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Sammanfattning

Syftet med studien är att belysa huruvida införande av viktbaserad avfallstaxa får de önskvärda
effekterna (till exempel minskade avfallsmängder) samt om det även får oönskade effekter som
till exempel ökad nedskräpning. Viktbaserad avfallstaxa minskar i de flesta fall säck- och
kärlavfallet med ca 20 procent (Jensen, 2011), men vart tar detta avfall vägen?
Inom studien har 21 hushåll i Askim och 22 hushåll i Bergsjön/ Kortedala i Göteborgs
kommun intervjuats om hur införandet av viktbaserad avfallstaxa har påverkat dem. Samtliga
intervjuade har haft restavfallsminskningar med 20-90 procent jämfört med före införandet av
taxan.
Studien visar att en viktbaserad avfallstaxa minskar restavfallet främst till förmån för ökad
utsortering av matavfall och förpackningar snarare än att förebygga avfall. Med en genomtänkt
taxekonstruktion blir de negativa effekterna i form av nedskräpning och avfallsdumpning
marginella. För en långsiktig effekt bör ytterligare återkoppling genomföras gentemot
hushållen, exempelvis vid fakturering.
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Förord
Viktbaserad avfallstaxa är ett styrmedel som ger hushåll ett direkt incitament att minska
sina restavfallsmängder. I Göteborg har restavfallet minskat med knappt 20 procent i de
stadsdelar som infört viktbaserad avfallstaxa. I denna rapport presenteras en analys av vart
detta avfall tar vägen med fokus på minskat avfall, ökad sortering, dumpning och
nedskräpning.
Projektet Viktbaserad avfallstaxa – Vart tar avfallet vägen? som lett fram till denna rapport
har finansierats av Stiftelsen IVL 1, Avfall Sverige och Kretsloppskontoret- Göteborgs stad.
IVL Svenska Miljöinstitutet har lett projektet. En referensgrupp var knuten till projektet
som genomfördes från oktober 2010 till mars 2012.
Följande personer deltog i arbetet:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB: David Palm (Projektledare), Lisa Schmidt, John Sjöström,
Tomas Ekvall, Carl Jensen, Helena Davidsson
Kretsloppskontoret, Göteborgs stad: Helena Bengtsson, Maria Ivarsson, Malin Andersson
Avfall Sverige: Jenny Westin
Naturvårdsverket: Sanna Due
Tack också till Annika Ahlberg, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen; Pål Mårtensson,
Kretsloppskontoret, Göteborgs stad; Bertil Eriksson, Park- och Naturförvaltningen,
Göteborgs stad och inte minst alla intervjuade hushåll för värdefull input till projektet.
Göteborg mars 2012
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Via Stiftelsen IVL (SIVL) kan IVL Svenska Miljöinstitutet utföra s.k. samfinansierad forskning där staten
garanterar ett visst belopp förutsatt att parter inom näringslivet går in med motsvarande summa. SIVL
förvaltar statens bidrag som efter Naturvårdsverkets & Forskningsrådet Formas godkännande utbetalas
till SIVL från Naturvårdsverket & Forskningsrådet Formas.
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Utökad sammanfattning
Frågeställningen
Det främsta syftet med att införa viktbaserad avfallstaxa är att kommunen vill minska den
totala avfallsmängden samt mängden restavfall genom en ökad utsortering av främst
matavfall och återvinningsmaterial.
Andra orsaker till att införa en viktbaserad avfallstaxa är att skapa en mer differentierad och
därmed rättvis taxa då hushållen får betala mer ju mer avfall som de ger upphov till, minska
grovavfallet i restavfallet, minska mängden farligt avfall, få bättre möjligheter till
uppföljning och en minskad hämtningsfrekvens. Detta enligt en enkätstudie baserad på de
svenska kommunerna som infört viktbaserad avfallstaxa (Dahlén, 2009).
Syftet med studien är att belysa om införande av viktbaserad avfallstaxa får de önskvärda
effekterna och om det även ger oönskade effekter såsom illegal hantering eller
nedskräpning. Viktbaserad avfallstaxa verkar minska mängden säck- och kärlavfall 2 med i
genomsnitt ca 20 procent (Dahlén, 2009), men vart tar detta avfall vägen?
Syftet är också att studien ska vara ett underlag för kommuner som har infört eller planerar
att införa viktbaserad avfallstaxa för att kunna fatta beslut om eventuella övriga åtgärder
som bör tas i samband med införandet.

Metoden
Datainsamlingen i projektet har haft huvudfokus på kvalitativa intervjuer som relateras till
kvantitativa data. Intervjumetod valdes för att få djupare kunskap om hushållens
upplevelser, motivation, beteenden och incitament att minska sitt avfall. Intervjustudier är,
jämfört med enkäter, resurskrävande i förhållande till antal hushåll som deltar i studien.
Begränsningarna i antal intervjuer som är möjliga att genomföra gör det omöjligt att nå
statistisk representativitet i urvalet.
Inom studien har ca 20 hushåll i Askim och ca 20 hushåll i Bergsjön/ Kortedala i
Göteborgs kommun intervjuats om hur införandet av viktbaserad avfallstaxa har påverkat
dem. De intervjuade har haft restavfallsminskningar med 20-90 procent 3 jämfört med före
införandet av taxan. Urvalet för de båda intervjustudierna har inneburit att vi studerar
hushåll som har minskat sitt avfall, för att söka kunskap om beteende, motiv och ageranden
av intresse.
2

När detta underlag togs fram var det separat matavfallsinsamling i en av sex kommuner som
studerades och i en av tre kommuner totalt i Sverige. Det har även funnit oklarheter ute i kommunerna
huruvida matavfallet redovisas tillsammans med säck- och kärlavfallet eller separat. Efter samtal med
Dahlén som genomförde studien kan säck- och kärlavfall här likställas med denna rapports definition av
restavfall.
3
Den största restavfallsminskningen visade sig dock bero på utlandsvistelse.
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En intervjuguide med teman utvecklades och diskuterades i projekt- och referensgrupp
varefter justeringar och kompletteringar infördes. Semistrukturerade intervjuer (ca 30
minuter per intervju) genomfördes via telefon. Denna typ av intervjuer är en flexibel metod
som innebär att frågorna inte är helt låsta då intervjuformuläret innehåller
teman/frågeområden. Frågorna anpassas till situationen och samtalet utvecklas i
förhållande till vad intervjupersonen svarar. Det ger ett rikare datamaterial som är följsamt
mot intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter, vilket är centralt i explorativa
studier.

Effekter av viktbaserad avfallstaxa
Det är tydligt att viktbaserad avfallstaxa, trots att det är ett ekonomiskt styrmedel, inte
egentligen har en ekonomisk påverkan utan att det mer är ett verktyg för att få information
att nå konsumenten.

Det här påverkar min plånbok, alltså bör jag läsa informationen.
Det är också klart att viktbaserad avfallstaxa är ett styrmedel mer inriktat på förbättrad
sortering än förebyggande av avfall. Konsumtionen i sig är så pass mycket dyrare än
avfallshanteringen att en kostnadsökning i avfallsledet får mycket små konsekvenser i
konsumtionsledet.
De effekter av införandet av en viktbaserad avfallstaxa som framkommit i denna studie är i
fallande ordning:

Ökad sortering av förpackningar
En ökad sortering av förpackningar stöds av flera delar av studien. Det är ett beteende som
flera av de intervjuade anser sig ha förbättrat. Tömningarna vid återvinningsstationerna har
också ökat markant jämförbara veckor före och efter införandet av viktbaserad avfallstaxa.

Ökad sortering av matavfall (till rötning)
I Göteborg har kommunen valt att inte debitera matavfallet per vikt utan enbart
restavfallet. Detta för att uppmuntra till utsortering av matavfall för rötning. Kommunen
har även drivit informationskampanjer just för att öka utsorteringen. Den viktbaserade
avfallstaxan har bidragit till ökade matavfallsmängder. Intervjuerna stödjer detta då flera
respondenter uppgivit att de antingen börjat med separat matavfallsinsamling eller helt
enkelt ansträngt sig mer för att sorter a ut en större del matavfall.
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Ökad hemkompostering (?)
Ett antal respondenter uppger att de komposterar i större utsträckning efter taxans
införande. Detta gäller både matavfall och trädgårdsavfall. Taxans införande har ökat
hushållens medvetenhet kring att kompostering kan vara ett verktyg för minskad mängd
restavfall. Hur stor effekt detta får är dock oklart.

Ökad dumpning av trädgårdsavfall (?)
Införandet av viktbaserad avfallstaxa ger inget starkt incitament till att dumpa avfall,
eftersom taxan är relativt låg. Den förstärker dock såväl positiva som negativa beteenden
som på ett enkelt sätt minskar restavfallet. Intervjusvaren i denna studie varken bekräftar
eller avfärdar misstankar om att taxans införande bidrar till ökad dumpning. I de
bostadsområden där det redan är ett etablerat beteende att dumpa trädgårdsavfall på
allmänningar eller i skog, kan det beteendet dock ha förstärkts eftersom det då är ett både
enkelt och socialt accepterat sätt att bli av med trädgårdsavfallet.

Marginella effekter: annan dumpning, ändrat
köpbeteende, trädgårdsavfall till återvinningscentral,
m.m.
Det finns ett flertal effekter av viktbaserad taxa som är marginella och eventuellt
försumbara. Det verkar ha skett en mindre ökning av restavfall i de offentliga
papperskorgarna samt i mindre utsträckning punktvis ökad nedskräpning. Dumpning av
hushållsavfall och nedskräpning verkar dock vara starkare kopplat till exempelvis 14dagarshämtning än införandet av viktbaserad avfallstaxa. Generellt är incitamenten för
illegal avfallshantering små då det ofta rör sig om en större ansträngning än vad som
ekonomiskt kan motiveras.
En del respondenter säger sig ha förändrat sitt köpbeteende något för att få hem mindre
mängder förpackningar. Andra har minskat sina prenumerationer på tidningar. Det är dock
inte någon som uppger sig ha förändrat sin konsumtion i form av färre produkter eller
ändrade matinköp. Detta tyder på att i de fall det skett någon sådan förändring i
konsumtion, så är den inte medvetandegjord.

Påverkan på hushållen
De som sorterat sitt avfall sedan tidigare, för att följa sin egen övertygelse om nyttan av
sortering, har lätt att acceptera ett system som går i linje med de egna föreställningarna. Mer
anmärkningsvärt är att många av dem som uppgett sig sortera sitt avfall precis som förut
ändå ligger i topp när det gäller minskningen av avfall. Detta tyder på att det finns en
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relativt stor potential för förbättringar, även hos grupper som på eget bevåg, utan stöd av
ett viktbaserat taxesystem, sorterar sina sopor.
Den viktbaserade taxan är ett ekonomiskt styrmedel. Den minskade kostnaden ses dock
mer som en bonus istället för som en drivkraft i absolut ekonomisk mening.
I intervjuerna framkommer att införandet av den nya avfallstaxan inte förändrar någonting
i egentlig mening, utan rättfärdigar istället ett beteende och handlingsmönster som redan
finns etablerat i de flesta hushåll i studien. Systemet bidrar till att denna egna motivation
förstärks och man gör mer, sorterar bättre eller ökar antalet fraktioner, vilket till slut
resulterar i en minskad restavfallsmängd. Att taxan är ett ekonomiskt styrmedel kan initialt
vara en anledning till att man tar till sig den information som skickats ut inför införandet –
men att det är informationen tillsammans med systemets symbolvärde som i slutändan är
viktig för att åstadkomma förändring.

Långsiktig påverkan
Projektet ger i sig inga svar på hur bestående de uppmärksammade förändringarna är över
tid. Resultaten ger dock visst underlag för att spekulera kring tänkbara scenarion utifrån
vad som framställts som viktigt för de intervjuade samt sådant som de ansett vara
problematiskt. En möjlig utvecklingsväg för restavfallet med viktbaserad avfallstaxa i
jämförelse med volymbaserad taxa ses i Figur A. Observera att figuren beskriver relationen
mellan de olika taxorna och inte absoluta nivåer.

0
Figur A. Möjlig utvecklingsväg för viktbaserad avfallstaxa (Tid=0 är den tidpunkt då viktbaserad avfallstaxa
införs)

Vid punkt 1 ges information om den kommande taxeändringen. Förändringen berör den
egna plånboken varpå man får en beredskap och beteendet förändras. Informationen ger
en ökad medvetenhet om avfall. Den förväntade vinsten samt redan existerande normer
(till exempel ”Det är bra att sortera avfall”) förstärker det restavfalls-minskande beteendet.
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Det som inträffar i punkt 2 är att den initiala minskningen av restavfall faller tillbaka något
och skillnaden mellan de två taxorna minskar. En anledning till förändringen kan vara att
medvetenheten minskar efterhand. Vid införandet är informationsflödet stort, men efter en
period sätter sig systemet och informationen minskar. Förändringen kan också bero på att
hushållen efter hand inser att mängden avfall de genererar inte påverkar deras ekonomi i
någon större omfattning.
Om systemet inte heller ger den återkoppling – ekonomisk eller i annan form, såsom
redovisad miljönytta – som utlovats, kan förtroendet och orken att sortera minska eller
försvinna. Så länge den känslan överträffar och ”ersätter” arbetsinsatsen skäligt, ur
ekonomiskt perspektiv, för den egna inre motivationen/självbilden tillräckligt eller om
bidraget till miljön uppfattas som tillräckligt värdefullt, kan det etablerade beteendet
förväntas kvarstå.
Att restavfallsmängderna vid punkt 3 ligger lägre än före införandet kan förklaras med att
den viktbaserade taxan ändå ger en bekräftelse på att det är bra att hålla nere mängden
restavfall. Förändringen kan också ha gett nya vanor som efter en tid känns självklara. Det
kan också vara så att man införskaffat utrustning som gör fortsatt sortering lättare eller som
möjliggör hemkompostering.

Vem påverkas av viktbaserad avfallstaxa
I denna studie har vi enbart intervjuat människor i villa, radhus och parhus. Detta då
urvalet för intervjuer har varit de hushåll som minskat sitt avfall med minst 20 procent.
Effekterna av viktbaserad avfallstaxa på flerfamiljshus har varit i stort sett obefintlig sedan
införandet i Göteborg. I ett flerfamiljshus är avfallskostnaden en del av hyra eller
boendeavgift och delas mellan flera boende, vilket gör återkopplingen till enskilda boende
bristfällig. Viktbaserad avfallstaxa är alltså inte ett styrmedel som direkt påverkar
avfallsmängden i flerfamiljshus utan här behövs ytterligare styrmedel.

Rekommendationer
Baserat på studien ges följande rekommendationer. De är inte heltäckande och bör
kompletteras bland annat med de rekommendationer som ges av Dahlén (2009).

Ökad sortering, inte minskat avfall
Viktbaserad avfallstaxa är ett styrmedel främst för förbättrad sortering av avfall snarare än
för att förebygga avfall. Det kan finnas mindre effekter i form av minskade totala
avfallsmängder men för den som inför viktbaserad avfallstaxa bör syftet vara ökad (och
bättre) sortering av hushållens avfall. I Göteborg var ett av huvudsyftena att få en ökad
utsortering av matavfall.
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Samverkan
Införandet av viktbaserad avfallstaxa förändrar vissa avfallsflöden markant och det är
viktigt att ha beredskap för detta. Ett ökat flöde av matavfall hanteras ofta i samma
organisation som restavfallet varför detta borde gå lätt att hantera för beställare och
entreprenör (i studien Göteborgs stad och Renova). Ett ökat flöde av förpackningar berör
dock främst Förpacknings- och tidningsinsamlingen och därför bör man ta in dem tidigt i
planering för införande av viktbaserad avfallstaxa. Hushållen ser avfallssystemet som en
helhet och om det brister någonstans kan det få efterverkningar även i andra delar.

Utformning av taxan
I Göteborg har nedskräpning och avfallsdumpning till följd av taxan varit mycket små. Det
finns dock andra exempel där detta varit ett större problem och man bör därför vara
försiktig i utformningen av taxan och även hur den marknadsförs. Att ha fokus på
möjligheter snarare än hur dyrt det blir att slänga restavfall verkar vara ett
framgångskoncept. En högre grundavgift relativt viktavgiften minskar också kommunens
risk för ett underfinansierat insamlingssystem om avfallsmängderna minskar kraftigt. En
högre viktavgift i kombination med avsaknad av viktavgift för matavfall kan dessutom leda
till sämre renhet i matavfallsfraktionen.

Sorteringsutrustning
Information som skickas ut i samband med taxeförändringen verkar nå fram bättre
eftersom det berör den egna plånboken. Det är därför ett bra tillfälle att tipsa om lämplig
sorteringsutrustning för till exempel matavfall och förpackningar. Om välfungerande
utrustning är på plats ökar möjligheterna för en varaktig restavfallsminskning. Man bör
även passa på att informera om till exempel varför matavfallspåsen i papper ska stå luftad
för att undvika lukt då en vanlig reaktion på lukt är just att stänga till och täppa för.

Trädgårdsavfall
Då införandet av viktbaserad avfallstaxa kan leda till ökad dumpning av trädgårdsavfall är
en informationsinsats om att det inte är tillåtet och även varför det inte är tillåtet lämplig.
Det kan också vara en möjlighet att komplettera med trädgårdsavfallsinsamling som finns i
ett antal svenska kommuner idag samt att bättre informera om möjligheten att lämna
trädgårdsavfall på återvinningscentraler.
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Förtroende för vägning
Det finns en osäkerhet och ibland en misstro om hur vägningen av restavfallet går till och
hur det fungerar när två kärl töms samtidigt. En informativ bild på sopbilen utöver
information vid införandet av taxan kan minska denna misstro.

Långsiktig minskning av restavfallet
Regelbunden återkoppling om hur väl hushållen sköter sin avfallshantering är ett bra sätt
att få fortsatt låga restavfallsnivåer. Det bör därför vara tydligt på fakturan hur mycket
restavfall hushållen producerat den senaste perioden men kanske också en jämförelse med
tidigare fakturaperiod eller jämfört med ett genomsnitt för området.
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Summary
The main reason for weight based billing is to reduce the total amount of household waste
in general and the residual waste in particular through increased sorting of food waste and
recyclable materials. The purpose of this study was to investigate whether weight based
billing achieves the set goals and if what if any negative effects occur. The study aims at
supporting municipalities that have not yet implemented weight based billing to make
better decisions if doing so.
The method for the study has mainly been qualitative interviews with households regarding
their changes with the new billing system. The interviews have been complemented with
some quantitative data on littering and sorted packaging. The interview households have all
had decreases of their residual waste with more than 20 percent.
The effect of weight based billing seems to be more related to information than the
increased cost in itself. The consumption of products is far more expensive than the cost
of waste which makes the economic incentive very small, but the notation of an economic
change creates a path for delivery of information. It also gives a positive feedback that
sorting waste is a correct behavior.
Weight based billing leads to increased sorting of packaging and food waste. It may to
some degree lead to increased home composting and possibly illegal dumping of gardening
waste. There is no significant degree of littering. Illegal dumping of household waste in
public waste bins is increased with a small amount relative to the total decrease of residual
waste. This could however still pose as a problem since an increase of waste amounts in
public waste bins easily becomes a worker health issue due to heavy bags.
The effect on households from weight based billing is mainly that habits that the
households had before are supported by the billing. Households that sorted waste before
becomes even better at sorting waste. The billing increases the own motivation to do
better.
The effects over a longer period of time are not investigated in this study. A possible
scenario is however that the residual waste is reduced when the new billing system is
proposed. The amount of residual waste is lower for a period of time until the information
of waste amounts fades in the memory of the households. It could also be that the
anticipated economic gain was too low. Then the amounts rise again although not to the
levels before weight based billing.
Recommendations are that when implementing weight based billing, aim for increased
sorting rather than waste prevention. Make sure that all parts of the waste system cooperate
to ensure a smooth transition. Be careful with the construction of the billing system not to
risk getting poor quality on sorting and increased littering. Give the households support in
how to sort properly and easily and finally continue with clear feedback to ensure a long
term reduction of residual waste.
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1 Inledning
Idag förekommer viktbaserad avfallstaxa i en rad kommuner i Sverige och fler kommuner
planerar att införa detta. Även i andra länder förekommer viktbaserad avfallstaxa. Det
primära syftet är att minska de totala avfallsmängderna samt minska mängden restavfall.
I Sverige och även i många andra länder är det vanligt att avfallstaxan är volymbaserad, det
vill säga man betalar för en specifik kärlvolym och därmed inte efter hur mycket avfall som
man i praktiken ger upphov till. I och med detta finns det inte något ekonomiskt
incitament för avfallslämnaren att minska sitt avfall såvida man inte kan minska det så pass
mycket att man kan minska kärlstorleken.
Med en viktbaserad avfallstaxa däremot vägs avfallet vid varje tömningstillfälle och
avfallslämnaren debiteras per kilo avfall som man ger upphov till. I och med detta skapas
ett direkt ekonomiskt incitament att minska avfallsmängderna oavsett hur mycket avfall
man ger upphov till.

1.1 Definitioner och ordförklaring
Definitionerna som beskrivs här gäller endast denna rapport och överensstämmer inte
nödvändigtvis med till exempel Avfall Sveriges eller Göteborgs stads definitioner.
Säck- och kärlavfall – Det hushållsavfall som hämtas hos fastighetsägaren
Restavfall – Det säck- och kärlavfall som är kvar efter utsortering av matavfall samt det
säck- och kärlavfall som samlas in där separat matavfallsinsamling saknas. Detta avfall
kallas för brännbart avfall i vissa kommuner.
Matavfall – Utsorterad fraktion av matrester och liknande biologiskt nedbrytbart material
som hämtas som en del av säck- och kärlavfallet.
Återvinningscentral – Plats där grovavfall (inklusive trädgårdsavfall), farligt avfall m.m.
kan lämnas för avfallshantering
Återvinningsstation – (återvinningsplats) Plats där tidningar och förpackningar kan
lämnas för återvinning
Trädgårdsavfall – Ris, grenar, gräsklipp och liknande. Ingår i begreppet grovavfall
Grovavfall – Större avfall såsom möbler, trädgårdsavfall och annat som normalt sett
lämnas på återvinningscentral
Rondering av återvinningsstationer – Genomgång av återvinningsstationernas skick
avseende nedskräpning, fyllnadsgrad, klotter m.m.
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Viktbaserad avfallstaxa – En avfallstaxa där avfallet debiteras delvis per kg producerat
avfall. En grundavgift tillkommer viktavgiften.
Volymbaserad avfallstaxa – En avfallstaxa där avgiften baseras på storlek på säck eller
kärl oavsett fyllnadsgrad.

1.2 Varför studera viktbaserad avfallstaxa?
Det främsta syftet med att införa viktbaserad avfallstaxa är att man vill minska den totala
avfallsmängden samt mängden restavfall genom en ökad utsortering av främst matavfall
och återvinningsmaterial.
Andra orsaker till varför man har infört en viktbaserad avfallstaxa är att erhålla en mer
differentierad och därmed rättvis taxa då hushållen får betala mer ju mer avfall som ger
upphov till, minska bulkavfallet i restavfallet, minska mängden farligt avfall, få bättre
möjligheter till uppföljning och en minskad hämtningsfrekvens. Detta enligt en enkätstudie
baserad på de svenska kommunerna som infört viktbaserad avfallstaxa (Dahlén, 2009).
Syftet med detta projekt är därför att belysa om införande av viktbaserad avfallstaxa får de
önskvärda effekterna samt om det även får oönskade effekter så som till exempel ökad
illegal hantering eller nedskräpning. Viktbaserad avfallstaxa minskar i de flesta fall säck- och
kärlavfallet med ca 20 procent 4 (Dahlén, 2009, Jensen, 2011), men vart tar detta avfall
vägen?
Syftet är också att studien ska vara ett underlag för kommuner som har infört eller planerar
att införa viktbaserad avfallstaxa för att kunna fatta beslut om eventuella övriga åtgärder
som bör tas i samband med införandet.

1.3 Göteborgs införande av ny avfallstaxa
Göteborg inför successivt viktbaserad avfallstaxa under åren 2010-2013. Först ut var Askim
som testområde 2010 varpå övriga delar av kommunen får den nya taxan i omgångar fram
till 2013. Det successiva införandet i kombination med att avfallet vägts i upp till ett år
innan införandet av taxan, gjorde Göteborg till en lämplig kommun att studera
förändringarna vid införande av viktbaserad avfallstaxa.

4

Exakt vad som räknas in i Säck- och kärlavfall är inte alltid klart. I Dahléns studie inkluderar säck- och
kärlavfall utöver restavfall även utsorterat matavfall men det är en mindre mängd (både i antal fall med
matavfallsutsortering och i mängder i Dahléns studie) varför säck- och kärlavfall kan ungefärligt likställas
med restavfall enligt denna rapports definition.
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Figur 1. Studerade områden i Göteborg rödmarkerade

Områdena Askim och Bergsjön/Kortedala har studerats i två omgångar. Askim är en del av
Göteborg med hög andel villor och har invånare med generellt hög utbildning och
inkomstnivå medan Bergsjön/Kortedala har en större andel flerfamiljshus och lägre
utbildnings och inkomstnivåer (Göteborgs stad, 2010). Det är enbart hushåll med egen
fakturering av avfall som ingått i intervjuerna då urval har skett baserat på minskningar av
restavfall och dessa är framträdande i de hushåll som har egen faktura.
Taxan i Göteborg är uppbyggd så att man kan välja mellan ett kärl för blandat avfall (restoch matavfall) eller separata kärl för restavfall och matavfall. För att uppmuntra till
utsortering av matavfall är det billigare att välja separata kärl. Man har valt att ha en låg
avgift per kg på 1,25kr/ kg mot mer vanliga 2-3kr/ kg (Jensen, 2011). För matavfallet tas
ingen viktavgift ut. En typisk avgift visas i tabellen nedan:
Tabell 1. Avgifter för hämtning av säck- och kärlavfall i Göteborg 2010 (inkl. moms)

Kärlstorlek

Hämtning

60L

Varje vecka

190L

Var 14e dag

viktavgift

Blandat avfall

Restavfall

Matavfall
166 kr/ år

1244 kr/ år

886 kr/ år

1,25 kr/ kg

1,25 kr/ kg

0 kr/ kg

1.4 Översikt över studien
Projektet initierades av IVL sommaren 2010 och frågeställningen diskuterades med
kretsloppskontoret, Göteborgs stad inför att projektet startade på allvar hösten 2010. Innan
studien påbörjades hade kretsloppskontoret gjort en del egna studier delvis i samarbete
med miljöförvaltningen i Göteborg för att se vilka effekter införandet av viktbaserad
avfallstaxa fått i stadsdelen Askim.
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Hösten 2010 genomfördes en litteraturstudie som underlag för de möjliga vägar avfallet
kan ta vid införandet av viktbaserad avfallstaxa. Denna är publicerad som en fristående
Avfall Sverige rapport U2011:11 (Jensen, 2011)
Huvuddelen av denna studie har varit semistrukturerade djupintervjuer med de boende i
stadsdelarna Askim och Bergsjön/ Kortedala. I den första intervjuomgången erhöll IVL
adresser till hushåll i Askim som minskat sitt restavfall mest och de som minskat med
20 procent. Ca 20 av dessa intervjuades, efter att ha anmält sitt intresse, våren 2011. I andra
intervjuomgången ringde en konsult upp hushåll i Bergsjön/ Kortedala som minskat sitt
avfall med minst 20 procent. Här intervjuades ca 20 hushåll hösten 2011.
Parallellt med intervjuerna har en insamling av andra mer kvantitativa data skett. Det
inkluderar nedskräpning, avfallsdumpning samt påverkan på återvinningsstationer och
återvinningscentraler.
Studiens rekommendationer har tagit fram i samråd med Avfall Sverige och
Kretsloppskontoret, Göteborgs stad.
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2 Intervjuer
Datainsamlingen i projektet har genomförts med hjälp av på kvalitativa intervjuer som
relateras till kvantitativa data. Intervjuer valdes för att få djupare kunskap om hushållens
upplevelser, motivation, drivkrafter, beteende och incitament att minska sitt avfall.
Intervjustudier är, jämfört med enkäter, resurskrävande i förhållande till antal hushåll som
deltar i studien. Begränsningarna i antal intervjuer som är möjliga att genomföra gör det
omöjligt att nå statistisk representativitet i urvalet. Därför gjordes istället ett strategiskt
urval för att svara mot projektets frågeställning och inom aktuellt område valde de hushåll
som mest minskat sin avfallsmängd. Genom att titta på de hushåll som ”bäst” uppfyllt
syftet med det införda styrsystemet var avsikten att söka kunskap om hur och vad dessa
hushåll gjort för att nå sina resultat.
Att projektet aktivt skulle söka deltagare bedömdes vara alltför resurskrävande så istället
skickades en förfrågan ut till ett antal hushåll enligt valt urval. Att delta i studien var
naturligtvis frivilligt och medverkan krävde att deltagarna själva anmälde intresse att delta
efter att ha fått förfrågan. Urvalsprincipen leder dock till en bias i urvalet, där sannolikheten
är stor att fånga redan engagerade intervjupersoner med intresse för frågan. Eftersom detta
ligger väl i linje med projektets syfte, ansågs dock urvalsmetoden väl lämpad.

2.1 Urval
Kretsloppskontoret tog fram en lista på de 200 fastigheter i Askim där restavfallsmängden
procentuellt minskat med 20 procent respektive 60 procent i samband med införandet av
viktbaserad taxa. Den första kontakten med tilltänkta hushåll att intervjua skedde via
brevutskick från IVL, baserat på befintligt adressregister hos Kretsloppskontoret.
Utskicken som först gjordes till 100 hushåll, innehöll information om studien med en
inbjudan till att delta samt underlag för intresseanmälan. Inbjudan formulerades som ett
tillfälle för hushållen att uttrycka synpunkter och åsikter om den viktbaserade avfallstaxan,
kring avfall och avfallsprevention i allmänhet samt om behov och upplevelse av kommunal
service kopplad till avfallshanteringen.
Inför den andra intervjustudien diskuterades vilket område som var bäst lämpat för att få
en större representation av etnisk och ekonomisk variation på hushåll. De nordöstra
områdena av Göteborg var intressanta; Kortedala och Bergsjön. Beslut togs även att
Kretsloppskontoret ansvarade för att ringa upp kunder med förfrågan om att delta i den
andra intervjustudien. Detta genomfördes med hjälp av en extern konsult. På det sättet
behövde intervjupersonen inte göra någon aktiv handling för att anmäla sitt intresse, och
eventuella felkällor där endast de mest engagerade anmäler sig minskades. Den som
accepterade att bli intervjuad, skulle även få ta del av tömningsdata för hushållet från
maj/juni 2010 till och med september 2011 vilket även ingick som underlag inför intervjun.
Urvalet för de båda intervjustudierna har inneburit att vi studerar hushåll som har minskat
sitt avfall, för att söka kunskap om beteende, motiv och ageranden av intresse.

15

Viktbaserad avfallstaxa
Vart tar avfallet vägen?

IVL rapport B2054

2.2 Telefonintervjuer
En intervjuguide med teman utvecklades, se Figur 2, och diskuterades i projekt- och
referensgrupp varefter justeringar och kompletteringar infördes. Semistrukturerade
intervjuer (ca 30 minuter per intervju) genomfördes via telefon. Denna typ av intervjuer är
en flexibel metod som innebär att frågorna inte är helt låsta då intervjuformuläret innehåller
teman/frågeområden. Frågorna anpassas till situationen och samtalet utvecklas i
förhållande till vad intervjupersonen svarar. Det ger ett rikare datamaterial som är följsamt
mot intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter, vilket är centralt i explorativa
studier.

Figur 2. Intervjuguiden som använts i studien

2.3 Intervjuresultat Askim
Anteckningar från intervjuerna sammanställdes, kodades och analyserades. I och med
intervjuupplägget är datamaterialet (i de flesta fall) redan i viss mån kategoriserat efter de
teman som valts. I analysen gjordes dock en mer detaljerad genomgång av teman, motiv
och argument kring beteendemönster för avfallshantering.
Hushållen i den första intervjuomgången var boende i Askim, där statistiken (Göteborgs
stad, 2010) visar att befolkningen är ung, består av få utomlandsfödda, har höga inkomstoch utbildningsnivåer samt en mycket hög andel småhus.
Totalt 21 telefonintervjuer, genomfördes under v. 12-13 år 2011. Sammanställningen av
deras uppgifter visar att;
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•

17 av hushållen bor i villa, 4 bor i radhus

•

Av de intervjuade är 10 kvinnor och 11 män

•

18 hushåll består av gifta/sambo varav 9 har barn

•

4 hushåll har djur

•

6 av hushållen består av pensionärer

•

3 av hushållen består av ensamboende

2.3.1 Hur upplever hushållen att systemet fungerat?

Lätt att sortera!

14 av 21 respondenter uppger att de uppfattar systemet med den
viktbaserade avfallstaxan som väl fungerande. ”Fungerar bra och är
rättvist” säger en respondent. Fem respondenter uttrycker att de
inte märkt någon skillnad efter att den nya viktbaserade avfallstaxan
infördes, medan ett par respondenter svarar något defensivt ”vi har
alltid källsorterat” och att ”man gör så gott vi kan”. Någon
respondent påpekar att ”sophämtningen har fungerat bra i 40 år så
det är ingen förändring i det avseendet”. Avfallshanteringen
uppfattas fungera utan problem, det är ”enkelt och lätt”.

2.3.2 Avfallsmängd
Tolv av de intervjuade har, enligt statistiska uppgifter från Kretsloppskontoret, en
ungefärlig minskning av sin avfallsmängd med 20 procent. Resterande nio har en
minskning av avfallsmängden med uppskattningsvis 60 procent.
Alla respondenter uppger vid intervjutillfället att de har källsorterat tidigare men de flesta
uppger att de har förbättrat sin sortering sedan taxan infördes. 16 respondenter uppger att
de efter införande av den viktbaserade taxan är mer observanta och noggranna. Med egna
ord beskriver de sin sortering numera som ”helt och hållet”, ”oerhört väl”, ”medveten”
och att de ”källsorterar mycket”. Av de återstående fem respondenterna som uppger att de
sorterar ”som vanligt” är det två som minskat sitt avfall med 60 procent.
2.3.3 Vilken typ av hushåll?
Av de nio hushåll som har en avfallsminskning på 60 procent, bor åtta i villa och en i
radhus. Övervägande lever hushållen i par, det är en pensionär i ett radhus och en
ensamboende med tre barn.
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Tabell 2. Intervjuade hushåll i Askim

Intervjuade hushåll
Villa / Radhus
Barn / Inga barn
Pensionärer / Ej pensionärer
Restavfallsminskning 60 % / 20 %
Inkomst <600 kSEK / >600 kSEK

Antal
17 / 4
9 / 12
6 / 15
9 / 12
6 / 12 (3 angav ej)

När respondenten fyllde i intresseanmälan för att delta i studien efterfrågades hushållets
gemensamma årsinkomst. Alla angav inte detta, utan blev även tillfrågade vid
intervjutillfället om de ville uppge detta. Någon uppgav medelinkomst, vilket är svårt att
uppskatta eftersom allt är relativt men vi uppskattar att det kan ligga mellan 600 – 720 000
kr. Tre av hushållen i undersökningen ville inte uppge sin årsinkomst.
2.3.4 Vilka hushåll har störst uppskattad minskning av sitt
avfall?
En övervägande del av de nio hushåll som har en minskning av sin avfallsmängd med 60
procent har en årsinkomst från en halv miljon och uppåt. Det är ett par av de hushåll som
inte vill uppge årsinkomst som återfinns i denna grupp.
Av dessa nio uppger sju att de ”sorterar mer” efter taxans införande. En respondent
skaffade matavfallsinsamling i samband med taxeinförande, medan övriga fem har haft
matavfallsinsamling sedan tidigare. De två hushåll som menar att man ”sorterar som
vanligt” är båda pensionärer.
De tre som inte har matavfallsinsamling är alla
pensionärer. På frågan om av vilken anledning man inte
har det, uttrycker en av dem att det upplevs som
”äckligt”, en annan är orolig för att det ska lukta och
locka skadedjur som råttor, och den tredje upplever inte
att det finns något behov av att ha matavfallsinsamling.
Den respondent som upplever matavfallsinsamlingen
som äcklig vid villaboende har däremot egen
matkompost vid sommarhuset.

Äckligt?

De sju som anger att de sorterar mer nu säger att det gör det ”helt och hållet”, ”återvinner
allt”, ”mer noga”, att ”tidigare var det bara lite då och då, nu är det kontinuerligt” och att
”taxan var en sporre att sortera ännu mer”.
2.3.5 Vilka hushåll har en mindre minskning?
De tolv hushåll som har en minskning av sitt avfall med 20 procent, är till största delen
villaboende. Totalt nio av de tolv bor i villa, restande tre hushåll har radhus. I åtta av de
tolv hushållen bor vuxna/pensionärer och i övriga fyra hushåll finns små barn eller barn i
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skolåldern. I ett av hushållen uppger respondenten att hans fru är bestämd när det gäller att
sortera avfall men han tycker inte att de gör så annorlunda nu jämfört med tidigare.
Respondenterna berättar om hur de köpt olika kärl som de sorterar i under diskbänken och
någon berättar att de börjat med en tunna för matavfall när taxan infördes. Flera tycker att
de alltid varit miljömedvetna sedan länge och att inget har förändrats. Nio av de tolv
hushållen sorterar ut matavfall, men det är endast ett hushåll som uppger att de började
med utsortering av matavfall i samband med taxeändringen. Övriga hushåll har sorterat ut
mat sedan lång tid tillbaka.
2.3.6 Märker man någon ekonomisk förändring?
En av respondenterna vet säkert att avfallet har minskat och att de
erhållit ”rabatt” med den nya taxan. Ingen av de övriga
respondenterna har noterat någon större ekonomisk förändring. Det
är åtta som svarar att de inte alls vet om det inneburit något
förändringar i ekonomin efter taxan infördes och fem har inte märkt
att det skett några förändringar. Någon menar att ”de borde ha gjort”
det, men har inte sökt efter mer ingående information.

?

Övriga respondenter ger mycket svävande svar om de märkt något i ekonomin efter
taxeförändringen. Någon menar att de ”har nog gått plus”, eller att ”någon liten skillnad”
gjorts. Taxeförändringen har inneburit små ekonomiska förskjutningar; trots att de har
mindre avfall har kostnaden kanske minskat ”lite grand” och ”vet att det är billigare, men
ingen större skillnad” är andra svar som ges. En respondent säger om den nya taxan att:

”man får inte känslan av att det bidrar till att minska kostnaderna”.
En respondent upplever att trots att hon ser att avfallet har minskat så får hon högre
räkningar nu efter den viktbaserade avfallstaxans införande, vilket hon upplever märkligt.
Hon har diskuterat detta med insamlingsentreprenören som framförde misstanken att
någon av grannarna kanske fyller hennes soptunna. Men det har hon inte fog för att tro
och har inte undersökt det närmre.
2.3.7 Avfallsbehållare och hantering av trädgårdsavfall
De allra flesta har en avfallstunna med hämtning var 14e dag. Det är ett par respondenter
som avviker från detta; en har hämtning varje vecka och en har hämtning en gång i
månaden.
15 av de 21 respondenterna har matavfallsinsamling. Två av dessa uppger att det
införskaffades i samband med taxeförändringen, övriga har sorterat matavfall längre tid. De
sex som inte har matavfallsinsamling uppger olika skäl till detta, en tycker att det är
”äckligt”, en är orolig och rädd för att den ska locka råttor och annan ohyra, respondenten
har dessutom både hund och katt och menar att matavfallet går till dem. De övriga tre (två
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pensionärer och en ensamstående respondent) menar att de inte har något behov av
matavfallsinsamling.
Ett par av respondenterna har en anlitad firma som sköter deras trädgård, och då ingår
avfallshantering i priset. En uppger att de brukar lägga trädgårdsavfallet på ”allmänningen”
medan en annan respondent säger att det lilla som trädgården ger läggs i tunnan, eller eldas
upp i braskaminen. Någon har lagt stenplattor i trädgården för att slippa skötseln, och en
menar att de inte har något avfall ifrån sin trädgård överhuvudtaget.
Sex av respondenterna har egen trädgårdskompost, och nio uppger att det avfall som
trädgården ger, samlas och körs till Högsbo återvinningscentral.

Trädgårdsskötsel AB
Flera olika sätt att hantera trädgårdsavfall förekommer
Respondenterna ser att det finns olika sätt att lösa sin avfallshantering i grannskapet. Man
uppskattar valfriheten och att man kan lösa det individuellt. Några uttrycker att det blir fler
och fler komposter i närområdet, ”speciellt hos barnfamiljerna” säger en respondent men
poängterar att hon inte undersökt det närmre. Någon ökad nedskräpning i närområdet har
inte märkts av.
2.3.8 Ändrad konsumtion?
Nej, några stora förändringar i konsumtionen anser inte respondenterna att de gjort. Någon
uppger att de köper mindre konserver, några säger att de handlar mer genomtänkt och
försöker minimera förpackningarna. Man är mer noggrann med inköpen. Men det är ingen
av respondenterna som menar att den viktbaserade avfallstaxan har bidragit till att man
förändrat något i sin livsföring. Två av hushållen har gjort uppehåll med reklam, men det
gjorde man redan före taxan infördes.
2.3.9 Problem?
Att källsortera är inte alls svårt tycker respondenterna. De flesta har kontroll på hur olika
material och saker sorteras. Det är någon enstaka respondent som tycker det kan vara
besvärligt att veta vad som är kartong och vad som är papper, eller vad man gör med
plastade pappersförpackningar. Kuvert, post-it-lappar och reklam nämns som andra
svårsorterade irritationsinslag. Men för de allra flesta är det inga som helst problem att
källsortera. De flesta har också god plats för olika fraktioner, man har bagar eller kärl under
diskbänken eller i källaren/garaget.
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Eftersom återvinningsstationerna och centralerna oftast ligger en bit i från det egna
boendet, krävs att man är bilburen. Många uppger att de tar med de olika fraktionerna i
bilen, oftast på väg någonstans, till affären, arbetet eller skolan. Det är för långt att gå med
tunga tidningspåsar och annat.
Många av respondenter upplever
att återvinningsstationerna oftast
är nedskräpade och stökiga, även
om ett par anger att det har
blivit något bättre med tiden.
Någon påpekar att det är ofta
fullt och att man borde tömma
behållarna oftare, men flera av
respondenterna ser andras
beteende som det största problemet. ”Folk har ont om tid och slarvar”, ”allt möjligt ställs
där”, och man ”slänger allt möjligt som inte hör dit” är kommentarer som görs. Någon
uttrycker att ”det är en fullständig katastrof” vid den närmsta återvinningsstationen, vilket
gör att respondenten ibland kör runt och letar rätt på en som inte är lika full. Tätare
tömningar efterfrågas, speciellt om det varit storhelg.
Det finns en del funderingar kring de tekniska lösningarna (för vägning) i systemet. Hur
själva vikt-avläsningen fungerar är inte helt klar framgår det vid intervjuerna. Någon undrar
om man läser av vikten samtidigt när två kärl töms, och menar att det inte är lätt att förstå
hur det ”hänger ihop”. Respondenten uttrycker att ”det är något lurigt” med avläsningen
och efterfrågar bättre information.

”Det är inte lätt att förstå hur vikt-avläsningen hänger ihop”
Vikten på det egna avfallet ska avspeglas i fakturan. Någon respondent påpekar att det är
svårt att avläsa de specifika kostnader som den nya taxan genererat på fakturan, eftersom
både vatten, avlopp och avfall hamnar på samma faktura. Dessutom betalar abonnenten i
förväg, vilket bidrar till att det är svårt att gå tillbaka och förstå skillnaden i avgift. En annan
respondent menar att det är svårt att göra någon jämförelse eftersom man saknat ett
utgångsläge, ”man vet inte vad det vägde innan” och tycker att en egen ”normalvikt” hade
underlättat när man letar skillnaderna. Ett utdrag från en typisk faktura ses i Figur 3 och en
komplett faktura finns i Bilaga A.
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Figur 3. Utdrag av avfallsdelen från en faktura i Göteborg

Frågor väcks även vid intervjuerna om hur fraktionerna hanteras efter avhämtning, där en
förhoppning uttrycks om att avfallet fortsättningsvis förblir sorterat.

2.4 Intervjuresultat Bergsjön/Kortedala
Respondenterna i den andra omgången med telefonintervjuer bodde i nordöstra delarna av
Göteborg, Norra Kortedala och Bergsjön. Här visar statistiken (Göteborgs stad, 2010) att
andelen boende som är födda utomlands är hög, medelinkomsten är låg och även
utbildningsnivån. Arbetslösheten är hög och det finns ett stort beroende av socialbidrag.
Totalt 22 telefonintervjuer genomfördes under v.40 – 41, år 2011. Sammanställningen av
deras uppgifter visar att;
• 16 av hushållen bor i villa, fem i radhus och ett hushåll bor i
kedjehus.
• Det är sju barnfamiljer, varav tre har blöjbarn.
• Tre av dessa familjer har barn i skolåldern och två familjer har
ungdomar i övre tonåren.
• Fyra hushåll består av vuxna par utan barn.
• Elva respondenter är pensionärer, varav åtta är par och resterande tre
hushåll består av ensamstående äldre kvinnor.
2.4.1 Hur har det fungerat?
En övervägande del (14/22) av respondenterna tycker att systemet fungerar bra, några till
och med jättebra. Ett par menar att det har varit en förändringsprocess och fungerar bra
nu, men att man initialt haft problem med många ändringar där kärl inte fick plats och
dragväg tillkom.
Fem respondenter uppger att de inte ens har reflekterat över att det är ett nytt system, de
märker ingen skillnad eller förändring jämfört med tidigare. En respondent uttrycker istället
en viss irritation över avfallshanteringen rent generellt och ”tycker det är för jäkligt att ta
betalt för att man tar hand om soporna” och menar att ”man importerar sopor och vi
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betalar för fjärrvärme, något är helt fel”. 5 En av respondenter inleder intervjun med att säga
att han inte vet någonting om hur det fungerar.
2.4.2 Avfallsmängd
Mängden avfall har minskat för alla respondenter under den aktuella mät-perioden.
Mätperioden för avfallsmängderna var för denna del av intervjuerna tyvärr inte helt
jämförbara och är delvis från olika delar av året. Den största viktskillnaden på avfallet, 211
kg motsvaras av en procentuell skillnad i avfallsmängd på 88 procent var hos en familj
bestående av två vuxna och två tonåringar boende i villa. I detta fall förklaras
restavfallsminskningen med utlandsvistelse. Det hushåll som har minst procentuell skillnad,
har gjort en viktminskning mellan de två mät-tillfällena på tolv kg, vilket motsvarar 21
procent. Den familjen består av två vuxna personer som bor i villa.
2.4.3 Vilka hushåll har störst procentuell skillnad mellan
mätningarna?
Totalt elva hushåll har fått en procentuell skillnad mellan de båda mät-tillfällena på över 60
procent. De uppmätta perioderna som använts som underlag för intervjuerna i Bergsjön/
Kortedala är inte fullt ut jämförbara då data viktdata saknats. Detta syns delvis i
intervjuresultaten.
Tabell 3. Intervjuade hushåll i Bergsjön/ Kortedala

Intervjuade hushåll
Villa / Radhus / Parhus
Barn / Inga barn
Pensionärer / Ej pensionärer
Restavfallsminskning ca 20-40% / >60 %

Antal (22 totalt)
15 / 5 / 2
7 / 15
9 / 13
11 / 11

Två av pensionärshushållen har haft dödsfall under året som bidragit till att avfallsmängden
successivt minskat. Dessa respondenter uppger även att från att tidigare ha sorterat sitt
avfall riktigt bra så har de slutat eftersom de inte riktigt orkar med det längre. Deras avfall
läggs nu osorterat i tunnan istället.
En annan av de sju pensionärer med stor skillnad på sin avfallsmängd påpekar att de
noterat att tidpunkterna med minskad mängd avfall beror på att de under dessa perioder
bott längre tid i sommarhuset.
De övriga fem pensionärerna har inga speciella händelser eller förändringar som man tror
minskningen beror på utan svarar att de har blivit mer noga och ”tänker sig för” när man
sorterar. Innan taxan infördes sorterade man, men numera sorterar man ”bättre”, man
sorterar ”allt” eller ”det mesta”, tidigare var man inte så ordentlig. En av dessa
5

När avfall importeras får mottagande förbränningsanläggning betalt för att bränna avfallet. Det är
alltså snarare ett sätt att sänka kostnaden för fjärrvärmeproduktion.
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respondenter menar att det numera finns tid för att vara mer noggrann när man sorterar
sitt avfall, det finns tid ”nu när man inte behöver snabba sig” och menar att ”tidigare var
det lite tidsbrist som gjorde att man tryckte ned allt i samma tunna”.
Av de övriga fyra hushållen med en procentuell skillnad
över 62 procent av sin avfallsmängd är tre barnfamiljer.
Den familj som har den största skillnaden, 88 procent,
en minskning på sitt avfall med 211 kg, uppger att de
noterat att skillnaderna beror på om de bor hemma eller
inte. I stort sett varje skollov och semester tillbringar de
i sitt gamla hemland. Därutöver sorterar de mycket, har
både tid och plats menar respondenten som även
berättar att de har egen matkompost och
trädgårdskompostering.

Resor påverkar statistiken

En annan av barnfamiljerna har en procentuell minskning på 73 procent mellan de båda
mät-tillfällena. De berättar att när familjen fick information om att den viktbaserade taxan
skulle införas så bestämde man sig för att börja sortera avfallet på ett annat sätt än tidigare.
Då var det i första hand för att kunna påverka sin ekonomi, men ”nu är det en vana och
dessutom bra för miljön”. De har gjort plats för olika behållare i källaren och sorterar i
stort sett allting. Respondenten berättar att tunnan inte blir full till hämtningstillfället var
14e dag och hon uppger att man börjat fundera på om de ska byta till ett mindre kärl eller
till hämtning en gång i månaden när barnen flyttar, vilket respondenten tror sker inom en
nära framtid.

Källsorteringsutrustning köptes till följd av taxan
I den tredje barnfamiljen finns totalt sex personer, fem vuxna och ett litet barn. Deras
hushåll har minskat sitt avfall med 65 procent mellan de båda mätningarna, totalt 183 kg,
men respondenten är inte säker på att detta har bidragit till några minskade kostnader, han
vet inte eftersom det är hustrun som ansvarar för familjens ekonomi. Han berättar att alla i
familjen hjälps åt och sorterar i olika behållare. Han har ingen förklaring till varför de har
lyckats med avfallsminskningen. Han anser att de ”lever i stort sett som tidigare” förutom
att han är idag är sjukskriven efter en hjärtinfarkt. Detta har påverkat deras matvanor och
att de numera äter mindre fet mat och mer grönt och frukt. De har i och för sig en egen
matkompost, men han vet inte när den införskaffades och menar att det inte blir mycket
rester kvar till den. Trädgårdsavfallet samlas ihop, som man alltid har gjort, och körs
säckvis till Alelyckans återvinningscentral.
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Det fjärde hushållet består av två vuxna. De sorterar så mycket de kan, och det blir inte så
mycket kvar till tunnan efter två personer uppger respondenten. De fyller matkomposten
så mycket som det går och det lilla trädgårdsavfallet från tomten har de ”hjälpt till genom
att lägga det på en allmänning och fylla ut där”.
2.4.4 Vilka hushåll har en mindre minskning?
De återstående elva hushållen har minskat sitt avfall under de båda mät-tillfällena mellan
13-81 kg/hushåll vilket motsvarar en procentuell minskning med 21-33 procent. Även
bland dessa elva hushåll finns en pensionär som menar att minskningen till största del
beror på att hon numera är ensam. Tre hushåll säger sig inte märka att det är någon
skillnad, de lever och gör ungefär som tidigare samt tillägger att de alltid sorterat mycket
noga. En säger att ”vi tänker inte lägga mer kraft på våra sopor, vi gör som vi alltid har
gjort”. Fyra av hushållen poängterar att de säkerligen har förbättrat sin förmåga att sortera,
är väldigt medvetna och gör det numera både bättre och till 100 procent. Ett av dessa
hushåll tillägger att de ibland bor i sommarhuset vilket ytterligare kan påverka
avfallsmängden.
Två av hushållen är barnfamiljer med blöjbarn. Den ena familjen anser att ”sortera avfall
har de alltid gjort” men att de väl snarare ökat sitt avfall med alla blöjor som producerats
det senare halvåret. Den andra barnfamiljen använder tygblöjor och respondenten säger att
”det går lite i vågor; ibland är vi jätteduktiga och ibland orkar man helt enkelt inte”. Hon
ser tydligt när de inte riktigt orkar utan använder vanliga blöjor vilka går i avfallet och höjer
därmed både vikt och kostnad. Under senare tid har de även börjat sortera matavfallet
vilket också bidrar till att det blir mindre i tunnan totalt sett.

Blöjor påverkar restavfallsvikten
Respondenten i det elfte hushållet tycker att de numera har så lite restavfall att de funderar
på ett mindre kärl. En stor bidragande orsak till minskningen är att de från och med
sommaren har en egen mat-kompost vilket avsevärt har minskat deras restavfall.
2.4.5 Märker man någon ekonomisk förändring?
Nej, överlag ser inte av respondenterna någon större förändring i kostnaden för
avfallshämtningen. Några enstaka respondenter kommenterar en minimal skillnad; att det
syns på fakturan när de använder tygblöjor, att det kanske rör sig om några tior, att det
handlar om max. 150 kr. Några säger att de inte tittat vare sig på statistik eller på den
enskilda kostnaden, utan upplever att kostnaden är relativt konstant, ”man ser ju när det är
jul och semester” eller att man inte upplever att det blivit billigare. Ett par uttrycker att
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systemet är rättvist och de uppfattar avfallshanteringen som billig och ”att det är låga nivåer
ändå”.
2.4.6 Avfallsbehållare och hantering av trädgårdsavfall
Alla intervjupersoner har hämtning av restavfallskärlet var fjortonde. 14 av hushållen
sorterar matavfall separat, åtta av dessa med veckovis hämtning resterande sex har egen
kompost. Trädgårdsavfallet tar man hand om på lite olika sätt. Sju hushåll har egen
trädgårdskompost där de lägger löv, gräs etc. Större saker ifrån trädgården körs då till
tippen. De som inte har egen trädgårdskompost samlar ihop trädgårdsavfallet i säckar och
kör iväg vid de sex tillfällen som man har gratis tillträde till tippen (återvinningscentralen).
Sju av hushållen säger att det fungerar så. Någon tillägger att ibland kan han lägga det i
tunnan och någon annan menar att gräsavfallet även kan hamna i grannens kompost, med
dennes tillåtelse. Sex av hushållen uppger att det trädgårdsavfall men samlar ihop körs ut ”i
skogen” som finns i närheten av boendet. I något fall säger respondenten att de ”fyller upp
en allmänning” med trädgårdsavfallet.
I regel är det inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall i allmänningar och
liknande, men det verkar vara vanligt förekommande. Enligt
Miljöförvaltningen i Göteborg leder detta till både nedskräpning i form
av plastkrukor och liknande och till lokala försurningsproblem som i
förlängningen skadar vegetationen.
2.4.7 Ändrad konsumtion?
Nej, respondenterna har inte ändrat sin konsumtion efter taxans införande. Det handlar
mer om att köpa prisvärt och storhandla för ekonomin skull, men det ”har man alltid
gjort”. Någon uppger att de även tidigare valt bort stora förpackningar, speciellt vid de
tillfällen när man handlat större saker som tv eller spis. Olika typer av förpackningar lyfts
fram som onödiga men det är ingen som vill påstå att det är p.g.a. taxan som man resonerar
så.
Refill-alternativ diskuteras av några respondenter; någon
har letat efter refill till speciella förbrukningsvaror men inte
hittat några och en annan menar att refillen är dyrare än att
köpa en ny förpackning, vilket inte är så positivt i ett
återvinningsperspektiv. Förpackningar engagerar; en
respondent berättar att hon i sitt arbete i dagligvaruhandeln
har sett hur kunder plockar bort den yttre förpackningen på
varor; till exempel på Cornflakes paketet för att endast ta
hem innerpåsen, och lämnat kartongen i affären.
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Fem av respondenterna har begärt att slippa reklam, medan många spontant påpekar att
man inte vill sluta med att få reklamutskick eftersom det ger bra information. Tre
respondenter har förändrat sina tidningsprenumerationer: en av dem har avslutat en
veckoprenumeration, men inte för att minimera sitt pappersavfall utan för att innehållet
inte var bra. De båda andra har förändrat sin prenumeration på dagstidningen: en har
avslutat prenumerationen helt och den andre har förändrat abonnemanget till
helgprenumeration. De båda menar att de lätt kan få ta del av tidningen på arbetet i veckan
och/eller läsa den på webben.
2.4.8 Problem?
Övervägande är respondenterna mycket positiva till avfallshanteringen rent generellt. En
respondent har inte något förtroende för återvinning överhuvudtaget och menar att till
exempel kunderna på Mc Donalds sorterar avfall som sedan ändå samlas i samma påse. ”Är
det verkligen miljövänligt att med färskt vatten skölja ur mjölkkartonger?” undrar han
också.
De flesta av respondenterna anser att det är ett relativt bra underhåll av
återvinningsstationerna. Förutom de som påpekar det besvärliga med att en del
återvinningsstationer lagts ned, upplever de allra flesta stationerna som ok. Det är
förhållandevis rent och snyggt, lite värre vid de stationer som finns i anslutning till affärer.
Endast tre av respondenterna menar dock att det ofta är överfullt, slabbigt och väldigt
stökigt. När en station inte ser inbjudande ut löser man det ofta genom att åka vidare till en
annan. En respondent påpekar det cyniska i att förorda källsortering och så inte sköta
områdena kring återvinningsstationerna tillräckligt bra. ”Det är väl ingen som vill åka
tillbaka hem med sina sorterade påsar”. Många kör bil till återvinningsstationen, eftersom
fraktionerna är tunga att bära och att de ofta ligger en bit bort från hemmet.

Många kör bil till
återvinningsstationen, eftersom att
fraktionerna är tunga att bära och att
de ofta ligger en bit bort från hemmet.

En respondent som saknar bil, berättar hur hon drar sitt källsorterade avfall i en dra-matenvagn eller i barnvagnen till återvinningsstationen. Det tar tid, och kan vara lite bökigt men
det går, säger hon. Hon tycker att det borde finnas bättre sorteringsmöjligheter även i
villaområden, som de lösningar flerfamiljsboende har. Någon annan av respondenterna
anser att en container borde ställas upp för villaområde, för att göra det möjligt för äldre att
bli av med gamla frysboxar etc. Samma respondent efterfrågar även second-handbutiker i
anslutning till de större återvinningscentralerna, så att man kunde ha möjlighet att köpa
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saker, men även att kunna skänka bort grejor som man accepterar att någon annan kan
använda, men som man inte vill ha betalt för.
I Göteborg finns sedan 2007 kretsloppsparken Alelyckan där det finns
just second hand butiker i anslutning till återvinningscentralen. Det finns
också möjlighet att lämna in produkter vid samtliga
återvinningscentraler. Läs mer om kretsloppsparken i IVL Rapport B1958

2.5 Diskussion för samtliga intervjuade
Många av de intervjuade är miljömedvetna i någon utsträckning och har sorterat sitt avfall
sedan tidigare. Nästan alla är positiva till införandet av taxan men de flesta tycker inte att
det har inneburit något större förändring. De har inte märkt någon skillnad, varken i
avfallshanteringen, hämtning eller rent ekonomiskt via fakturan.
En av de intervjuade liknar servicen som bra domare i en fotbollsmatch, de fungerar och
man märker inte av dem. Systemet uppfattas som rättvist, då avfallet vägs och man betalar
för den egna avfallsmängden. Detta kan delvis ses som en effekt av urvalet för studien där
de aktuella respondenterna har lyckats bra med att minska sin avfallsmängd. De deltar
frivilligt och har även i den första intervjuomgången aktivt anmält sitt intresse för att
berätta om sina erfarenheter. Samtidigt så kan man inte bortse från möjligheten att även
personer i detta urval kunde ha uttryckt att de ”gillade idén” med taxan, men inte den
praktiska omsättningen. Detta var dock inte fallet för den stora majoriteten av de
intervjuade. Även om viss kritik framförts så är de intervjuade klart övervägande positiva
till systemet. I några fall har kommentarer fällts om att systemet är orättvist när man har
barn i blöjåldern som innebär att avfallet har stor mängd och vikt, och som inte kan
sorteras på annat sätt. En relativt utbredd osäkerhet uttrycks dock kring om man som kund
verkligen gör någon ekonomisk vinst med systemet. Någon respondent menar att eftersom
man som kund inte uppfattar att det har blivit billigare, måste några andra ökade
”omkostnader” tillkommit.
Det finns funderingar om systemets tillförlitlighet, hur till exempel vägningen och
sluthantering fungerar. Hur går det egentligen till när man väger kärlet? Blandas de olika
fraktionerna samman vid hämtning? Att respondenterna vill veta mera är positivt, det tyder
på att man aktivt vill delta, man vill veta om det man bidrar med och gör resulterar i någon
skillnad och framför allt vill man ha hela bilden klar för sig. Främst efterfrågas information
om hur sopans väg genom avfallsprocessen ser ut.
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Både osäkerhet och tvivel på systemet kan
sannolikt
förebyggas
genom
upprepade
informations-satsningar, exempelvis med enkla
beskrivningar av de tekniska lösningarna kring
vägningen m.m. Dessutom kan information om
hur avfallshanteringen och behandling praktiskt
fungerar efter hämtning förstärka benägenheten
att källsortera. Det blir tydligare för kunden hur ens eget handlande bidrar och ger konkreta
resultat i miljön.
I den första omgången med intervjuer, där respondenterna angett hushållets inkomst, ser vi
att oavsett inkomstnivå så framstår inte minskade kostnader som en avgörande drivkraft
för att sortera avfallet. Många av de intervjuade vid båda omgångar, har liten eller ingen
kunskap om huruvida det nya systemet påverkat kostnaden för avfallshantering. Istället är
många av uppfattningen att det nya systemet endast påverkat kostnaderna marginellt, om
det alls har påverkat. Detta är anmärkningsvärt, med tanke på att samtliga intervjuade gjort
stora minskningar av sitt avfall. Någon enstaka respondent uppger att möjligheten till att få
minskade kostnader initialt varit en sporre, men att sorteringen nu mer blivit en vana och
man ser istället hur det gagnar både miljö och samhälle. En annan respondent tycker sig
märka att främst pensionärerna i grannskapet är ”flinka på att sortera”, vilket hon tror
beror på att de vill minska kostnaderna.
Av alla intervjuade hushåll i studien består cirka en tredjedel av pensionärer. Att de är
duktiga på att sortera styrks vid intervjuerna. Av de totalt 43 hushåll som intervjuats är det
18 hushåll som har minskat sin avfallsmängd med över 60 procent. Av dessa bor det en
pensionär i tio av hushållen. Dessa tio hushåll anger inte främst ekonomiska drivkrafter
bakom det lyckade resultatet utan att man anser sig istället ha både tid och plats för att
källsortera bättre och mera efter pensioneringen. I två
av fallen var dödsfall en starkt bidragande orsak till
avfallsminskningen. Flera av pensionärerna påpekar även
att källsorteringen inte är något nytt för dem, man har
”alltid” gjort så, ofta ända sedan barndomen. Den
ekonomiska besparing som källsorteringen kan bidra med
verkar vara av underordnad betydelse och då flertalet
intervjuade bor i villa eller radhus kan man förmoda att den
besparing som den viktbaserade taxan innebär inte är
avgörande för hushållets ekonomi.
Det är ett fåtal respondenter som, när de ekonomiska principerna med systemet diskuteras,
spontant poängterar att avfallshanteringen kostar mycket. En respondent säger att det till
och med har blivit dyrare efter den viktbaserade taxans införande, trots att hon har minskat
sin mängd avfall. Åsikterna divergerar om man överhuvudtaget ska betala; någon tycker det
är upprörande att ta betalt för hanteringen av sopor medan en annan uttrycker att det är
rättvist att få betala just för den servicen. Flera andra påpekar svårigheterna med att utläsa
den exakta kostnaden. Fakturan kommer också endast ett fåtal gånger per år. Därför blir
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det svårt med den direkta återkopplingen och man behöver en längre tidsperiod för att
kunna upptäcka några skillnader.
En respondent påtalar att eftersom fakturan består av olika poster, avfall, vatten och avlopp
så blir det svårt att märka den direkta skillnaden i avfallskostnad. Resultatet visar att
fakturans utformning ger en hel del funderingar och svårigheter. Främst för kunderna att
tolka och avläsa den exakta viktuppgiften och kostnaden för avfallservicen. Se bilaga A för
ett fakturaexempel.
Den mer noggranna sortering som gjort att hushållens avfall minskat upplevs av några som
betungande, men många menar att de inte alls reflekterar över det, att de inte ändrat sitt sätt
att hantera sopor alls. Som förklaring uppges tillgång till bra förvaringsutrymmen och bra
kärl, men också att man ”bara” behövt bli en aning mer noga, att ”fuska” mer sällan och
tänka till på hur man gör. Även om bara ett fåtal direkt uppger att de aktivt beaktar
hanteringen av avfall från förpackningar och dylikt när de handlar, så finns antydningar på
flera håll att det ”skärpta sinnet” gäller såväl sortering som konsumtionsmönster. Detta är
dock svårt att direkt peka på, för de intervjuade. Vår tolkning är att det i många fall inte rör
sig om några absoluta beteendeförändringar när det gäller vare sig avfallshantering eller
konsumtion, utan om att ”förbättra” ett redan etablerat beteende, att ”göra rätt oftare”.
Det fanns en inre motivation som har förstärkts, och man sorterar lite mer noga, utan att
reflektera eller tänka på att man gör så. Från att ha sorterat en del och ibland, gör man det
med allt och alltid.

Det fanns en inre motivation som har förstärkts, och man sorterar lite mer noga,
utan att reflektera eller att tänka på att man gör så.
Denna förhållandevis enkla och okomplicerade handling stärker självbilden och förmedlar
dessutom till omgivningen att man är en ansvarsfull och engagerad medborgare som tar
miljöproblemen på allvar och bidrar till ett bättre samhälle.
Ett problem som kan tänkas uppstå när
viktbaserad avfallstaxa införs är att avfallet
dumpas eller slängs på annan plats. Nästan
en tredjedel av respondenterna i den andra
intervjuomgången uppger att de lägger delar
eller hela sitt trädgårdsavfall i närliggande
skogsområde, eller allmänning. Flera av
dessa bor inom samma bostadsområde,
varför tolkningen är att tillvägagångsättet
har blivit accepterat i grannskapet. Man gör likadant som grannen gör, även om det inte är
rätt. Juridiskt är detta förfarande inte heller tillåtet utan bedöms som nedskräpning. I övrigt
ger intervjuerna inga större indikationer på att avfall dumpas.
Ett antal hushåll uppger att deras minskning av avfall kan kopplas till andra orsaker än
införandet av taxan. De perioder eller tidpunkter som statistiskt visar på en minskad
avfallsmängd beror på dödsbon, utflyttade barn, sommarvistelser eller att personer har bott
delar av året utomlands etc.
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Dålig eller bristfällig skötsel av stationer är en återkommande kommentar. Några påpekar
att de förstår problematiken med att andra, mindre ansvarsfulla personer, slänger sopor
som inte hör dit, eller lämnar sopor vid redan överfulla containers. Men att det inte är
tillräcklig hämtningsfrekvens och nedskräpat runt stationerna bidrar starkt till det allmänt
stökiga intrycket. Att återvinnings-stationerna inte hålls rena och tillgängliga när man ska
lämna sitt avfall, ger signaler om att källsorteringen inte är så prioriterad och viktig, när allt
kommer omkring. Att behöva fortsätta till en annan station för att den första är full eller
nedskräpad menar många att de redan gör, och det kan man kanske acceptera någon
enstaka gång. Blir det ett mer permanent tillstånd kan viljan att bidra och vara en del i
systemet minska.

Svårigheter uppstod även när ett stort antal återvinningsstationer lades ned.
Transportsträckan har blivit längre för många och kräver bil för att man ska kunna lämna
sitt avfall. För de äldre pensionärerna har uppgiften då blivit omöjlig. Man får förlita sig på
grannar eller släkt som hjälper till med att lämna det källsorterade. Det efterfrågas även
andra möjligheter för att återvinna vissa saker som känns naturliga, som textilier.
Att veta var de olika fraktionerna sorteras verkar överlag inte skapa så stora problem. En
del ilskna kommentarer om förpackningsindustrin har fällts, det är onödigt stora
förpackningar, blandat material som gör källsorteringen svår och mycket plastdelar.
Nedan ges en sammanfattande tolkning av intervjuerna:

Att sortera sitt avfall är inget nytt beteende hos hushållen i
studien.
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Att sortera sitt avfall är en etablerad vana och är grundad på en
inre motivation och övertygelse om att man därmed - på ett
enkelt sätt - bidrar till en bättre miljö och ett mer hållbart
samhälle.

6

$?

Att sortera sitt avfall förmedlar på ett enkelt sätt en känsla av
att vara en ansvarsfull och medveten medborgare - vilket
ytterligare förstärker både status och självkänsla samt den egna
motivationen.
Taxeändringen uppfattas - kanske hela tiden - som ekonomiskt
försumbar av hushållen. Avfallstaxan ger endast marginella
förändringar i ekonomin och uppfattats mest som en bonus.
Ekonomiska incitament kan därför inte förklara de intervjuade
hushållens inställning till att sortera sitt avfall utan fyller mer
funktionen av symbolisk belöning.

Eftersom strukturella incitament från exempelvis kommunala
avfallshanteringssystem har saknats så har hushållens sortering
legat på en nivå som främst baseras på den egna övertygelsen.

i

Informationen om den kommande förändringen av taxan
förstärker hushållens motivation och ger signaler om att man
”gör rätt”. Man kan då anta att det finns en viss
handlingsberedskap som bidrar till att hushållen omsätter
taxans syften i handling, redan innan den införts.

Informationen förmedlar även en normativ bild om hur
kommunen vill att hushållens avfallshantering bör fungera
vilket ytterligare förstärker och förtydligar hushållens
motivation och handlande. Taxan visar att det finns
samhälleliga förväntningar på att man ska agera på detta sätt.

6

Bilden från blogg.csrguiden.se
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Informationens budskap är dessutom att hushållen har en
valfrihet och kan påverka utfallet. Genom sitt val tar man
ställning och får resultat därefter. Hushållen får;
a) möjlighet att genom en egen arbetsinsats reducera
sina utgifter, hushållen kan påverka och styra sina
utgifter.
b) möjligheter att enkelt ytterligare förbättra
källsorteringen, till exempel genom att skaffa
matavfallskärl.
c) möjligheten att få bestämma kärl,
hämtningsfrekvens, dragväg etc.
Denna typ av valfrihet ligger i linje med en allmän
samhällsutveckling och torde därför av de flesta inte uppfattas
som konstig eller stötande, utan tvärtom positiv och förväntad.
Den effekt som taxan visats ha på hushållen kan eventuellt
förväntas avta

!

a) om den egna insatsen kräver mer än vad den
uppfattas ge tillbaka – när de egna resurserna (tid,
plats, etc.) blir större än utfallet (självkänsla, status,
påvisad miljönytta etc.)
b) om man får anledning att misstro systemet, där
argumenten kan vara exempelvis: ”varför ska jag
hålla på för när man ändå blandar avfallet på
slutet”, ”det påverkar miljön mer att använda
varmvatten för att rengöra förpackningarna innan
sortering”, ”vägningen av mitt avfall verkar mycket
osäker”
c) om hemförhållanden gör att man inte har möjlighet
till exempel att man blir änka och saknar bil, inte
orkar eller kan ta hand om sin källsortering
d) om man känner sig lurad av systemet, om man nu
trodde att den egna insatsen skulle ge tydliga
ekonomiska besparingar och det löftet inte uppfylls
e) om systemet uppfattas som orättvist, att man
uppfattar att man själv eller andra särskilda grupper
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missgynnas, såsom exempelvis barnfamiljer med
blöjbarn, pensionärer som inte orkar dra sitt avfall,
hushåll utan bil med lång väg till närmaste
återvinningscentral etc.
f) om återvinningsstationerna inte svarar upp med
frekventa hämtningar så man enkelt kan bli av med
sitt avfall, eller om stationerna blir
”översvämmade”, vilket kan uppfattas som att
”samhället” eller ”kommunen” inte anser att denna
verksamhet är så viktig när allt kommer omkring.

3 Effekter på omvärlden
För att komplettera bilden som ges av de intervjuade hushållen har studien även inkluderat
en del omvärldsfaktorer. Till exempel om hushållen upplever en större nedskräpning är det
intressant att se om de som städar kan bekräfta eller avfärda detta. Denna del av studien
har baserats på kontakter med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Miljöförvaltningen
i Göteborg, kretsloppskontoret i Göteborg, samt Park- och Naturförvaltningen i Göteborg.
Även trafikkontoret i Göteborg kontaktades, men valde att inte delta.

3.1 Nedskräpning och offentliga papperskorgar
I de studerade stadsdelarna sköts renhållningen av privat entreprenör på beställning av
trafikkontoret i Göteborg. Då trafikkontoret valt att inte delta i studien kan vi tyvärr inte ge
några svar på om nedskräpningen ökat eller minskat i dessa områden. För Askim har vi
tagit del av andrahandsinformation via kretsloppskontoret (Göteborgs stad, 2010c).
Park- och Naturförvaltningen i Göteborg (Göteborgs
stad, 2011) sköter gaturenhållningen i de centrala delarna
av Göteborg och säger sig ha märkt en markant ökning av
avfallsdumpning i de offentliga papperskorgarna under
senare år. Detta trots att de centrala delarna inte ännu
infört viktbaserad avfallstaxa (införs 2012). Det kan finnas
ett flertal anledningar till detta varav införandet av fler
och större papperskorgar kan vara en. Park- och
Naturförvaltningen tror att en förklaring är att man åker
från ytterområdena till centrum med sitt avfall. Dock
verkar detta, enligt Park- och Naturförvaltningen, främst
bero på frekvensstörningar.

Fler och större
papperskorgar gör
avfallsdumpning lättare

Göteborg har succesivt sedan ett antal år tillbaka gått mot att hämta hushållsavfall var 14e
dag snarare än varje vecka, vilket i kombination med högtider och snörika vintrar (och
därmed eventuellt missade tömningar) leder till att avfallsbehållaren blir full. I detta läge blir
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kostnaden 643kr inkl. moms (Göteborgs stad, 2010b) för en extra tömning ett klart motiv
för ”alternativ avyttring”, dvs. att slänga hushållsavfall i papperskorgar eller på annan plats.
I kretsloppskontorets utredning av införandet av viktbaserad avfallstaxa i Askim
(Göteborgs stad, 2010c) konstateras en ökning av restavfall i till exempel papperskorgar
efter införandet av den nya taxan. I Askim finns fortfarande veckohämtning men ca hälften
av hushållen har gått över till 14 dagarshämtning. Det bör påpekas att de mängder som
rapporteras är små i förhållande till restavfallsminskningen (dumpat delat med minskningen
är ca en procent). Det finns ju också andra möjliga förklaringar till denna ökning då det till
exempel är en trend att äta i parker och friluftsområden och friluftsområdet Sisjön pekades
ut som ett område där ökningen var tydlig.
Även om andelen avfall som felaktigt läggs i de offentliga papperskorgarna är liten kan det
leda till problem vid tömningen av dessa då säckarna i dem blir klart tyngre än vid enbart
vanligt avfall.

3.2 Återvinningsstationer i Askim
Miljöförvaltningen i Göteborg undersökte under sommaren
2010 nedskräpningen i anslutning till återvinningsstationerna i
både Askim, som då haft viktbaserad avfallstaxa en tid, och i
Frölunda-Högsbo, som ännu inte fått viktbaserad avfallstaxa.
Man fann då problem med överfulla behållare samt i mindre
grad dumpning av annat avfall i anslutning till
återvinningsstationerna. Problemet verkade dock vara lika stort i
båda stadsdelarna varför Miljöförvaltningen drog följande
slutsats:
Vid en jämförelse mellan ronderingen i Älvsborg och Tynnered och den i Askim kan miljöförvaltningen
alltså inte dra slutsatsen att införandet av den viktbaserade taxan verkar ha lett till dumpning av avfall
vid återvinningsplatserna. Problemen verkar tvärtom vara desamma i områden där taxan ännu inte införts.
Huruvida avfallsdumpning sker
återvinningsstationerna ligger.

verkar

vara

mer

relaterat

till

hur

ensligt

När det kommer till överfulla behållare samt nedskräpning till följd av detta verkar det inte
heller skilja nämnvärt mellan stadsdelar med och utan viktbaserad avfallstaxa.
Miljöförvaltningen skriver:
Miljöförvaltningen har parallellt med ronderingen i Askim genomfört en rondering i Älvsborg och
Tynnered. Resultatet från denna rondering visar att de största problemen vid återvinningsplatserna utgörs,
precis som i Askim, av överfulla behållare för pappersförpackningar och plastförpackningar samt
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nedskräpning av i huvudsak förpackningsmaterial.[…] Problem med överfulla behållare med
nedskräpning som följd verkar även vara ett problem i områden där viktbaserad taxa ännu inte införts.
I samband med kretsloppskontorets egen utredning av införandet av viktbaserad avfallstaxa
i Askim (Göteborgs stad, 2010c) tog Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) fram
data på tömningsfrekvenser och klagomål för återvinningsstationerna i Askim med omnejd.
Tömningarna av plast- och pappersförpackningar under två jämförbara veckor före och
efter införandet av den nya taxan jämfördes. För pappersförpackningar ökande antalet
tömningar på ca 70 procent av stationerna och i genomsnitt tömdes en extra behållare på
varje återvinningsstation. För plastförpackningar var det inte riktigt lika tydligt men antalet
tömningar ökade med ca 30 procent. Mycket arbete har också lagts på att hitta rätt
tömningsdagar för att optimera logistiken och endast tömma fulla behållare.
Man bör ha i åtanke att tömningar av dessa förpackningar är mer beroende av volym än av
vikt vilket gör att relativt små förändringar i utsorterad vikt får en större påverkan på
volymen och därmed tömningarna.
Sammantaget verkar det vara en ganska klar ökning av utsorterade förpackningar. Det
bekräftas också av klagomålsstatistiken till FTI som ökade kraftigt i samband med att
informationen om den kommande vikttaxan gick ut. Klagomålen är visserligen oftast fler
på vintern på grund av missade tömningar och andra logistiska problem till följd av snö
och halka, men den ökade mängden klagomål kvarstod fram till sommaren då den
studerade mätperioden avslutades. Då informationen om viktbaserad avfallstaxa gick ut
steg antalet klagomål i genomsnitt direkt från 0,25 till 1 klagomål per station. Notera att
förändringen vid återvinningsstationerna skedde vid informationstillfället snarare än vid
införandet av taxan.

3.3 Återvinningsstationer i Bergsjön/Kortedala
I Bergsjön och norra Kortedala där viktbaserad avfallstaxa infördes ett år efter i Askim ser
klagomålsbilden annorlunda ut. Antalet klagomål ligger mellan noll och tre klagomål per
månad fördelat på 14 stationer, d.v.s. 0-0,2 klagomål per station, från sex månader innan
införandet av vikttaxa till sex månader efter taxans införande. Det har alltså inte skett
någon förändring på antalet klagomål i samband med införandet av den nya taxan. Värt att
notera är också att klagomålen var fler här första halvåret 2010 med nästan en per station
och månad.
Tömningarna av pappersförpackningar ökade i Bergsjön/Kortedala med 33 procent och
motsvarande för plastförpackningar var en ökning med 50 procent under jämförbara
veckor före och efter införandet av viktbaserad avfallstaxa (Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen, 2011).
Tätheten mellan återvinningsstationer är ungefär lika i Askim som i Bergsjön/Kortedala
men tömningsfrekvensen efter införandet av viktbaserad avfallstaxa är något lägre i
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Bergsjön/Kortedala. Stationerna i Bergsjön/Kortedala töms alltså mer sällan än i Askim
samtidigt som klagomålen på fulla behållare och nedskräpning är färre.
Det går tyvärr inte med det material som finns tillgängligt i denna rapport att avgöra vad
detta beror på. En möjlig förklaring är att den större andelen flerfamiljshus i Bergsjön kan
ha tillgång till fastighetsnära insamling och att detta minskar trycket på
återvinningsstationerna. Det kan också bero på ändrade tömningsrutiner med erfarenheter
från införandet av viktbaserad avfallstaxa i Askim.

3.4 Återvinningscentraler
De boende i Askim vänder sig i första hand till Högsbo återvinningscentral. Det är dock
svårt att avgöra om de slänger restavfall i någon större utsträckning. Det som talar emot
detta är att antalet fria besök på Göteborgs återvinningscentraler är begränsat till sex per år,
vilket snabbt skulle göra denna alternativa kvittblivning antingen omständlig med tanke på
lagring eller dyr då sjunde besöket kostar 277kr inkl. moms (Göteborgs stad 2010b).
För de boende i Bergsjön/Kortedala är den närmaste återvinningscentralen
kretsloppsparken Alelyckan. Denna skiljer sig från övriga återvinningscentraler eftersom
alla besökare passerar en sorteringsstation innan de kör in på själva återvinningscentralen,
se Figur 4. I sorteringsstationen möts besökarna av personal som hjälper dem att sortera
till återanvändning och att sortera ut farligt avfall. Personalen på kretsloppsparken
Alelyckan uppger att de inte märkt av någon ökning av restavfall vid sorteringsstationen
(Göteborgs stad, 2011b).

Figur 4. Alelyckans återvinningscentral har inte märkt av den nya taxan

3.5 Diskussion
Det finns mindre tecken på illegal hantering av avfall men verkar vara marginellt jämfört
med de delar som inte har viktbaserad avfallstaxa. Regelrätt dumpning av avfall är starkare
kopplat till grovavfall och ödsliga platser än till avfallstaxan. Det är svårt att avgöra
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ursprunget och anledningarna till de avfallspåsar som hamnar i de offentliga
papperskorgarna.
En mindre del av avfallsminskningen kan vara att trädgårdsavfall (till exempel ris och
grenar) som tidigare lades i tunnan nu i större utsträckning går till återvinningscentralen
alternativt komposteras i trädgården. Detta är i så fall en ökad korrekt hantering. Det verkar
inte vara en ökad mängd restavfall som går till återvinningscentralerna då det saknas
incitament att agera på detta sätt.
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4 Vart avfallet tar vägen
Det finns ett flertal olika vägar som avfallet tar då viktbaserad avfallstaxa införs, varav
denna rapport fångar upp ett antal. Det är tydligt att viktbaserad avfallstaxa, trots att det är
ett ekonomiskt styrmedel, inte egentligen har en ekonomisk påverkan utan att det mer är
ett verktyg för att få information att nå konsumenten.
Det här påverkar min plånbok, alltså bör jag läsa informationen.
Det är också klart att viktbaserad avfallstaxa är ett styrmedel mer inriktat på förbättrad
sortering än förebyggande av avfall. Konsumtionen i sig är så pass mycket dyrare än
avfallshanteringen att en kostnadsökning i avfallsledet får mycket små konsekvenser i
konsumtionsledet.

4.1 Effekter av viktbaserad avfallstaxa
De effekter av införandet av en viktbaserad avfallstaxa som framkommit i denna studie är i
fallande ordning:

Ökad sortering av förpackningar

En ökad sortering av förpackningar stöds av flera faktorer. Det är dels ett beteende som
flera av de intervjuade anser sig ha ändrat samtidigt som tömningarna vid
återvinningsstationerna har ökad markant jämförbara veckor före och efter införandet av
viktbaserad avfallstaxa. Klagomålen på överfulla och till följd av detta nedskräpade
återvinningsstationer ökade också kraftigt i Askim då information om den nya taxan gick ut
till hushållen.

Ökad sortering av matavfall (till rötning)
I Göteborg har kommunen valt att inte debitera matavfallet per vikt utan enbart
restavfallet. Detta för att uppmuntra till utsortering av matavfall för rötning. Kommunen
har även drivit informationskampanjer just för att öka utsorteringen. Den viktbaserade
avfallstaxan har bidragit till ökade matavfallsmängder. I Askim mättes både restavfall och
matavfall under fem månader före och efter införandet av vikttaxa. Under denna period
minskade restavfallet med 346 ton och matavfallet ökade med 61 ton. Grovt sett går det att
härleda att 15-20 procent av restavfallsminskningen gick till matavfallsinsamlingen.
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Intervjuerna stödjer detta då flera respondenter uppgivit att de antingen börjat med separat
matavfallsinsamling eller helt enkelt ansträngt sig mer för att sortera ut en större del
matavfall.

Ökad hemkompostering (?)

Ett antal respondenter uppger att de har egen kompost som de använder i större
utsträckning efter taxans införande. Kompostering av såväl matavfall som trädgårdsavfall
har ökat. I något fall läggs trädgårdsavfall även i annans kompost med dennas tillåtelse.
Taxans införande har ökat medvetenheten kring att kompost kan vara ett verktyg för
minskat restavfall även om de faktiska mängderna är oklara.

Ökad dumpning av trädgårdsavfall (?)

Införandet av viktbaserad avfallstaxa kan förstärka såväl positiva som negativa beteenden
som på ett enkelt sätt minskar restavfallet. Den ger dock inget starkt ekonomiskt
incitament, eftersom viktavgiften är relativt låg. Ett svagt incitament räcker antagligen inte
till att skapa nya beteenden. Därför har det sannolikt inte skapat ett beteende att dumpa
trädgårdsavfall på allmänningar eller i skog, men i de bostadsområden där detta redan sker
kan beteendet ha förstärkts. Framför allt i Bergsjön/ Kortedala var det relativt vanligt att
slänga trädgårdsavfall på en allmänning och respondenterna var i flera fall övertygade om
att det var ett bra (och tillåtet) sätt att avyttra trädgårdsavfall.

Marginella effekter som t.ex. dumpning, ändrat
köpbeteende, trädgårdsavfall till återvinningscentral
Det finns ett flertal effekter av viktbaserad taxa som är marginella men ändå inte
försumbara. Det verkar ha skett en mindre ökning av restavfall i de offentliga
papperskorgarna samt i mindre utsträckning punktvis ökad nedskräpning. Dumpning och
nedskräpning verkar dock ha en starkare koppling till exempel 14-dagarshämtning än
viktbaserad avfallstaxa. Generellt är incitamenten för illegal avfallshantering små då det ofta
rör sig om en större ansträngning än vad som ekonomiskt kan motiveras.
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Intervjuerna indikerar att mindre mängder trädgårdsavfall som tidigare lades i restavfallet
numera lämnas på återvinningscentral. Det bör dock ha rört sig om mindre mängder och är
inget som kan kvantitativt styrkas.
Ingenting tyder på att egen förbränning av avfall sker i de studerade områdena. Detta kan
dock vara kopplat till att det är ett storstadsområde som studerats och kan vara vanligare på
landsbygden.
En del respondenter säger sig ha förändrat sitt köpbeteende något för att få hem mindre
mängder förpackningar. Andra har minskat sina prenumerationer på tidningar. Det verkar
dock inte vara någon som förändrat sin konsumtion i form av färre produkter eller ändrade
matinköp. Detta tyder på att i det fall det skett någon sådan förändring i konsumtion, så är
den inte medvetandegjord.

4.2 Frälsning av ”de redan frälsta”
Att ”early adopters” är mer benägna att leva upp till systemets syften är föga förvånande.
De som sorterat sitt avfall sedan tidigare, för att följa sin egen övertygelse om nyttan av
sortering, har lätt att acceptera ett system som går i linje med de egna föreställningarna. Mer
anmärkningsvärt är att många av dem som uppgett sig sortera sitt avfall precis som förut
ändå ligger i topp när det gäller minskningen av avfall. Detta visar på att det finns en
relativt stor potential för förbättringar, även hos grupper som på eget bevåg, utan stöd av
ett viktbaserat taxesystem, sorterar sina sopor. Att systemet ger incitament även till ”de
redan frälsta” är därför en viktig slutsats när det gäller systemets potential.

4.3 Ekonomiska vs. ”idealistiska” incitament
Den viktbaserade taxan är ett ekonomiskt styrmedel. Kretsloppskontorets utvärdering
(Göteborgs stad, 2010c) visade dock att kostnadsminskningen generellt sett var marginell
för hushållen, vilket ligger i linje med våra resultat. De ekonomiska konsekvenserna för de
enskilda hushållen framstår även här som liten, både i reda pengar och som incitament för
att minska sitt avfall genom ökad sortering. Den minskade kostnaden ses mer som en
bonus istället för en drivkraft i absolut ekonomisk mening.
I intervjuerna framkommer att införandet av den nya avfallstaxan inte förändrar någonting
i egentlig mening, utan rättfärdigar istället ett beteende och handlingsmönster som redan
finns etablerat i de flesta hushåll i studien. Systemet bidrar till att denna egna motivation
förstärks och man gör mer, sorterar bättre eller ökar antalet fraktioner, vilket till slut
resulterar i en minskad restavfallsmängd. Att beteendet ”belönas” via kommunal reglering
och ekonomiska styrmedel ses som ytterligare en bekräftelse på att man gör rätt.
Att taxan är ett ekonomiskt styrmedel kan dock initialt vara en anledning till att man tar till
sig den information som skickats ut inför införandet – men att det är informationen
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tillsammans med systemets symbolvärde som i slutändan är viktig för att åstadkomma
förändring.

4.4 Förändringarnas beständighet och utmaningar
Projektet ger i sig inga svar på hur bestående de uppmärksammade förändringarna är över
tid. Resultaten ger dock visst underlag för att spekulera kring tänkbara scenarion utifrån
vad som framställts som viktigt för de intervjuade samt sådant som de ansett vara
problematiskt.
En möjlig utvecklingsväg för restavfallet med viktbaserad avfallstaxa i jämförelse med
volymbaserad taxa ses i Figur 5. Observera att figuren beskriver relationen mellan de olika
taxorna och inte absoluta nivåer.

0

Figur 5. Möjlig utvecklingsväg för viktbaserad avfallstaxa (Tid=0 är den tidpunkt då viktbaserad avfallstaxa
införs).

Vid punkt 1 ges information om den kommande taxeändringen. Förändringen berör den
egna plånboken varpå man får en beredskap och beteendet förändras. Informationen ger
en ökad medvetenhet om avfall. Den förväntade vinsten samt redan existerande normer
(till exempel ”Det är bra att sortera avfall”) förstärker det restavfalls-minskande beteendet.
Det som inträffar i punkt 2 är att den initiala minskningen av restavfall faller tillbaka något
och skillnaden mellan de två taxorna minskar. Detta har ännu inte observerats i Göteborg
men är ett tänkbart scenario eftersom detta mönster syns i flera andra studier (se Jensen,
2011 för referenser). En anledning till förändringen kan vara att medvetenheten minskar
efterhand. Vid införandet är informationsflödet stort, men efter en period sätter sig
systemet och flödet av information minskar. Förändringen kan också bero på att hushållen
efter hand inser att mängden avfall de genererar inte påverkar deras ekonomi i någon större
omfattning.
Om systemet inte heller ger den återkoppling – ekonomisk eller i annan form, såsom
redovisad miljönytta – som utlovats, kan förtroendet och orken att sortera minska eller
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försvinna. Som kunder kan hushållen behöva känna att det finns någon ”vinst” eller fördel
med den egna utförda insatsen. Så länge den känslan överträffar och ”ersätter”
arbetsinsatsen skäligt, ur ekonomiskt perspektiv, för den egna inre
motivationen/självbilden tillräckligt eller om bidraget till miljön uppfattas som tillräckligt
värdefullt, kan det etablerade beteendet förväntas kvarstå.
Att restavfallsmängderna vid punkt 3 ligger lägre än före införandet kan förklaras med att
förändringen gav nya vanor som efter en tid känns självklara. Det kan också vara att man
införskaffat utrustning som gör sortering lättare eller som möjliggör hemkompostering.
Med en tydligt utformad faktura kan också den symboliska belöningen av att producera
mindre restavfall ligga som motivation för fortsatt sorteringsbeteende.

4.5 Vem påverkas av viktbaserad avfallstaxa
I denna studie har vi enbart intervjuat människor i villa, radhus och parhus. Detta då
urvalet för intervjuer har varit de hushåll som minskat sitt avfall med minst 20 procent.
Effekterna av viktbaserad avfallstaxa på flerfamiljshus har varit i stort sett obefintlig sedan
införandet i Göteborg. I ett flerfamiljshus är avfallskostnaden en del av hyra eller
boendeavgift och delas mellan flera boende, vilket gör återkopplingen till enskilda boende
bristfällig. Viktbaserad avfallstaxa är alltså inte ett styrmedel som påverkar flerfamiljshus
utan ytterligare styrmedel.
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5 Rekommendationer
Baserat på studien ges följande rekommendationer. De är inte heltäckande och bör till
exempel kompletteras med de rekommendationer som ges i Dahlen, 2009.

Ökad sortering, inte minskat avfall
Viktbaserad avfallstaxa är ett styrmedel främst för ökad och förbättrad sortering av avfall
snarare än för att förebygga avfall. Det kan finnas mindre effekter i form av minskade
totala avfallsmängder men för den som inför viktbaserad avfallstaxa bör syftet vara ökad
(och bättre) sortering av hushållens avfall. I Göteborg var ett av huvudsyftena att få en
ökad utsortering av matavfall.

Samverkan
Införandet av viktbaserad avfallstaxa förändrar vissa avfallsflöden markant och det är
viktigt att ha beredskap för detta. Ett ökat flöde av matavfall hanteras ofta i samma
organisation som restavfallet varför detta borde gå lätt att hantera för beställare och
entreprenör (i denna studie Göteborgs stad och Renova). Ett ökat flöde av förpackningar
berör dock främst Förpacknings- och tidningsinsamlingen och därför bör de bjudas in
tidigt i planeringen för införande av viktbaserad avfallstaxa. Detta så att de får möjlighet att
ändra tömningsfrekvenser och tömningstillfällen. Det bör också inledningsvis finnas en
beredskap för ökat behov av städning till följd av fulla behållare. Hushållen ser
avfallssystemet som en helhet och om det brister någonstans kan det få efterverkningar
även i andra delar. Ansvariga för offentliga papperskorgar och städning i de områden som
får viktbaserad taxa bör också tidigt inkluderas i processen för att snabbt upptäcka
eventuella olämpliga avfallsflöden.

Utformning av taxan
I Göteborg har nedskräpning och avfallsdumpning till följd av taxan varit mycket små. Det
finns dock andra exempel där detta varit ett större problem och man bör därför vara
försiktig i utformningen av taxan och även hur den marknadsförs. I Göteborg var syftet att
öka matavfallssorteringen varför denna fraktion inte viktdebiteras. Detta skapar en risk för
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ökad felsortering i matavfallsfraktionen vilket motverkats av en låg avgift på restavfallet (1
kr/ kg mot mer vanliga 2-3 kr/kg). Marknadsföringen har också varit inriktad just på att
det är ett bra tillfälle att börja sortera matavfall. Fokus har alltså varit på möjligheter snarare
än hur dyrt det blir att slänga restavfall vilket verkar vara ett framgångskoncept. En högre
grundavgift relativt viktavgiften minskar också kommunens risk för ett underfinansierat
insamlingssystem om avfallsmängderna minskar kraftigt.

Sorteringsutrustning

Information som skickas ut i samband med taxeförändringen verkar nå fram bättre
eftersom det berör den egna plånboken. Det är därför ett bra tillfälle att tipsa om lämplig
sorteringsutrustning för till exempel matavfall och förpackningar. Om välfungerande
utrustning är på plats ökar möjligheterna för en varaktig restavfallsminskning. Man bör
även passa på att informera om till exempel varför matavfallspåsen i papper ska stå luftad
för att undvika lukt då en vanlig reaktion på lukt är just att stänga till och täppa för.

Trädgårdsavfall

Då införandet av viktbaserad avfallstaxa kan leda till ökad dumpning av trädgårdsavfall är
en informationsinsats om att det inte är tillåtet och även varför det inte är tillåtet lämplig.
Det kan också vara en möjlighet att komplettera med trädgårdsavfallsinsamling som finns i
ett antal svenska kommuner idag.

Förtroende för vägning

Det finns en osäkerhet och ibland en misstro om hur vägningen av restavfallet går till och
hur det fungerar när två kärl töms samtidigt. En informativ bild på sopbilen utöver
information vid införandet av taxan kan minska denna misstro.
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Långsiktig minskning av restavfallet

Regelbunden återkoppling om hur väl hushållen sköter sin avfallshantering är ett bra sätt
att få fortsatt låga restavfallsnivåer. Det bör därför vara tydligt på fakturan hur mycket
restavfall hushållen producerat den senaste perioden men kanske också en jämförelse med
tidigare fakturaperiod eller jämfört med ett genomsnitt för området.
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6 Framtida forskningsbehov
6.1 Viktbaserad avfallstaxa i flerfamiljshus
Idag får viktbaserad avfallstaxa ingen eller mycket liten effekt på boende i flerbostadshus.
Hur kan man utforma taxan och informationen så att den får effekt även här?

6.2 Återvinningsnivåer
I denna studie har enbart uppskattade mängder till återvinningsstationerna baserat på
antalet tömningar studerats. För att få en bättre bild av hur mängderna utsorterat
förpackningsmaterial påverkas bör man studera faktiska vikter från återvinningsstationerna
i områden där viktbaserad avfallstaxa införs. Detta kan med fördel också kompletteras dels
med plockanalyser på restavfallet, matavfallet och på förpackningsfraktionerna för att se
hur föroreningshalterna påverkas.
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Bilaga A Exempel på faktura i Göteborg
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