalitetsmärkning kan vara ett sätt för företag att skapa sig en miljöprofil och ‟goodwill”.
Styrmedlet är i sig inte nytt, exempelvis finns redan KRAV-märkning, men man kan tänka sig en ny
form av märkning som visar den mängd avfall, eller avfallets farlighet, som en tjänst eller vara gett
upphov till innan inköpstillfället. Idag är det svårt för konsumenten att få en uppfattning om det.
Konsumenten ser bara det den själv konsumerar. När det gäller konsumtion av tjänster är det
dessutom mycket svårt att förstå vilken typ av avfall och vilken mängd som skapas av exempelvis ett
biobesök.
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Exempel på kompletterande styrmedel i styrningsmodellen ‟nätverksamhället”:
Byteshandel ligger nära komplementära valutor och sker genom att varor och tjänster byts direkt,
eller genom exempelvis klädbytardagar eller butiker där man kan lämna en sak och ta en annan med
sig.
Att låna och hyra i stället för att äga gör att färre saker behövs i samhället eftersom inte varje
hushåll behöver äga saker de använder sällan. Exempelvis använder många hushåll verktyg så som
symaskin, borrmaskin och golvslip sällan. Man kan också tänka sig samägande så som sker i
exempelvis bilpooler. Inom bostadsområden skulle verktyg, extra stolar till fest och mycket annat
kunna samägas.

Exempel på kompletterande styrmedel i styrningsmodellen ‟stark stat”:
Råvaru- eller materialskatt för att effektivisera användningen av material. I Sverige finns det redan
en råvaruskatt för naturgrus och en energiskatt på fossila bränslen. Skatter på råvaror och material
kan utformas på ett antal olika sätt. De kan vara breda skatter som täcker ett stort antal material
eller mer specifika skatter för specifika material.
Förbud mot vissa varor eftersom de ses som onödiga eller för att de använder mycket av någon viss
substans. Redan idag är vissa substanser som PCB och kvicksilver förbjudna. På många håll i världen
har man infört förbud mot plastpåsar.
Hållbar ekonomi utan tillväxt är kanske inte en strategi i sig, men kan vara ett mål som nås genom
att man inför exempelvis minskad arbetstid och grön offentlig upphandling.

Slutsatser
Bland de styrmedel som vi har studerat finns sådana som kraftigt kan påverka hur det avfall som
uppstår hanteras. Det gäller kanske framförallt krav på återvinning och viktbaserad avfallstaxa.
Däremot finns det inga styrmedel som, så långt vi kunnat utvärdera dem, ger kraftigt sänkta
avfallsmängder. Bland de nya idéerna till styrmedel finns ett par som eventuellt kan leda till ökad
materialeffektivitet och minskade mängder avfall. Våra resultat tyder ändå på att det finns behov av
mer nytänkande inom det här området.
Avfallsmängderna i de olika scenarierna varierar rätt mycket (se kapitlet Mängden avfall). Det beror
delvis på skillnader i den ekonomiska tillväxten, men också på skillnader i konsumtionsmönster och
teknisk utveckling. Kanske går det att nå minskade avfallsmängder genom styrmedel som påverkar
konsumtionsmönster och livsstil eller som stimulerar teknisk utveckling av materialeffektiva system
och processer. Sådana styrmedel skulle i så fall antagligen ge miljövinster långt utanför
avfallssystemets gränser.
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Programchefen reflekterar
När vi avslutar forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering är vi på flera sätt klokare och
mer erfarna än när vi började. Vi har brottats med tvärvetenskaplig kommunikation och med stora
modeller. Det har påverkat vårt sätt att tänka och vår syn både på styrmedlen och på forskningen
bortom de tydliga och konkreta resultaten från våra analyser. Här följer tre personliga reflektioner
från programchef Tomas Ekvall.

Anpassa styrmedlet till materialet
Vilka styrmedel som är lämpliga och effektiva beror delvis på vilket slags material vi talar om. För
vissa material finns väl etablerade, internationella återvinningsmarknader. Det gäller exempelvis
tidningspapper och flera metaller (se kapitlet Marknader för återvunna material). För andra material,
exempelvis textilier, saknas sådana marknader. Det gör att styrmedel antagligen är olika effektiva för
att öka återvinningen av olika material och även för att öka materialeffektiviteten och därmed
minska avfallsmängderna (se tabell 2).
För material som har en väl etablerad, internationell återvinningsmarknad spelar det inte så stor roll
hur mycket återvunnet material vi använder i Sverige. Ett svenskt system för återvinningscertifikat
och skatt på jungfruliga råvaror är i de lägena inte effektiva, utan riskerar mest att leda till att
återvunnet material kanaliseras till Sverige istället för att användas i andra länder (se kapitlet
Marknader för återvunna material).
Det viktiga är istället hur mycket material vi använder totalt och hur mycket vi samlar in för
återvinning. Det material vi samlar in kommer att konkurrera ut framför allt jungfruligt material på
den internationella marknaden, bara priset är det rätta. Styrmedel som kan leda till ökad insamling
av återvinnbart material inkluderar ett utökat producentansvar, viktbaserad avfallstaxa, och krav på
återvinning av återvinningsbara material. För att minska den totala användningen av material kan
kostnaden för dessa material höjas, exempelvis genom en skatt på jungfruligt och återvunnet
material som används i Sverige (jämför med kapitlet Aktörer och organisationer).
För material som saknar en etablerad återvinningsmarknad kan myndigheterna hjälpa till att etablera
system för kommunikation mellan köpare och säljare av återvunnet material. Styrmedel kan också
hjälpa till att etablera en marknad genom att stimulera eller tvinga fram en ökad användning av
återvunnet material i Sverige, exempelvis genom återvinningscertifikat eller en skatt på jungfruliga
råvaror. Sådana styrmedel borde dessutom bidra till ökad materialeffektivitet, eftersom de gör
användningen av material dyrare i Sverige.
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Tabell 2: Lämpligt fokus för styrmedlen beror på om materialet har en etablerad
återvinningsmarknad eller ej.
För varje material som…

…har en etablerad
återvinningsmarknad

…ej har etablerad
återvinningsmarknad

… ökad
materialåtervinning

Öka insamlingen

Öka användning, insamling och
mäkleri

… ökad
materialeffektivitet

Höja
materialkostnaden

Höja kostnaden för jungfruliga
råvaror

behöver vi för att nå…

Siffror och insikter
Vi utvärderade styrmedlen med en kombination av kvantitativa modeller och kvalitativa analyser och
resonemang. De kvalitativa analyserna ger oss insikter om vad som är viktigt och om hur saker och
ting hänger samman. Det är väl så viktigt som resultaten från de kvantitativa beräkningarna.
Beräkningsresultaten ska inte heller tas för givna. Den största delen av våra beräkningar gjordes med
det modellpaket som beskrevs i det inledande kapitlet: den ekonomiska modellen EMEC, den
teknisk-ekonomiska avfallsmodellen NatWaste och livscykelanalys-modellen SWEA. Det här är stora
och kraftfulla modeller, men de bygger, liksom alla modeller, ändå på förenklingar av den komplexa
verkligheten. Därför är det nödvändigt att tolka resultaten och fundera över hur väl siffrorna
avspeglar verkligheten och i vilken mån de har påverkats av förenklingarna i modellerna. Till denna
tolkning behövs också kvalitativa analyser och resonemang. Det viktigaste vi får ut av modellerna i
slutändan är inte siffrorna, utan det mest värdefulla är även här de insikter vi får om vad som är
väsentligt och hur saker och ting hänger ihop.

Tvärvetenskap: svårt men nödvändigt
Som avfallsforskaren Per EO Berg konstaterade vid vårt sista ordinarie referensgruppsmöte:
tvärvetenskap är svårt. Forskarna i Hållbar Avfallshantering har inte bara olika slags
bakgrundskunskap, utan också olika fackspråk. Vi har till och med olika syn på vad forskning är bra
för, och därför olika syn på vad som är bra forskning.
Samtidigt är tvärvetenskap nödvändigt när idéer till styrmedel ska formuleras och utvärderas
vetenskapligt. Var för sig kan ekonomer, ingenjörer, beteendevetare och miljövetare bara belysa en
liten del av sammanhanget. För att få en samlad bild räcker det inte heller att vi arbetar parallellt. För
att kunna dra slutsatser av de samlade resultaten måste vi förstå varandras resultat, och för att
förstå varandra måste vi arbeta tillsammans.
I Hållbar Avfallshantering har vi prövat ett nytt sätt att samverka tvärvetenskapligt (se figur 9).
Initiativet till programmet togs av en grupp systemanalytiker med vana att arbeta tvärvetenskapligt
med livscykelanalyser och andra systemanalyser. Till den gruppen knöts specialister från olika
discipliner, nationalekonomi, psykologi, etnologi, som krävdes för att genomföra forskningen. I varje
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projekt deltog minst en livscykelanalytiker som medarbetare. Syftet var att den personen genom att
delta aktivt i projektet skulle vara en tolk eller bro mellan disciplinerna, dels hjälpa till att göra
upplägget i specialisternas forskning relevant för de frågor vi ville ha besvarade, dels hjälpa till att
tolka resultaten från specialisternas forskning.
När projekten läggs upp på det här sättet tvingas specialisterna och deras tolkar anta utmaningen att
förstå varandra. Att etablera ett sådant tvärvetenskapligt samarbete kräver att forskarna delar ett
gemensamt intresse att försöka nå förståelse. Hur bra samarbetet gick berodde på flera faktorer.
Chansen att det blir rikt och fruktbart ökar om forskarnas förkunskaper överlappar varandra, om
deras forskningskultur liknar varandras, om det finns ett gemensamt intresse för forskningsfrågorna,
och om de disciplinära forskarna är vana vid tvärvetenskapligt samarbete.

Figur 9. Illustration av det tvärvetenskapliga samarbetet inom programmets projekt mellan
LCA-specialister, ekonomer från Luleå tekniska universitet (LuTU) och Konjunkturinstitutet (KI),
samt etnologer och psykologer.

Vårt tvärvetenskapliga arbete inkluderade inte bara samarbete inom projekten, utan också
samarbete mellan de olika projekten: ingenjörer har utvecklat indata till den ekonomiska modellen
EMEC, som i sin tur levererat resultat tillbaka till ingenjörernas modeller. Etnologer och psykologer
har samarbetat kring en fallstudie och kring gemensamma slutsatser. En utmaning med det här sättet
att arbeta är att det är känsligt för störningar. Förseningar som uppstår i en forskargrupp påverkar
även andra delar av forskningsprogrammet. Det bör man ta hänsyn till i planeringen av forskningen.
Slutresultatet av samarbetet i Hållbar Avfallshantering blev gott: dels slutsatser som baseras på ett
brett underlag och dels vårt kraftfulla paket av beräkningsmodeller och metoder vilka kan användas
för nya analyser i framtiden.
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till avfallet. Det finns också många saker som samhället vill göra
med avfallssystemet. Vi vill minska avfallsmängderna, öka återvinningen, använda resurser effektivt, låta avfallet vara en del av ett
hållbart energisystem, och hålla nere kostnaderna. Avfallssystemet
ska dessutom vara lätt att använda. Eftersom vi vill många saker så
är det rimligt att det behövs många styrmedel som kan komplettera
varandra.
Hållbar avfallshantering är ett sexårigt forskningsprogram
med syfte att samla, utveckla och utvärdera idéer till styrmedel för
en mer hållbar avfallshantering. Forskningsprogrammet har pågått
under perioden 2006-2012 och finansierats av Naturvårdsverket.
Programmet består av tio delprojekt och har involverat fler än 30
forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga tekniska högskolan, Göteborgs universitet, Konjunkturinstitutet, Luleå tekniska
universitet, Högskolan i Gävle, Lunds universitet, Profu och Chalmers
tekniska högskola.
Forskarna har utvecklat modeller och tvärvetenskapliga
metoder för att studera hur styrmedel kan påverka avfallssystemet,
dess miljöpåverkan och kostnad, samt ekonomin i samhället som
helhet. De har också tagit fram metoder för att utvärdera hur olika
aktörer kan påverkas och analyserat vilken acceptans styrmedlen
kan få.
Metoderna och verktygen har använts för att studera sexton
utvalda styrmedel – allt från information och förbättrade insamlingssystem till råvaruskatt och lagkrav på att återvinna återvinningsbara
material. Det sistnämnda styrmedlet kan leda till en kraftigt ökad
materialåtervinning. Att finna styrmedel som gör att mängden avfall
minskar kraftigt är dock svårare. På det området behövs det mer
nytänkande, menar forskarna i programmet.
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