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Gnissel i maskineriet – Avfallshantering i den cirkulära ekonomin
Den här rapporten är ett resultat av forskningsprojektet
”Soparbete i hållbarhetsekonomin: värdeomvandlingar av
spillvatten och matavfall” som har undersökt avfallshantering inom två olika branscher: VA-branschen och avfallsbranschen. Dessa är åtskilda men har en hel del gemensamt.
Bland annat bidrar de till det som brukar kallas den cirkulära
ekonomin, som strävar efter en ökad återanvändning av de
material som strömmar genom samhället. Avfallshantering
kan låta som ett tekniskt område, men det är också i allt väsentligt en organisatorisk och samhällelig fråga. Så länge som
vi konsumerar, och därmed genererar avfall, kvarstår frågan
om hur vi bygger ett hållbart samhälle. Här har avfallshanterande aktörer en nyckelroll att spela – både de offentliga
och privata. Rapportens syfte är att sprida de kunskaper
som projektet genererat till en vidare publik, och då särskilt
människor som arbetar i de branscher som vi undersökt.
Rapporten vänder sig även till beslutsfattare på framför allt
kommunal och regional nivå, liksom andra regionalt verksamma aktörer, statliga myndigheter och branschorganisationer. Vi hoppas även att andra med intresse för avfall och
hållbarhet kan finna rapporten intressant.
Rapporten utgår utifrån de forskningsresultat som projektet genererat, och är tänkt att fungera som underlag

för reflektioner över de verksamheter som studerats. Vi
har också velat ställa och diskutera frågor som uppkommit
under projektets gång i syfte att väcka nya sätt att se på
och tänka kring de verksamheter som projektet uppehållit
sig vid.
Genom att brett belysa den organisatoriska komplexitet
som finns inom och mellan olika verksamheter i VA- och
avfallsbranschen utgör texten ett hjälpmedel för att förstå
de motsättningar som finns mellan olika aktörer, lösningar
och visioner. Rapporten belyser också den komplexa vardag som människor som arbetar med dessa frågor verkar
i. De måste i praktiken kompromissa och prioritera för att
lösa problem av olika karaktär som kontinuerligt dyker upp
i deras verksamhet. På ett övergripande plan lyfter rapporten även fram de motsättningar och svårigheter som finns
att genomföra slagkraftiga politiska beslut på dessa områden, och hur ett effektivt beslutsfattande måste inkorporera och ta hänsyn till de inneboende spänningar som finns,
snarare än förvänta sig entydiga lösningar som bygger på en
förenklad förståelse av verkligheten.
Att lyfta fram och försöka återge verkligheten i all
dess komplexitet och motsättningsfullhet, har varit en av
forskningsprojektets viktigaste drivkrafter och ligger också
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 akom rapportens titel. Att ta gnisslet i maskineriet på allb
var menar vi dels är forskningsmässigt viktigt men också
användbart för att förstå hur beslut i investeringar, teknik
och omorganisationer måste utformas för att inte bli verkningslösa. Utan förankring i verkligheten får vare sig stora
eller små beslut sällan den effekt de har för avsikt att få.

organiseras och samordnas de olika delarna i processen,
hur görs den komplexa verkligheten hanterbar? Var gnisslar
det och vilka förbättringsmöjligheter finns? Organiseringen
omfattar såväl offentliga som privata aktörer, och samverkan dem emellan är en viktig utgångspunkt.
Projektet fokuserade främst på verksamheter i tre svenska kommuner: Malmö, Uppsala och Gävle. Dessa kommuner är olika stora och har lite olika modeller för organisation
av spillvatten och avfallshantering. De är därför intressanta
att studera tillsammans, inte för att de är jämförbara eller
representativa – utan för att vi tack vare detta urval kunde
studera olika och likartade praktiker. Forskningsprojektet
har använt sig av olika kvalitativa metoder för att kunna
närma sig avfallshantering i praktiken. Vi har gjort timslånga
intervjuer med 42 personer med nyckelfunktioner i de olika
kommunerna i syfte att förstå mer om vilka spänningar och
möjliga lösningar som finns när det gäller organiseringen
och dess konsekvenser. Förutom intervjuer baseras projektet på fältobserverande besök på olika anläggningar och
verksamheter. Utöver detta, i syfte att sätta in det som sägs
och görs i ett större sammanhang, har ett ansenligt antal
branschrelevanta dokument undersökts i form av bland annat policy-handlingar, nationella utredningar och kommunikationsmaterial.

Bakgrund
Forskningsprojektet ”Soparbete i hållbarhetsekonomin:
värde
omvandlingar av spillvatten och matavfall” pågick
under åren 2018–2021 och undersökte ekonomiska och
miljömässiga värdeomvandlingar av biologiskt avfall. I särskilt fokus var de värdekonflikter som uppstår då samhället
blir beroende av sopor, samtidigt som det ur hållbarhets
synpunkt finns ett behov av en minskad konsumtion. Det
finns många studier av konsumentbeteenden och attityder,
men det finns betydligt mindre kunskap om hur avfall hanteras när det väl har kastats bort eller spolats ner. Genom
denna studie ville vi öka förståelsen av vilken betydelse strävandet mot en cirkulär ekonomin får för dels synen på hållbar konsumtion, dels de aktörer som befinner sig i denna
växande verksamhet.
Vi följde därför organiseringen av matavfalls- och spillvattenhantering och dess processer och aktörer. Hur
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Teoretiskt är projektet inspirerat av ett sociotekniskt
synsätt. Hur vet organisationer och enskilda medarbetare
hur man ska göra i olika sammanhang? Hur kommer man
fram till att något är bra och något annat är sämre? Hur
skapas – och krockar – värden av olika slag, t.ex. ekonomiska och ekologiska. Teorierna ger möjlighet att studera hur
omvandlingar av olika typer av värden går till i praktiken,
sett i ett organisations- och samhällsperspektiv.

Perspektiv och praktik
1. Människan, maskinen och systemet: om vikten av ett
sociotekniskt synsätt
2. Det värdelösa och det värdefulla: om värdeskapandet
kring sopor
3. Värdeskapande i praktiken: från bananskal till biogas
4. De icke-mänskliga aktörerna i systemen: om mikroberna och molekylerna

Struktur

Organisation, planering och ekonomi
5. Samordningens betydelse: om kommuner, organisationer och stuprör
6. Människan och marknaden: om branschernas ekonomiska organisering
7. Att planera för en osäker framtid: om nödvändiga investeringar och underhållsbehov
8. Det informella engagemangets betydelse: om person
liga nätverk, miljödriv och initiativförmåga

Texterna är skrivna av de medverkande forskarna, och förmedlar projektets forskningsresultat. Några av texterna är
allmängiltiga betraktelser som är relevanta för båda de två
i projektet ingående branscherna, några av dem är primärt
intressanta för VA-området medan några av dem är huvud
sakligen orienterade mot avfallsbranschen. Tanken är att
rapporten ska fungera och vara intressant både som del
och helhet. Rapportens struktur följer tio nedslag som vi
har delat in i tre övergripande teman enligt nedan, följt av
ett avsnitt med avslutande reflektioner. På rapportens sista
uppslag återfinns kontaktuppgifter och information om de i
projektet medverkande forskarna.

Politik och kommunikation
9. Uppströmsarbete och kommunikation
10. Fosforpolitik och utredningsarbete
Avslutande reflektioner
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1. Människan, maskinen och systemet: om vikten av ett sociotekniskt synsätt
För att samhällets infrastrukturer ska tillhandahålla de tjänster som vi som medborgare förväntar oss, krävs det inte
bara att systemen fungerar rent tekniskt. De måste även
samspela i ett större nätverk av aktörer och funktioner, och
styras med hjälp av marknadsmekanismer, lagar och regelverk, underhållskontrakt, politiskt beslutsfattande och upphandlingsförfaranden. Därutöver måste de också anpassas
till systemets användare och deras normer, värderingar och
praktiker. En teknikförståelse som tar hänsyn till samtliga
dessa komponenter kännetecknas av att utgå ifrån en socio
teknisk systemsyn.
En socioteknisk systemsyn förstår tekniska system i sin
sociala, politiska, ekonomiska och kulturella kontext, och
menar att alla dessa delar måste tas i beaktande för att man
ska få ett grepp om systemets helhet. Relationen mellan
teknik och sociala faktorer är enligt detta perspektiv ömsesidig. Teknik och samhälle går inte att skilja från varandra, de
bildar en sömlös väv där människor (användare, designers,
underhållsarbetare, tjänstemän osv.) formar tekniken samtidigt som tekniken formar oss människor och våra beteenden och prioriteringar. En socioteknisk systemsyn utgår från
att teknik och tekniska system är beroende av mänskligt
handlande för att fungera: en operatör måste kontinuerligt

övervaka funktionaliteten, en underhållsarbetare reparera rören, en tjänsteman se till att kalkylerna går ihop, en
branschaktör ordna sammankomster för kunskapsutveckling och utbyten osv.
Att våra liv är genomsyrade av tekniska system, innebär att dessa påverkas av förändringar och omställningar
i samhället. Under en pandemi planerar till e xempel fler
svenskar än någonsin att anlägga swimmingpool, vilket ökar
hushållens behov av vatten och kemikalier för poolrening.
En sentida trend som ställer till trassel i reningsverkens
rensgaller och tillför onödiga kemikalier i avloppsvattnet är
de WC-stolar som laddas med blåfärgade sticks för rengöring och utgör ett fräschhetsideal för de som har råd att
installera dem. Förändrade beteenden såsom dessa kan,
om de anammas av tillräckligt många användare, ge upphov till problem vars lösningar kräver systemförändringar.
Sådana förändringar kan vara av skiftande karaktär, tekniska såväl som regulatoriska, och illustrerar växelspelet som
kontinuerligt pågår mellan de tekniska systemen, deras användare och förvaltare.
Förändringsprocesser i tekniska system uppfattas ofta
som tröga. Detta beror på att systemen vuxit fram över
långa tidsperioder och att det har investerats tekniskt,
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e konomiskt, organisatoriskt och socialt kapital i dem. Det
finns regler, intressen och aktörer som mer eller mindre
medvetet verkar för att ett system hålls intakt och gör att
det blir svårt att ändra riktning på dess utveckling. Vi har
på gott och ont byggt in oss i systemen såväl fysiskt som
ekonomiskt och mentalt, och för varje uppdatering av systemen som implementeras blir de ännu svårare att förändra eller byta ut.
Särskilt påfrestande kan denna tröghet upplevas som när
det kommer till vår tids hållbarhetsutmaningar och då det är
svårt att införliva miljönyttiga lösningar i de befintliga tekniska systemen. Källsorterande toaletter, som många ser som
en lösning för att erhålla fraktioner som är enklare att recirkulera i en cirkulär ekonomi, är ett exempel på detta: de går
inte enkelt att bygga in i befintliga avloppssystemen, och de
kräver ändrade byggnormer eller omfattande anpassningar
för att inkorporeras i den befintliga byggda miljön.
När tekniska system fungerar som de ska lägger vi knappt
märke till dem. Det är först när de inte längre funger ar som
vi upptäcker hur beroende vi är av dem, när det blivit stopp
i avloppet eller när dricksvattnet stängs av för reparation
av fjärrvärmenätet. Sistnämnda visar på hur olika tekniska
system kan vara sammankopplade på ett sätt som gör att
störningar i ett system fortplantar sig till andra. Ett elavbrott
kan få vattenmätaren att sluta fungera, en vattenläcka kan

slå ut delar av transportnätet. Denna sammanf lätade aspekt
har också bäring på möjligheterna att förändra tekniska
system, en nyinvestering i ett system behöver ta hänsyn
till systemkrav och funktionalitet även i andra system och
anpassas till dessa för att kunna implementeras. Förslagen
om slamförbränning för att utvinna fosfor ur aska är ett
exempel på detta, där anpassningar och investeringar i förbränningstekniker och pannor krävs för att systemen ska
kunna dockas in i varandra.
Vetskapen om att tekniska system har en inneboende
tröghet kan göra att hållbarhetsarbetet känns tröstlöst.
Samtidigt går det inte att säga att ett tekniskt system alltid
kommer att se likadant ut eller att det var förutbestämt
att det skulle utvecklas på ett visst sätt från början. Den
kontinuerliga framväxten av tekniska system bygger på
förhandlingar om vilken som ska bli ”rätt” användning och
utformning framöver. Det som vi uppfattar som självklart
idag har inte alltid varit det och kommer inte alltid att vara
det framöver. Miljömotiverade förändringar av VA- såväl
som avfallssystem kräver samhällelig förankring och blir
när de implementeras en del av en socialt och kulturellt
konstruerad verklighet. En socioteknisk förståelse för hur
tekniken samspelar med det omgivande samhället är därför
en viktig nyckel i arbetet med att åstadkomma den typen
av förändring.
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2. Det värdelösa och det värdefulla: om värdeskapandet kring sopor
Vi börjar med att ställa en lite konstig fråga: slänger vi verkligen för mycket? Finns det några positiva värden med sopor
som skulle gå förlorade om vi – mot förmodan – börjar
slänga mindre? Denna märkliga fråga går att belysa med
exempel från matavfallshantering.
Att avfall skulle ha ett värde är på många sätt en motsägelsefull föreställning. Till skillnad från de ting vi värdesätter, använder och sparar, är avfall det som vi använt färdigt
eller som gått sönder, det som vi betraktar som värdelöst
och som vi vill göra oss av med, eller helst glömma bort.
En brödlimpa som försummats i skafferiet och börjat mögla, eller en mobiltelefon som tappats i toaletten och slutat
fungera är två exempel på saker som förmodligen saknar
uppenbart värde för de allra flesta. Men gränsen mellan
värdelöst och värdefullt kan ibland vara betydligt mer flytande än så. Framförallt är värde något som måste skapas,
aktivt. Inom avfallshanteringen sker skapandet av värde på
flera nivåer, och med flera olika utfall.
När det sorterade matavfallet lämnar hemmet är det
inte längre ett avfall – det är en vara; en vital del av de
handelsrelationer som etablerats mellan aktörer på den
marknad som skapats kring och av avfallet. Själva hämtningen av avfallet är allt som oftast en upphandlad tjänst

där en entreprenör lagt bud och vunnit i konkurrens med
andra aktörer.
Sopor kan därför sägas vara paradoxala. Å ena sidan
utgör de ett problem som måste hanteras, och är produkter av en ohållbar konsumtion. Å andra sidan finns det
en marknad kring avfallet. Det innebär att det ibland finns
för lite sopor i samhället. I den värdeomvandlande kedjan
från konsument till slutprodukt, kan det värdelösa och
bortkastade plötsligt bli värdefullt och åtråvärt. I vad vi
kallar för en ”sop-regim” interagerar en rad aktörer i olika
konstellationer i en slags sopornas ekonomi. Sopmäklare, sopimportörer och sopentreprenörer förvandlar med
hjälp av tekniska innovationer exempelvis spillvatten och
matavfall till biogas, gödsel och deponi. Vissa förordar att
slam från reningsverken ska förbrännas i anläggningar som
har sina egna logiker. Å ena sidan tar de rätt på s opor som
inte sorteras och omvandlar dem till värdefull elektricitet och värme. Å andra sidan skapar investeringar i dessa
anläggningar ett behov av ett konstant flöde av sopor.
Sopimport är ett uppmärksammat fenomen. Å tredje sidan så tar förbränningsanläggningar hand om avfall som
annars kanske skulle ha deponerats i andra länder med
mindre hållbara tekniker.
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Den biogas som skapas från insamlat matavfall används idag i stor utsträckning till att driva busstrafik lokalt.
Avfallsorganisationer framhåller just den lokala aspekten i
sin kommunikation – att ett kretslopp skapas där hushåll
och restauranger dels bidrar till renare bränsle till de bussar
som transporterar stadens invånare, dels att utvinna energi
från avfall. Men biogasen har sedan ett par år tillbaka en konkurrent i eldrivna fordon. I takt med teknologiska framsteg
inom eldrift, batterier och motorer, står nu flera kommuner
inför valet att investera i eldrivna bussar. På många platser
har stora investeringar redan gjorts, och biogasbussar har
ersatts av eldrivna bussar i stadstrafiken. Följden av denna
omställning är svår att sia om – klart är dock att busstrafik
och annan transport har varit den dominerande outputen
för biogasproduktion i Sverige. Innebär omställningen till
eldrift att biogasen förlorar i värde, eller kommer biogasen
att dirigeras om till en annan output? Vad händer i så fall

med iden om lokala kretslopp, och hushållens benägenhet
att bidra? Situationen sätter fingret på den marknadslogik
som styr – det går mode i energifrågor – och på hur värden
skapas och omskapas i ljuset av alternativa lösningar och
innovationer.
Sopornas ekonomi framställs ofta som cirkulär. Spillvatten går till rening och tillbaka till grundvattnet via olika
vägar. Eller så blir det till gödsel eller biogas eller deponeras
på avfallsanläggningar för slutförvaring. Matavfallet omvandlas på liknande sätt till energi och gödsel. Men biogas och
annan energiproduktion är ju linjär snarare än cirkulär, det
som finns kvar efter att biogasen använts som bränsle är
ju avgaser. Att göra bränsle av matavfall lägger till ett steg i
värdekedjan, och gör så att råvaran används ytterligare en
gång innan den är förbrukad. Det är naturligtvis att föredra
framför ett fossilt alternativ, men det är inte cirkulärt i en
bokstavlig mening.

10

11

FOTO: MALIN IDELAND.

FOTO: TORA HOLMBERG.

12

3. Värdeskapande i praktiken: från bananskal till biogas
I takt med att konsumtionen ökat slänger de svenska hushållen idag mer än någonsin: ungefär en tredjedel av den
mat vi bär hem från affären hamnar i soptunnan. Enligt
Naturvårdsverket ger butiks- och konsumtionsledet tillsammans upphov till 1,2 miljoner ton matavfall per år. Den stora
uppbullningen av varor på affärernas diskar och hyllor har
avsevärda konsekvenser.
För att reducera mängderna matavfall finns det nationella såväl som lokala mål. Men det finns också mål som
handlar om att öka ”renheten”, dvs. att det som slängs som
matavfall ska vara så homogent att det kan tas tillvara och
omvandlas. Forskningen visar att att slänga bananskal för sig
och plastmuggar för sig ger oss en känsla av att göra gott
och att hålla rent. Men det ger också en falsk föreställning
om att vi inte lämnar några ”egentliga” sopor efter oss. På
individnivå mår vi bra av att inte fylla våra tunnor och sorteringskärl – vi tror att vi inte konsumerar så mycket. Det
finns alltså betydande positiva kulturella värden som uppstår till följd av vårt sopsorterande. I detta kapitel följer vi
värdeomvandling av matavfall från bananskal till biogas och
ger exempel på hur det skapas såväl sociala, ekonomiska
och ekologiska värden längs vägen.
Vi börjar i bostadsområdet Nordost i Gävle. Här hade

man 2017 ett tvådelat problem: å ena sidan sorterades en
alldeles för låg andel av hushållsavfallet, å andra sidan visade
plockanalyser att renheten i de bruna påsarna som innehöll
hushållens utsorterade avfall var för låg. Det kommunala
bostadsbolaget Gavlegårdarna hade dessutom ytterligare
ett bekymmer: området började bli nedgånget och behövde renoveras, det var oroligt på kvällarna och de boende
kände sig inte riktigt trygga. Parallellt med den omfattande
renovering som Gavlegårdarna kom att iscensätta, genomförde Gästrike återvinnare som ansvarar för avfallshanteringen i Gävle, storskaliga förändringar i sopsorteringen och
återvinningsmiljöerna. Möjligheterna att sopsortera tydliggjordes med skyltar och behållare, och två av de boende
anställdes som sopvärdar och fick utgöra en länk mellan de
som bodde i området och återvinningsföretaget, genom att
knacka dörr och informera om de införda nymodigheterna.
Efter projektet sorterar de boende nu i mycket högre
grad. Men inte bara det. Införandet av soprumsvärdar och
renare, tydligare och tryggare soprum har tillsammans med
den uppmärksamhet som uppkom i samband med renoveringen skapat större trivsel. De boende upplever en bättre
stämning i området och att matavfallet har skapat ett socialt
engagemang. Samarbetet mellan olika aktörer har lett till
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många mervärden, både för de boende och för miljön. Det
har genererat ett kulturellt värde.
Exemplet från Gävle visar att sopornas värdeomvandlingar börjar i hemmet och i bostadens närmiljö. När vi sop
sorterar material i åtskilda kärl för matavfall, plast, papper
och glas, blir vi första länken i en lång och värdeskapande
kedja. Att vi bidrar till så ”rena” avfallsfraktioner som möjligt
är viktigt för de senare leden i avfallshanteringsprocessen.
Ett ”orent” avfall – exempelvis ett bestick som slinker ner
i matavfallspåsen – kan skapa problem med den tekniska
utrustningen. Men felsorterat avfall utgör även ett hot mot
skapandet av värden, plast från förpackningar och påsar
som sorteras som matavfall kan förorena biogödsel och
komma att spridas på åkermark. Den initiala sorteringen,
själva praktiken att lägga var ”sopa” på sin plats, är en förutsättning för ett framgångsrikt värdeskapande.
Vi byter nu kommun och följer matavfallets väg i Malmö
regionen: här är det det offentliga aktiebolaget Sysav, samägt
av 14 kommuner, som ansvarar för hanteringen. Matavfall
från hushåll, butiker, offentlig verksamhet och restauranger
transporteras till Sysavs anläggning. och behandlas i syfte att
skapa ett ännu renare avfall. Vid ankomsten vägs och besiktigas matavfallet för att kontrollera att det har rätt innehåll,
vilket ligger till grund för debiteringen. De bruna påsarna
pressas samman och blandas med det flytande matavfall

som inkommit från exempelvis fettavskiljare. Bestick och
andra föremål av metall tas bort med hjälp av kraftiga magneter och det som är kvar pressas samman och finfördelas
till en grå och trögflytande ”soppa”, kallad slurry. Produkten – slurryn – ska hålla rätt konsistens men också ha rätt
innehåll. Det som blir kvar i pressen – rejektet – plastförpackningar och annat, går i Sysavs fall till förbränning och
fjärrvärme som i sin tur genererar ekonomiska värden.
Om vi fortsätter att följa slurryn, så transporteras den i
särskilda tankbilar till biogasanläggningen i Kristianstad. Här
rötas den i stora kammare och en av produkterna från den
processen är värdefull gas. Men biogasen är en flyktig resurs, marknaden är labil och producenterna jagar ständigt
nya leverantörer av avfall såväl som nya kunder. Gasen kan
konsumeras av privatpersoner, men det behövs också avsättningsmöjligheter i större skala: gasbussar eller industrier.
Det som inte avsätts eldas upp rakt ut i atmosfären.
Vi har här visat några prov på matavfallets väg genom
sopornas ekonomi, och att resan från bananskal till biogas
är både omväxlande och omvandlande och sker i en lång
kedja av aktörer och tekniska processer. För de flesta av
oss är dessa delar av våra samhällens sociotekniska maskineri osynliga. Än mer osynlig är den andra produkt som
kommer ur maravfallshanteringen: biogödslet. Samhälls
information och reklam som uppmanar till insamling av
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matavfall betonar oftast just transportmedlet biogas som
den stora vinsten – trots att detta är en del i en linjär process snarare än i en cirkulär. Kanske är detta inte så förvånande, klimatkrisen tvingar oss att fokusera på behovet av

icke-fossila bränslen. Men detta innebär även att gödslet och
dess s ystem och aktörer – från sophämtare till bönder – är
en ännu mer osynlig del av den cirkulära avfallsekonomin.
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4. De icke-mänskliga aktörerna i systemen: om mikroberna och molekylerna
Precis som med andra livsmedel konsumerar vi i Sverige
långt mer dricksvatten än vad vi behöver. Och trots att
vatten periodvis blivit en bristvara även här, så används det
på sina håll till att spola gator, hockeyisar, släcka bränder
och vattna fotbollsplaner. Vi är i vårt land vana vid att ha
omedelbar och oändlig tillgång till rent vatten. Dessutom
behöver vi inte bry oss om vart allt smutsigt vatten tar
vägen. Men avloppet är en livsviktig del i vattencykeln och
att vattenreningen fungerar väl är en förutsättning för en
hållbar utveckling och ren miljö. Efter att vi har tryckt på
spolknappen behöver vi inte bekymra oss, om det inte blir
vattenbrist eller stopp i ledningarna vill säga. Förutom konsumenterna och de kommunala vattenbolagen, vilka arbetar med renandet av avloppsvattnet? Vilka är alla aktörer
som gör att vattnet renas och tar vägen dit det ska? I det här
kapitlet synliggörs de minsta aktörerna och deras ”arbete”:
bakteriernas bidrag till den cirkulära ekonomin. Mikrobernas arbete resulterar i produkter med helt olika användningsområden: vatten, biogas och gödsel.
Vatten
I underjordiska ledningsnät transporteras avloppsvattnet
till det kommunala reningsverket och dess komplicerade

reningsprocess. Från gallringen av bestick, tops, och annat
som inte är organiskt avfall, via sandfång och annan mekanisk
rening, till biologisk rening i bassänger. I de biologiska reningsmiljöerna arbetar aeroba och anaeroba bakterier med att
absorbera kväve, avskilja fosfor och reducera tungmetaller.
Ett reningsverks inverkan på den omgivande vattenmiljön
regleras noga och övervakas så att gränsvärden för olika
ämnen inte överskrids. Men arbetet att hålla sig under de
tillåtna värdena hotas ständigt. De ”fosforätande” organismerna kräver en gynnsam miljö för att upprätthålla centrala
delar av reningsprocessens funktion. För de som jobbar på
ett reningsverk är det självklart att sköta om organismerna
så att de mår bra, den breda allmänheten är å andra sidan
okunnig om dessa ”arbetare”. Detta är en utmaning: tänk
om alla medborgare kunde hjälpas åt att värna om våra vänner mikroberna och minska förekomsten av de kemikalier
som finns i våra tvättmedel och schampo som stör dem?
Tack och lov är organismerna anpassningsbara och kan återhämta sig, även från de mest kännbara störningar som skyfall
och snösmältning. Men det är lätt att tänka sig att fram
tida klimatförändringar kommer att innebära fler och större
störningar, något som de som arbetar med att projektera
för nya reningsverk är tvungna att ta med i beräkningen.

17

Biogas
För det avvattnade slam som lämnar reningsverket väntar
rötning. Metanproducerande mikrober är en oundgänglig
komponent i denna process, som innebär en omvandling av
”smutsigt” slam till ”ren” biogas. Även här bygger processens optimala funktion på att mikroberna har gynnsamma
livsbetingelser.
I biogaskammaren råder en syrefri miljö där anaeroba
bakterier kan producera metan. En viktig parameter i dessa
processer är deras temperatur. En lägre temperaturen ger
en stabilare rötningsprocess, en högre ger mer biogas. Den
springande punkten är att undvika ett alltför högt avgivande
av ammoniak. Enkelt uttryckt: om balansen slår över och
ammoniakhalten blir för hög så förgiftas de metanproducerande bakterierna. Förutom temperaturen är den så kal�lade uppehållstiden, dvs. hur lång tid rötningen tar, viktig.
Beroende på flera faktorer kan den variera från några få
dagar till en månad. Tiden har betydelse för bakterietill
växten, och en för kort eller för lång tid leder till störningar
i bakteriernas förökning. Efter rötning – en process som
tar cirka 15–30 dagar – transporteras gasen till en annan
kammare där den förädlas till biogas som bland annat kan
användas som drivmedel. Mikroberna är med andra ord
oumbärliga biogasproducenter.

Gödsel
Ett avvattnat och rötat slam är rikt på näring och bakterier
och en förutsättning för att få fin mull. Slammet placeras
i långa strängar där det får ligga till sig och komposteras
i en process som tar flera månader. En myriad av mikro
organismer utför under den tiden ett osynligt arbete.
Gödslet har potentiellt ekonomiska och ekologiska värden,
men det finns stora skillnader i hur det tas tillvara i o
 lika
kommuner. I Malmö är avloppsslammet certifierat och får
användas som biogödsel på de skånska åkrarna. I Gävle
har slammet för höga halter av tungmetaller och genererar
istället ett negativt värde: det kommunala bolaget måste
betala en p
 rivat aktör för att bli av med det.
Mikroorganismernas arbete är essentiellt för att avlopps
reningen ska fungera, och deras mikromiljö kräver väl avvägda balanser som vi människor påverkar hela vägen. Även
medborgarnas beteende inverkar både positivt och negativt till mikrobernas osynliga arbete. Det är inte bara det
vi ”fulspolar” som har betydelse; de kemikalier vi använder
när vi duschar, tvättar och diskar spelar också roll för våra
vänner bakterierna som är nyckelaktörer i det livsviktiga avloppssystemet. Dessa mikroorganismer är lika osynliga som
oundgängliga för vattnets cirkulära ekonomi.
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5. Samordningens betydelse: om kommuner, organisationer och stuprör
Vem bär ansvar för att samhällets överflöd forslas bort?
Vem ser till att det som kan tas tillvara återförs till ekonomin? Och vem ser till att minimera riskerna med det
avfall som är farligt? För att säkerställa att avfallshanteringen
sker på ett ekonomiskt och ekologiskt säkert sätt, måste
de som producerar avfallet och de som tar hand om det
jobba tillsammans. I dagsläget är en rad aktörer och organisationer involverade i detta arbete, vissa av dem är kommunala och andra drivs i privat regi. När avfallet betraktas
som en resurs – som både ett ekonomiskt och potentiellt
sett ekologiskt värde – blir organisationen av hanteringen
än viktigare. Varje led i organisationen spelar en avgörande
roll: infrastrukturen kräver konstant tillsyn och underhåll;
kommunikatörer gör sitt till för att nå ut till berörda parter med information om betydelsen av sortering; ingenjörer, miljövetare och ekonomer jobbar med att effektivisera
och förnya avfallshanteringen inom ramen för de styrmedel
som finns och de direktiv som kommer utifrån. Här använder vi oss av två exempel som på olika sätt visar vikten av
en fungerande organisering. Inom ramen för vårt projekt
har vi upptäckt en brist på fågelperspektiv.
Flera informanter delger berättelser om det gnissel
som finns mellan deras egen organisation och kommunala

aktörer och den kommunala förvaltningen. Att elbussar
upphandlas samtidigt som mångmiljonbelopp redan satsats på biogasbussar är ett typexempel på detta. Men det
kan även handla om att kommunen vill placera sig i framkant, vilket många kommuner vill, vad gäller dess arbete
med hållbarhet. Det görs därför stora satsningar både på
infrastruktur och kommunikation i syfte att lyfta och åtgärda avfallsfrågor. Det finns både ekonomiska och miljö
mässiga vinster att göra, samtidigt som kommunen kan
profilera sig som aktivt arbetandes med miljöfrågor och
hållbarhet. Det kan exempelvis handla om upphandling av
bussar som ska drivas av biogas. Satsningar i den riktningen kommer i form av direktiv uppifrån och är baserade
på politiska beslut. Men biogasmarknaden växer stegvis
och i platåer snarare än linjärt, och investeringar i, och
organisation av, biogasproduktion tar tid och kräver nya
system. Avfall måste samlas in i rätt mängder – det krävs
konstant tillförsel av ”råvara” – och en biogasanläggning
måste drivas med ett visst överskott för att produktionen ska säkerställas. Det medför att produktionen måste
komma upp i givna volymer innan nya investeringar i output kan göras. I praktiken innebär detta att man kommer
ha perioder av överskott (då man får fackla bort gas) och
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perioder av underskott (då det helt enkelt finns för stor
efterfrågan).
Även samordningen tycks komplex då ett flertal aktörer
av nödvändighet är involverade, och det uppstår gnissel
mellan olika kommuner, och mellan upphandlingens invol
verande aktörer. Informanter vittnar också om hur ett
”stuprörstänk” tillåts prägla den interna organisationen och
gör så att olika avdelningar jobbar mot olika mål med olika
medel. Dessutom rimmar organisationens utformning inte
alltid med det omgivande samhällets förväntningar på verksamheten. Vi ser tydliga behov av samordning, men vill även
trycka på att politiska och kommunala mål måste anpassas
till de förutsättningar som råder i praktiken.
Samtidigt som soparbete i vissa avseenden karakteri
seras av särkopplade stuprör, rapporterar informanter
om samarbeten och informationskanaler som baserar sig
på mer informella kontakter. Det kan handla om att höra
av sig till en medarbetare i grannkommunen för att se hur
de har löst problemen med hushåll som sorterar fel, eller
deras erfarenhet av att arbeta med en specifik lösning för
att separera rejekt i biogasanläggningen, eller om att ringa
runt till livsmedelsproducenter i jakt på avfall. I många fall är
dessa samarbeten inte bara lokala utan även kopplade till
specifika personer, vilket pekar på ytterligare en iakttagelse
FACKLA FÖR BIOGASÖVERSKOTT. FOTO: MALIN IDELAND
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vi gjort: betydelsen av det engagemang många av våra informanter har för samordningen av soparbetet.
Soparbetet är en nationell, regional, kommunal och
individuell angelägenhet. Genom soparbetet kopplas det
personliga och det lokala samman med det gemensamma. Organiseringen av detta arbete och samordningen av
aktörer och insatser bygger på en gemensam strävan och
arbete mot just gemensamma mål. Vägen dit är kantad av
individuellt och gemensamt engagemang, i vissa fall av tillfälliga lösningar, i andra fall av stuprörstänk. En tydligare styrning, med en utpekad samordnande aktör, hade eventuellt
löst delar av det stuprörstänk som våra informanter vittnar
om. Det hade i vilket fall gjort det tydligare för delar av
avfallsorganisationerna vad övriga delar arbetar med, och
vad som händer lokalt och nationellt. Risken är dock att de
informella, lokala och geografiskt specifika förhållanden som
idag leder till innovativa lösningar och samarbeten sätts ur
spel med en sådan aktör.

ELBUSS. FOTO: MALIN IDELAND.
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6. Människan och marknaden: om branschernas ekonomiska organisering
Den ekonomiska verksamheten på avfallsområdet regleras
med hjälp av bland annat tariffer, pantsystem, avgifter, uppsamlingsdirektiv och kommunala monopol. Dessa instrument dikterar villkoren för branschens affärsmodeller och
de relationer som finns mellan till exempel säljare och kund,
producent och konsument, och beställare och utförare.
Detta avsnitt handlar om de tekniska systemens marknads
mässiga inramningar och lyfter fram jämförande iakttagelser om kommunala VA-system och den mer heterogena
avfallsbranschen. Vi diskuterar bland annat konsekvenserna
av att kommuner inte får ta hand om sitt eget avfall och varför och hur det är ett problem att den kommunala avfalls
verksamheten är konkurrensutsatt. På ett övergripande
plan framträder en bild där kommunen hela tiden drar det
kortaste strået, medan andra aktörer kan göra pengar på
avfallsflödena. Kommunen får inte ta ut vinst utifrån avfallsresursen istället för att sänka taxorna. Varför är det så, och
hur skulle det kunna vara annorlunda?
Ett genomgående budskap som våra informanter i offentlig sektor lyfter fram är betydelsen av att avlopp och
vatten förblir i kommunal regi. Planeringen för avlopp och
vatten, underhållet och säkerheten bedöms som så pass
viktiga för samhällets fortlevnad att det skulle kunna vara

direkt farligt att överlåta ansvar för detta på kommersiella
aktörer menar de. Dessutom är tidsspannet för planeringen och den tid som infrastruktur projekteras för beroende av att de aktörer som involveras är långlivade och
stabila. De investeringar som görs för framtida behov och
utmaningar är dessutom så pass stora och långsiktiga att
de skulle kunna innebära stora risker för kommersiella
aktörer.
Svenska kommuner har monopol på förvaltandet av
infrastrukturen för vatten och avlopp, även om det har
föreslagits att till exempel samfälligheter utanför tätorter
och mindre företag ska kunna ha egna lösningar (se SOU
2018:34). Kommunernas särställning är inte lika betydande
på avfallsområdet, där marknaden består av både kommersiella och offentliga aktörer. Hur kommer det sig? En skillnad
är att det avfall som produceras av hushåll både produceras
och tas hand om i ett högt tempo, och inte sällan av aktörer
som har kommersiella intressen. Dessutom har teknologiska landvinningar, ofta i samklang med skarpare klimat- och
miljömål, gjort att avfall – till skillnad från avloppsvatten –
organiseras som något värdefullt. Detta har i sin tur lett till
att kommuner organiserat sina avfallsavdelningar som företag i kommunal regi. I praktiken innebär detta att delar av
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avfallshanteringen får gå med vinst, medan andra delar är en
fråga om förvaltning.
Avfallshanteringen i kommunal regi lyder under lagen
om offentlig upphandling. Tanken bakom lagen är att verksamheten, genom att den konkurrensutsätts, både blir mer
effektiv och billigare. Eftersom pengarna som används är
offentliga medel är upphandlingen ett verktyg som syftar
till att skapa både transparens och nyttomaximering. Den
så kallade Sysav-domen var slutet på en rättsprocess som
involverade Sysav och de tre Skåne-kommunerna Malmö,
Tomelilla och Simrishamn, samt en handfull privata företag.
Rättsprocessen uppkom till följd av det upphandlingskrav
som finns för all offentlig verksamhet, och som delger att
både varor och tjänster som köps in av offentliga aktörer
måste upphandlas.
I Sysav-domen ställs två tydliga värden mot varandra. Å
ena sidan värdet av att konkurrensutsätta tjänster och varor,
där den fria konkurrensen förutsätts gynna effektivitet. I en
offentlig upphandling sluts kontrakt med den aktör som till
det lägsta priset uppfyller de ställda kraven och kan erbjuda
bäst service och tjänster. Å andra sidan värdet av att ha en
långsiktig och god samverkan inom och mellan kommuner,
där samordning och långsiktig planering leder till effektiv

och hållbar avfallshantering. Motsättningen här har dels att
göra med lagstiftning: lagen om offentlig upphandling syftar
till att skapa transparens och att ge alla aktörer samma möjlighet att bedriva sin verksamhet. Men det handlar också
om hur man i praktiken gör så att avfallshanteringen blir
som mest ekonomiskt och organisatoriskt hållbar. Domen
sätter fingret på några av de organisatoriska problem som
kan uppstå när avfallshantering och annan kommunal verksamhet drivs i bolagsform. I praktiken innebär detta att
om de kommuner som äger ett offentligt avfallsbolag vill
köpa tjänster som det offentliga bolaget utför så kan de inte
kringgå upphandlingskravet. Istället måste upphandlingen
ske genom konkurrens mellan det kommunala bolaget och
kommersiella aktörer.
Vårt projekt har inte sökt svara på frågan om hur vi bäst
organiserar soparbetet. Det vi däremot har frågat våra informanter är hur den nuvarande organisationen påverkar
arbetet som utförs. Det är här tydligt att kravet på offentlig upphandling dels innebär att de kommunala aktörerna
tvingas effektivisera sin organisation om de ska ha möjlighet
att köpa sina egna tjänster. Men det är även tydligt att långsiktigheten och möjligheterna att samordna och planera tar
skada av att varje tjänst upphandlas.
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7. Att planera för en osäker framtid: om nödvändiga investeringar
och underhållsbehov
Både inom avlopp- och avfallsområdet finns det behov
av omfattande investeringar för en framtid vars visioner
tycks allt annat än tydligt formulerade. Ändlösa räckor med
offentliga utredningar lyckas till exempel inte sätta ned foten i slamfrågan, regelverken beträffande reningsnivåer och
mikroplasthalter är under pågående förhandling, morgon
dagens sortering av matavfall kan komma att tas över av robotar, och både produktionen och avsättningen av biogasen
är osäker. Hur kan man planera och investera för en framtid
med så osäkra betingelser? En framtid som dessutom tycks
bli alltmer volatil sett till extrema väderhändelser och klimatförändringar?
Om man jämför matavfallsfrågan och avloppsfrågan så
finns det dels överlappande, dels vitt skilda frågor som de
respektive branscherna måste förhålla sig till. En gemensam
fråga är den om biogasens avsättning. Biogassystemet lider
av en slags instabilitet, ibland är tillgången för stor, andra
gånger räcker den inte till, och än så länge finns inga tekniska
lösningar i sikte för att kunna lagra den. I en tid när elektrifieringen av bilar och bussar har tagit fart riskerar biogasen
att förlora denna avsättningsmöjlighet samtidigt som systemet med tankstationer byggs ut.

När det gäller produktionen av biogas skiljer sig dock
problemen åt. Medan avloppsvattnet är någorlunda stabilt
så tvingas biogasanläggningar jaga ”råvaror” i form av matavfall. Samtidigt som det finns starka hållbarhetsnormer om
att sluta kasta mat så är det svårt att hålla anläggningarna
igång. Under intervjuerna fick vi ta del av många historier
om möjliga och omöjliga fynd i matavfallssökandet. Slakteri
avfall, danskt gödsel, fett som tar flera år att göra sig av
med för att det inte ska störa produktionen och så vidare.
Den enkla berättelsen om bananskal som transformeras till
bussbränsle framstår i relation till dessa komplexa mönster
och arbetssätt som en grov förenkling.
Avloppsbranschen står å sin sida inför helt andra utmaningar. De väntar ständigt på nya regleringar om miljö
gifter, mikroplaster och läkemedel. Vilken som kommer att
bli nästa stora reningsfråga tycks vara svårt att avgöra, och
ännu svårare är det att finna rätt teknisk lösning. Idag känner
alla till att mikroplaster måste kunna renas bort, men ingen
vet hur. Här samspelar den tekniska utveckling som krävs
för att hitta problemen med de innovationer som behövs
för att komma till rätta med desamma. Även ekonomi och
politik är självklart med i ekvationen. Bland annat kan man
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ifrågasätta att vissa kommuner betalar för att deponera
avloppsslam på grund av att det innehåller för mycket tungmetaller, istället för att undersöka varifrån tungmetallerna
härstammar och stärka kraven på industrins utsläpp. Tydligt
är att reningsproblematiken och de ännu okända utmaningarna är en fråga som engagerar VA-branschen.
Vid sidan av reningsfrågan återkommer klimatförändringarna som en viktig faktor för planeringen och organisationen av kommunala VA-system. Till viss del talar de intervjuade om vattenbrist och visioner för att kunna återanvända
avloppsvatten – inte som dricksvatten, men till bevattning,
biltvätt och brandsläckning. Exempel ges på stadsutvecklingsprojekt i andra länder, där vatten av olika kvaliteter används till olika ändamål – en annan typ av cirkularitet.
Men framförallt uppehåller sig informanterna vid behovet att planera för kraftiga skyfall i syfte att undvika översvämningar. Malmö drabbades i augusti 2014 av ett så kallat
100-årsregn, 100 mm nederbörd på en timme, vilket ledde
till enorma problem med dagvattenhanteringen. Denna enskilda händelse är starkt närvarande både i intervjuerna och
i det planerings- och underhållsarbete som pågår i regionen
och har lett till planer på en så kallad ”superbajstunnel” som

ska leda både dagvatten och avloppsvatten till ett nytt reningsverk. Avloppsvattnet från grannkommunen Lund kommer eventuellt ledas till samma mål i regional storsatsning.
Detta nya reningsverk, som är under uppbyggnad, beskrivs
i termer av ett legobygge vilket är en tydlig symbol för just
den osäkra framtiden och krav på nytänkande. Tanken är
att systemet ska ha en inbyggd flexibilitet som kan krympa
och öka kapaciteten efter behov. Dessutom ska reningsverket byggas på ett sådant sätt att det kan samverka med
avfallshanteringen, där t.ex. avloppsslam skulle kunna komma att brännas i fjärrvärmeverket om framtida regleringar
sätter stopp för att det ska få användas som biogödsel.
Sammantaget kan vi konstatera att osäkerheten för
branschen ligger i en eventuell framtida lagstiftning, i den
tekniska utvecklingen – gällande att detektera, rena och utveckla bilbränslen – och i väderkrafter som ligger utanför
människans kontroll. Lägg sedan till det kortsiktiga politiska
engagemanget som dikteras av mandatperiodernas fyraårs
cykler och det skriande behov som finns att förnya och
utveckla såväl anläggningar som teknik, så är det tydligt att
avlopps- och avfallsbranscherna står inför stora utmaningar
som kräver samordning, men också fantasi och kreativitet.
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8. Det informella engagemangets betydelse: om personliga nätverk, miljödriv
och initiativförmåga
Utifrån alla de ekonomiska intressen och byråkratiska processer som dikterar det vardagliga arbetet med att upprätthålla infrastrukturens funktionalitet, kan man lätt förledas till
att tro att den cirkulära ekonomin fungerar mer eller mindre
automatiskt. Men som i alla organisationer kan arbetet inte
standardiseras. För att organisationen ska fungera krävs att
det finns personligt engagemang hos medarbetarna. Avfallshantering är inget undantag och vi har i våra studier mött ett
stort engagemang för miljön, för verksamheten och för hur
saker ska lösas. I ett sammanhang där varje kommun har sitt
definierade handlingsutrymme och är fokuserade på ”att lösa
sitt”, läggs problemlösningen i flera avseenden över på enskilda
tjänstemän, och individuella initiativ behövs för att hantera och
avhjälpa de situationer som uppkommer. Hur går detta arbete
till i praktiken? Vad sköts formellt och vad sköts informellt?
I stort sett alla våra intervjupersoner berättade om sitt
engagemang i miljöfrågor som en anledning till varför de
sökt sig till VA- och avfallsbranschen. Miljöintresset lyste
igenom i våra samtal och kommer också till uttryck i deras konkreta arbete med att lösa olika vardagliga problem.
Även om miljöplaner och tillsynsdirektiv sätter ramarna för
arbetet och utgör viktiga instrument som verksamheten

kalibreras mot, så utförs det huvudsakliga arbetet i det lilla
och lokala. Här brottas man med frågor som handlar om
att följa upp och realisera miljöplaner som involverar flera
kommuner och flera aktörer inom samma kommun, och
här saknas ofta egentliga plattformar för samordning.
I brist på formella, institutionaliserade rum så blir det upp
till de engagerade medarbetarna själva att skapa former för
samarbeten, och vi har kunnat se att dessa bygger på informella kontakter, oftast med personer man känner sedan
tidigare. Som ett exempel kan nämnas den projektledare
som skulle hitta de tekniskt bäst anpassade lösningarna
för utbyggnad av VA-nätet, och som då ringde en gammal
kursare hellre än att gå via intresseorganisationen Svenskt
Vatten. Varför då? Framförallt handlar det om tillit: projektledaren visste att personen i fråga var kompetent och trovärdig. Genom denna informella kontakt löste sig frågan till
det bästa och projektet kunde rulla på utan hinder.
Den bristande koordineringen och avsaknaden av nätverk mellan olika kommunala aktörer gör att stuprör snarare än nätverk är den mest passande metaforen för att
beskriva relationen mellan deras verksamheter. De nätverkskanaler eller kommunsamarbeten som förekommer
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inom branschorganisationen Svenskt Vattens verksamhet
utnyttjas sällan. Det är just därför som medarbetarnas engagemang är så viktigt för de här organisationernas miljö
arbete. Medarbetarna utför ett omfattande arbete med att
skapa miljömässiga värden för samhällets bästa, trots att det
arbetet stöter på hinder i form av bristande samordning. I
informellt organiserade nätverk finns det frihetsgrader och
engagemang som innebär en enorm styrka. Men det finns
också en risk. Flyktiga nätverk är av naturen sköra – när en
person byter jobb så kan hela samarbetet fallera. Och det
finns också personer i vår undersökning som står frågande
när vi frågar om deras samordningsstrategier och möjlig
heter att få arbetet att fungera. Det finns en parallell tendens att lösa alla problem på egen hand.
Det personliga engagemanget handlar inte bara om att
överbrygga organisatoriska hinder och om att skapa nätverk
för att få saker gjorda. Det handlar också om en speciell
typ av problemlösning som baseras på en blandning av tyst
kunskap och en ”fixa och trixa”-mentalitet som krävs för
att vända och vrida på problem och hitta nya lösningar. På
en kombinerad avfalls- och biogasanläggning rådde det under en period brist på avfall vilket hotade produktionsf lödet
och därmed också tillgången på biogas. Anläggningschefen
använde sig av sitt register av kunskap och sina nätverk för
att hitta nya leverantörer, och bestämde sig för att kontakta

lokala köttproducenter eftersom gödsel med fördel kan användas för biogasproduktion. Det visade sig att producentens gödsel inte hade den rätta sammansättningen, varför
det även krävdes en del trixande och förhandlande för att
få denne att byta strö.
Vi kallar detta informella arbete för ”make-up work”.
Begreppets betydelse kommer möjligen fram bättre på engelska, men det syftar förstås på att skönhet inte alltid kommer naturligt. Ibland behövs lite sminkning och tillsnyggning.
Som vilket system som helst har den cirkulära ekonomin sina
brister. Övermålandet av dessa brister bidrar till att systemet
”ser snyggt ut” på ytan. På så vis upprätthålls den cirkulära
ekonomins ideal vilket omedvetet medför att de stora problemen – till exempel luckor i kommunikation och samordning – överskuggas. Men begreppet innefattar även en annan
dimension; att avfallshantering är något som ständigt ”görs”
i praktiken. Många problem hanteras helt enkelt löpande på
en vardaglig nivå och med hjälp av tyst kunskap. Det kännetecknande draget är att man lokalt skapar lösningar: allt
från att fixa och trixa med avfallets sammansättning till att
ta informella kontakter för att lösa brister i samordningen.
Medarbetarnas stora engagemang gör att verksamheten behåller en hög kvalitet och strävar vidare mot uppfyllande av
organisationens mål. Men vi vill ändå peka på sårbarheten i
att förflytta ansvaret neråt i organisationen.
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MAKE-UP WORK. FOTO: MALIN IDELAND.

BAJSBASKET MED PROJEKTGRUPPEN. FOTO: MALIN IDELAND.
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9. Uppströmsarbete och kommunikation
Överlag karaktäriseras de verksamheter som har undersökts i projektet av att de ägnar sig åt kommunikativt
uppströmsarbete. Det finns en tilltro till vad informations
material kan åstadkomma i termer av beteendeförändringar. Informationskampanjer är vanligt förekommande både
gällande matavfall och avloppsvatten; skolklasser och nyanlända erbjuds studiebesök på reningsverk och större städer
har pedagogiska verksamheter av olika slag. På Kretseum
i Malmö kan besökaren följa vattnets väg i en modell av
staden och få poäng om ”rätt” saker hamnar i toalettstolen.
Det är tydligt att det inte får vara för komplicerat. Förenklade budskap är genomgående både när det gäller matavfall
och avloppsvatten. ”Det ska vara lätt att göra rätt!” Likaså
finns ett tydligt budskap om att det egentligen inte finns
några sopor, bara resurser som är på fel ställe och bör tas
om hand. Med hjälp av den cirkulära ekonomins metaforer
och illustrationer så beskrivs det som att bussen går på bananskal och att jorden kan räddas genom att vi sorterar
våra sopor.
Hos de kommunikatörer och pedagoger som har intervjuats inom ramen för studien finns det en hög medvetenhet om såväl komplexiteten i frågorna som hur man kan
nå allmänheten. Bland annat arbetar de med materialiteten

och hur det ska bli lättare att göra rätt. Soprum måste kännas rena och trygga för att en ska vilja arbeta med utsortering av matavfall och andra sopor. Påsarna som matavfallet
läggs i har också en pedagogisk funktion, med sin bruna färg
på påsen såväl som på tunnan och med tryckta instruktioner om tillåtet och otillåtet innehåll, alltsammans utan att
göra det för komplicerat. I våra intervjuer med personer
som arbetar med behandling av matavfallet framkom en
långt djupare komplexitet för hur det som hamnar i matavfallet reagerar och lever sitt eget liv. Julens överskott av
citrusfrukter och jäst kan leda till att slurryn jäser över i
tankbilen. Okokta morötter och potatisar är egentligen för
hårda och stör processen. Fett stelnar vid låg temperatur
och kan inte matas ner hur som helst i den slurry som ska
processas till biogas. Detta komplicerar pedagogiken och
lämnas därför därhän i kommunikationen, för att istället
åtgärdas med hjälp av erfarenhet och olika tekniker i mat
avfallshanteringen.
Fokuset på individen/medborgaren/konsumenten och
dennes beteende vid spolning av avloppsvatten och sop
sortering problematiseras av kommunikatörerna. Här finns
exempelvis en stark medvetenhet om att det ur ett hållbarhetsperspektiv inte är sophanteringen som är det reella
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problemet, utan konsumtionen. De uppmärksammar även
problematiken med att andra aktörer än individen döljs.
Med ett alltför starkt individ/medborgar-fokus riskerar man
exempelvis att missa livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln,
och kommunala restaurangverksamheter vars avfallsflöden
är stora och rimligtvis borde vara enklare att styra, givet det
färre antal involverade aktörer som var och en för sig har
ansvar för en större avfallsmängd än vanliga medborgare. På
en anläggning som vi observerade pekades en stängd och
dold lokal ut som den plats där livsmedelsbutikernas avfall
förvarades, och som innehöll alla de varor som inte kunde
hanteras som matavfall på grund av deras förpackningar
utan istället skulle gå till förbränning.
Likaså lyfte informanterna frågan om avloppsystemens
problematik: hur kan vi förstå att vi ber medborgarna
att stänga av vattnet medan de borstar tänderna medan
de kommunala vattenledningarna i vissa fall läcker stora
mängder vatten? Ett annat liknande exempel är Googles
etablering i Gävle. Samtidigt som kommunen pratar om
vattenbrist och enorma läckage i vattensystemet, väl
komnas Googles nyetablering av kylvattenkrävande serverhallar med öppna armar. Att fokusera på det enkla och individcentrerade döljer de mer komplexa och problematiska
frågorna som vänder sig mot näringslivet. Den cirkulära
KRETSEUM I MALMÖ. FOTO: MALIN IDELAND.
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ekonomins alltför enkla modell gör det uppenbart att det
behövs nya metaforer och strategier för att avfallshanteringen inte ska begränsas till att uppfostra medborgarna.
Vi vill argumentera för att avfallsforskningen bör lägga större fokus vid att studera industriavfallen och de strömmar,
kostnader och arbeten som dessa innebär. Vi vill också
uppmana kommuner och andra aktörer att synliggöra även
detta avfall, inte minst i syfte att stimulera en politisk vilja till
förändring på systemnivå.
Uppströmsarbetet innebär också en fin balansgång
gentemot människors intima och personliga sfärer. I avloppssammanhang väcks frågan om intimitet och att samla
kunskap om människors vanor och kroppar då medicinering, virus och droganvändning exempelvis kan avläsas genom vattenanalyser. Dock är detta en fråga som – med
nödvändighet? – har kopplats bort från individen. Analyser görs bara på kommunnivå, och frågan är inte ens
närvarande i det informationsmaterial som delges medborgarna. Istället för att tala om den typen av detaljer
begränsas frågan till större materialiteter: vad som får och
inte får spolas ner. Även matavfallet har i vissa fall lett till
diskussioner om den privata sfären och vad kommunen i

detta fall bör ha möjlighet att mäta och styra. När utsorteringen av matavfall var ny i Malmö-regionen skickades det
ut brev till medborgare med tomma tunnor; medborgare
anklagades med andra ord för att inte ha tillräckligt med
matavfall. Detta ledde till kritik och kommunal krishantering då sophanteringen ansågs hade gått för långt in i den
privata sfären. Denna händelse, liksom avsaknaden av att
tala om frågor kring innehållet i människors kroppsvätskor
och avfall, inbjuder till frågor om individens valfrihet och
livsstil inom ramen för det offentligas strävan efter ett hållbarare samhälle.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det kommunika
tiva uppströmsarbetet rör sig i ett tvärsnitt mellan individer och större aktörer på marknad och i offentlig sektor,
mellan att kommunicera och att materiellt organisera, mellan att hemlighålla och exponera. Därutöver lyfts frågor
om ämnets komplexitet, att t.ex. sopsortering egentligen
inte löser miljöproblemen. Det är därför av största vikt att
inte fastna i alltför enkla modeller av t.ex. cirkulär ekonomi
och berättelser om att problemen är lättlösta, utan snarare
bejaka och lyfta fram behovet av att problematisera även
den goda intentionen om sopor som resurs.
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SYRESÄTTNING AV AVLOPPSLAM. FOTO: TOMAS BJÖRKDAL.
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10.

Fosforpolitik och utredningsarbete

De senaste tjugo åren har inte mindre än fyra statliga utredningar initierats för att förbättra tillvaratagandet av
näringsämnen från avloppsslam. I remissvaren till dessa fyra
utredningar delger de centrala aktörerna på området sina
synpunkter, och en närläsning av dem ger en fördjupad
förståelse för frågans komplexitet. Remissvaren ger också en bild av hur den svenska politiken på området skiftat
sin prioritering över tid, från ett fokus på återförande av
näringsämnen i lokala kretslopp till att eftersträva en cirkulär ekonomi med en säljbar fosforprodukt för världsmarknaden. Oavsett vilket fokus som rått i politiken har svårigheterna att nå beslut för förändring varit uppenbara. Hur
kommer detta sig?
Kommunala avloppssystem med tillhörande reningsverk
finns i alla svenska tätorter. Men beroende på folkmängd,
industristruktur och avsättningsmark, har dessa tätorter
både olika sorters slam och olika förutsättningar att hantera det. Avloppsaktörer och bönder i en kommun med
mycket jordbruksmark binder exempelvis samman städer
och landsbygd, och konsumtion och produktion, när slam
används som gödsel. Men kommuner som inte har tillräckligt med jordbruksmark kan inte lösa problemet på det sättet, utan gör istället anläggningsjord av slammet eller lägger

det på deponi. Att sprida eller inte sprida beror på var i
Sverige du som avloppsaktör har din verksamhet, och de
lokala förutsättningarna på platsen. I dagsläget sprids ungefär en tredjedel av allt svenskt avloppsslam på jordbruksmark, en tredjedel blir anläggningsjord och en tredjedel
läggs på deponi.
Ett av de mest framträdande näringsämnena i avlopps
slam är fosfor, en central byggsten i alla levande organismer och en viktig ingrediens i de konstgödsel som används
i industriellt jordbruk. Det finns flera skäl till att inte låta
den fosfor som finns i avloppsslam gå förlorad. Alla material som utvunnits ur jordskorpan förtjänar att användas så
många gånger som möjligt, och återvunnen fosfor ökar den
nationella självförsörjningsgraden genom att minska beroendet av importerad fosfor från geopolitiskt tveksamma
delar av världen. Även om den svenska fosforkonsumtionen är o
 betydlig i ett internationellt perspektiv lyfts detta
ofta fram som argument för ökad fosforåtervinning av både
privata och offentliga aktörer.
I remissvaren framkommer det också att olika grupper
av aktörer har delade meningar om hur återföringen eller
återanvändningen av fosfor ska se ut. Branschorganisationen Svenskt Vatten och de aktörer som ingår i certifierings-
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systemet Revaq, vars syfte är att minska flödet av farliga
ämnen till reningsverk, förespråkar slamspridning på åkermark och bygger detta på ett resonemang om att gräns
värden för kemikalier och tungmetaller kan skilja ut slam
med låga halter och som därmed kan spridas på åker, från
slam som har höga sådana värden. Som alternativ föreslår
vissa jordbrukare och representanter från svenska universitet istället källsorterande toaletter som skiljer ut mänskligt
konsumerad fosfor från det som kommer från andra källor såsom exempelvis tvättmedel eller från olika tillämpningar inom industrin. En tredje linje, som vunnit gehör på
senare tid, är att bränna slam och därefter utvinna fosforn
ur askan. Denna linje förespråkas av Livsmedelsverket,
återvinningsindustrin, delar av miljörörelsen och de privata
företag som står bakom tekniken, och innebära att man gör
om avfallet till en produkt som kan cirkuleras på en g lobal
marknad. Lösningen möter dock motstånd, dels från de
som menar att förbränning leder till att andra näringsämnen än fosfor går förlorade, att tekniken är obeprövad och
att den skulle innebär stora investeringskostnader i svenska
k raftvärmeverk.
Många aktörer har länge påpekat att de politiska strävandena mot ökad återvinning av näringsämnen från avlopps-

slam lider av hur snävt frågan fokuserat på fosfor som
huvudsakligt problem. Ett alltför starkt fosforfokus i nationella politiska beslut riskerar att åsidosätta alla de sätt att
hantera avloppsslam som bygger på återförande av andra
näringsämnen än fosfor.
När det kommer till avloppsslam handlar politisk förändring om att göra en rad avvägningar. Vilken skala är det rimligast att återföringen av näringsämnen cirkulerar i: i lokala
kretslopp eller som en del av globala handelsmönster? Vad
ska cirkuleras: enbart fosfor eller så många näringsämnen
som möjligt? Vilken typ av risker vågar vi ta när det kommer
till gödsling av åkermark: vågar vi förlita oss på gränsvärden
för farliga ämnen eller snarare avhålla oss från spridning på
grund av mängden kemikalier som finns i omlopp i samhället? Vilka aktörers åsikter ska tas mest hänsyn till, och
vilka blir konsekvenserna för de aktörer som missgynnas
av en viss sorts beslut? Politiska ansträngningar som föreslår alltför brett slående lösningar kommer oundvikligen att
åsidosätta lokala skillnader. Initiativ som strävar mot en mer
cirkulär ekonomi behöver ha en grundlig förståelse för de
sammanhang som förändringarna ska genomföras i, annars
kommer de att stöta på svårigheter och riskera att inte nå
sin fulla potential.
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Avslutande reflektioner
Som framkommit av denna projektrapport är avfallshantering en komplex fråga som inte bara omfattar en stor
mängd aktörer som drivs av skilda intressen. Avfallet är
också till sin natur en synnerligen komplex substans. Avfall
kan tolkas och förstås på en mängd olika sätt, regleras juridiskt med hjälp av en rad olika lagområden, det kan variera
i sin sammansättning och mängd över tid och är känsligt för
såväl yttre som inre förändringar i flöden och incidenter.
Därutöver är avfallshanteringen samhällsviktig. Fallerar hanteringen dröjer det inte länge förrän detta får konsekvenser
för våra dagliga liv, och våra städer och samhällens funktionsduglighet.
Mot bakgrund av detta är det beklagligt att avfall alltför ofta förstås som ett teknoekonomiskt problem, dvs. ett
problem som kan lösas med hjälp av tekniska landvinningar
och snillrika affärsmodeller, eftersom risken då är uppenbar att problemen reduceras till att handla om alltför snäva
vinstintressen. Vi vill snarare hävda att eftersom uppkomsten av avfall är intimt sammanflätat med samhällens processer, så bör det samhällsekonomiska perspektivet vägleda
de val av lösningar och investeringar som krävs för att reda
ut de problem som avfallshanteringen står inför. Och för att
förstå det samhällsekonomiska perspektivet fullt ut, krävs

en bred systemsyn som förmår sätta in det tekniska systemet i sin organisatoriska och samhälleliga kontext.
Med hjälp av en sådan förmår vi lyfta blicken och sätta
in idéer om en cirkulär ekonomi som ett sätt att kombinera
miljönytta och affärsdriv i ett större sammanhang. Vi måste
fråga oss vad som ska cirkuleras och hur? Vilken skala är det
rimligast att ett visst avfall cirkuleras i, och hur lång tid är det
rimligt att en cykel tar? Vem ska ansvara för att åtgärder till
gagn för den cirkulära ekonomin implementeras, och vem
ska få ta del av dess vinster eller stå för dess kostnader?
Vilket ansvar ligger hos den enskilda aktören och vilka förändringar behöver åstadkommas från politiskt håll?
Det är också viktigt att inte glömma bort allvaret med
avfallsproblemen. Massproduktion och masskonsumtion är
avhängiga både en massförstörelse av naturen (i resursutvinningsprocesser som i sig resulterar i stora mängder avfall) såväl som en massackumulation av avfall när produkter
på olika sätt passerat genom eller ratats av samhällsapparaten. Detta innebär stora utmaningar och en rad intressanta
frågor och problemområden att beforska.
Vi ser därför ett behov av att fokusera ytterligare på
samhällets stora avfallsproducenter – hushållens avfalls
produktion och återvinningsmönster känner vi redan till
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väl. De möjligheter att använda upphandling och lagstiftning
som verktyg för att skapa förändring behöver ytterligare
genomlysning. Något annat som behövs är att undersöka
framgångsrika exempel på underhåll, reparationer och
andra avfallsförebyggande åtgärder. Sammanfattningsvis


ehöver vi bättre förstå mekanismerna bakom hur den
b
ekonomiska och avfallsmässiga tillväxten hänger ihop, och
sjösätta visionära projekt om hur den kopplingen skulle
kunna fås att upphöra.

PROJEKTINFORMATION
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