Forskning för en mer hållbar
avfallshantering
Hållbar Avfallshantering är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram, som forskar kring vilka styrmedel
och strategiska beslut som kan bidra till att utveckla en mer hållbar avfallshantering. Programmet, som
finansieras av Naturvårdsverket, beräknas pågå under sex år och den första etappen blir klar sommaren
2009.
– Programmet är en viktig del i vårt arbete inom avfallsområdet. Den tvärvetenskapliga forskningen ska
ge oss en heltäckande och oberoende bild av förutsättningar och möjligheter i arbetet med avfallsfrågor,
säger Gunnar Fredriksson på Naturvårdsverket.

Beslutstöd och styrmedel för bättre
avfallshantering

Hållbar Avfallshantering
*

Syftar till att hitta mer hållbara lösningar för
att förebygga avfall såväl som att behandla
avfall

*

Utvärdera styrmedel, såväl befintliga och
som framtida

*

Tar fram scenarier för en mer hållbar avfallshantering

*

Undersöker system för källsortering och insamling för att anpassa dem till användarnas behov

*

Undersöker processer för materialåtervinning för att förbättra miljöprestandan

*

Tar fram miljödatabas

*

Omfattar tio delprojekt

I Hållbar Avfallshantering samarbetar ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare för att utvärdera styrmedel. Forskarna ska undersöka många olika typer av styrmedel,
till exempel information, lagstiftning och ekonomiska
styrmedel. De ska utveckla och föreslå nya styrmedel
och undersöka vilka styrmedel som bäst kan leda till en
hållbar avfallshantering ur ekologiskt, ekonomiskt och
socialt perspektiv.
– Det handlar både om att påverka trenden med stadigt
ökande avfallsmängder och om att hantera detta avfall
på bästa sätt, säger programchef Tomas Ekvall, IVL
Svenska Miljöinstitutet.

Konsumentvänlig källsortering
En viktig del av programmet handlar om människors
behov av och förutsättningar för att hantera avfall.
Bra avfallshantering handlar ju inte bara om tekniska
lösningar utan lika mycket om vårt mänskliga beteende i
samband med avfallshantering.

Bred analys
Många olika aspekter av avfallshanteringen - miljömässiga, ekonomiska, kulturella och sociala - studeras i programmets tio delprojekt. För att kunna arbeta så brett
som möjligt med frågeställningen deltar forskare från
nationalekonomi, etnologi, miljöpsykologi, systemanalys
och framtidsstudier.

Råd till beslutsfattare
I slutet av programmet kommer resultaten att vävas
samman i ett antal framtidsscenarier som beskriver hur
en mer hållbar avfallshantering kan utformas. Beslutsfattare inom avfallshantering och andra berörda områden,
både i Sverige och internationellt, kommer därför att få
direkta råd om hur man kan utveckla avfallshanteringen
så att den blir mer hållbar.

www.hallbaravfallshantering.se

Tio delprojekt
Hållbar Avfallshantering omfattar tio delprojekt. Varje projekt bidrar med en viktig
pusselbit av information och kunskap. Samarbete och utbyte mellan delprojekten är en
viktig del av programmet.

1. Formulering av styrmedel.

Syftet är att
formulera och utveckla nya ekonomiska, juridiska,
informativa eller fysiska styrmedel som kan leda till
en mer hållbar avfallshantering. En översikt över
befintliga och föreslagna framtida styrmedel ställs
samman. Efter en kvalitativ utvärdering väljs några
styrmedel ut för att utvärderas djupare i delprojekt
2-8. Resultaten från dessa utvärderingar återförs
och sammanfattas. Intervjuer, workshops och
litteraturstudier är viktiga inslag i projektet.
Projektledare: Göran Finnveden, Avd. för
miljöstrategisk analys - fms, Kungliga tekniska
högskolan

2. Ekonomisk utvärdering av styrmedel. Syftet
är att utvärdera hur styrmedel inom avfallsområdet
ger effekter på samhällsekonomin och påverkar
hanteringen av avfall. Två modeller, en över
Sveriges ekonomi, EMEC, och en över nationell
avfallshantering, NatWaste, länkas för att få en
samstämmig och utförlig beskrivning av hur
avfallshantering och övriga ekonomiska sektorer
påverkar varandra.
Projektledare: Göran Östblom, Konjunkturinstitutet
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3. Miljöutvärdering av styrmedel. Syftet är
att utvärdera hur styrmedel för avfall påverkar
miljön, för att säkerställa att styrmedlen bidrar
till ökad ekologisk hållbarhet. Projektet kommer
att ge kunskap om hur man kan minska
miljöpåverkan av avfall och hur man kan hantera
farliga ämnen i avfallet. En miljödatabas för
processer för avfallshantering tas fram för Hållbar
Avfallshanterings webbplats. I projektet används
livscykelanalys och substansflödesanalys.
Projektledare: Anna Björklund, Avd. för
miljöstrategisk analys - fms, Kungliga tekniska
högskolan

4. Skatten på förbränning av avfall. I projektet
utreds hur en skatt på förbränning av avfall med
fossilt ursprung påverkar avfallshanteringen.
Vilken betydelse har organisatoriska aspekter
har för denna påverkan? Vilka metoder finns för
att skatten ska nå och påverka konsumenter och
organisationer som ska sortera ut det fossila
materialet så att det inte förbränns? är två av
huvudfrågorna i projektet.
Projektledare: Tomas Ekvall, IVL Svenska
Miljöinstitutet
5. Utformning och effekt av miljöinformation.
Syftet är att undersöka hur miljöinformation kan
utformas för att konsumenters vilja att källsortera
ska öka. Hur ser den avfallsinformation ut som kan
riktas till och accepteras av konsumenter? Hur bör
avfallsinformation utformas för att kunna riktas till
individer i olika situationer? I projektet används
kvantitativa metoder från miljöpsykologin.
Projektledare: Chris von Borgstede, Inst. för
psykologi, Göteborgs universitet

www.hallbaravfallshantering.se

6. Sortera och slänga: avfall som kulturell
kategori.
Syftet är att undersöka vad som krävs för att
underlätta för en konsument att förstå och delta
i källsortering. Uppfattningar om vad som är
sopor, värdefullt eller användbart vilar på generella
och kulturellt grundade värderingar och vanor i
vardagslivet. Effektiva system för källsortering, som
ofta konstruerats ur experters perspektiv, ska därför
inte kollidera med sådana värderingar och vanor.
Finns det en klyfta mellan lekmän och experter på
källsorteringens område? I så fall vill vi beskriva
hur den ser ut och hur den kan överskridas.
Projektledare: Lynn Åkesson, Etnologiska
institutionen, Lunds universitet

7. Framtida avfallsmängder. Syftet är att
studera hur mängden avfall kommer att utvecklas
i fram-edel. Det gäller avfall från kortlivade
såväl som långlivade produkter (t.ex. byggnader
och fordon). För att kunna analysera hur
avfallsmängderna beror av samhällets produktion
och konsumtion vidareutvecklas en modell över
Sveriges ekonomi, EMEC.
Projektledare: Tomas Ekvall, IVL Svenska
Miljöinstitutet

8. Marknader för återvunna material. Syftet
är att studera utbud och efterfrågan för återvunna
material och att analysera effekterna av styrmedel
som syftar till att öka materialåtervinningen.
Många av de material som påverkas av dagens
styrmedel (t.ex. returpapper och återvunnet
aluminium) säljs och köps på redan etablerade
marknader. För att styrmedlens ska vara effektiva
behövs därför kunskap om hur dessa marknader
fungerar.
Projektledare: Patrik Söderholm, Inst. för industriell
ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska
universitet

9. Förbättrad miljöprestanda för återvinningsprocesser. Syftet är att undersöka hur miljöprestandan för olika återvinningsprocesser kan
förbättras. Finns det hinder för förbättringar? Vilka
åtgärder är möjliga för att undanröja hindren?
Genom effektivare processer för återvinning kan
miljöargumenten för materialåtervinning stärkas.
Frågorna analyseras utifrån ett livscykelperspektiv i
nära samverkan med några återvinningsindustrier.
Projektledare: Elin Eriksson, IVL
SvenskaMiljöinstitutet

10. Framtidsinriktad syntes. Syftet med
syntesen är att göra resultaten från de övriga
delprojekten användbara i beslutsfattande och
strategiutveckling som kan leda till en mer hållbar
avfallshantering. Med hjälp av strategiska scenarier
vävs del-projektens resultat samman på ett
övergripande sätt. Scenarierna visar hur effektiva
olika styrmedel är beroende på hur framtiden
utvecklas.
Projektledare: Göran Finnveden, Avd.för
miljöstrategisk analys - fms, Kungliga tekniska
högskola

