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Abstract

Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of
these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling
materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular
material flows. Although, the reuse of waste-based resources entails a conflict between
efficient use of resources and minimal environmental toxicity, which hampers the reuse.
The labeling of a resource as waste also makes using or trading the resource problematic,
both regarding regulations, but also concerns from the society regarding toxicity or quality.

A way of increasing the reuse of waste streams is initiating and organizing a functioning
trade with the material. This study aims at clarifying how new markets for waste base
products can emerge and evolve. This aim is formulated as identifying the functions that
needs to be fulfilled for a new market for waste-based products to function, and what
can be done to fulfill these functions. The study is designed as a case study including
four cases where waste in some way is put back to use through trade. This reuse is
studied as a market, with buyers, seller and brokers encased in institutions. To expose
the role of policy instruments in organizing waste-based markets, there is one specific
policy instrument per case for which the effect is analyzed deeper. The main empirics has
been collected through interviews with actors on the four case markets, aiming to identify
typical events in the evolution of the markets, and what is perceived as important as
of today. The case markets are residual sludge from biogas production and from waste
water treatment being used as fertilizer, and the residual gravel from waste incineration
in Sweden and Denmark being used as a construction material. On these markets, the
degree of actual trade varies, as well as the maturity of the markets.

By studying and comparing four markets for waste-based resources, and considering the
perspectives from actors at different ends of the respective resources value chain, twelve
market functions have been identified within three market components. The component
institutions and networks contain functions not directly related to the supply- or demand-
side of the markets but rather the legitimacy and authorization process, ability of the
actors to identify with their roles in the value chain, and how certifications and actor-
initiatives can form common grounds for actors in the value chain. In the component
supply the waste producer’s responsibility and means of influence over the quality and
quantity of the resource is identified as functions. Brokers might play a critical role and
policy instruments is needed to increase the producers means of influencing the waste
streams, and to regulate the use of the resource. In the component of demand marketing,
systems for quality assertion, and niche management are identified as methods to fulfill
critical functions.

Waste based resources by nature appears as a secondary material flow in a process, and
therefore it is not naturally integrated in the business model of any actor. The waste-
label forces the resource to comply to rules and regulations perceived problematic, while
buyer demands are perceived as unfairly promoting virgin resources and getting societal



acceptance of the resource is an uphill battle. By studying the behaviors and needs of
market actors, and the role of policy instruments during the course of market evolution,
opportunities has been identified as to how policy instruments can fulfill the varying
key market functions. For each of the identified functions, it is suggested how policy
instruments can contribute, or help the market actors, to fulfill the function.



Sammanfattning

Idag genereras stora mängder avfall från många delar av det mänskliga samhället och att
hantera dessa flöden är en viktig samhällsfunktion. En del i det arbetet är att återan-
vända och återvinna material med tillräckligt attraktiva egenskaper, vilket är ett viktigt
steg i utvecklingen mot mer cirkulära materialflöden. Återanvändning av avfallsbasera-
de resurser innebär dock en konflikt mellan effektiv resursanvändning och minimering av
föroreningar i omgivande miljöer, vilket bromsar återanvändningen. Att ett material be-
nämns som avfall medför också att det blir problematiskt att använda och handla med,
jämfört med produktklassade material och varor, både på grund av lagstiftning och ökad
oro från omgivningen gällande föroreningsinnehåll och bristande kvalitet.

En metod för att uppnå ökad återanvändning av avfallsflöden är att initiera och organi-
sera en fungerande handel med materialen. Denna studie syftar till att utreda just hur
nya marknader för avfall kan uppstå och utvecklas, vilket formuleras som att identifiera
funktioner som behöver vara uppfyllda för att en ny marknad för avfallsbaserade resurser
ska fungera och vad som kan göras för att uppfylla dessa funktioner. Studien är utformad
som en fallstudie och omfattar fyra fall där avfall på ett eller annat sätt kommer åter i
bruk via handel. Denna återanvändning studeras som en marknad, med köpare, säljare och
mellanhänder som omges av institutioner uppsatta av både myndigheter och från annat
håll. För att synliggöra styrmedels roll i att organisera en avfallsbaserad marknad har det
på varje marknad lyfts fram ett specifikt styrmedel vars roll har studerats mer ingående.
Den huvudsakliga empiriinsamlingen har utförts genom intervjuer med respondenter från
viktiga aktörer på de fyra marknaderna, vilka har syftat till att både identifiera typiska
händelser som har lett till förändringar på marknaderna tidigt i marknadens utveckling
och vad som upplevs viktigt på marknaderna idag. De studerade marknaderna är rötres-
ter från biogasproduktion respektive avloppsrening som används som gödselmedel inom
jordbruket, samt slaggrus från avfallsförbränning som används som konstruktionsmateri-
al i samhället i Sverige respektive Danmark. På dessa marknader sker handel i olika stor
utsträckning och marknaderna befinner sig i olika skeden av utveckling.

Genom att studera och jämföra fyra marknader för avfallsbaserade resurser, och ta hän-
syn till behov och perspektiv från aktörer på olika platser i resursernas värdekedja har
tolv funktioner identifierats inom tre marknadskomponenter. Komponenten institutioner
och nätverk berör funktioner som inte är direkt kopplade till köpare eller säljare. Här
presenteras att handel måste vara tillåtet och tillståndsprocessen snabb och förutsägbar,
vilket innebär att politiska målsättningar behöver gå i linje med marknadens utveckling.
Ytterligare funktioner är vikten av att samtliga inblandade i handeln är medvetna om sin
roll i värdekedjan och hur certifieringar och branschinitiativ på ett bra sätt kan skapa na-
turliga mötesplatser för aktörer i hela värdekedjan. Inom marknadskomponenten tillgång
har avfallsproducentens ansvar och rådighet över avsättning och kvalitet och kvantitet
hos avfallsflödet identifierats som viktiga funktioner. Mellanhänder kan komma att spe-
la en viktig roll och styrmedel kan behövas både för att öka producenters rådighet över
avfallsflödet och för att med avseende på föroreningshalter reglera användningen av det.



Inom marknadskomponenten efterfrågan är marknadsföring, system för kvalitetssäkring
och spårbarhet samt skapande av nischer identifieras som metoder för att uppfylla bety-
dande funktioner.

Avfallsbaserade resurser uppstår till sin natur som ett biflöde till en annan process och
är därför inte en tydlig del av någon aktörs affärsmodell. Avfallsklassningen gör också att
resursen måste passera regelverk som upplevs problematiska, samtidigt som användares
krav upplevs premiera jungfruliga produkter och det finns en förtroendemässig uppförs-
backe hos potentiella användare. Genom att studera olika aktörers beteende och behov på
marknaderna, samt vilken roll styrmedel upplevs ha spelat under marknadernas utveckling
så har möjligheter identifierats gällande hur styrmedel kan uppfylla de olika funktionerna.
För samtliga identifierade funktioner presenteras förslag på hur styrmedel kan bidra till,
eller möjliggöra för marknadsaktörer, att uppfylla den aktuella funktionen.
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1 Inledning

Vi står inför monumentala problem med förlorad biologisk mångfald, förorenade miljöer
och utarmning av naturresurser drivna av vår accelererande resursanvändning och mänsk-
lighetens påverkan på Jorden (Rockström m. fl., 2009; Steffen m. fl., 2018; WWF, 2018).
I det vida och numera välkända begreppet cirkulär ekonomi är återanvändning av resur-
ser och slutande av kretslopp viktiga delar (Geissdoerfer m. fl., 2017). Policy och andra
riktlinjer från myndigheter har identifierats som en av de viktigaste drivkrafterna för
övergången mot cirkulär ekonomi (Jesus och Mendonça, 2018).

EU har lanserat en handlingsplan för en cirkulär ekonomi och slutandet av kretslopp
(Kommissionen, 2015). Den svenska regeringen har gett Vinnova ett uppdrag att främja
utvecklingen av cirkulär ekonomi (Näringsdepartementet, 2016), och det strategiska in-
novationsprojekt RE:source har startats, av bland andra Vinnova, med visionen att göra
Sverige världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall (RE:Source, 2019). Återcir-
kulering av använda produkter och material är dock inte helt oproblematiskt. Sett ur
ett hållbarhetsperspektiv uppstår konflikter mellan till exempel resurseffektiva kretslopp
(med hög grad av återcirkulering) och en giftfri miljö, vilket såväl Kemikalieinspektionen
(2016) som Naturvårdsverket (2017) berör i vägledningar om hållbar materialåtervinning
och miljömålet Giftfri miljö. Hur kretsloppen ska bli så resurseffektiva som möjligt sam-
tidigt som miljön värnas är något som debatteras flitigt, och det finns till exempel en
pågående utredning angående hur fosfor kan återanvändas i livsmedelsproduktion för att
skapa giftfria kretslopp (Dir. 2018:67, 2018). Kemikalieinspektionen (2016) anser dock
att konflikten mellan de två miljömålen Giftfri miljö och Resurseffektiva kretslopp är ett
kortsiktigt problem och att de två sidorna på längre sikt kan komma att skapa synergier
för att driva på utvecklingen mot mer resurseffektiva kretslopp.

Återvinning och avfallshantering regleras bland annat i miljölagstiftning, där en avgörande
faktor i dagens läge är om en använd produkt eller material klassas som avfall eller inte
och därmed om den lyder under avfalls- eller produktlagstiftning. I 15 Kap. 1§ Miljöbalken
(SFS 1998:808) definieras avfall som ”varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av
med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”. Vidare finns bestämmelser om vad
som gäller för biprodukter och hänvisning till villkor för när avfall upphör att vara avfall.
Dessa villkor grundar sig i EUs ”End of Waste”-kriterier (EoW) och är specificerade för
tre typer av avfall (Naturvårdsverket, 2018a).

Vissa anser att lagstiftning på området bromsar utvecklingen mot nya sekundära mark-
nader. Ett problem med EoW-kriterierna är att de berör redan etablerade marknader,
vilket inte främjar innovationer för nya sekundära värdekedjor. I en utredning från Sta-
tens Offentliga Utredningar (Utredningar, 2017) ifrågasätts till och med behovet av spe-
ciella regelverk och definitioner av avfall, med bakgrund i att dessa idag utgör hinder för
återanvändning och cirkulära affärsmodeller. Enligt Johansson (2018) är de omständli-
ga kraven på rapportering, övervakning och tillståndssökande gällande användandet av
ett avfallsbaserat material en faktor som får potentiella användare att välja andra, ic-
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ke avfallsbaserade, material, vilket utgör hinder för välfungerande sekundära marknader.
Leitner m. fl. (2010) beskriver hur styrmedel på miljöområdet hänger ihop med nya eko-
innovationer, som kan vara bland annat teknologiska eller organisatoriska och till exempel
främja nya typer av affärsmodeller eller marknader.

Med utgångspunkt i att avfall uppstår och att dessa materialströmmar behöver hanteras
av samhället är det motiverat att studera hur återcirkulering av material kan stimuleras.
Återcirkulering kan ske genom handel med avfallsbaserade resurser, som i sin tur ersätter
primärproduktion. Cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller ses av många som en del
i lösningen på några av hållbarhetsproblemen (Kommissionen, 2015) och nya affärsmo-
deller och värdekedjor kan behövas för att hjälpa företag att skapa värde på hållbara sätt
(Rashid m. fl., 2013). I dagsläget sker olika försök att öka handel med avfallsströmmar
genom organisering och styrning via olika typer av styrmedel. Trots dessa försök finns av-
fallsströmmar som inte utnyttjas i dagsläget, vilket tyder på att förutsättningar för handel
med avfallsbaserade resurser är en komplex fråga. Dessa problem visar på ett behov av
metoder för att både främja marknader för nya avfallsbaserade värdekedjor och för att
hantera problem på befintliga marknader.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med det här arbetet är att identifiera funktioner som behöver uppfyllas för att
nya marknader för avfallsbaserade resurser ska kunna initieras, organiseras och styras.
Uppkomst och utveckling av en marknad antas leda till bättre förutsättningar för avfall-
sinnehavaren att undvika deponering eller framtvingad avsättning och leda till en ökad
återanvändning av avfallsbaserat material. Studien görs med utgångspunkt i att återan-
vändning av avfallet är vad som eftersträvas, varför frågan om huruvida återcirkulering
av materialet är hållbarhetsmässigt motiverat inte berörs.

De avgörande funktionerna ska identifieras genom analys av fyra existerande marknader
för avfallsbaserat material, där marknaderna ska jämföras både inbördes och med mark-
nader för jungfruliga produkter. Perspektiv från aktörer med olika roller på marknaderna
ska kartläggas, där aktörernas syn på både nuläge och utveckling för den marknad de age-
rar på samt styrmedels inverkan på marknaderna och dess utveckling inkluderas. Målet
är att dessa funktioner ska presenteras så att de blir användbara vid systematisk analys
av styrmedel för handel med avfallsbaserade produkter.

För att identifiera de funktioner som efterfrågas i syftet ställs följande forskningsfrågor:

FS1 Hur uppstår och utvecklas en avfallsbaserad marknad?
Besvarande av denna fråga förväntas ge insikter om grundläggande förutsättningar för hur
nya marknader för avfallsbaserade resurser kan initieras och stimuleras. Besvaras genom
att studera hur existerande avfallsbaserade marknader har uppkommit och utvecklats ur
ett historiskt processperspektiv.

FS2 Vad påverkar hur en avfallsbaserad marknad fungerar?
Här inkluderas aspekter som rör såväl tekniska som sociala och marknadsmässiga förut-
sättningar för att handel med avfallsbaserade resurser ska ske. Besvaras genom att studera
förutsättningar på existerande avfallsbaserade marknader för olika aktörers ur ett struk-
turellt nulägesperspektiv.

FS3 Hur kan styrmedel initiera, organisera och styra en avfallsbaserad marknad?
Här inkluderas en stor bredd av styrmedelstyper, både regulativa och frivilliga. Besvaras
genom att studera hur olika typer av styrmedel har påverkat utvecklingen av existerande
avfallsbaserade marknader och hur de påverkar idag, samt identifiering av vilka ytterligare
funktioner styrmedel skulle kunna uppfylla på dessa marknader.



1.3. Disposition 4

1.2 Studerade fall

I denna studie analyseras fyra existerande avfallsbaserade marknader, där komplexa av-
fallsströmmar i olika stor utsträckning kommer tillbaka in i användning. Samtliga avfalls-
flöden härstammar från verksamheter som uppfyller funktioner för samhällsservice, med
processer som oundvikligen efterlämnar restprodukter. Användning av restflödena påver-
kas på olika sätt av styrmedel och på varje marknad studeras ett specifikt styrmedel och
dess roll mer ingående.

• Fall 1a: Biogödsel - användning av rötrester från biogasproduktion i samrötnings-
anläggningar för spridning på åkermark.

• Fall 1b: Rötslam - användning av rötrester från avloppsreningsverk för spridning på
åkermark.

• Fall 2a: Slaggrus Sverige - användning av förädlad bottenaska från avfallsförbränning
som konstruktionsmaterial utanför deponiområden.

• Fall 2b: Slaggrus Danmark - användning av förädlad bottenaska från avfallsförbrän-
ning som konstruktionsmaterial utanför deponiområden.

1.3 Disposition

Rapporten inleds med en problembeskrivning som leder upp till rapportens syfte och
frågeställning, sedan följer en översikt över de fyra studerade fallen. Kapitel två är ett
bakgrundskapitel, här presenteras olika typer av styrmedel, lagstiftning som påverkar de
aktuella marknaderna samt en mer ingående beskrivning av de fyra studerade fallen. Kapi-
tel tre presenterar det teoretiska ramverk som studien förhåller sig till, med avstamp i hur
marknader kan betraktas som socio-tekniska system presenteras teori kring hur marknader
uppstår och utvecklas samt hur fenomenet ”marknader” kan delas upp i olika analysvän-
liga komponenter. Kapitel fyra beskriver studiens metod genom att först presentera den
övergripande forskningsplanen, genomförandet av de olika momenten samt metodkritik.
Kapitel fem till åtta presenterar analyserade resultat från de studerade fallen, uppdelat
på marknaders uppkomst i kapitel 5, samt de olika marknadskomponenterna institutio-
ner, tillgång och efterfrågan i kapitel sex, sju respektive åtta. I kapitel nio sammanfattas
analysen kring vilka funktioner som får de olika marknadskomponenterna att fungera,
och hur styrmedel verkar kunna påverka funktionerna. I kapitel tio diskuteras resultatens
användbarhet och studien i förhållande till både tidigare och framtida forskning. I det
elfte och sista kapitlet presenteras hur de identifierade funktionerna besvarar studiens frå-
geställningar. Intervjumall och tematiseringsmall som användes för intervjustudien finns
som bilagor.



2 Bakgrund

I detta kapitel presenteras bakgrund kring styrmedel, hur de kan definieras och indelas, en
översikt av lagstiftning som påverkar de aktuella marknaderna, samt en övergripande bild
av förutsättningarna på respektive studerad marknad. Handel med avfallsbaserade resurser
kan både motiveras och ifrågasättas av ett flertal anledningar. Politiska eller andra strate-
giska målsättningar om cirkulär ekonomi och effektiv resursanvändning ger incitament till
ökad återcirkulering, men samtidigt kan mål om giftfri miljö kan agera hinder, på grund
av risk för att miljöfarliga ämnen finns i avfallsströmmar.

2.1 Typer av styrmedel

Styrmedel delas ofta upp i regulatoriska, ekonomiska och informativa styrmedel, samt
ibland även fysisk planering. Stenmarck m. fl. (2014) har utfört en omfattande kartlägg-
ning av styrmedel som påverkar den svenska materialåtervinningen, och delar in dem i
grupperna ekonomiska styrmedel, styrmedel i form av förbud och/eller krav, kunskapsba-
serade styrmedel, styrmedel kopplat till producentansvar, styrmedel kopplat till material
och styrmedel kopplat till insamling.

Stavins (2003) undersöker olika typer av styrmedel på miljöområdet, och tar som en av
fyra huvudkategorier upp styrmedel ämnade att minska friktion på marknader. Stavins
(2003) har i sin rapport identifierat tre olika typer av sådana friktionsminskande åtgärder:

Marknadsskapande, att möjliggöra utbyte av varor där det leder till miljöfördelar, an-
tingen genom att se till att det finns en plattform och incitament för utbyte och att
utbytet är tillåtet, eller genom att ge marknaden incitament att själv skapa sådana platt-
formar(Stavins, 2003).

Regler för ansvar, som ser till att företag behöver räkna med risken att orsaka miljöpå-
verkan. Här nämns bland annat den svenska ”förorenaren betalar”-principen. I teorin kan
dessa styrmedel vara effektivare än att till exempel beskatta farliga ämnen, då man inte
bara ger incitament att minska användningen av ett visst ämne, utan snarare incitament
att minska den totala risken för miljöpåverkan (Stavins, 2003).

Informativa åtgärder, som till exempel krav på att märka produkter med hur energief-
fektiva de är. Eftersom en välfungerande marknad beror på välinformerade köpare och
säljare så bör ökat informationsutbyte åtminstone i teorin göra en marknad effektivare
(Stavins, 2003).
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Stenmarck m. fl. (2014) nämner också fyra ofta återkommande budskap som bör beaktas
när styrmedel utformas eller utvärderas. Lista från Stenmarck m. fl. (2014, s. 21):

• Styrmedel bör utformas så att de verkar så nära det problem man vill åtgärda som
möjligt (Sterner, 2003).

• För att stimulera teknisk innovation är det olämpligt att styrmedel låser sig vid en
fix nivå på det man vill förbättra. När den nivån är nådd saknas incitament till
ytterligare innovation (Yabar m. fl., 2013).

• Styrmedel bör inte rikta in sig på specifika tekniker, utan åtminstone initialt vara
teknikneutrala (Stavins, 2003; Söderholm och Tilton, 2012).

• I situationer då man vet mycket om vilka teknologier som kommer att bli de mest
viktiga i framtiden, kan styrmedel behövas som angriper hinder för dessa eller stöttar
teknologisk utveckling (Söderholm och Tilton, 2012).

Vidare i rapporten när styrmedel nämns så avses både tvingande styrmedel från myndig-
heter som lagstiftning, skatter och avgifter, men också styrmedel som aktörer i branschen
själva utformat på frivillig basis, till exempel standarder och märkningar för kvalitet.

2.2 Lagstiftning som påverkar avfallsbaserade resurser

Lagstiftning på såväl nationell nivå som på EU-nivå kan både driva på och hindra utveck-
ling av handel med avfallsbaserade resurser. Detta gäller främst lagstiftning om avfall,
produkter och kemikalier, vilka sätter upp viktiga ramar men också agerar bromsande för
denna utveckling. Här redogörs för relevant lagstiftning på främst EU-nivå, med en del
exempel på hur det har implementerats i nationell lagstiftning i Sverige. Avfallslagstift-
ningen i både EU och Sverige utformades med syftet att säkerställa att kvittblivning av
avfall gjordes på ett så säkert sätt som möjligt och är ännu inte helt anpassad efter dagens
arbete med hållbar återcirkulering av avfallsströmmar. Deponilagstiftning och regler för
transport av avfall är exempel på lagstiftning som identifierats som möjliga hinder för
återcirkulering (StatensOffentligaUtredningar, 2017).

2.2.1 Avfall och upphörande av avfallsklassning

I EUs avfallsdirektiv (EG 2008/98) definieras avfall som ämne eller föremål som inne-
havaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med och i direktivet
fastställs hur avfall ska hanteras inom unionen. Den senaste versionen av direktivet syftar
särskilt till att klargöra skillnad mellan avfall och sådant som inte är avfall, vilket är av
betydelse för återanvändning och förädling av tidigare avfallsklassat material. För att få
bedriva verksamhet där avfall behandlas krävs i många fall tillstånd och tillståndspliktens
utsträckning beror av både typ av behandling och typ av avfall.



2.2. Lagstiftning som påverkar avfallsbaserade resurser 7

Enligt direktivet delas avfall in i farligt respektive icke-farligt avfall, där farligt avfall har
avsevärt begränsat område för tillåten behandling. Ett avfall klassas som farligt avfall om
det har minst en av de 15 egenskaper som listas i direktivet (EG 2008/98), där egenskap
HP14: Ekotoxiskt är särskilt avgörande vid återcirkulering av avfallsbaserade råvaror.
Egenskapen HP14 beskriver avfall som omedelbart eller på sikt utgör en risk för en eller
flera miljösektorer vilket har preciserats ytterligare i EU-rådets förordning från 2017 (EG
2017/997). Där fastställs gränsvärden som ska användas vid bedömning av avfallsklassning
i enlighet med HP14.

Återvinning av avfall definieras i artikel 3, avfallsdirektivet (EG 2008/98) som ”varje
förfarande vars främsta resultat är avfall som har ett nyttigt ändamål, genom att det
antingen vid anläggningen eller i samhället i stort ersätter annat material som i annat
fall skulle ha använts för ett visst syfte eller förbereds för detta syfte/.../ ”. Denna definition
följs i bilaga II av ett antal exempel på återvinningsförfaranden, såsom energiåtervinning,
materialåtervinning av olika typer av material samt markspridning med positiva effekter
på jordbruket eller ekologin.

För att avfall ska upphöra att vara avfall krävs i första hand att materialet har behandlats
genom återvinning och att det uppfyller särskilt utarbetade kriterier. Om sådana inte
finns är det upp till varje medlemsstat att från fall till fall ta beslut i frågan om eventuellt
upphörande. Kriterierna ska enligt avfallsdirektivet (EG 2008/98) omfatta krav på att
materialresursen ska ha ett specifikt användningsområde, uppfyller såväl tekniska krav
som befintlig lagstiftning för produkter samt att en marknad eller efterfrågan finns. Detta
gör att kriterier endast kan utarbetas för material där en marknad redan är etablerad och
att det förädlade materialet ska gälla under produktlagstiftning (JRC, 2008). Dessutom
ska kriterierna inkludera hänsyn till eventuella negativa effekter på miljön eller människors
hälsa, vilket får formuleras som gränsvärden om behov för det finns.

På EU-nivå har sådana kriterier, så kallade End-of-Waste-kriterier (vidare EoW ) tagits
fram för tre avfallsgrupper: krossglas(1179/2012), järn- och aluminiumskrot(333/2011)
och kopparskrot (715/2013). I dessa ställs särskilda krav på det avfall som används som
råmaterial, på behandlingsmetoderna samt på kvaliteten hos den slutgiltiga produkten.
Dessutom ställs krav på strukturerat kvalitetsarbete hos producenten. Med hjälp av dessa
förordningar kan återvinningsföretag/materialproducenter själva omklassa sitt material
till en produkt, vilket görs genom att skriftligen intyga att EoW-kriterierna för det aktuella
materialet är uppfyllda.

2.2.2 Kemikalie- och produktlagstiftning

Kemikalie- och produktlagstiftning inom EU utgörs främst av REACH-förordningen (EG
1907/2006) och CLP-förordningen (EG 1272/2008). Dessa båda syftar till att garantera
en hög skyddnivå för människor och miljö och fri rörlighet av ämnen1, samtidigt som
innovation och konkurrens främjas. Förordningarna reglerar olika aspekter av tillverkning,
import och användning av ämnen och blandningar av dessa, samt vissa varor. REACH-
förordningen innehåller bland annat krav på registrering av ämnen som tillverkas eller

1ämne definieras som ”kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne i naturlig eller tillverkad
form”
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importeras, där information om ämnets fysikaliska-kemiska egenskaper, eko-toxikologisk
information och ämnets klassificering och märkning är ett urval av vad som ska ingå. CLP-
förordningen reglerar klassning, märkning och förpackning av dessa ämnen, blandningar
och varor. Alla aktörer som tillverkar eller säljer ämnen, råvaror, fysiska produkter eller
komponenter måste därmed förhålla sig till dessa två förordningar.

De båda förordningarna lämnar avfallsklassat material utanför tillämpningsområdet, i
REACH-förordningen (EG 1907/2006) motiveras detta med att utelämnandet av avfalls-
klassat material bidrar till att incitament till återvinning och återanvändning bevaras.
Utelämnandet av avfall gör att de som hanterar avfall inte behöver uppfylla kraven om
i produktlagstiftningen, vilket annars hade varit en stor utmaning för avfallsaktörer på
grund av svårigheter att definiera innehållet i avfallsströmmar. Detta gör också att ett
tidigare avfallsklassat material måste genomgå en omklassning för att det ska kunna säljas
och därmed komma att gälla under produktlagstiftning.

2.3 Rötrester

Avfall Sverige definierar rötrest som det gödselmedel som bildas vid rötning av orga-
niskt material (Augustinsson, 2018). Begreppet delas vidare upp i två kategorier: bio-
gödsel som består av rötrester från biogasproduktion med substrat från livsmedels- eller
foderkedjan, samt rötslam som består av rötrester från biogasproduktion med substrat
från avloppsreningsverk. Båda typerna av rötrester innehåller lantbrukets vanligaste nä-
ringsämnen kväve, fosfor och kalium, men också mullbildande ämnen som är viktiga för
jordmånen (Augustinsson, 2018; Finnsson, 2018). Eftersom näringsämnen som fosfor i
dessa rötrester kommer från livsmedel, är återföringen av dem till åkermark en pusselbit
i att sluta kretsloppet.

För att sätta fosformängderna i resten av kapitlet i perspektiv; 2016 tillfördes totalt 29
370 ton fosfor till jordbruket varav 12 490 ton via mineralgödsel (Jordbruksverket m. fl.,
2018).

2.3.1 Fall 1a: Biogödsel

Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, äger certifie-
ringssystemet Certifierad Återvinning, där SPCR 120 Certifieringsregler för biogödsel in-
går, systemet har varit igång sedan 1999, och RISE är certifieringsorgan (Augustinsson,
2018). Samrötningsanläggningar certifierar sig, vilket leder till att deras produkter kan säl-
jas märkta Certifierad Återvinning. 2017 fanns 19 certifierade samrötningsanläggningar i
Sverige, som tillsammans producerade 1,3 miljoner ton certifierad biogödsel, varav hela
mängden användes som gödsel inom jordbruket (Augustinsson, 2018). För att få certifi-
katet krävs att endast godkända substrat används, att rutiner för självkontroll utarbetas
och tillämpas samt att analysresultaten ger godkända värden (Augustinsson, 2018).
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Under 2017 nyttjades 1,3 miljoner ton Certifierad Återvinning-gödsel i jordbruket, vilket
med en genomsnittlig TS-halt2 på 4,3% motsvarar 55 900 ton TS, vilket med en medel-
halt på 13 g fosfor per kg torrsubstans totalt beräknas ha tillfört jordbruksmarken ca
730 ton fosfor (Augustinsson, 2018). Jämfört med nedan presenterade data kring rötslam-
mets fosforbidrag till jordbruket (Finnsson, 2018) så motsvarar alltså fosforbidraget från
certifierat biogödsel ca 5% av det totala fosforbidraget från mineralgödsel i Sverige.

Region Skåne finansierade 2015 ett projekt (B. Odhner m. fl., 2015) där samrötnings-
anläggningar och användare av biogödsel i Skåne intervjuades. Enligt projektet är det
absolut vanligaste sättet för samrötningsanläggningarna att få avsättning för sitt biogöd-
sel att distribuera det direkt till användare. Användarens pris för biogödsel är generellt
mycket lågt, och i vissa fall negativt på så sätt att användaren får betalt för att använda
biogödslet. Utbytesavtal, där jordbrukare byter gödsel från sin produktion mot biogödsel
från en samrötningsanläggning, anges vara vanligt förekommande. En samrötningsanlägg-
ning är en biogasanläggning som kan röta olika typer av organiskt material som matavfall,
slakteriavfall, energigrödor, men inte rötar avloppsslam (Energimyndigheten, 2018).

Flertalet branschorganisationer på livsmedelssidan, bland andra Lantmännen, Svensk
Mjölk, Sigill, accepterar användningen av biogödsel om det är certifierat enligt Certi-
fierad Återvinning, då det är en garant för att ingående material i rötprocessen är rena
(Palm m. fl., 2012). Svensk mjölk har länge varit tveksamma till biogödsel innehållande
matavfall, men har nu börjat acceptera biogödsel även med matavfall då renhetskrav och
hög spårbarhet gör att det går att åtgärda brister (Palm m. fl., 2012).

Palm m. fl. (2012) kommer fram till att förtroendet är stort för Certifierad Återvinning-
gödsel, men att biogödsel generellt har låga näringshalter per vikt jämfört med mineral-
gödsel. Många användare anser dock att biogödsel förbättrar jordmånen på lång sikt.

För att erhålla certifikatet behöver vissa gränsvärden för metaller hållas, tabell 2.1 listar
gränsvärden för de reglerade metallerna i 2019 års upplaga av Avfall Sveriges certifierings-
regler (AS, 2019).

Vidare i rapporten och intervjumallar när ”specifikt styrmedel för biogödselmarknaden”
nämns avses SPCR 120.

Tabell (2.1): Gränsvärden för metaller, SPCR 120

Metall mg/kg TS

Kadmium 1
Kvicksilver 1
Bly 100
Koppar 600
Krom 100
Nickel 50
Zink 800

2Torrsubstans (TS) är den fasta, torra fraktionen av ett gödsel, anges i procent av den totala våtvikten
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2.3.2 Fall 1b: Rötslam

Ända sedan avloppsslam började uppstå i Sverige när reningsverk byggdes för att hantera
avloppsströmmar från städer har det använts som gödsel och jordförbättring i lantbruket.
Återföring av näringsämnen från mänsklig avföring går även längre tillbaka än till re-
ningsverkens inträde, då latrin sedan länge blandats med stallgödsel och för spridning på
åkrar. Historien är dock kantad av ett antal slamstopp; tillfällen då opinionen svängt och
lantbruket vägrat ta emot slam. Efter ett slamstopp kring millennieskiftet började certi-
fieringssystemet Revaq utvecklas 2002, och sattes i bruk av Svenskt Vatten 2008 (Vatten,
2019).

Certifieringssystemet Revaq verkar för att möjliggöra en hållbar återföring av näringsäm-
nen från avloppsslam till jordbruksmark, genom att minska inflödet av oönskade ämnen
till avloppsreningsverk (Finnsson, 2018). Systemet drivs av Svenskt Vatten och RISE är
certifieringsorgan, totalt är ca 5 miljoner individer kopplade till Revaq-certifierade re-
ningsverk (Finnsson, 2018).

Avloppsreningsverken är de som certifierar sig, för att få certifikatet behöver de aktivt ar-
beta uppströms med att minska inflödet av farliga ämnen, utveckla och tillämpa systema-
tisk egenkontroll av slammets innehåll, och ha en hög spårbarhet hos slammet (Finnsson,
2018).

Mätt i torrsubstans återfördes ca 51 800 ton Revaq-certifierat slam till åkermark under
2017, medan ca 42200 ton användes till anläggningsjord, mängden som spritts på åkermark
beräknas ha återfört ca 1500 ton fosfor till jordbruket, vilket motsvarar ca 11% av Sveriges
importerade fosfor i form av mineralgödsel (Finnsson, 2018). Då många lantbrukare enbart
tar emot slam som är Revaq-certifierat, så är certifieringen ett sätt för de anläggningar som
rötar avloppsslam att lättare få avsättning för rötslammet, som annars är en problematisk
biprodukt. Slam från reningsverk har i genomsnitt under de senaste åren innehållit ca 27
g fosfor per kg torrsubstans, kvävehalten har stigit något, år 2000 låg den på ca 38 g per
kg torrsubstans och 2016 på 45 g per kg torrsubstans (SCB, 2018).

Ett av Revaqs huvudsyften är att minska halten kadmium i förhållande till fosfor, målet
under 2017 var att år 2025 har nått en kvot under 17 mg kadmium per kg fosfor i slammet
(Finnsson, 2018). Gränsvärdet är satt baserat på beräkningar som visar att en normalgiva
med ett slam som klarar det satta målet inte riskerar att leda till en ackumulering av
kadmium i jordbruksmarken (Finnsson, 2018).

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har inga bindande regler för sina medlemmar, men
rekommenderar dem att, om de ska använda slam, enbart använda slam som är Revaq-
certifierat (LRF, 2019). Dock är livsmedelsbranschen generellt skeptiska till att sprida
slam på areal som används för livsmedelsproduktion (Norström m. fl., 2018). Lantmännen
är en stor inköpare av spannmål, de köper inte in något från arealer gödslade med icke
certifierat slam inom en karenstid på sju år, och accepterar inga livsmedel från arealer
gödslade med något slam, även certifierat, inom en karenstid på 7 år (Lantmännen, 2019).

Regelverket för Revaq reglerar, förutom kadmium per fosfor-förhållandet, även gränsvär-
den för 60 olika spårelement med avseende på maximal tillförd mängd till åkermark per
hektar och år (SV, 2019). I tabell 2.2 visas gränsvärdena för de spårelement som också
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regleras i SPCR 120. Observera att de inte är direkt jämförbara då Revaqs gränser är
satta i g per hektar och år, alltså beroende av hur mycket som sprids på en given yta,
medan SPCR 120 reglerar det faktiska innehållet, mg per kg TS.

Vidare i rapporten och intervjumallar när ”specifikt styrmedel för slamgödselmarknaden”
nämns avses Revaq.

Tabell (2.2): Gränsvärden för spridning av metaller, (SV, 2019)

Metall g/ha och år

2019 2025
Kadmium 0.53 0.37
Kvicksilver 0.62 0.23
Bly 25
Koppar 300
Krom 40
Nickel 25
Zink 600

2.4 Bottenaska

Bottenaska är den fasta rest som kvarstår i pannan efter förbränning och består av blandat
material som inte har förbränts eller förångats. Vid avfallsförbränning blir ca 20 % av
det tillförda materialet aska, där merparten (ca 16 %) är bottenaska och en mindre del
(4,6 %) flygaska som kan samlas upp via rökgasrening (Sverige, 2019). Enligt Bjurström
m. fl. (2011) genererar avfallsförbränning i Sverige 700 000 ton askor per år. Innehållet
i bottenaskan beror av avfallets sammansättning, men inkluderar ofta grus, glasbitar,
porslin och metaller.

Bottenaska kan antingen deponeras eller behandlas för att möjliggöra att materialet åter-
används eller återvinns. Deponering ålägger avfallsaktören att betala deponiskatt, vilket
skapar incitament till att hitta annan avsättning på materialet. En utbredd hanteringsme-
tod är utsortering och återvinning av metaller ut bottenaskan (Sverige, 2019; RE:Source,
2017), vilket också verkar fortsätta öka (Bjurström m. fl., 2011). Detta försvåras dock av
låga metallkoncentrationer i askan, vilket beror av sammansättningen hos materialet som
förbränns samt fullständigheten i förbränningsprocessen. Ett sätt att påverka metallkon-
centrationen är att låta metallinnehåll i avfallet vara en parameter som styr inmatningen
till förbränningen, vilket RE:Source (2017) berör i sitt projekt om ökat resursutnyttjande
av askor. På så sätt kan man i större utsträckning erhålla metallkoncentrationer som gör
utsortering från askan lönsam.

För att den blandade materialfraktion som kvarstår efter utsortering av metaller ska kun-
na användas krävs åtgärder som förbättrar askans egenskaper. Det som önskas åstadkom-
mas är att antingen minska totalhalt eller urlakningshalt av oönskade ämnen (Bjurström
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m.fl., 2011), vilka kan riskera ge miljöskadande effekter. Termen slaggrus3 används in-
om avfallsbranschen för ”förädlad bottenaska från förbränning av hushålls-, industri- och
verksamhetsavfall” (SGI, 2019b), där förädlingen inkluderar både utsortering av metaller
och lagring under en viss tid. Lagringen bidrar till stabilisering av ingående ämnen, vilket
minskar urlakning. Andra metoder för minskad urlakning är effektiviserad lagring genom
tillförsel av koldioxid och reducerad salthalt genom undviken sammanblandning mellan
finfraktioner och övriga fraktioner av askan (Bjurström m. fl., 2011).

Efter förädling kan det finnas möjligheter att använda slaggruset som materialråvara.
Många är överens om att askan uppfyller funktionsmässiga krav för att fungera som
fyllnings- eller konstruktionsmaterial och kan ersätta grus och sand i många typer av an-
läggningsarbeten (Arm, 2006; Bendz m. fl., 2006). Slaggruset kan användas bundet eller
obundet, vilket refererar till om materialet är bundet som cementmaterial eller används
i fri form. Hanteringen av obundet slaggrus efterliknar helt den för jungfruliga alterna-
tiv medan det för bundet slaggrus kan krävas ett något mer komplext tillvägagångssätt
jämfört med jungfruliga alternativ (Hansson m. fl., 2017).

På grund av miljöskaderisken är möjligheten att använda bottenaska som materialråvara
reglerat i lagstiftning på både nationell nivå och EU-nivå. En första avgörande faktor
är om och i så fall när materialet upphör att vara klassat som avfall, vilket avgör om
det ska gälla under avfall- eller produktlagstiftning (Naturvårdsverket, 2018b). Detta,
samt andra villkor för återvinning och användning av avfall, avgörs i lagstiftning främst
rörande villkor för klassificering av farligt avfall, krav vid användning av avfall i nya
tillämpningar och tillståndsprocesser vid miljöfarlig verksamhet. Därutöver är riktlinjer
och vägledningar från styrande organ eller framträdande aktörer vanliga, vilka kan sätta
upp villkor för möjliga tillämpningar. Dessa villkor är ofta harmoniserade med kraven i
REACH-förordningen, för att kunna tillämpas direkt.

När detta arbete skrivs pågår utredningar om hur nya krav från EU gällande bedömning
av farligt avfall enligt HP14 (EG 2017/997, n.d.) ska implementeras. Det är i nuläget inte
beslutat hur avfall ska analyseras för de nya gränsvärdena och detta kan i stor utsträckning
påverka möjligheten att använda bottenaska till anläggnings- och konstruktionsändamål.

2.4.1 Fall 2a: Slaggrus Sverige

Historiskt kan man i Sverige se en utveckling där bottenaska har gått från att ses som
ett avfall, vidare till ett användbart konstruktionsmaterial och till ett problematiskt ma-
terial kopplat till stora miljörisker. Förutom återvinning av utsorterade metaller används
bottenaska i Sverige idag enbart inom deponier, antingen för sluttäckning eller anlägg-
ning av hårdytor (Johansson, 2018). På grund av avfallsklassningen krävs tillstånd eller
anmälan för att använda slaggrus i Sverige och bedömningen görs för varje enskilt fall av
lokala miljömyndigheter. Naturvårdsverket har dock gett ut en handbok för återvinning
av avfall för anläggningsändamål (Naturvårdsverket, 2010) (vidare kallad Naturvårdsver-
kets handbok) som fungerar på liknande sätt som EoW-kriterier. Riktlinjer i handboken
möjliggör användning utan anmälan eller tillstånd för verksamheten för avfall inom vissa
gränsvärden, men till skillnad mot EoW-kriterier är dessa inte lagstiftat utan fungerar

3Termen slaggrus används ibland även synonymt med bottenaska.
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enbart som vägledning för branschaktörer och lokala miljömyndigheter (SGI, 2019a).

Gränsvärden i Naturvårdsverkets handbok4 visas i tabell 2.3. Här ses att handboken
innehåller gränsvärden för två olika tillämpningsområden, för fri användning respektive
användning inom deponier och att både totalhalt och urlakningshalt för ett antal oöns-
kade ämnen regleras. För de flesta ämnen är kraven mindre strikta för användning av
materialet som deponitäckning, med undantag för några urlakningsgränsvärden. Vidare
i rapporten och intervjumallar när ”specifikt styrmedel för bottenaska i Sverige” nämns
avses Naturvårdsverkets handbok.

Tabell (2.3): Gränsvärden för fri användning respektive användning till deponitäckning
i Sverige, både totalhalt och urlakning

Ämne Fri användning Deponitäckning
Totalhalt Urlakning Totalhalt Urlakning
[mg/kg] [mg/kg, 10 l/kg] [mg/kg] [mg/kg, 10 l/kg]

Arsenik 10 0,09 10 0,4
Bly 20 0,2 200 0,3
Kadmium 0,2 0,02 1,5 0,007
Koppar 40 0,8 80 0,6
Krom tot 40 1 80 0,3
Kvicksilver 0,1 0,01 1,8 0,01
Nickel 35 0,4 70 0,6
Zink 120 4 250 3
Klorid - 130 - 11 000
Sulfat - 200 - 8 500
PAH-L 0,6 - 3 -
PAH-M 2 - 10 -
PAH-H 0,5 - 2,5 -

2.4.2 Fall 2b: Slaggrus Danmark

I Danmark finns nationell lagstiftning som tillåter användning av restprodukter för bygg-
och anläggningsändamål inom utvalda tillämpningsområden (MST-7562-00003, 2014), vi-
dare kallade differentierade krav. Lagstiftningen innehåller gränsvärden på tre olika nivåer,
där tillåten användning finns specificerat för varje kategori. För material som inte uppfyller
gränsvärdena i kategori 3 finns möjlighet att söka tillstånd för enskilda fall. Slaggrus upp-
fyller generellt gränsvärdena för kategori 3, den kategori med mest begränsad användning
(Ole Hjelmar, 2018). Detta innebär tillåten användning av materialet i vägkonstruktioner
och som fyllnadsmaterial under byggnader, med möjlighet att använda i bullerbarriärer
vid utökad tillståndsprövning. I tabell 2.4 visas gränsvärden i klass 3. Vidare i rappor-

4Naturvårdsverkets handbok är under revidering när detta arbete skrivs, beräknas vara klart septem-
ber 2019.
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ten och intervjumallar när ”specifikt styrmedel för bottenaska i Danmark” nämns avses
differentierade krav.

Tabell (2.4): Gränsvärden för användning av avfallsklassat material i Danmark, kategori
3. Konverterad enhet för jämförelse med svenska riktlinjer.

Ämne Klass 3 Klass 3
lagstiftning Dk konverterad enhet

Urlakning Urlakning
[mg/kg, 2 l/kg] [mg/kg, 10 l/kg]

Arsenik 0,1 0,45
Bly 0,2 0,45
Kadmium 0,08 0,13
Koppar 4 8,8
Krom 1 2,8
Kvicksilver 0,002 0,0083
Nickel 0,14 0,3
Zink 3 6,6
Klorid 6 000 8 800
Sulfat 8 000 16 000
Barium 8 -
Natrium 3 000 -



3 Teoretisk referensram

Här presenteras hur marknader kan analyseras som socio-tekniska system. Med en in-
ledande del om metoder för analys av socio-tekniska system hämtas insikter om vad en
sådan analys bör beakta och genom presentation av nyckelinsikter och viktiga komponenter
i dessa metoder kan utformningen av denna studie bygga vidare på tidigare erfarenheter.
Därefter presenteras litteratur som möjliggör att de studerade fallen kan analyseras med
två olika perspektiv: ett historiskt processperspektiv för identifiering av typiska händel-
ser som kan leda till förändring på en marknad och ett strukturellt nulägesperspektiv för
identifiering av viktiga faktorer för en marknads fungerande. För den historiska analy-
sen ges litteratur om marknaders uppkomst och utveckling, med teorier om hur klassiska
marknader uppstår och utvecklas och hur detta kan organiseras internt eller externt. För
nulägesanalysen relateras strukturella faktorer inom analys av socio-tekniska system till
litteratur om marknader och marknadsaktörer.

3.1 Marknader som socio-tekniska system

I ett teoretiskt idealfall är en klassisk marknad en plats där utbyte av väldefinierade
produkter kan ske under fullständig konkurrens och perfekt informationsutbyte, med
antagandet att aktörer fullt ut agerar vinstmaximerande (Nationalencyklopedin, 2019).
Marknader kan också definieras i en bredare mening, som en social struktur för utbyte där
äganderätter kan utvärderas och prissättas (Aspers, 2009; Biggart och Delbridge, 2004).
På Aspers (2009) marknad möts aktörer i två roller, köpare och säljare, som drivs av
motivet att köpa till ett lågt pris respektive sälja till ett högt pris. Aktörernas möte sker
inom institutioner bestående av gemensamma kognitiva mönster, legitimitet och regler
för utbyte. En marknad kan därmed sägas bestå av komponenterna säljare, köpare samt
de institutioner där dessa två möts.

Ett socio-tekniskt system definieras som ett dynamiskt nätverk av aktörer (företag, indi-
vider, andra organisationer), institutioner (sociala normer, lagar och regler, standarder,
avtal), materiella artefakter och kunskap (Geels, 2004; Markard, 2011). Systemet tillför
någon typ av tjänst till samhället och nätverkets utformning samt hur de olika kompo-
nenterna interagerar med varandra är avgörande för hur systemet, och tjänsten det tillför,
förändras över tid (Markard, 2011). En marknad för en viss produkt kopplad till en viss
teknologi, som till exempel handel med de rötrester som uppstår från biogasproduktion,
eller de bottenaskor som uppstår vid avfallsförbränning, kan alltså betraktas som ett
socio-tekniskt system. Därför kommer marknaderna vidare i studien att betraktas och
analyseras som socio-tekniska system.

Analysmetoder inom forskningsfältet socio-tekniska system har en gemensam grund i ana-
lys av utveckling av tekniska system och forskning om hur teknikutveckling kan påverkas
med styrmedel (Markard m. fl., 2012). Vidare har metoderna den karakteristiska egenska-
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pen att de tar ett helhetsgrepp om det socio-tekniska systemet genom att analysera själva
teknikutvecklingen parallellt med förändringar hos aktörer, institutioner och relationerna
dem emellan (Bergek m. fl., 2008; Jacobsson och Johnson, 2000; Carlsson och Stankiewicz,
1991)1. Genom att betrakta de marknader för avfallsbaserade produkter som analyseras i
detta arbete som socio-tekniska system kan insikter från fallstudier och teorier kring ana-
lys av socio-tekniska system användas för att influera omfattning och studerade aspekter.
Därmed utökas analysen till att utöver de tre marknadskomponenterna inkludera aktörer
i ett vidare begrepp samt relationer inom de nätverk där handeln sker, också inkluderat
mellanhänder och andra aktörer i systemet. Analys av marknader som socio-tekniska sy-
stem bör därmed inkludera de strukturella faktorerna aktörer, institutioner och nätverk
samt hur dessa har förändrats över tid, vilket visualiseras i figur 3.1.

Figur (3.1): Analys av marknader som socio-tekniska system

Forskningsfältet socio-tekniska system ger även exempel på vad analys av de strukturella
faktorerna kan beröra. Enligt Markard m. fl. (2012) har ett antal huvudgrenar utvecklats
för analys av förändringsprocesser inom socio-tekniska system, vilka tillsammans ger en
bredd av insikter för hur dessa system kan analyseras. Analyser baserade på transition
management (TM) lyfter vikten av att identifiera och stödja dels de individer eller företag
som ligger i framkant av teknikutvecklingen (Loorbach och Rotmans, 2010), dels de aktö-
rer som har makt att stimulera eller bromsa utvecklingen (Smith m. fl., 2005). TM-teorier
belyser också att personer på verksamhetsnivå ofta har emotionella kopplingar till olika
teknologier och aktörer, vilka kan vara minst lika viktiga för utvecklingen (Loorbach och
Rotmans, 2010). Från teori inom Strategic Niche Management (SNM) hämtas att even-
tuell förekomst av nischmarknader är en viktig aspekt att ta hänsyn till (Kemp m. fl.,
1998). Technological Innovation Systems (TIS) används ofta för att analysera och föreslå
styrmedel riktade mot en specifik teknik (Markard m. fl., 2012). Studier med TIS-metodik
ser ofta på innovation och utveckling mer som en iterativ lärandeprocess än ett linjärt
skeende (Suurs, 2009). Särskilt lyfts betydelsen av att betrakta kognitiva institutioner, i
form av delade framtidsutsikter som ger mål och mening åt tidiga entreprenörer på om-
rådet, eftersom sådana delade visioner är en stor del av varför nya teknologier utvecklas
och sprids.

1Johnsson bytt namn till Bergek någon gång mellan 2000 och 2002.
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3.2 Uppkomst och utveckling av marknader

Som stöd i analysen av förändringar på marknaderna och för att ta reda hur nya markna-
der kan uppstå och skapas presenteras här litteratur om marknadsuppkomst och mognads-
faser. Detta inkluderar även litteratur om hur marknader aktivt kan initieras, organiseras
och styras, vilket främst används för analys av styrmedels roll på de studerade markna-
derna samt deras potentiella roll på nya marknader. Enligt den neoklassiska definitionen
beskrivs marknader som något som uppstår och formeras fullständigt fritt från reglering
och organisering, med undantag för statlig reglering med syfte att åtgärda marknads-
misslyckanden (Ahrne m. fl., 2015). Det finns dock teorier som beskriver hur marknader
kan uppstå på flera olika sätt och att det går att prata om organisering och styrning av
marknader på ett vidare plan.

3.2.1 Marknadsuppkomst och mognadsfaser

Både Aspers (2009) och Möllering (2009) beskriver att marknader kan uppstå spontant
eller genom extern eller intern organisering. Enligt Möllering (2009) är grunden till att
handel och marknad uppstår att det finns aktörer med både tillgång till resurser och in-
tresse av utbyte. Detta kan i sin tur resultera i marknadsskapande mekanismer: spontan
uppkomst, intern koordinering eller extern reglering. Spontan uppkomst sker utan att
det finns en målsättning om att en marknad ska uppstå, medan de övriga två drivs på
av aktörer med syfte att organisera en marknad. Aspers (2009) har en liknande indel-
ning, där den externa regleringen preciseras som statlig styrning. Möllering (2009) delar
in marknadsskapande i tre faser, med fokus på hur utbredd handel som sker. Innan ut-
byten har börjat ske är marknaden i fasen marknadsgenerering, vilket övergår i fortsatt
marknad när handel har etablerats och konkurrens råder. När handeln upphör och mark-
naden upplöses går den in vad författaren kallar marknadsavslutande fas. Med avseende
på teknikutveckling kan en ny marknad istället delas in i konceptutveckling, piloter och
utveckling, marknadsformation och teknikspridning (Söderholm, Hellsmark m. fl., 2019).

Marknadsskapande kan också delas in med fokus på relationer mellan aktörer och hur
befästa roller de olika aktörerna har, med faserna orientering, sammandragning och sam-
manhållning, samt eventuell kris (Aspers, 2009). Under orienteringsfasen, som enbart är
gällande vid spontan marknadsuppkomst, är roller och relationer otydliga men det finns
köpare och säljare som är intresserade av att handel ska ske. Aktörer börjar ta kontakt
med varandra men information är svår att få och det kan lätt uppstå missförstånd. I nästa
skede, sammandragning, blir det tydligare vad de olika aktörerna vill. En del får lämna
för att de inte passar på denna marknad, en del är kvar och letar fortfarande efter sin
roll som köpare eller säljare, men rollerna blir allt mer stabila under denna fas. Det är
dock i dessa tidiga faser, innan en utbredd standardisering finns, som innovationstakten är
högst (Utterback och Suárez, 1993). En del marknader blir kvar i denna fas medan andra
kommer vidare till den sista fasen, sammanhållning. Det innebär att en ordnad marknad
uppstår där det är tydligt vad som säljs på marknaden och hur prissättning sker, samt
där konkurrens råder(Aspers, 2009). Då ersätts också innovation av konkurrens mellan
de kvarvarande, mer jämförbara aktörerna (Utterback och Suárez, 1993). En allmän upp-
fattning är dock att konkurrens sätter fart på innovation, men teoretiska studier visar
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snarare att det stävjar innovation genom att konkurrensen inte ger något utrymme för
att lägga resurser på det (Amable m. fl., 2016).

3.2.2 Initiera, organisera och styra utveckling

Vid marknadsmekanismer som inte inkluderas i spontan uppkomst och utveckling sker
initiering, organisering och styrning av marknader, där det är relevant att utreda hur, när
och av vem detta utförs. I likhet med Möllering och Aspers ser Ahrne m. fl. (2015) bortom
den neoklassiska marknadsdefinitionen och argumenterar för att marknader kan ses som
organiserade system. För att identifiera hur organisering av marknader kan ske använder
Ahrne m. fl. (2015) de fem fundamentala element för återkommande social interaktion
som Goffman (1971) presenterar. Dessa appliceras på marknader och organisering anses
ske genom formellt beslutsfattande i något av dessa fem element. På marknader sker
dessa beslut vanligen mer informellt, men Ahrne m. fl. (2015) menar att även mer formell
organisering sker.

Det första av Goffman (1971)s element handlar om att alla som är delaktiga i interaktionen
måste ha vetskap om vilka mer som är involverade. Detta följs av det andra elementet, som
innebär ett behov av en gemensam uppfattning om vad och hur något ska göras, samt det
tredje elementet om kommunikation och transparens: alla måste kunna se vad de andra
gör. De sista två berör möjligheten att påverka andra att göra vad som förväntas av dem
och att samtliga inblandade bör ha vetskap om vilka som har makt över situationen.
Kopplat till marknad och organisation uttrycks dessa element som medlemskap, regler,
övervakning, sanktioner och hierarki (Ahrne m. fl., 2015; Brunsson, 2015).

Organisering kan alltså ske genom påverkan inom de fem elementen. Enligt Möllering
(2009) utförs intern koordinering av aktörer som är direkt delaktiga i handeln, såsom
möjliga köpare eller säljare. Dessa har intressen som sträcker sig längre än de enskilda
handelskontakterna och en vilja att skapa mer av en marknadssituation. Extern reglering
utförs av aktörer som inte ämnar delta i den primära handeln. Baserat på vilket syfte de
agerar utifrån kan tre typer av marknadsorganisatörer urskiljas: profitörer, köpare/säljare
och andra Ahrne m. fl. (2015). En profitör vill organisera marknaden för att själv tjäna
pengar på det, där antingen en förändrad marknad eller själva organiserandet genere-
rar inkomst till aktören. En profitör bedriver verksamhet som är beroende av en annan
marknad och kan exempelvis sätta upp en marknadsplats där handel sker eller agera
mellanhand mellan köpare och säljare. Marknadsorganisatörer av typen andra drivs av
andra intressen än ekonomiska och vill påverka marknaden för att uppfylla personers eller
organisationer intressen. Dessa drivs ofta av att försöka minska de negativa effekter som
marknaden genererar och vill uppfylla syften såsom mindre miljöpåverkan eller bättre
arbetsvillkor. Den tredje typen, köpare/säljare, påverkas i stor utsträckning av hur andra
försöker organisera marknaden men kan också själva gå samman för att styra förutsätt-
ningarna i en viss riktning. Organisering av dessa aktörer sker oftare på en marknad med
fasta köpare- och säljareroller, eftersom det då finns mer att vinna på att försöka orga-
nisera marknaden till sin fördel. Säljare kan vilja påverka konkurrerande aktörer medan
köpare kan drivas av att säkerställa att säljarna bedriver en pålitlig verksamhet och att
det råder konkurrens som sänker priser och håller uppe kvaliteten.
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Det finns olika metoder att organisera en marknad. Etablerade marknadsaktörer kan skapa
stabilare marknadsförutsättningar genom att få ökad kontroll på värdekedjan (Utterback
och Suárez, 1993). Detta kan ske antingen genom förbättrade relationer uppåt i värde-
kedjan eller genom att ta mark vertikalt i värdekedjan genom att inkludera en större del
av värdekedjan i sin egen process. Mycket organisering sker också genom olika typer av
styrmedel, som skapar incitament eller tvingar fram det agerande som önskas. I många
fall behövs styrmedel för att påverka konsumenter att agera logiskt (Shogren och Taylor,
2008). Styrmedel som används för att främja marknadsutveckling och innovation delas
av Söderholm, Hellsmark m. fl. (2019) in i tre kategorier. Styrmedel av typen technology
push syftar till att stimulera forskning och utveckling och möjliggöra pilotprojekt och pa-
tent. Demand pull -verktyg kan bidra till att skapa nischmarknader genom standarder och
subventioner och främja spridning av ny teknik. Avsiktligt skapande av nischmarknader
kan användas för att sätta igång teknikskiften (Hoogma, 2005; Kemp m. fl., 1998). Den
tredje typen, systemic policy instruments, verkar med ett större perspektiv och syftar till
att underlätta alla funktioner inom en ny marknad (Söderholm, Hellsmark m. fl., 2019).

Olika styrmedel är också mer eller mindre lämpliga i olika marknadsfaser. Söderholm,
Hellsmark m. fl. (2019) menar att styrmedel för teknikutveckling är viktigast tidigt i
marknadsutvecklingen, medan styrmedel för stimulering av efterfrågan blir viktigt när
marknaden går i senare skeden. Viss tveksamhet råder huruvida reglering av marknad
bör ske i senare skeden av en marknads utveckling, men en studie av Amable m. fl. (2016)
visar på positiv effekt som ökar när teknikutvecklingen närmar sig toppen. Systemic po-
licy instruments är viktiga genom hela utvecklingen, för att framför allt formulera och
bibehålla en gemensam riktning och försörja med nödvändig infrastruktur (Söderholm,
Hellsmark m. fl., 2019). I figur 3.2 ges en överblick över marknaders mognadsfaser och
styrmedels lämpligheter i olika skeden.

Figur (3.2): Marknadsfaser och lämpliga styrmedel i olika skeden



3.3. Strukturella marknadskomponenter 20

3.3 Strukturella marknadskomponenter

I detta delkapitel kopplas de tre strukturella faktorer som används för analys av de socio-
tekniska systemen samman med teorier om marknader för respektive område. Marknads-
struktur inkluderar marknaders grundläggande egenskaper och förutsättningar för aktörer
att agera på den. Här presenteras institutioner och vad de kan ha för roll på en marknad,
olika drivkrafter som aktörer på en marknad kan verka under samt hur relationer mellan
aktörer och aktörers rådighet i ett nätverk spelar in. Litteratur om aktörers drivkrafter
används för stöd vid analys av hur aktörer på de studerade marknaderna agerar. Vidare
används litteratur om nätverksrelationer och aktörers rådighet för att ge en grund till
vilka möjligheter olika aktörer har att influera en marknad, vem som har rådighet att på-
verka förutsättningar på marknaden. Institutioner sätter upp grundregler på en marknad
och är också något som i stor utsträckning kan påverkas med olika typer av styrmedel.

3.3.1 Institutioner

Institutioner är samhällets spelregler, de mänskligt skapade begränsningar som formar
hur vi interagerar med varandra (North, 1991, s. 97). I vissa publikationer används be-
greppet institutioner även för att beskriva olika typer av organisationer, men inom studier
av innovationssystem, socio-tekniska system och vidare i den här rapporten handlar insti-
tutioner om spelregler. Institutionerna är alltså en viktig del av ramverket i vilket säljare
och köpare möts. Institutioner kan delas in i formella och informella spelregler, där de
formella består av lagar, regler, policybeslut eller direktiv från företag, alla kodifierade av
någon typ av auktoritet (Suurs, 2009). Informella institutioner inkluderar istället aktörers
upplevda ansvar, problemlösningsrutiner, kollektiva tankemönster och delade framtidsut-
sikter.

I studier av socio-tekniska system i allmänhet och innovationssystem i synnerhet läggs
ofta stor tonvikt vid institutionernas betydelse för systemets utveckling (Suurs, 2009). In-
stitutionerna kan agera både hinder och drivkraft för utvecklingen av ett sådana system,
tidigt i utvecklingen är de formella institutionerna ofta missanpassade och underutveck-
lade i förhållande till det nya teknologiska området (Bergek m. fl., 2008).

Olika marknadsegenskaper ger också olika förutsättningar för innovation och för nya aktö-
rer att ta sig in på en marknad. Utterback och Suárez (1993) kopplar samman förekomst
av en standardiserad marknad, eller dominant design av en vara, med innovation och an-
tal aktörer. En marknad utan standardisering är mer tillåtande för innovation och består
ofta av fler aktörer. En marknad med en dominant design kan vara svårare att äntra för
nya säljande aktörer, men kan anses stabilare och mer förutsägbar för köpare. En annan
utmärkande marknadsegenskap är nischmarknader, vilket beskrivs som specifika markna-
der eller tillämpningar där nya teknologier kan utvecklas utan eller med lägre konkurrens
från andra rådande teknologier (Kemp m. fl., 1998).
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3.3.2 Aktörer och drivkraft för handel

Biggart och Delbridge (2004) beskriver aktörers drivkraft att genomföra utbyte eller han-
del på marknader baserat på kritiska faktorer för utbyte identifierade i både klassisk
och modern ekonomisk teori. De beskriver drivkrafter på en glidande skala från instru-
mentell till substantiell rationalitet. Vid instrumentell rationalitet är utbyten baserade
på vinstmaximering, kostnadsminimering och andra typer av effektivitet. Vid substanti-
ell rationalitet är utbyten baserade på högre värden som social välfärd, hållbarhet och
minskade klyftor och styrs mer av konsekvenser. Substantiell rationalitet är fortfarande
rationell, vinstmaximerande och beräknande, men vinsten mäts mot ett högre syfte. En
aktör driven av substantiell rationalitet kan sträva mot ett mål, trots medvetenhet om
att det inte kommer att uppnås. Biggart och Delbridge (2004) beskriver också att de ser
substantiell rationalitet inte som ett alternativ eller motpol till rent ekonomiska motiv,
utan snarare som en typ av ekonomiska motiv.

På ett liknande sätt resonerar Brunsson (2015) kring att alla marknader drivs av fler
värden än ekonomiska, eftersom inte allt som sker på en marknad går att förklaras med
ekonomiska resonemang. Här definieras värde som ”ett kriterium som vägleder våra hand-
lingar mot det vi uppfattar som väsentligt, meningsfullt och eftersträvansvärt” (Brunsson,
2015, s 41) och det handlar ofta om att väga flera olika värden och hitta en bra mellan-
väg. Ofta görs försök att neutralisera konflikter mellan värden med hjälp av transparens,
dialog och vetenskap. Detta gör dock ofta att man döljer eller suddar bort den egentliga
konflikten och därmed missar att ta reda på vad som faktiskt händer.

3.3.3 Nätverksrelationer och aktörers rådighet

Betydelsen av relationer mellan marknadsaktörer skiljer sig mellan olika marknader. Ett
sätt att analysera marknader är att dela in dem i status- och standardmarknader, där
den säljande aktörens betydelse är vad som avgör indelningen (Aspers, 2009). På en
standardmarknad saknar relationer och specifika aktörer betydelse. Här är egenskaper
och kvalitet på säljerbjudandet standardiserat på ett sätt som både köpare och säljare är
överens om och värdet bestäms med avseende på hur den aktuella varan förhåller sig till
standarden. För att kunna ta beslut om eventuellt utbyte behöver en köpande aktör få
kunskap om varans egenskaper relaterat till standarden och utbytet sker till det pris som
kvaliteten motsvarar. På en statusmarknad är värdet istället relaterat till de aktörer som
deltar i utbytet, en säljande aktör med hög status driver upp värdet och priset. Här är
information om inblandade aktörer av större vikt än om varan som säljs och insikt om
framtida trender är ofta av värde, vilket gör avvägningen och kunskapsinhämtningen på
en statusmarknad komplex.

Biggart och Delbridge (2004) delar istället upp marknader längs en skala baserat på hur
stor inverkan relationer mellan aktörer har på handeln, från partikulär orientering till
universell orientering. I ett system med partikulär orientering tas relationer i beaktning
vid utbytet och aktörer förväntas behandla andra aktörer i samma grupp (exempelvis
familj, affärssamarbeten eller etnisk tillhörighet) fördelaktigt jämfört med aktörer utanför
gruppen. Här kan socialt kapital vara en faktor som möjliggör ett utbyte. I ett system med
universell orientering sker utbyten på en armlängds avstånd, alla aktörer behandlas lika
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oavsett relation. Utbytet följer fortfarande sociala konventioner, men sociala relationer
underordnas allas lika behandling.

Nicolli m. fl. (2012) lyfter fram är informationsasymmetrier som en viktig typ av mark-
nadsmisslyckande som är vanligt på marknader för avfallsbaserade produkter. Informa-
tionsasymmetrier är misslyckanden som handlar om att den ena parten i ett utbyte har
mer information, vilket leder till snedvridna val (adverse selection), som ger en oförtjänt
fördel till material av lägre kvalitet (Akerlof, 1970). Nicolli m. fl. (2012) tar som exempel
för avfallsmarknader en försäljare av återvunnet material som inte kan förmedla infor-
mation om materialets kvalitet och fördelar, och därför kan väljas bort till fördel för en
annan försäljare med lägre pris och ett material av en lägre faktisk, men för köparen okänd,
kvalitet. Detta återkommer även för plaståtervinning i Norden, där ett viktigt hinder för
ökad återcirkulering är låg efterfrågan på grund av osäkerheter kring kvalitet, vilket delvis
förklaras av att begränsad kommunikation och koordination längs med värdekedjan leder
till låg spårbarhet (Milios m. fl., 2018).

Nicolli m. fl. (2012) menar också att problemet med bristande information kan vara ex-
tra stort på avfallsmarknader, där materialet in till återvinnaren ofta kommer från en
stor mängd små källor som återvinnaren inte har någon direkt rådighet över. För infor-
mationsasymmetrier föreslår Nicolli m. fl. (2012) ett antal åtgärder marknadsaktörerna
själva kan ta för att mildra problemet: rigorösa kvalitetstester och vertikal integrering
av användarna tillbaka till insamlingssteget. Vidare nämns också kvalitetsstandarder och
provtagningsstandarder som möjliga lösningar.

Suurs (2009) refererar till ramverket Inifrån-Utifrån (Insiders-Outsiders, Suurs kallar det
Enactors-Selectors) presenterat av Garud och Ahlstrom (1997), som ett sätt att resonera
kring varför aktörer i ett socio-tekniskt system agerar på de sätt de gör och hur olika
aktörer gör val mellan olika teknologier. Ramverket delar upp aktörer i två huvudsakliga
kategorier: de med ett Inifrån-perspektiv och de med ett Utifrån-perspektiv. De med ett
Inifrån-perspektiv är ofta teknikutvecklare eller mindre företag inriktade på den specifika
teknologi, som är involverade i utvecklingen och beroende av att den lyckas. De håller
sig därför oftast till sin tekniska lösning, litar på egen erfarenhet, och lägger inte så stor
vikt vid kostnaden för sin lösning. De med ett inifrån-perspektiv tenderar att lätt måla
upp optimistiska scenarion för teknologin, fokusera lokalt och dra slutsatser av enskilda
lyckade fall. De med ett Utifrån-perspektiv har flera möjliga teknologier att välja mellan
och jämför ofta ett brett utbud av olika lösningar, de kan vara större företag med en
portfölj av flera olika teknologier, eller en kund som väljer mellan flera alternativ. De är
inte på samma sätt beroende av den enskilda teknologins lyckade utveckling. De tenderar
å sin sida att se den specifika teknologin i en kontext jämförd med substitut, och att
ta hänsyn till bredare problem som skalbarhet, förbisedda tekniska problem och etik.
Garud och Ahlstrom (1997) beskriver också hur dessa perspektiv kan forma interaktionen
mellan olika aktörer. Till exempel att interaktion mellan aktörer med ett inifrånperspektiv
kan leda till en cykel av kortsiktiga och smala kriterier för utvärdering, underskattning
av risker och kostnader samt en illusion av kontroll, eller att interaktion mellan enbart
aktörer med utifrån-perspektiv kan leda till generaliserade kriterier för bedömning av en
bredd av teknologier som inte tar hänsyn till alla för- och nackdelar hos den specifika
teknologin (Garud och Ahlstrom, 1997). De här olika perspektiven, och de typiska logiska
resonemangen som följer, beskriver hur aktörer väljer och tänker kring olika teknologier
(Garud och Ahlstrom, 1997; Suurs, 2009), och utgör alltså en del i aktörernas drivkrafter.



4 Metod

Kapitlet inleds med att beskriva studiens övergripande forskningsplan, varefter de senare
delarna beskriver genomförandet djupare. Del två beskriver litteraturgenomgång och hur
den teoretiska referensramen har byggts upp, del tre beskriver närmare urval och genom-
förande inom studien av fallen. Del fyra beskriver den metod som har använts för att
analysera empirin och dra slutsatser och slutligen beskriver del fem metodkritik, resonerar
kring studiens validitet och redogör för etiska hänsynstaganden.

4.1 Forskningsplan

Studien har utformats och genomförts med ett genomgående iterativt arbetssätt, där in-
sikter från det pågående arbetet har tillåtits påverka utformning och omfattning av såväl
teori- som empiriinsamling. Figur 4.1 visar en övergripande bild över studiens utformning,
där tematiserad empiri från de studerade fallen tillsammans med det teoretiska ramverket
leder in till besvarande av uppsatta forskningsfrågor. Som kort beskrivits i 3 används två
olika analysperspektiv för att hitta de marknadsfunktioner som arbetet ämnar identifi-
era. Dessa, det historiska processperspektivet och det strukturella nulägesperspektivet,
benämns vidare i figurer och text som Process respektive Struktur. Som ses i figur 4.1 är
processperspektivet främst kopplat till besvarande av forskningsfråga 1, strukturperspek-
tivet främst kopplat till forskningsfråga 2 medan insikter från de båda används för att
lyfta styrmedels roll inom det två perspektiven och därmed besvara forskningsfråga 3.

Rapportens teoretiska referensram består av tre huvuddelar: metoder för analys av socio-
tekniska system 3.1 samt marknadsteorier som används som stöd för analys inom process-
3.2 respektive strukturperspektivet 3.3. Genom att betrakta fallstudiens marknader som
socio-tekniska system kan analysen och empiriinsamlingen inspireras av tidigare forskning
och analysmetoder utvecklade för syften som ligger nära denna studie. En översikt av
viktiga insikter från ett antal analysmetoder på området används därför för att vägleda
utformningen av hela fallstudien, främst med avseende på vilka aktörer som kan anses
relevanta och vilka aspekter som är viktiga att undersöka när ett socio-tekniskt system
ska analyseras.

De studerade fallen står för studiens empiriinsamling genom intervjuer med aktörer inom
fyra olika avfallsbaserade marknader. Intervjuresultaten tematiseras och jämförs inom de
två analysperspektiven, där historiska händelser som lett till förändring på marknaderna
jämförs inom analysperspektivet process medan faktorer som upplevs vara avgörande idag
ryms inom strukturanalysen.



4.2. Litteraturgenomgång 24

Figur (4.1): Visualisering av struktur för studiens forskningsplan

4.2 Litteraturgenomgång

Litteraturgenomgången som använts för att bygga upp den teoretiska referensramen har
fokuserat på ett antal olika områden och utformats iterativt under studiens gång. Sex
huvudområden har varit dominerande under litteraturgenomgången, där område 1-5 har
byggt upp den teoretiska referensramen och område 6 främst har använts i förstudie och
bakgrund till respektive fall. Nedan följer en beskrivning av hur litteraturgenomgången
har genomförs och innehållet i respektive huvudområde, följt av tabell 4.1 där sökvägar
och sökord presenteras.

Litteraturen inom huvudområde 1, analys av socio-tekniska system, består till största
delen av artiklar hittade via UniSearch. Området syftar till att beskriva hur marknader
kan betraktas och analyseras som socio-tekniska system och beskriva vilka faktorer som
är viktiga att analysera. Litteraturen inom huvudområde 2, marknaders struktur, handlar
om vad institutioner är och hur de kan identifieras, hur aktörer och deras drivkrafter kan
beskrivas och hur nätverk av aktörer och deras rådighet kan beskrivas. Delen behandlar
just dessa områden eftersom de identifierades som viktiga strukturella faktorer inom om-
råde 1. I område 1 beskrivs att en viktig del med analys av marknader som socio-tekniska
system är att betrakta förändringen av dessa faktorer över tid, vilket också stämmer väl
överens med denna studies syfte om hur utveckling kan styras. Huvudområde 3 inkluderar
därför teorier om hur marknader utvecklas och vilka stadier marknadens utveckling kan
delas upp i. Delarna om aktörer, drivkrafter, relationer och rådighet i område 2, samt
delarna om marknaders uppkomst och faser i område 3 till största delen kommer från
källor rekommenderade av en tillfrågad expert på området.
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Eftersom syftet med studien handlar om hur marknader för just avfallsbaserade material
kan styras inkluderar huvudområde 4, organisera och styra, teori kring hur organisering
av marknader kan analyseras och hur olika typer av styrning kan influera utvecklingen i
olika stadier. För att kunna dra nytta av tidigare insikter och identifierade viktiga fakto-
rer på området har huvudområde 5 fokuserat på tidigare forskning gällande marknader
för avfallsbaserade produkter. Publikationerna i huvudområde 6, specifika marknader, är
främst rapporter från bransch- och certifieringsorgan och publikationer från myndigheter.
Dessa publikationer har hittats genom sökningar på Google efter respektive marknads
specifika styrmedel, sökningar på respektive avfallsflöde eller direkt via branschorganens
hemsidor.

Tabell (4.1): Översikt över ingående litteratur och respektive sökvägar

4.3 Empiriinsamling

Fyra olika avfallsbaserade marknader, vilka presenterades i 1.2, har studerats. Nedan
beskrivs urvalet av fall och respondenter samt genomförande av intervjuer. Respektive
fall består av en bakgrund för undersökt marknad samt intervjuer med relevanta aktö-
rer. Bakgrunden till respektive fall är en förstudie av det valda socio-tekniska systemet,
och undersöker vilka aktörer som verkar, vilka styrmedel som finns och hur marknaden
fungerar. Intervjuerna är den stora delen av empiriinsamlingen och består av intervjuer
med aktörer i det socio-tekniska systemet. Urval av relevanta aktörer, samt utformning
av intervjumallar baseras på insikter från den teoretiska referensramen, forskningen om
analysmetoder för socio-tekniska system, i kombination med bakgrunden för marknaden.
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4.3.1 Studerade fall

Fallstudien inkluderar fyra olika marknader, vilket grundar sig i att inkludering av ett
flertal fall stärker empirin och möjliggör mer välgrundade slutsatser, jämfört med att
enbart studera ett enskilt fall (Yin, 2018; Eisenhardt och Graebner, 2007). För att denna
fördel ska uppstå måste dock urvalet göras med betänksamhet.

Urvalet i denna studie är gjort för att inkludera en bredd av marknader: marknader för
både organiskt och mineraliskt avfall, olika hög grad av återanvändning, olika typer av
drivkrafter samt som regleras av styrmedel som innefattar olika delar av värdekedjan. De
fyra studerade marknaderna beskrivs enligt nedan, där omfattning och specifikt styrmedel
för respektive fall är fastställt medan grad av återvinning och drivkraft är en utgångspunkt
baserat på antaganden. För varje fall visualiseras det studerade systemet i figur 4.2-4.5.
Där presenteras ingående aktörer i respektive system, samt hur alternativa avsättningar
av materialet samt samhällsaktörer utan direkt koppling till marknader ligger utanför det
studerade systemet.

• Fall 1a: Biogödsel

– Omfattning: användning av rötrester från biogasproduktion i samrötningsan-
läggningar för spridning på åkermark.

– Specifikt styrmedel: den frivilliga certifieringen SPCR 120.

– Grad av återanvändning: används i stor utsträckning.

– Drivkraft: lantbrukets behov av näringsämnen.

Figur (4.2): Studerat system på marknaden för biogödsel, fall 1a. Den elliptiska marke-
ringen visar avgränsning för denna studie, aktörer inom markeringen inkluderas.
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• Fall 1b: Rötslam

– Omfattning: användning av rötrester från avloppsreningsverk för spridning på
åkermark.

– Specifikt styrmedel: den frivilliga certifieringen Revaq.
– Grad av återanvändning: används i viss utsträckning.
– Drivkraft: lantbrukets behov av näringsämnen.

Figur (4.3): Studerat system på marknaden för rötslam, fall 1b. Den elliptiska marke-
ringen visar avgränsning för denna studie, aktörer inom markeringen inkluderas.

• Fall 2a: Slaggrus Sverige

– Omfattning: användning av förädlad bottenaska från avfallsförbränning som
konstruktionsmaterial utanför deponiområden.

– Specifikt styrmedel: Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i an-
läggningsarbeten.

– Grad av återanvändning: nära obefintlig.
– Drivkraft: kvittblivning.

Figur (4.4): Studerat system på marknaden för slaggrus i Sverige, fall 2a. Den elliptiska
markeringen visar avgränsning för denna studie, aktörer inom markeringen inkluderas.
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• Fall 2b: Slaggrus Danmark

– Omfattning: användning av förädlad bottenaska från avfallsförbränning som
konstruktionsmaterial utanför deponiområden.

– Specifikt styrmedel: nationell föreskrift om användning av restprodukter och
jord till bygg- och anläggningsarbeten.

– Grad av återanvändning: används i stor utsträckning.

– Drivkraft: kvittblivning.

Figur (4.5): Studerat system på marknaden för slaggrus i Danmark, fall 2b. Den elliptiska
markeringen visar avgränsning för denna studie, aktörer inom markeringen inkluderas.

Marknaderna för rötrester (Fall 1a och 1b) är påverkade av frivilliga certifieringsverktyg
som har utvecklats inom branschen, medan användningen av slaggrus främst regleras från
statligt håll. På marknaden för biogödsel (1a) verkar den frivilliga certifieringen för att
skapa tillit till produktkvalitet och hantering av avloppsslam kan kvalitetscertifieras med
hjälp av stort fokus på spårbarhet och uppströmsarbete. På den svenska marknaden för
slaggrus (Fall 2a) finns nationella riktlinjer för undantag från anmälnings- och tillstånds-
plikt, vilka kan användas som handledning vid beslutsfattande på lokala miljömyndigheter.
Användning av slaggrus i Danmark (2b) styrs istället av nationellt gällande gränsvärden.
Dessa skillnader gör att urvalet ger en spridning med avseende på styrmedelstyp, som
möjliggör en önskvärd empirisk bredd. Som presenterades i 1.2 kan marknaden för rötres-
ter anses drivas av en efterfrågan på ämnen i materialet medan användning av slaggrus
kan anses grunda sig i mer av ett kvittblivningsproblem. Vilket som är den huvudsakliga
drivkraften till återcirkulering av avfallsklassat material bör kunna påverka både köpande
och säljande aktörers beteende och i det avseendet är det därför av intresse att inkludera
båda dessa varianter. Slutligen upplevs de fyra marknader som studerats fungera olika väl
med avseende på tillit till resursen, efterfrågan och faktisk återanvändning, vilket även
det ger en bredd i den empiriska datan.
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4.3.2 Urval av aktörer och respondenter

För att ytterligare styrka den empiriska datan har studerade aktörer och respondenter i
studien valts med omsorg, inspirerat av vilka aktörer som anses relevanta inom de olika
metoderna för analys av socio-tekniska system som presenterats i 3.1. För att täcka in
relevanta delar i värdekedjan har både producenter, användare och branschorgan inom
de olika marknaderna intervjuats. I vissa fall har även aktörer med betydande roller som
mellanhänder på marknaden identifierats och inkluderats. Genom att inkludera många
olika aktörer, med olika roller på de studerade marknaderna, erhålls information från
flera olika perspektiv och partiska resultat undviks, vilket enligt Eisenhardt och Graebner
(2007) är en riskfaktor vid intervjustudier.

Ett antal aktörer framstod som relevanta redan i ett tidigt skede av studien, identifierade
genom förstudien. Ytterligare respondenter identifierades under projektets gång, genom
vidare hänvisning från en kontakt till en annan och genom information som uppkom under
intervjuer. Samtliga aktörer faller in i relevanta aktörskategorier från TIS-metodiken som
Suurs (2009) presenterar och målet med valet av aktörer har varit att alla de relevanta
kategorierna ska finnas representerade.

Samtliga kontaktade och intervjuade aktörer i fallstudien visas i 4.2 och 4.3. Trots att
urvalet täcker flera aktörstyper inom varje marknad är omfattningen inte fullständig,
eftersom de studerade marknaderna i många fall innehåller ett stort antal aktörer av
varje typ. Studien inkluderar därmed enbart perspektiv från ett mindre urval, vilket är en
svaghet och men också en begränsning som ligger i fallstudiens natur. Målet har dock varit
att urvalet ska omfatta aktörer med geografisk spridning i Sverige och såväl statligt som
privat drivna företag/organisationer där detta har varit möjligt, i ett försök att bredda
perspektivet i största möjliga mån. Den geografiska spridningen är viktig på grund av att
marknaderna sannolikt kan påverkas av lokala myndigheters beslut, vilka kan skilja sig
mellan olika kommuner. Vad gäller privat och statlig regi antas att aktörernas inställning
till och förankring i politiska beslut eller riktlinjer kan skilja sig mellan dessa båda grupper,
vilket gör det viktigt att urvalet omfattar båda typer.
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Tabell (4.2): Respondenter från marknaderna för biogödsel (1a) och rötslam (1b). *, **,
*** samma respondent
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Tabell (4.3): Respondenter från marknaderna för bottenaska i Sverige (2a) och i Dan-
mark (2b)

4.3.3 Genomförande av intervjuer

Huvuddelen av empiriinsamlingen skedde genom intervjuer. Enligt Yin (2018) är inter-
vju ett verktyg som möjliggör ett tydligt fokus på det som eftersöks och kan ge både
personliga åsikter och djupgående förklaringar, vilket gör det till ett lämpligt verktyg för
datainsamling i denna studie. Loorbach och Rotmans (2010) lyfter även fram vikten av
att ta hänsyn till personliga och informella relationer, åsikter och inställningar i analysen
av ett TIS, för vilket intervjuer lämpar sig väl.

Intervjuerna skedde stegvis i tre omgångar. För att förankra studiens syfte och få en
första inblick på marknaden genomfördes inledningsvis ett antal vägledande intervjuer.
Därefter identifierades och intervjuades några aktörer med god överblick över de fyra
marknader som studeras. Denna del kan liknas vid vad Yin (2018) kallar pilotstudier och
precis som han beskriver användes dessa intervjuer för att precisera vilken riktning övriga
intervjuer skulle ta. Den tredje omgången omfattade intervjuer med aktörer från de fyra
olika marknaderna, vilka beskrevs mer ingående i 4.3.2.
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För att styra intervjuernas innehåll och upplägg utformades en intervjuguide, vilken ut-
värderades i den andra omgången intervjuer och fastställdes inför intervjuer med respon-
denter i den tredje omgången. Intervjuguiden (se bilaga A) utformades i grunden för att
empirin från intervjuerna skulle möjliggöra besvarande av frågeställningarna och delades
därmed in i Process och Struktur där påverkan från styrmedel var ett återkommande te-
ma i de båda delarna. Innehållet i guiden influerades av Suurs (2009) sammanfattning av
systemfunktionerna och de strukturella faktorerna för ett TIS från både Suurs (2009) och
Bergek m. fl. (2008), samt med inspiration från vad litteraturgenomgången om marknader
och andra studier av socio-tekniska påvisade som viktiga aspekter.

En svaghet med intervjustudier är att det finns risk för reflexivitet, att respondenten svarar
det hen tror att intervjuaren vill höra, vilket gör att bristfälligt formulerade frågor kan
få negativa konsekvenser på slutresultatet (Yin, 2018; Eisenhardt och Graebner, 2007).
Hänsyn till detta togs genom att intervjuguiden inleddes med en beskrivning av syftet med
studien och intervjuns roll i att uppfylla detta samt genom att respondenten inledningsvis
själv fick beskriva sin syn på marknaden som helhet. Becker (1998)s poäng om att det är
bättre att formulera frågor med ”hur” än med ”varför”, för att det senare riskerar att göra
respondenten defensiv, togs i stor utsträckning i beaktande vid utformandet av frågorna.
Vid några tillfällen ansågs det dock nödvändigt att också fråga om varför något skedde,
för att fullt ut täcka upp för att få frågeställningarna besvarade.

Intervjuerna genomfördes under perioden 12e februari till 17e april 2019 och samtliga
hölls inom tidsspannet 1-1,5 timmar. Inför intervju blev respondenten informerad om vil-
ka teman intervjun skulle beröra. Merparten av intervjuerna hölls över telefon medan
några skedde vid fysiska möten. Intervjuerna utgick från den utformade intervjuguiden
men innehållet anpassades något för att passa fokusområdet för varje respondent. Struk-
turen på intervjuerna tilläts också avvika från guiden, för att skapa ett bra och tillåtande
samtalsklimat. Vid samtliga intervjuer fördes anteckningar under tiden, och intervjuerna
spelades in. Inspelning och anteckningar användes sedan för att renskriva ett intervjure-
sultat.

4.4 Analysmetod

Intervjuresultaten, i form av en sammanfattad text, bearbetades med hjälp av en tematise-
ringsmall, se bilaga B. Där lyftes resonemang om marknadens och styrmedels utveckling
(process) samt om påverkande faktorer på marknaden idag (struktur), i form av olika
aktörers syn på vad som är viktigt. De tematiserade resultaten användes i ett första ana-
lyssteg, där identifierade aspekter jämfördes mellan olika aktörstyper och mellan de fyra
marknaderna, för att identifiera och analysera såväl återkommande som kontrasterande
resonemang. Utkast på betydande aspekter diskuterades vid tre tillfällen med experter på
området, för att förankra resultaten och fördjupa analysen.

För att koppla studiens forskningsfrågor och de tre marknadskomponenterna till empirin
bröts varje frågeställning ned i vad den innebär för respektive marknadskomponent, se
tabell 4.4. Med hjälp av denna kunde aspekter för respektive marknadskomponent identi-
fieras och analyseras. Empiri för respektive marknadskomponent jämfördes därefter med
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relevant teori, för att ytterligare förankra analysen. Jämförelsen med innehåll i det teo-
retiska ramverket möjliggjorde också identifiering av generella skillnader mellan primära
och avfallsbaserade marknader.

Resultatet inom de tre forskningsfrågorna användes på olika sätt för att uppfylla syftet.
Det historiska processperspektivet från F1 ger insikter om hur de studerade marknaderna
har utvecklats, vilket direkt visar på viktiga aspekter som kan bidra till att utveckla nya
marknader. Processperspektivet ger också ett antal spelregler som utvecklats på markna-
derna och verkar styra förutsättningarna, dessa identifieras som formella och informella
institutioner för respektive marknad. Det strukturella nulägesperspektivet från F2 vi-
sar avgörande aspekter för de studerade marknadernas funktion idag. Genom analys av
hur förbättrade förutsättningar kan uppnås inom dessa aspekter erhålls insikter om hur
marknaderna kan utvecklas ytterligare, insikter som kan föras vidare för utveckling av nya
avfallsbaserade marknader. Styrmedelsperspektivet i F3 finns med i resultat inom både
F1 och F2 och lyfter upp styrmedels roll i utveckling och funktion av de studerade mark-
naderna. Kursiv text överst i varje ruta indikerar i vilket kapitel rutans frågor kommer
att analyseras.
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Tabell (4.4): Analytiska kriterier för respektive forskningsfråga och marknadskomponent
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4.5 Metodkritik och studiens validitet

Yin (2018) presenterar fyra test som kan användas vid utvärdering och validering av
fallstudier: strukturell, intern och extern validitet samt tillförlitlighet. För att förhöja och
validera studiens robusthet har dessa tagits i beaktande vid utformande och genomförande
av studien.

Det första testet berör strukturell validitet och ska säkerställa att studien är utformad på
ett sätt som möjliggör att uppställda frågeställningar kan besvaras. Gibbert m. fl. (2008)
specificerar att hänsyn till detta särskilt bör tas i samband med datainsamling, där man
bör använda sig av flera olika datakällor för att validera sina resultat. Detta har hante-
rats genom en tydlig förankring i frågeställningarna vid utformandet av intervjumallen
och med frågeställningar som är välgrundade i studiens syfte. En redogörelse för en tydlig
koppling mellan frågeställningar, empiri och slutsatser har även eftersträvats, för att ytter-
ligare redogöra för studiens strukturella validitet. Eftersom det är aktörernas perspektiv
och inte i första hand faktabaserad information som har eftersökts erhålls en bredd av
datakällor inom samma datatyp, genom att insamlingen av information sker från flertalet
aktörer. De olika utvalda respondenterna har alla varit väl insatta i marknaden, men ur
olika perspektiv.

Intern validitet refererar till ”orsakssamband mellan variabler och resultat” (Gibbert m. fl.,
2008, s. 1466) och ska säkerställa att fallstudien är utformad så att felaktiga orsakssam-
band inte presenteras som gällande. Detta är en utmaning som har hanteras genom tyd-
liggörande av faktum att det empiriska resultatet är upplevelser från respektive aktör och
ska tolkas utifrån det. Analys av det empiriska materialet har också genomförts genom
förankring och ifrågasättande av resonemang med hjälp av det teoretiska ramverket, för
att undvika felaktiga slutsatser. Det är också möjligt att författarna under analysen har
misstolkat intervjuresultat, vilket hanteras genom att tolkningarna av samtliga intervjuer
skickats till respektive respondent för kommentarer.

Extern validitet berör hur resultat från en fallstudie kan generaliseras (Yin, 2018). Gene-
raliserbarhet av en fallstudie är nära kopplat till urval och bredd hos studerade fall och
intervjuade respondenter. Generella slutsatser presenteras med viss försiktighet i denna
studie, men har stöd i att antal fall och urval av fall och respondenter ger en bredd som
möjliggör en viss grad av generalisering. Studiens metod bygger i stor utsträckning på att
intervjua olika aktörer på marknaden vilket kan skapa en skevhet; alla respondenter för-
utom två användare har i grunden varit positiva till att resursen ska återcirkuleras, även
om de har sett på återcirkuleringen ur olika perspektiv. De empiriska resultaten hade
förmodligen nyanserats något av att också inkludera till exempel intresseorganisationer
som inte agerar på marknaden utan snarare förfäktar giftfri miljö. Men eftersom studien
utförs under förutsättning att marknadens utveckling är målet, så bör dessa eventuellt
uteblivna nyanser inte ha någon inverkan på studiens resultat.

För att en fallstudie ska kunna anses tillförlitlig är transparens och reproducerbarhet vikti-
ga parametrar (Gibbert m. fl., 2008). Metod och tillvägagångssätt ska redovisas grundligt
och studien ska kunna upprepas och då ge samma resultat. En viktig del i detta är att
dokumentera alla steg som genomförs och all information som samlas in, för att möjliggö-
ra en detaljerad redogörelse (Yin, 2018). Den viktigaste informationskällan i detta arbete
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är intervjuer, vilka har spelats in och transkriberats för att säkerställa korrekt dokumen-
tation. En utmaning är att att även förmedla tankegångar och metodval under arbetets
gång. För att hantera det har beslutsfattande och diskussioner dokumenterats med hjälp
av löpande dagboksanteckningar, för att möjliggöra en grundlig och sanningsenlig redo-
visning av metod och tillvägagångssätt.

Att låta respondenter verifiera tolkningar av intervjuresultat är förutom ren validering
också ett etiskt hänsynstagande, i linje med vad till exempel Kvale (1997) lyfter som
viktiga etiska frågor. Alla respondenter har innan intervjun blivit informerade om in-
tervjuns syfte, hur resultatet kommer att användas och hur respondenterna kommer att
presenteras. Kvale (1997) påpekar också att det är en etisk fråga huruvida studien som
respondenterna bidrar till genom sina intervjuer kommer att förbättra respondenternas
situation, vilket denna studie kan antas göra, eftersom den undersöker verktyg för att
främja utveckling av marknaderna där respondenterna agerar.



5 Förändringar på de studerade marknaderna

Här presenteras analyserade resultat inom processperspektivet, samt de institutioner som
har identifierats med hjälp av detta perspektiv. Analysen av resultaten ska i detta kapitel
besvara analysfrågorna i den första raden av tabell 4.4 och därmed beröra forskningsfråga
1 och 3. Under respektive rubrik presenteras de intervjuade aktörernas upplevelser av
marknadens och de specifika styrmedlens utveckling.

5.1 Marknader för rötrester

Samtliga aktörer på marknaden för rötrester delar bilden av att användningen av av-
loppsslam och avfall från livsmedelskedjan på jordbruksmark går långt tillbaka i tiden.
Marknaden för biogödsel från samrötningsanläggningar upplevs av samtliga aktörer på
marknaden ha tagit fart i samband med förbud mot deponi av organiskt avfall. Att ut-
vecklingen av biogödselmarknaden skedde efter långvarigt arbete med återföring av slam
gjorde enligt respondenten från FoU-aktören att branschen kunde lära sig mycket av tidi-
gare framgångar och misstag. Respondenten från branschorgan inom avloppsrening anger
att slam under de senaste 10-15 åren har använts en del till deponitäckning, men att
denna avsättning minskar. En stark drivkraft för rötslamsmarknadens utveckling anges
av både den offentliga producenten och branschorganet vara kvittblivningsproblemet för
producenter.

De båda intervjuade producenterna på biogödselmarknaden anger att rötresten till en
början var ett rent kvittblivningsproblem, fokus var enbart på att producera biogas, men
att den på senare tid blivit mer av en produkt. Den privata producenten anger att pro-
duktionen av biogödsel nu är en viktigt del av företagets affärsmodell, tillsammans med
produktion av gas, medan den för bara några år sedan var en förlustaffär. SPCR 120-
certifieringen anges av den offentliga producenten ha bidragit till en tydligare produktifie-
ring av resursen, samma respondent anger också att certifieringen har gjort det lättare att
ha långsiktiga avtal. Producenter av biogödsel och användare inom jordbruk är överens
om att metoden för kontroll av ingående substrat i SPCR 120 kraftigt har bidragit till
att skapa förtroende och efterfrågan för produkten.

Spridning av rötslam har alltid varit laglig och har reglerats med vissa gränsvärden, den
offentliga producenten anser dock att lagstiftningen ligger långt efter de krav som använ-
dare och Revaq idag ställer. Respondenten från branschorgan anger att det innan Revaq
stundvis slarvades med spridning av rötslam och vissa åkrar fick ta emot för stora givor,
vilket gav slamanvändningen ett dåligt rykte. Hen beskriver också att marknadens histo-
ria har kantats av ett antal slamstopp och förbud vilket lett till att marknadens framtid
på lång sikt alltid varit oviss. Användaren inom jordbruket anger också att marknaden för
rötslam har påverkats av nya kunskaper om farliga ämnen i slammet, där användningen
stundvis har minskat. Slammets dåliga rykte anges av samma respondent ha gett även
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biogödsel dåligt rykte till en början. Respondenterna från jordbruksanvändaren och FoU-
aktören, som båda varit involverade i utvecklingen av SPCR 120, anser att en viktig effekt
för styrmedlet var att i ett tidigt skede differentiera biogödslet från slam, som vid den
tiden hade ett dåligt rykte. Användaren anser också att den hårda kontrollen av ingående
substrat som möjliggjort användning på ekologiskt jordbruk har varit en viktig effekt av
SPCR 120.

Användaren inom jordbruk och respondenten från branschorgan inom avloppsrening upp-
lever båda att startskottet för Revaq-arbetet var slamstoppet på sent 90-tal, då LRF sa
nej till all slamspridning på grund av risker med bromerade flamskyddsmedel i slammet.
Det behövdes ett verktyg för att koordinera uppströmsarbetet på ett systematiskt sätt.
1bBra anger att Revaq till en början ibland blev beskyllt för att vara en täckmantel för
slam.

Samtliga intervjuade aktörer 1b anser att Revaq har bidragit till en ökad slamkvalitet,
vilket enligt branschorganet har lett till en ökad efterfrågan på slammet. Den offentliga
producenten anser dock att kvaliteten och dokumentationen förmodligen hade förbätt-
rats oavsett, eftersom mycket av kvalitetsökningen beror på en utfasning av kemikalier
i industrin och samhället i stort, samtidigt som krav på dokumentation ökar generellt.
Ämnens fördubblingstid i marken vid standardgiva används för att prioritera vilka ämnen
man ska jobba mer med inom Revaq, vilket användaren inom jordbruk uppger innebär
att styrmedlet utvecklas i takt med att nya ämnen undersöks eller dyker upp i samhäl-
let. Den offentliga producenten anser att gränsvärden som sattes för år 2025 när Revaq
startades tidigt 2000-tal var väldigt långt bort i tiden då, men nu närmar det sig och
kommer bli svåra att klara eftersom många ämnen är nere på nivåer där hushållen står
för en betydande del, och då är svåra att påverka.

SPCR 120 har också förbättrat arbetet med ingående substrat och gett ett tydligare fokus
på produkten biogödsel (1aPPro). Den offentliga producenten uppger också att det sedan
SPCR 120 etablerades har blivit lättare att sluta längre avtal för avsättning jämfört med
innan. Samma respondent uppger också att arbetet med avsättning har blivit lättare med
hjälp av SPCR 120, eftersom stora organisationer inom lantbruket, som Svensk mjölk,
LRF och Svenskt Sigill, är med på banan. Hen anger att de med tiden har blivit bättre på
att röta, både tack vara egen kompetensutveckling och teknikutveckling, vilket förbättrat
biogödslets kvalitet så mycket att det finns betalningsvilja. Användaren inom jordbruk
menar dock att användarsidan inte delar upplevelsen av ökad biogödselkvalitet.

5.2 Marknader för slaggrus

Samtliga respondenter på 2a och 2b är överens om att initiativ till återanvändning av slag-
grus har kommit från askproducenter och att det i grunden har drivits av platsbrist och
behov av kvittblivning. Förbränningsverksamheten genererar stora mängder aska som inte
bara kan förvaras av dem, mängder som har ökat i takt med utökad förbränningsverksam-
het. I Danmark var slaggrus ett etablerat konstruktionsmaterial långt innan användningen
började regleras och enligt förädlaren har det inte setts som farligt. I Sverige började slag-
grus främst att användas som konstruktionsmaterial internt inom avfallsanläggningar.
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På både 2a och 2b beskrivs teknikutveckling som en betydande faktor för utveckling av
hur bottenaskan hanteras. Den privata producenten på den svenska marknaden menar
att tekniker för att sortera ut metaller ur askan är vad som har utvecklats mest över tid.
Förädlaren i Danmark beskriver att slaggruset gradvis har kunnat ersätta fler material,
och till ett högre pris, på grund av utvecklad sorteringsteknik.

Den offentliga producenten på den svenska marknaden beskriver att man i deras region
innan år 2000 drev flertalet testprojekt för att utöka användningen av slaggrus i vägkon-
struktioner. Tester möjliggjordes av tät kommunikation och etablerade relationer mellan
producent och miljöförvaltning och genomförda tester ledde till att man kunde få igenom
några anmälningar och projekt. Den privata svenska förädlaren upplever att tester främst
har genomförts inom verksamheter som redan täcks av annat tillstånd.

Respondenten från den danska FoU-aktören menar att identifiering och utveckling av
slaggrusets funktionella egenskaper bidrog till en ökad användning men uppger inte att
relationer mellan aktörer har varit viktigt för att förmedla detta. År 2008 bildades en stat-
lig aktör på den danska marknaden med övergripande målsättning att öka utsorteringen
av metaller och uppnå ökad kvalitet på bottenaskan, vilket även det bidrog till fortsatt
utveckling (2bOFör). Den danska förädlaren menar också att det har varit av stor vikt att
politiska målsättningar om hantering av restavfall tog sig in i den statliga vägbeställaren.
Hen uttrycker att ”the government having a policy about residues played a big part in how
big state organisations managed to absorb and make use of residues, being norm-setting
institutions” och beskriver att de tillsammans kom överens om kvalitetsparametrar och
med hjälp av tester kunde höja kvaliteten på bottenaskan.

Enligt respondenter från branschorgan och askproducenter i Sverige (2aOPro, 2aPPro,
2aPFör) hade EUs deponeringsdirektiv från 2000 stor inverkan på den svenska markna-
den. De beskriver att direktivet fick många deponier att stänga och den svenska depone-
ringsförordningen som följde ställde krav på sluttäckning. Eftersom praxis för användning
av slaggrus inom avfallsverksamhet redan var utvecklad skapades en stor och lättillgänglig
marknad för slaggruset. Den offentliga producenten menar att detta gjorde att man helt
lämnade arbetet med andra avsättningsområden och att etablerade relationer därmed gick
förlorade. Deponiskatt har även fungerat som en mer direkt drivkraft på både 2a och 2b.
Den privata producenten på den svenska marknaden uttalar öppet att man började an-
vända askan som konstruktionsmaterial för att slippa deponiskatt och FoU-aktören lyfter
fram deponiskatt som en viktig faktor för ytterligare utveckling av den danska marknaden.

Nästa viktiga milstolpe på de två marknaderna var uppkomst av de två specifika styrmed-
len, Naturvårdsverkets handbok respektive de differentierade kraven. På 2a skedde publi-
ceringen av Naturvårdsverkets handbok år 2010 och samtliga respondenter på marknaden
är relativt dåligt insatta i hur denna har uppkommit och utvecklats. Enligt respondenten
från branschorganet var känslan att myndigheten ville hitta en balans mellan miljömålen
om giftfri miljö och effektiv resursanvändning, men respondenten funderar på man verk-
ligen tänkte på vilka avfallsslag handboken skulle kunna omfatta, med tanke på de låga
gränsvärden som sattes. Handboken har inte förändrats sedan den först kom ut, men är
under revidering i samband med att detta arbete skrivs. På 2b kom de differentierade
kraven år 2014. Den danska FoU-aktören menar att den danska naturvårdsmyndigheten
huvudsakligen vill minimera påverkan på grundvatten vid användning av restprodukter i
anläggningsarbeten, på grund av att Danmarks vattenförsörjning övervägande består av
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grundvatten. Vidare menar hen att de differentierade kraven uppkom efter att långvari-
ga påtryckningar från forskare till slut fick gensvar hos myndigheten, med budskapet att
urlakningshalt av förorenande ämnen, snarare än totalhalt, är vad som korrelerar med
påverkan på grundvatten.

Respondenten från branschorgan på den svenska marknaden beskriver att handbokens
rekommendationer slog ut i princip alla möjligheter att använda återvunna massor, även
rena sådana, vilket även den potentiella användaren uttrycker. Hen beskriver att innan
handboken kom var det lättare att återanvända till exempel asfalt eller schaktmassor,
de tog prover och letade efter behov inom egna projekt eller hos markägare i området,
för att slippa deponera materialet. Den offentliga producenten uttrycker det som att
motståndet har växt snarare än att efterfrågan har minskat. Även på 2b påverkade det
specifika styrmedlet möjligheten att använda slaggruset. De differentierade kraven gjorde
enligt FoU-aktören att det blev svårare, men fortfarande möjligt, att använda slaggrus och
menar att de var viktiga för att direkt koppla samman gränsvärdena med den miljörisk
som prioriteras.

Den privata producenten poängterar att lagstiftning för användning av slaggrus på den
svenska marknaden egentligen inte har förändrats och därmed inte varit det som avgjort
utvecklingen på marknaden. Den potentiella användaren påpekar dock att Naturvårdsver-
kets handbok har tolkats som lagstiftning trots att den i faktisk mening inte är det och att
det dessutom har utvecklats en praxis där gränsvärden från handboken även används för
bedömning av vad som är ”ringa risk ”, vilket är utanför handbokens tillämpningsområde.
Respondenten från branschorganet menar att detta beror på bristfälliga definitioner i Mil-
jöprövningsförordningen vad gäller just ringa risk; avsaknad av definition har inneburit
osäkerhet i bedömningen och beslutsfattarna har tagit fasta på de skarpa gränsvärdena i
handboken. Detta är enligt samma respondent anledningen till hur handboken kunde ha
så stor inverkan på användning av återvunna massor generellt och bottenaska specifikt:
“Det var få avfallsslag som klarade mindre än ringa risk på totalhalt, det gjorde att det
blev för tungrott när ingen visste vad den ringa risken var.”

5.3 Sammanfattande analys av förändringar

Det faktum att avfallsbaserade marknader härstammar från kvittblivningsproblem från
andra verksamheter kan ses som spontan marknadsuppkomst (Möllering, 2009). Därefter
har det kommit in mer organiserande faktorer, för att styra den nyuppkomna marknaden
i önskad riktning.

Tabell 5.1 sammanfattar de viktiga händelser som aktörer på de studerade marknaderna
upplever har drivit på (grönt) eller hindrat (rött) marknadens utveckling. Ändrade för-
utsättningar för alternativa avsättningar identifieras som något som i stor utsträckning
leder till förändringar på en marknad för avfallsbaserade produkter, vilket kan härledas
till att återanvändningen i det generella fallet grundar sig i ett kvittblivningsbehov hos
producenten. Samtliga studerade marknader har i ett tidigt marknadsskede påverkats av
att styrmedel för minskad deponering har gjort att avsättningsalternativet deponering
har förbjudits eller blivit dyrare, vilket har initierat en ökad återanvändning inom de
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studerade marknaderna. På den svenska slaggrusmarknaden ses i ett senare skede även
motsatsen, där ett ökat behov inom deponiområden bromsade upp användningen i övriga
samhället. För båda marknaderna för slaggrus, där deponering är tillåtet men har blivit
belagt med skatter, har även brist på plats för lagring av materialet bidragit till tidiga
förändringar.

En skillnad som ses mellan de studerade marknaderna är om det historiskt har funnits en
användning som sedan har börjat regleras och organiseras mer som en marknad (1b, 2a och
2b) eller om reglering fanns redan när återanvändning av avfallsflödet inleddes (1a). På den
danska slaggrusmarknaden har den historiska användningen lett till att slaggruset idag är
ett accepterat substitut till jungfruliga alternativ och den ökade regleringen som har skett
i takt med ökad oro för föroreningar har medfört bibehållet förtroende. På marknaden för
rötslam har den oreglerade historiska användningen snarare lett till dåligt rykte och ökad
misstro, vilket kan höra samman med att lagstiftade gränsvärden för användning inte har
följt upp ökad föroreningshalt och riskmedvetenhet. Biogödselmarknaden led i ett tidigt
skede av dåligt rykte från slamgödsling, men organiserande aktörer på marknaden tog
redan i samband med marknadens uppkomst fasta på den ärvda misstron och utvecklade
styrmedel för att hantera denna misstro.

Inom alla marknader utom 2b ses att det i perioder har funnits en negativ inställning från
allmänheten eller potentiella användare till återanvändning av avfallsflödena, vilket kan
härledas till både oförsiktig användning historiskt och ökad kunskap om föroreningsrisker
och innehåll av oönskade ämnen. Inom marknaderna för rötrester har denna negativitet
lett till samarbete inom branschen och gett upphov till kvalitetssäkrande certifieringar.
På 2a har detta inte skett, vilket delvis kan förklaras med att användningen inte tydligt
är tillåten och efterfrågan inte i samma utsträckning kan påverkas genom påverkansarbe-
te mot användare. Sammantaget ses att styrmedel kan spela en viktig roll i att hantera
förändring i både medvetenhet och förekomst av föroreningsrisk och det krävs att gräns-
värden eller andra krav går i linje med den oro som påverkar förtroendet för produkten.
Nationellt lagstiftade krav är inte alltid tillräckligt för att skapa förtroende, men för att
branschinitiativ ska uppstå krävs att aktörer på marknaden inte upplever lagstiftningen
som en för stor bromskloss.

Tabell (5.1): Typiska händelser som upplevs ha drivit på (grönt) eller hindrat (rött)
utveckling på respektive marknad
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Marknadernas utveckling har resulterat i ett antal faktorer som kan ses som en typ av
spelregler för marknaden, alltså institutioner, vilka förändras på lång sikt men ur ett
strukturperspektiv betraktas som konstanta. Utifrån utvecklingen som beskrivits ovan
har formella och informella institutioner för respektive marknad identifierats, vilka visas
i tabell 5.2 och 5.3 och ligger som grund i analysen inom strukturperspektivet.

Tabell (5.2): Identifierade institutioner på de två marknaderna för rötrester

Tabell (5.3): Identifierade institutioner på de två marknaderna för bottenaska



6 Institutioner och nätverk

Detta kapitel handlar om hur tillåtet och praktiskt genomförbart det är att agera på re-
spektive marknad i dagsläget, huruvida aktörerna identifierar sig som delar av en marknad
och hur välfungerande olika nätverk och relationer är. Analyserade resultat presenteras ur
ett strukturperspektiv, och ämnar behandla frågorna i rad två och tre av första kolumnen
i tabell 4.4.

Tabell 6.1 visar en sammanfattning av hur de olika aktörerna upplever de olika aspekter
som behandlas i det här kapitlet. Grön markering innebär att aktören upplever att aspek-
ten påverkar marknaden, röd markering betyder att aktören uttryckligen upplever att
aspekten inte påverkar marknaden, medan en tom ruta innebär att aspekten inte nämnts.

Tabell (6.1): Aspekter gällande institutioner och nätverk

6.1 Tillåtlighet och praxis

På grund av att materialet i grunden är avfallsklassat är samtliga studerade marknader
beroende av att återanvändning tillåts på ett eller annat sätt. Den privata förädlaren av
slaggrus i Sverige beskriver det som att så fort något är klassat som avfall blir det problem
eftersom producenten då måste bevisa att det är rent, vilket inte är fallet för annan pro-
duktion. På 1a och 1b finns lagstadgade krav på gödsel för spridning på åkermark, med
gränsvärden som både rötslam och biogödsel behöver uppfylla. Detta gör att återanvänd-
ning generellt sett är tillåten, gränsvärdena är högt satta relativt de specifika styrmedlen.
Marknadsmekanismer på efterfrågesidan har dock gjort att praxis idag även i stor ut-
sträckning kräver att verksamheten är certifierad för att uppnå användarens acceptans.
Branschorganet på marknaden för rötslam poängterar särskilt att slamåterföringen lider
av att gammal och dålig lagstiftning bromsar marknaden. De två specifika styrmedlen
har därmed fått en viktig funktion i att möta användarnas behov av ytterligare kvali-
tetssäkring, när de lagstadgade gränsvärdena inte har visat sig vara marknadsanpassade.
Branschorganet upplever dock att inställningen till slamspridning varierar lokalt mellan
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olika kommuner, detsamma gäller inställningen till att sprida ocertifierat slam, vilket visar
på en inte helt sammanhållande praxis.

På 1a och 1b uppges även krav från livsmedelsföretag och konsumentorganisationer spela
stor roll. Användaren på spannmålssidan anger att konsumentorganisationer ställer hårda
krav och hotar med att skada varumärken om slam används, vilket är en stor risk för
förmedlare av spannmål. Detta gör att spannmålshandlare tar hänsyn till dessa krav i sina
egna policyer, vilket i stor utsträckning påverkar lantbrukarnas agerande. Användare inom
jordbruk upplever att policy från branschorgan gällande vilket slam de rekommenderar
lantbruket att använda är en viktig del i att skärpa kraven och förbättra slammet.

De två studerade marknaderna för slaggrus skiljer sig avsevärt vad gäller tillåtlighet. På
2a görs en bedömning för varje enskilt fall och respondenter vittnar om att lokala varia-
tioner förekommer. Samtliga respondenter på 2a nämner Naturvårdsverkets handbok som
ett hinder för ökad användning av slaggruset utanför deponiområden, på grund av den
praxis som har utvecklats (beskrivet i 5.2). Den svenska användaren av slaggrus uttrycker
att handboken har gjort det svårt att använda alla former av återvunnet material vid
vägbyggen. Såväl förädlare som de båda producenterna (2aPFör, 2aPPro, 2aOPro) lägger
stor vikt vid att riktlinjerna från Naturvårdsverket är för diffusa och bör ändras, samt det
faktum att beslutsfattandet hamnar hos lokala miljömyndigheter leder till att försiktig-
hetsprincipen i regel tillämpas. De menar att detta leder till stor osäkerhet och bromsar
marknaden, den privata producenten uttrycker ”om vi hade velat använda askorna till
annat [än deponitäckning] hade osäkerheten kring hur beslut fattas varit ett stort hinder ”.
Detta är en syn som delas av den danska FoU-aktören (2bFoU), som menar att det svens-
ka systemet skapar en instabil och oförutsägbar marknad. Branschorganet på den svenska
slaggrusmarknaden anser dock att det inte alls är omöjligt att skapa en marknad med
nuvarande lagstiftning, det kräver dock ett annat typ arbete. Branschorganet arbetar med
ett beslutsstöd för att definiera vad ringa risk innebär och hoppas att detta ska kunna
ändra nuvarande praxis. Branschorganets skilda syn på detta, jämfört med övriga aktörer,
kan förklaras med att de har andra möjligheter att se dessa möjligheter och arbeta ur
helhetsperspektiv, eftersom de inte har en annan verksamhet att bedriva.

På 2b anser den danska FoU-aktören att det är betydelsefullt att de strikta miljö- och
funktionskriterierna som gäller nationellt ger samma förutsättningar för alla producenter
och förädlare och en tydlighet och förutsägbarhet till användarna, uttrycker sig ”this is
the very foundation of the market today”. Den danska offentliga förädlaren menar att de
strikta kraven också bidrar till kvalitetsutveckling av produkten och är ett viktigt verktyg
för säkerställande av kvalitet i samband med marknadsföring.

Den stora skillnaden mellan slaggrusmarknaderna i Sverige och Danmark kan beskrivas
med hur myndigheters inställning och politiska målsättningar gällande återanvändning av
slaggruset antingen driver på eller bromsar användningen. Bromsande krafter har identi-
fierats framför allt på 2a, medan det lagstadgade kraven på 2b går i linje med slaggrus-
marknadens utveckling. Användaren i Sverige efterfrågar just politiska målsättningar och
menar att det hade påverkat mycket om Sverige hade haft en lagstiftning som var posi-
tiv till cirkulära flöden. Det svenska branschorganet påtalar också betydelsen av politisk
riktning och uttrycker sig: ”allt beror på vilken praxis som etableras, får man en praxis
som går emot branschen behöver myndigheter jobba mer med det, om det nu är åt det
hållet man vill jobba - alltså mot ökad återcirkulering”. Även på 1b upplevs bromsande
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politiska krafter. Kortsiktiga målsättningar och myndigheters velande fram och tillbaka
upplevs av flera aktörer på olika marknader som ett hinder för marknadernas utveckling
(1bOPro, 1aOPro, 1Lant och 1bBra). Den offentliga producenten av rötslam upplever det
särskilt svårt att kunna göra långsiktiga investeringar med de osäkra förhållandena och
även branschorganet på marknaden tror att många VA-chefer helst önskar sig långsik-
tiga direktiv. På grund av det grundläggande behovet av tillåtenhet verkar aktörer på
avfallsmarknader vara känsligare för politiska målsättningar och myndighetsagerande än
aktörer på jungfruliga marknader. Detta innebär att hela marknaden blir osäker om dessa
är kortsiktiga eller varierande.

I dagsläget äventyras tillåtenheten på den svenska marknaden för rötslam och både den
danska och svenska marknaden för slaggrus på grund av pågående utredningar. På mark-
naden för rötslam i form av den pågående utredningen om förbud mot slamspridning på
åkermark, som enligt branschorganet kom som lite av en chock som delvis har förlamat
marknaden. På marknaderna för slaggrus har mycket fokus det senaste året fått läggas på
tolkning av den nya bedömningen av farligt avfall enligt HP14, vilket respondenter från
både Sverige och Danmark vittnar om. Detta visar ytterligare på marknadernas känslighet
för ändringar i tillåtenhet och hur lätt dessa marknader kan påverkas av yttre beslut.

6.2 Snabb eller förutsägbar tillgång

Återkommande hinder för användning av avfall är att det tar tid och är osäkert, detta
ses framför allt på den svenska slaggrusmarknaden. Samtliga respondenter på 2a uppger
tidskrävande tillståndsprocess som ett hinder och precis som Johansson (2018) tidigare har
identifierat är regelverken och den extra tiden det kan ta att använda avfall en tillräcklig
tröskel för att helt enkelt välja något annat. Både den svenska användaren och offentliga
producenten beskriver att beställare vill kunna starta arbetet inom korta tidsramar, vilket
ytterligare drivs på av att de riskerar vite om arbetet tar för lång tid. Detta gör att de
i de flesta fall väljer att hålla sig borta från processer som kan bli flaskhalsar och väljer
hellre konventionella material. Användaren menar att tillståndsprövning fall till fall tar
för lång tid och uttrycker att materialet måste vara utrett och redo för användning när
det lämnar producenten. Användaren föreslår vidare CE-märkning 1 eller liknande, för
att det ska vara möjligt för dem att använda.

Användning av slaggrus kräver också mycket framförhållning, där producenten behöver
bereda materialet under en längre tid (2aOPro). Dessutom krävs plats för att hantera
och lagra materialet, plats som inte finns idag. Tillgång till stora ytor uppges av den
danska FoU-aktören som en nyckel även på den danska marknaden. Detta, tillsammans
med användares krav på snabba besked och leveranser inom byggbranschen, uppges av
producenter göra det omöjligt att hinna med att få in slaggrus i ett bygge. Sammantaget
kan sägas att om den potentiella användaren är på en tidskänslig marknad måste det
vara tydligt vad ett material består av, har för tekniska egenskaper och vilken typ av
användning det är godkänt för redan innan det kan sättas till marknaden. Det får inte
vara mer komplicerat eller tidskrävande att använda avfall än att använda konventionella
material.

1Produktmärkning inom EU och EES, tillåter försäljning av märkt produkt inom EES-området



6.3. Identifiering av marknadsaktörer 46

6.3 Identifiering av marknadsaktörer

För att en marknad fullt ut ska etableras krävs att aktörerna har identifierat sig själva
och varandra som marknadsaktörer, för att de ska kunna agera därefter. Det skiljer sig
hur mycket aktörerna på de studerade marknaderna ser sig som delaktiga på marknaden
för sina restflöden, generellt har aktörer på 1a, 1b och 2b i större utsträckning identifierat
sig som marknadsaktörer på respektive avfallsmarknad jämfört med på 2a.

Som ett första steg krävs att producenterna identifierar sin roll som just producent, vilket
kan relateras till det första av Goffman (1971)s element för marknadsorganisering. På båda
rötrestmarknader har producenter mer och mer börjat se sin roll på gödselmarknaden. Den
privata producenten av biogödsel upplever att aktörer inom biogasproduktion generellt
har börjat se sig själva mer som producenter av biogödsel parallellt med gas. Den offentliga
producenten av rötslam ser sig själv som en producent av rötslam, men tror att ARV-
branschen generellt ligger efter vad gäller att se till de potentiella användarnas behov. Hen
upplever dock att fler och fler i branschen börjar se det som sitt ansvar att fosfor återförs.
På marknaderna för slaggrus härleds identifieringen från producentens uppfattning om
vem som ansvarar för att det finns avsättning. Producenter av slaggrus i Sverige anser
att andra aktörer också har ansvar att ställa upp och ta emot slaggruset, och uttrycker
särskilt att kommunen borde ta mer ansvar för att avsättning hittas eftersom materialet
till stor del kommer från förbränning av avfall från verksamhet och hushåll i kommunen.
På marknaden för slaggrus i Danmark uttalas istället att askproducenten, i likhet med
vilken producent som helst, har ansvar för att utveckla och marknadsföra en produkt som
efterfrågas av en konsument.

Även andra aktörer i värdekedjan identifieras i olika hög grad som marknadsaktörer. An-
vändare på spannmålssidan är medvetna om sin roll som kravställare på rötslamsmarkna-
den och accepterar därför användningen av certifierat rötslam till arealer som inte används
till livsmedelsproduktion, respondenten uttrycker att de inte vill vara en bromskloss för
kretsloppet så länge slamåterföring är tillåtet inom svensk lagstiftning. En annan driv-
kraft till spannmålssidans delaktighet på marknaden för rötslam är att respondenten tror
att ett eventuellt slamstopp skulle påverka det svenska jordbruket negativt, eftersom det
försämrar förutsättningarna att konkurrera internationellt med företag från länder där
slamspridning godkänns. Även användare inom jordbruk anser att de som användare har
möjlighet att försöka påverka det som kommer ut ur samhällssystemet, genom exempelvis
media, som rådgivare i policyprocesser eller via branschorgan och certifieringsorgan. Den
offentliga producenten av rötslam anser dock att aktörer från både lantbruk och livsme-
delsindustri borde involvera sig mer på marknaden och särskilt inom arbetet med Revaq.
På den svenska slaggrusmarknaden uppger användaren att de inte har något intresse i att
ta en aktiv roll på marknaden.

Sammantaget kan den varierade nivån av identifierade marknadsroller tolkas som att de
studerade marknaderna befinner sig i olika mognadfaser, där de båda rötrestmarknaderna
samt den danska slaggrusmarknaden befinner sig längre fram i mognadsprocessen jäm-
fört med den svenska slaggrusmarknaden, eftersom aktörerna i större utsträckning ser
sina roller på marknaden där avfallet avsätts, vilket är ett kriterium för mognad enligt
Aspers (2009). Samtliga marknader är dock tidigt i sina mognadsprocesser, eftersom en
sammanhållen marknad med väldefinierade köpare och säljare inte kan ses.
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Bristen på identifierade och befästa roller på en marknad bör innebära lågt intresse för
intern koordinering av marknaden, alltså att köpare eller säljare organiserar. För att
komma till stånd med organisering av marknader där så är fallet har extern koordinering
därför en viktig roll. På avfallsbaserade marknader kan mellanhänder komma in i rollen
som profitör (Möllering, 2009) och bör ha extra stora möjligheter att ta plats och spela
en viktig roll, eftersom dessa då blir relativt ensamma om att ha sin kärnverksamhet
på den aktuella marknaden. Ett sätt att stimulera dessa marknader är därför att skapa
incitament för mellanhänder att etablera sig på marknaden.

Det identifieras dock att olika typer av mellanhänder har olika inverkan på marknaden,
beroende av till vilken grad de är involverade i marknaden. På de båda rötrestmarknader-
na samt den danska slaggrusmarknaden finns mellanhänder som har sin kärnverksamhet
på den specifika marknaden, vilka därför har incitament att utveckla och organisera mark-
naden. Mellanhänder på den danska slaggrusmarknaden arbetar på kortare kontrakt, och
bedriver verksamhet även på andra marknader, har däremot inte samma drivkraft och
potential att organisera marknaden (2bFör). Detsamma ses inom svenskt slaggrus, där
branschorganet upplever att mellanhänder kan utgöra ett hinder för mer långsiktiga stra-
tegier för avsättning, eftersom dessa ofta använder materialet till deponier och inte har
någon drivkraft att utreda vilken annan nytta det kan göra. Branschorganet tror dock
att mellanhänder kan komma att spela en stor roll i framtiden, genom att erbjuda en
helhetslösning för askproducenterna.

Den offentliga producenten av biogödsel upplever att samarbetet med mellanhänder un-
derlättar avsättningen, och nämner både mellanhandens marknadsfokus och säljkompe-
tens samt deras kunskap och kontaktnät inom lantbruksområdet som viktiga faktorer. Be-
tydelsen av mellanhänders lantbrukserfarenheter nämns även av den offentliga rötslams-
producenten. Mellanhänders roll som länk mellan producent och användare uppges av
användare inom jordbruket vara väldigt viktigt för den svenska biogödselmarknaden. An-
vändaren påtalar risken att det extra kommunikationsledet leder till att information går
förlorad, men menar att ”det ligger i entreprenörernas intresse att föra önskemål vidare
från kund till producent och att det sker en utveckling på området”. Användaren upplever
också att SPCR 120 hjälper till att kontrollera att mellanhänder agerar enligt ställda krav.
Den offentliga rötslamsproducenten, som levererar rötslammet via mellanhänder, uppger
dock att de inte har mycket kontakt med varken jordbrukare eller livsmedelsbranschen,
men att den dialog som sker främst sker via Revaq.

6.4 Relationer och mötesplatser

En nyckel till att aktörer ska hitta sin egen och andra aktörers roll i värdekedjan, och
därmed kunna agera därefter, identifieras som att det finns forum där aktörer från hela
värdekedjan kan mötas. På båda rötrestmarknader finns dessa forum inom certifieringar,
vilka också påtalas som viktiga mötesplatser för aktörer på olika nivåer av värdekedjan
och som en viktig funktion för dessa styrmedel (1aPPro, 1OPro 1bBra, 1Livs, 1FoU).
På de två marknaderna för slaggrus nämner respondenterna inga naturliga mötesplatser
mellan köpare och säljare.
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Synen på hur stor betydelse relationer och mötesplatser har skiljer sig mellan responden-
ter. Producenter och förädlare av slaggrus i Sverige (2aPPro, 2aOPro, 2aFör), som alla
agerar säljare, menar att relationer är viktigt för att kunna få till stånd användning av
materialet i konstruktion och anläggning, och branschorgan uppger att det är viktigt att
dialog finns mellan den som lämnar in anmälan om verksamhet och myndigheten. Den
privata producenten upplever att de har goda relationer med andra energibolag men öns-
kar utökade relationer och kunskapsdelning med lokala tillsynsmyndigheter och anser att
de skulle behöva jobba mer med byggbolag. Den svenska förädlaren saknar också driv och
kontinuitet i relationer med Naturvårdsverket, och upplever det extremt svårt att kommu-
nicera med dem. Den respondent som representerar användarsidan uttrycker dock att de
inte har någon drivkraft att delta i nätverk eller skapa relationer på slaggrusmarknaden,
dialog är enbart intressant i specifika fall. Respondenten menar också att relationer inte
har någon stor betydelse i deras intresse för materialet, utan menar istället att grund-
problemet ligger i att materialet inte har en tydlig produktstämpel och att processen för
tillståndssökning är för tidskrävande. Även på den danska marknaden för slaggrus anses
relationer spela mindre roll, med förklaringen att den nationella lagstiftningen har skapat
en formaliserad process som sätter upp tydliga ramar och skapar tillit mellan aktörer på
marknaden. På samma sätt upplever 1Lant att marknaden för biogödsel är så organiserad
att informella personliga relationer inte har någon betydande inverkan.

Avsaknad av mötesplatser försvårar dock utveckling av gemensamma mål och förståelse
av andra aktörers önskemål och argument och styrmedel som bidrar till fungerande mö-
tesplatser har därför stora möjligheter att lösa problem på marknader. Det ses också att
relationer efterfrågas i störst utsträckning på 2a, vilken är den av de studerade marknader-
na där handel sker i lägst utsträckning. Jämförelse av certifieringar på marknad 1a och 1b
med handbok och nationell lagstiftning på 2a och 2b tyder på att certifieringar med enga-
gemang från branschen är bättre på att skapa dessa mötesplatser än myndighetsdirektiv.
Detta gäller framför allt om det inte finns lagstiftade krav av betydelse för marknaden,
vilka minskar betydelsen av relationer. I de fall när styrmedel lämnar saker öppet för tolk-
ning, så som för förhållningssättet till ”ringa risk” på 2a, ökar betydelsen av etablerade
relationer mellan producent och myndighet och ibland även slutkund-myndighet.



7 Tillgång och säljaren

Detta kapitel handlar om tillgång och säljare på respektive marknad, deras drivkrafter,
hinder och behov, hur styrmedel påverkar tillgången för de olika materialen. Analyserade
resultat presenteras ur ett strukturperspektiv, och ämnar behandla frågorna i rad två och
tre av andra kolumnen i tabell 4.4.

Tabell 7.1 visar en sammanfattning av hur de olika aktörerna upplever de olika aspekter
som behandlas i det här kapitlet. Grön markering innebär att aktören upplever att aspek-
ten påverkar marknaden, röd markering betyder att aktören uttryckligen upplever att
aspekten inte påverkar marknaden, medan en tom ruta innebär att aspekten inte nämnts.

Tabell (7.1): Aspekter gällande tillgång och säljarens förutsättningar

De statliga eller kommunala producenternas roll i samhället och uppdragsbeskrivning är
en konstruerad begränsning för verksamheten. De har ofta en speciell roll, att hantera
avfall som resten av samhället inte vill hantera längre. Den här rollen och uppdragsbe-
skrivningen kan för producenter ses som en formell institution, grunden i vilka spelregler
som gäller för aktören. Karaktäristiska drag vid produktion av avfallsbaserade produk-
ter är att produktionen inte är en del av producentens kärnverksamhet, att produkten
tillverkas genom kontinuerliga utflöden från kärnverksamheten och att den producerande
aktören inte har full rådighet över inflöden och volymer till processen. Dessa egenskaper
ger producenter på avfallsbaserade marknader särskilda förutsättningar och incitament
att agera som en marknadsaktör jämfört med producenter inom primära marknader, vil-
ka påverkar i hur stor utsträckning en marknad för avfallsflöden etableras.

7.1 Förhållande till kärnverksamheten

På samtliga av de studerade marknaderna har den producerande aktören en kärnverksam-
het som till viss del är avskild från avfallsmarknaden den också verkar på. Det här gör att
tid och kompetens fokuseras på huvuduppdraget och att avsättning för avfallsflödet i det
generella fallet inte inkluderas i affären. Detta resulterar i bristande engagemang och ett
ouppfyllt behov av analys av marknaden för avfallsflödet, för att identifiera affärsmässig
potential och användares behov. Detta ses exempelvis på rötrestmarknaderna, där pro-
ducenter, branschorgan och FoU-aktörer pratar om att det finns stora mervärden jämfört
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med konventionellt gödsel men inte har satt ekonomiska siffror på det.

Intervjustudien identifierar skillnader i hur integrerad handeln med avfallsflödena är i
producentens affärsmodell. På marknaderna för rötrester upplevs att handelns plats i
verksamheten har ökat de senaste åren. FoU-aktören inom rötrester uppger att samröt-
ningsanläggningar generellt har biogas som primär produkt, men att val av ingående
substrat idag styrs av att rötresten måste gå att avsätta. Respondenten uppger också
att krav inom SPCR 120 har bidragit till denna förändring. Den privata producenten av
biogödsel anger att de inom sin verksamhet idag pratar om biogödsel som en självklar
del av affärsmodellen och beskriver också hur diskussioner med användare i flera led ner
i värdekedjan har varit värdefullt och hjälpt dem att samarbeta och bygga gemensamma
mål. Dessutom har det gett en ökad förståelse för värdet av produkten inom företaget,
vilket i sin tur har ökat intresset för ytterligare produktutveckling. På marknaden för
slaggrus ses en stor skillnad mellan Sverige och Danmark. Den danska producenten upp-
ger att återanvändning av slaggrus är en viktig grundsten i affärsmodellen medan de två
tillfrågade producenterna av slaggrus i Sverige (2aPPro och 2aOPro) uppger att det inte
är ett prioriterat område och att de har för lite tid avsatt för arbete med avsättning och
förädling.

Valet att anlita en mellanhand för avsättning kan också påverka hur väl arbetet mot
marknaden för restflödet integreras i kärnverksamheten. Den offentliga producenten av
biogödsel valde mellan att ta in en egen agronom eller anlita en mellanhand för arbetet
med avsättning och valde mellanhanden för att själva behålla fokus på biogasen. Inom
deras verksamhet pratas det om biogas som primär produkt och biogödsel som något de
behöver få avsättning av för att kunna bedriva sin verksamhet. Den privata biogödselpro-
ducenten ser det däremot som en styrka att de har integrerat försäljningen av biogödsel i
verksamheten, för dem var det ett naturligt val eftersom de länge har haft anställda med
bakgrund i lantbruket. Producenten anger vidare att de ser en fördel i att ha hela proces-
sen inom bolaget, alltså att ha kontroll över allt från substrat in till biogödsel och biogas
ut, bland annat eftersom det blir lättare att styra produkten efter efterfrågan. Ytterligare
en skillnad som ses mellan dessa två producenter, och delvis kan förklaras med om mel-
lanhänder anlitas eller inte, är hur aktörerna arbetar med att uppnå ökad betalningsvilja.
Den offentliga producenten, som anlitar en mellanhand, pratar om arbete med teknik-
och kompetensutveckling som viktigt för att öka betalningsviljan hos användare, medan
den privata istället förklarar att de har arbetat mycket med marknadsföring direkt mot
den ekologiska marknaden, där de har identifierat en hög betalningsvilja. Denna skillnad
verkar ha att göra med att producenten kommer närmare marknaden om den inte anlitar
mellanhänder medan motsatsen gör att producenten är låst till att leta efter lösningen
inom den egna verksamheten.

I de fall där producenter har inkluderat avfallsflödet som en del i affären, som för den
privata producenten av biogödsel, blir det ett prioriterat område, där tid och kompetens
avsätts för att utveckla produkten och sträva efter en långsiktig och lönsam avsättning.
Detta höjer i sin tur efterfrågan, vilket gör det ännu lättare att inom företaget se avfallet
som en legitim del av utbudet. Det som denna producent gör kan liknas vid det som
Utterback och Suárez (1993) beskriver som en metod för etablerade marknadsaktörer att
själv organisera en marknad. Genom att inkludera arbetet mot biogödselmarknaden tar
producenten makt över en större del av värdekedjan, vilket är ett sätt att skapa stabilare
marknadsförutsättningar för det egna företaget.
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7.2 Fungerande annan avsättning

Att det finns en relativt fungerande avsättning i dagsläget har också identifierats som
ett hinder för att resurser till att utveckla verksamheten prioriteras. Branschorganet för
rötslam anger att den alternativa avsättningen för rötslam, anläggningsjord, är i stort sätt
oreglerad vilket gör det till ett bekvämt alternativ. På den svenska slaggrusmarknaden
upplevs den lättillgängliga användningen på deponier som ett stort hinder för att pro-
ducenter och förädlare att kunna lägga resurser på att hitta andra alternativ (2aPPro,
2aOPro, 2aBra, 2aFör), trots att de är medvetna om att dagens lösning är kortsiktigt.
Den privata slaggrusproducenten (2aPPro) menar att ”vi har inte kommit så långt på
det eftersom det inte har funnits behov för att göra något annat än det vi har gjort”.
Hen uttrycker dock en önskan att jobba mer förebyggande, och tycker branschen generellt
borde göra det, men får ingen tid avsatt för det. Branschorganet för slaggrus håller med
och anser att den viktigaste faktorn till uteblivna projekt för slaggrus i konstruktion är
att det finns avsättning i dagsläget. Det är enkelt att få tillstånd att använda slaggruset
inom deponier, vilket har gett få incitament att leta annan avsättning. Att kunna jobba
med både inkrementell och radikal utveckling samtidigt, att både förbättra den nuvaran-
de verksamheten och leta efter helt nya affärsområden, är ett problem som återkommer i
många stora organisationer och företag (Tushman och O’Reilly, 1996).

7.3 Rådighet över inflöden

Producerande aktörers huvuduppdrag gör att de i många fall har begränsad möjlighet att
styra vad som kommer in i processen och därmed har svårt att kontrollera kvalitet och
mängd på produktionen. Detta skiljer sig avsevärt från mer traditionell produktion och
gör det svårt att som en vanlig producent styra produktionsvolym och produktegenskaper
efter köparens efterfrågan.

På marknaderna för slaggrus är detta problem gällande i stor utsträckning och aktörerna
lägger mycket resurser på att sortera ut oönskade material efter förbränningsprocessen,
för att möjliggöra användning av produkten. Den privata slaggrusproducenten uttrycker
att de är ” lite i händerna på det avfallet som kommer in” och menar att möjligheten att
hitta avsättning beror mycket på det avfall de får in i verksamheten. Hen menar vidare
att det hade varit möjligt med mer uppströmsarbete om det hade varit enskilda ämnen
som satte stopp för avsättningen, men att det är svårt i dagsläget när antalet oönskade
ämnen är så stort.

På biogödselmarknaden anges att producenterna har större möjligheter att styra inflödet.
Båda de intervjuade biogödselproducenterna (1aOPro, 1aPPro) anger att de upphandlar
olika substrat och att de som producenter själva i viss mån styr kvaliteten på sitt biogödsel
genom att välja substrat. SPCR 120 utvecklades efter att just behov av kontroll över
inflöden hade identifierats och styrmedlet har ett stort fokus på just detta. Den offentliga
producenten av biogödsel anser att SPCR 120 är bra för att det hjälper dem att ha kontroll
över till exempel metallhalter, vilka kan öka plötsligt på grund av oväntade punktkällor.
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Om man ser till rötslam är alla anslutna hushåll och verksamheter leverantörer av råvaran
avloppsvatten, men reningsverken har begränsad rådighet över vad de får levererat till sig.
Revaq tvingar producenter att jobba uppströms vilket har utökat producentens makt bak-
åt i värdekedjan, främst vad gäller kognitiv makt och övervakning (Boström och Tamm
Hallström, 2010). Detta har främst fungerat för större punktkällor och branschorganet
inom rötslam anger att de stora föroreningskällorna som finns kvar idag kommer från
hushåll, vilka är svåra att komma åt. Revaq hjälper till att spåra produkten nedströms,
vad som hamnar på vilken åker, vilket gör processen ”proffsigare” enligt den offentliga
producenten av rötslam. 1Livs anger att Revaq fungerar bra som ett verktyg för krav-
ställning vid inköp av livsmedel, och upplever att spårbarheten i systemet gör att riskerna
med slamanvändning minskar. Möjligheten att se exakt vilka slampartier som hamnar på
vilka arealer är inbyggt i Revaq, vilket upplevs viktigt av användare inom jordbruket. Det
gör att även jordbrukarnas kunder, användare på spannmålssidan, kan få en trygghet i
att veta huruvida det utsäde de köper är slamgödslat eller inte.

Användare inom jordbruket uttrycker att spårbarheten och transparensen i systemen, som
har kommit av SPCR 120 respektive Revaq, har byggt ett bra förtroende och skapat en
tillit till materialet från användarsidan. Som beskrivits har producenter av bägge rötrester
viss rådighet över inflödet vilket har resulterat i en ökad efterfrågan på avfallsflödet och
med hjälp av styrmedel utvecklade inom branschen har producenter styrt om sin verksam-
het så att möjlighet till avsättning är med och styr kärnverksamheten. Denna möjlighet
har dock inte alla typer av producenter på avfallsbaserade marknader och denna studie
tyder på att denna rådighet kan vara avgörande för producentens möjlighet att skapa
förtroende för och produktifiera sitt avfallsflöde.

7.4 Kontinuerliga utflöden

De kontinuerliga flödena försätter producenter på de studerade marknaderna i ett dåligt
förhandlingsläge gentemot köpare av materialet. Det skapar ett kvittblivningsproblem
som innebär att producenten hela tiden måste ha en avsättning säkrad, vilket ger ett litet
utrymme att invänta eller förhandla fram mer förmånliga överenskommelser. Branschor-
ganet inom rötslam uppger också att potentiella köpare är medvetna om producentens
situation och kan använda det till sin fördel i förhandlingen. 1Lant beskriver vidare att
lantbrukarna, med undantag från eko-bönder, sitter i en bra sits eftersom de lätt kan byta
gödsel mellan rötrester och konstgödsel om det skulle vara fördelaktigt. Eftersom använ-
darna inte har så stora incitament att välja materialet framför alternativa material kan
de dessutom ställa högre krav än de gör på primära material, vilket bidrar till att produ-
center på framför allt den svenska slaggrusmarknaden upplever en orimliga materialkrav
jämfört med jungfruliga alternativ.

Möjlighet att tacka nej till avsättningserbjudanden har föreslagits vara avgörande för att
kunna komma upp till en positiv prissättning, vilket enligt den danska offentliga förädlaren
är ett viktigt steg för ökat förtroende och produktifiering. På grund av de kontinuerliga
flödena som karaktäriserar producentens verksamhet krävs tillgång till stora ytor eller
en stor efterfrågan för att kunna göra det, vilka båda har identifierats som brister på de
marknader som har studerats.



8 Efterfrågan och köparen

Detta kapitel handlar om efterfrågan och köpare på respektive marknad, vad deras behov,
hinder och drivkrafter är, vad som styr efterfrågan för de olika produkterna och vilken roll
olika styrmedel spelar här. Analyserade resultat presenteras ur ett strukturperspektiv, och
ämnar behandla frågorna i rad två och tre av tredje kolumnen i tabell 4.4.

Tabell 8.1 visar en sammanfattning av hur de olika aktörerna upplever de olika aspek-
ter som behandlas i det här kapitlet. Grön markering innebär att aktören upplever att
aspekten påverkar marknaden, röd markering betyder att aktören uttryckligen upplever
att aspekten inte påverkar marknaden, medan en tom ruta innebär att aspekten inte har
nämnts.

Tabell (8.1): Aspekter gällande efterfrågan och köpares förutsättningar

8.1 Produktegenskaper och mervärden

För att produkten ska efterfrågas av marknaden behöver den uppfylla olika typer av grund-
läggande krav jämfört med de jungfruliga produkter de kan ersätta. De behöver kunna
ersätta funktionen för det de konkurrerar med, på ett kostnadseffektivt sätt. Mervärden
är ytterligare ett sätt för produkten att konkurrera. Begreppet mervärden inkluderar här
upplevda värden i användningen av produkten utöver kostnadseffektivitet och grundläg-
gande produktegenskaper, det kan handla om till exempel en känsla av att bidra till ett
bra kretslopp, goodwill, eller materialegenskaper som gör produkten fördelaktig på andra
sätt än ekonomiska.

Både rötslam och biogödsel är intressanta för användare på grund av sitt näringsinnehåll
(1bBra, 1Lant, 1aOPro), där både fosfor, kväve och kol enligt användaren inom jordbruket
är beståndsdelar som är attraktiva för lantbrukare. Den låga näringskoncentrationen, jäm-
fört med konventionell gödsel, anges av FoU-aktören som ett hinder för ökad utveckling
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av marknaderna på båda rötrestmarknaderna och på marknaden för rötslam ifrågasätts
även näringens tillgänglighet för växter. Från producentsidan menas dock att tillförlitliga
studier visar att det inte finns några problem med växttillgängligheten (1bBra). Utöver
den låga näringskoncentrationen uppger 1Lant att branschen anser biogödsel vara minst
lika bra som konventionell gödsel. Både biogödsel och rötslam har lågt pris som en start
konkurrensfördel jämfört med jungfruliga alternativ. Rötslammets låga pris1 uppges av
användaren inom jordbruks vara en viktig faktor för efterfrågan. Användaren på spann-
målssidan uppger att tillgång till kostnadseffektivt gödselmedel är såpass gynnsamt för
användaren att möjligheten till slamspridning i olika länder påverkar konkurrensen inter-
nationellt. Problemet med låg näringskoncentration gör att korta transportsträckor blir
avgörande för att bibehålla prisfördelen, vilket i sin tur gör lokalisering av rötningsan-
läggningar och närhet till användare till en viktig faktor (1aOPro).

Vad gäller 2a och 2b uppfyller inte slaggruset ett lika tydligt behov hos användare. En
fråga som visat sig vara viktig här är om lagstiftning eller användare ställer krav på materi-
alegenskaper eller materialets faktiska funktion. Producenter och förädlare på 2a anser att
slaggruset klarar funktionella krav, alltså uppfyller den funktion som krävs, på förstärk-
ningsmaterial i väg- och anläggningskonstruktioner men inte kan uppfylla de materialkrav
som ställs. Offentlig producent av bottenaska i Sverige upplever att både Naturvårdsver-
kets och Trafikverkets riktlinjer premierar naturmaterial och inte representerar funktion
i den typen av applikationer där slaggrus är lämpligt. Privat förädlare påpekar att det
dessutom ställs mindre beviskrav på jungfruliga produkter jämfört med avfallsbaserade
material och den privata producenten anser att analyskrav bör införas även på jungfruliga
material. Även branschorganet på den svenska slaggrusmarknaden upplever Trafikverket
som en bromskloss, eftersom de inte inkluderar slaggrus bland de återvunna material de
utreder. På den danska marknaden ställs materialkrav som slaggruset kan uppfylla, vil-
ket gör att det inte blir samma fråga. Den danska FoU-aktören anser dock att slaggrus
generellt har utmärkta funktionella egenskaper och anser det rimligt att det tillåts inom
kontrollerade gränsvärden.

Förekomst av oönskade ämnen eller dåligt rykte på grund av historiska skäl visar sig också
påverka användarnas möjligheter att sälja sina produkter, vilket påverkar deras intresse
för de studerade produkterna. Enligt användare inom jordbruk finns dessa problem inte
på 1a, vilket gör biogödsel mer intressant än slam eftersom många livsmedelsföretag på
1b inte accepterar slamgödslade grödor inom livsmedelsproduktion. Enligt respondenten
från FoU-aktören är efterfrågan ändå tillräckligt stor för att merparten av slammet ska få
avsättning, eftersom 70% av all odlad areal ändå blir foder eller spannmål på export och
alltså inte påverkas av dessa krav. På den svenska slaggrusmarknaden uttrycker använda-
ren att de vanligen utför arbeten för en beställare och menar därför att de är beroende
av kravställning hos beställaren. I vissa fall kan det vara möjligt för dem att föreslå ett
återvunnet material när de redan har ett avtal men vittnar om att de kan förlora upphand-
lingen om det föreslås direkt, även här kan alltså användningen av den avfallsbaserade
produkten begränsas av efterfrågan i nästa led.

På 2b är den begränsade användingen kontrollerad redan i första användningsledet genom
de differentierade kraven och respondenterna har inte nämnt detta som ett problemom-
råde. Även på 1b hanteras problemet till viss del med hjälp av styrmedel, där gödsling

1det dominerande förfarandet i branschen är att lantbrukaren enbart betalar för spridning
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med slam från ARV som inte är Revaq-certifierade enligt branschorganet ger ännu mer
begränsade avsättningsmöjligheter för lantbrukaren. Detta leder till en högre efterfrågan
på slam från Revaq-certifierade ARV.

Utöver jämförbara egenskaper med jungfruliga alternativ är det också möjligt för avfalls-
baserade produkter att konkurrera med eventuella mervärden. Sett till materialegenskaper
har föreslagna mervärden enbart identifierats på marknaderna för rötrester. Här handlar
det framför allt innehållet av mullbildande ämnen som av flera respondenter anges ha
goda effekter långsiktigt bördiga jordar, vilka inte finns hos konventionell gödsel. Såväl
branschorgan och offentlig producent på rötslamsmarknaden samt privat producent av
biogödsel och användare inom jordbruket beskriver ett ökat intresse och behov av des-
sa ämnen inom lantbruket, efter år av hårt markutnyttjande som resulterat i utarmade
jordar.

Det faktum att en produkt är återvunnen och en del i ett mer cirkulärt kretslopp kan
även det innebära ett mervärde och respondenter både inom och mellan de studerade
marknaderna har olika åsikter om detta. Branschorganet på rötslamsmarknaden upplever
att livsmedelsföretagen tycker att kretsloppstanken är viktig men att de inte kan riskera
sina varumärken. Användare på spannmålssidan menar att det är viktigt att arbeta mot
slutna näringskretslopp men upplever inte att det finns något mervärde i att marknadsföra
en produkt som är gödslad med ”återvunnen näring”. På marknad 2a uttrycker användaren
att det däremot finns en önskan på användarsidan att använda återvunnet material, men
att de flesta utför arbeten för en beställare och menar därför att de är beroende av
kravställning hos beställaren. Användaren uttrycker också att om en beställare skulle
önska använda återvunnet material så är inte just slaggrus det material som kommer i
första hand, de har ofta egna massor från till exempel gamla vägar som de i första hand
vill använda. På 2b är förädlarens (2bOFör) uppfattning att köpare enbart bryr sig om
pris och kvalitet, att det är återvunnet spelar inte någon roll.

Det verkar alltså finnas vissa mervärden kopplade till användningen av rötrester hos lant-
brukaren, det ökar jordens mullhalt och lantbrukaren känner sig delaktig i slutandet av
kretslopp. Även hos användaren av slaggrus i Sverige upplevs en typ av mervärde i att
använda återvunnet material. Det verkar dock sluta där, och längre fram i värdekedjan
hos användare på spannmålssidan upplevs inte längre några mervärden med att ha en
produkt som är gödslad med rötrester, dock är Revaq-slam marginellt bättre, då det inte
begränsar efterfrågan i nästa led lika mycket som ocertifierat slam. Både i fall 1b och
2a verkar det finnas en tydlig mekanism som gör att användningen av den avfallsbase-
rade produkten begränsar efterfrågan på användarens produkt i nästa led. Nämnvärt är
också att både användaren av slaggrus och användaren av rötrester inom jordbruket upp-
lever att det finns vissa mervärden i användningen av en avfallsbaserad produkt, men att
användningen likväl begränsar efterfrågan i nästa led.

Att Trafikverkets riktlinjer och Naturvårdsverkets handbok upplevs dåligt anpassade till
nya typer av material, och förmodligen utformade med naturmaterial i åtanke, är ett pro-
blem som går att se på genom Garud och Ahlstrom (1997)s Utifrån-Inifrån-perspektiv.
Utifrån-aktörer tenderar att utforma generella kriterier som passar de vanligaste ma-
terialen i så breda tillämpningar som möjligt, vilket är det som Naturvårdsverket och
Trafikverket har gjort. De kan därmed missa mervärden som finns i att använda nya ma-
terial i smala applikationer och får inte in mervärdet med att materialet är återvunnet. På
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samma sätt är reglerna en typ av institution; institutioner är ofta hinder för förändring
då de tenderar att premiera det rådande upplägget, alltså jungfruliga material. Problem
som de här tenderar att uppstå när Inifrån-aktörer, alltså de olika producenterna har
mycket dialog med varandra, men lite dialog med Utifrån-aktörer, alltså myndigheter och
användare. Detta är just vad som har observerats på 2a och har gjort att olika aktörer
har skilda bilder av teknologin, där inifrån-aktörer tenderar att underskatta kostnader
och risker medan utifrån aktörer inte ser de specifika fördelarna med teknologin på grund
av sina generella bedömningsramar.

8.2 Nischmarknader och tillgängliga alternativ

Tillgänglighet till jungfruligt alternativ uppges vara en avgörande faktor på samtliga stu-
derade marknader. På 2a och 2b uppges tillgång till jungfruligt ballastmaterial påverka
de två marknaderna åt olika håll. Den offentliga producenten av slaggrus i Sverige vittnar
om att god tillgång på jungfruligt material minskar intresset att försöka använda slaggrus
på den svenska marknaden. Användaren anger att det till och med i de fall en uttryckligen
vill använda ett återvunnet material finn andra återvunna material som är lättare att an-
vända än slaggrus. Branschorganet uppger även att stora bygg- och sprängprojekt ger god
lokal tillgång till annat ballastmaterial som konkurrerar med slaggrus och att beställare
hellre tar mindre förorenade massor om det finns tillgängligt. Eftersom ballastmaterial
för med sig stora transportkostnader som gör 2a till geografiskt begränsade marknader
påverkar lokal tillgång till jungfruligt material slaggrusproducenters val av strategi för av-
sättning. Både den offentliga förädlaren och FoU-aktören i Danmark anser istället att det
på den danska marknaden finns en begränsad tillgång till naturmaterial, vilket fungerar
som en drivkraft till ökad efterfrågan på 2b både genom minskad konkurrens och ökade
transportavstånd och -kostnader för det jungfruliga materialet.

De båda intervjuade producenterna av biogödsel (1aPPro, 1aOPro) beskriver försäljning
av biogödsel till ekologiskt jordbruk som viktig, den offentliga producenten beskriver efter-
frågan från de ekologiska jordbrukare som avgörande för att få avsättning för biogödseln.
Även FoU-aktären på rötrestmarknaderna lyfter vikten av den ekologiska marknaden för
biogödselns avsättningsmöjligheter och påtalar att det där till och med finns större efter-
frågan än tillgång. Den stora efterfrågan här beskrivs av flera aktörer (1FoU, 1Lant, 1aP-
Pro, 1aOPro) bero på att biogödsel är ett av få gångbara gödselalternativ inom ekologiskt
jordbruk, eftersom konstgödsel inte tillåts (KRAV, 2019). Detta leder till en helt annan
efterfrågan och prisbild än för jordbruk generellt, där man konkurrerar mot konstgöd-
sel. En liknande situation saknas på 1b, eftersom rötslam inte accepteras inom ekologiskt
jordbruk. Den offentliga producenten av rötslam och användaren inom jordbruk anger
dock att det ökade intresset för mullbildande ämnen har ökat efterfrågan på slam, vilket
gör att områden med mycket spannmål men lite djurhållning till extra starka marknader
även för slam.

Försäljning av biogödsel till ekologisk odling som den beskrivs av flera aktörer är en
nischmarknad enligt Kemp m. fl. (1998)s definition, och att den finns bör enligt Hoogma
(2005) och Kemp m. fl. (1998) främja utvecklingen av marknaden, alltså återcirkulering
av näringsämnen via rötrester. Detta stämmer väl överens med hur producenter och mel-
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lanhänder på marknaden för biogödsel upplever efterfrågan från ekologiskt jordbruk som
avgörande för att få avsättning, och som en marknad med en helt annan prisbild.

Hur stor andel av användarens behov produkten kan täcka identifieras också som en viktig
aspekt för både efterfrågan och användares intresse för marknaden som helhet. Biogödsel
utgör som redan nämnt en viktig del av användarnas gödseltillgång på 1a. På 1b mot-
svarar fosforinnehållet i Revaq-certifierat slam ca 10 % av den fosfor som sprids med
mineralgödsel, vilket anses vara ett betydande bidrag. Den totala mängd slaggrus som
produceras i Sverige är bara en liten del av allt material som används i vägbyggen, så för
de som bygger vägar är bottenaskans bidrag i materialperspektiv försumbar. Det kommer
därför kanske inte att uppstå någon betydande efterfrågan även om det är tillåtet att
använda. Utan en tydlig nischmarknad måste drivet till återanvändning komma från pro-
ducenterna, framför allt när det inte utgör en viktig del i användares materialförsörjning.
När det inte finns någon efterfrågan baserad på materialegenskaper behöver producenten
konkurrera på pris istället och behöver både på 1b, 2a och 2b ofta ge bort resursen gratis
för att få avsättning.

8.3 Förtroende

Förtroende till andra aktörer och till produktens kvalitet är ytterligare en viktig faktor
för efterfrågan. Det identifieras också som extra kritiskt på avfallsbaserade marknader,
som i stor utsträckning grundar sig i producentens kvittblivningsbehov vilket kan öka
användares och myndigheters misstro till producenter.

Efter den period av lågt förtroende precis när marknaden för biogödsel startade, som
beskrivits i 5.1 och kom sig av liknelsen med slamspridning och dess dåliga rykte, har
bristande förtroende inte nämnts av repondenter på 1a. På slammarknaden är det däre-
mot en större fråga. Ett återkommande begrepp är äckelfaktor, vilken används av flertalet
respondenter som förklaring till bristande intresse och förtroende från livsmedelsföretag
och allmänhet (1bBra, 1FoU, 1bOPro) och innebär en motvilja till slamspridning på grund
av att det innehåller rester från mänsklig avföring. Enligt respondenten från branschor-
ganet är äckelfaktorn avgörande för efterfrågesidan och uppger att slamspridning skapar
mycket debatt och ovilja, ofta med närboende, och att de tekniska bitarna kring rötnings-
processer och rening inte når inte fram till gemene man. Användaren inom jordbruk menar
däremot att äckelfaktorn har minskat i betydelse och att det idag främst är främmande
kemikalier och andra oönskade ämnen som skapar misstro.

Respondenten från branschorgan och användaren från spannmålssidan upplever vidare
att slamfrågan är väldigt känslomässigt och medialt laddad och menar att de på samma
sätt som i debatten om kärnkraft kan lägga fram hur mycket forskning som helst utan att
det ger någon effekt. På samma sätt upplever användaren inom jordbruk att livsmedels-
branschen inte ens vill diskutera för eller emot slam av rädsla att riskera sina varumärken.
Respondenter på 1b menar också att debatten om farliga ämnen i rötslam är orimlig och
snedvriden debatt. Branschrepresentanten påpekar att merparten av dessa ämnen kommer
från dricksvatten eller produkter som används i hushåll, samt att vi helt oproblematiserat
importerar slamgödslade livsmedel från andra länder. Användaren från spannmålssidan
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upplever dock en betydande risk att intressegrupper ska driva opinion om till exempel
bristande ansvar för riskerna med kadmium i mjöl, om man skulle tillåta slamgödsling för
livsmedelsproduktion, på grund av den känslomässiga kraften inom området.

Användaren inom jordbruk upplever att det ibland är svårt att särskilja Revaq-slam och
annat slam, eftersom det andra slammet kan spridas helt okontrollerat, vilket kan ska-
da förtroendet för all slamspridning. Branschaktören tror dock inte att detta påverkar
marknaden i stort, men menar att det optimala vore om det bara spreds certifierat slam.
Detta kan jämföras med hur de differentierade kraven på den danska slaggrusmarknaden
får denna typ av felaktig användning av slaggruset att undvikas, vilket gör att förtroendet
bibehålls. En framtida god balans mellan miljömålen giftfri miljö och ökad återvinning
bygger på att förtroendet för återvunnet inte skadas genom dålig eller oseriös användning
redan idag, vilket är ett resonemang som även Kemikalieinspektionen (2016) stödjer.

Trots vissa problem på både 1a och 1b har Revaq respektive SPCR 120 bidragit till ett
ökat förtroende för produkterna (1Livs, 1aOPro, 1bOPro och 1bBra). Användaren inom
jordbruk upplever att Revaq-certifieringen och dess transparens har varit viktigt för att
skapa ordning på en marknad där det tidigare förekommit en del ”fuffens”. Den offentliga
producenten på biogödselmarknaden upplever att SPCR 120 ger en viktig trygghet och
stöd till bönderna i deras beslut att använda biogödsel, det är ett sätt att visa andra
aktörer att det är okej utan att alla måste kunna alla detaljer. Respondenten från FoU-
aktören, som varit med och utformat SPRC 120, beskriver dock att det är en utmaning att
behålla förtroendet men samtidigt se till att tillåta nya substrat och hanteringsmetoder
för att inte bromsa marknadens utveckling. Hen beskriver samma balansgång för ARV.

Att lösa frågan om ansvar för säkerhet och kvalitet under användningen verkar vara nöd-
vändigt för att skapa tillit mellan aktörer. Garantikrav i bygg- och anläggningsbranschen
dyker upp som ett hinder för användningen av slaggrus som konstruktionsmaterial, ef-
tersom vägbyggare måste kunna garantera viss kvalitet på vägen för att en beställare ska
vara intresserad men inte vågar lämna garantier om de ska använda sig av ett för dem
okänt material som slaggrus. Även på den danska marknaden upplevs bristande förtro-
ende, FoU-aktören menar att ”some constructors may feel safer with virgin materials or
crushed concrete”, vilket drar ner intresset. Här är det alltså vägbyggarens tillit till ma-
terialet som saknas. Den här typen av ansvarsfördelning verkar vara viktig på samtliga
studerade marknader, men på marknaderna för rötrester uppges bland annat transparen-
sen och spårbarheten från de respektive certifikaten bygga upp tillräcklig tillit.

På de studerade marknaderna verkar olika typer av styrmedel för att försöka bygga förtro-
ende till produkten. Studien visar att direkta lagkrav enbart skapar förtroende om de går
i linje med den oro som påverkar efterfrågan. Användningen på både 1b och 2b regleras
med direkta lagkrav, men på rötslamsmarknaden har gränsvärdena inom lagstiftningen
ingen inverkan på allmänheten och användarnas förtroende för återanvändningen och för-
troende byggs istället av Revaq. Detta visar på att förtroendeproblemet är mer komplext
än att tydliga, direkta lagkrav ger legitimitet och efterfrågan. Det som kan utläsas är att
lagstiftning på ett bra sätt kan hantera faktiska riskfaktorer men att det kan vara svårare
att lagstifta om sådant som är av mer känslobaserad karaktär. Bristande förtroende som
beror av upplevda risker och rädslor kan i stället certifieringar och produktstandarder ha
större utrymme att identifiera och hantera, särskilt om dessa utvecklas genom tät kontakt
med branschaktörer i hela värdekedjan.
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Flera respondenter på den svenska slaggrusmarknaden upplever en obefintlig efterfrågan
utanför deponi-tillämpningar, vilket till viss del kan förklaras med att bristfällig infor-
mation om materialkvalitet leder till bristande förtroende för produkten. Den potentiella
användaren säger att de knappt hör talas om slaggrus som ett vägmaterial och den pri-
vata producenten är inne på samma spår: ”det finns ingen efterfrågan, ingen vet att det
är ett bra material ”. Användaren uttrycker också osäkerheter om materialets tekniska
egenskaper och brist på långvariga testprojekt som ett hinder i användandet av slaggrus,
detta trots att flera aktörer på säljsidan (2aBra, 2aPFör och 2aOPro) beskriver hur de
har gjort analyser och testprojekt under lång tid och upplever att de kan visa på mate-
rialets goda kvalitet. Även på den danska marknaden, där slaggrus ändå används i stor
utsträckning, upplever förädlaren att alla potentiella användare inte känner till att slag-
grus är ett fungerande alternativ till jungfruliga material och förklarar det med bristande
marknadsföring från deras håll. Detta visar på att resultaten från producenternas tester
inte har nått ut till användare inom en större geografisk spridning än projektgenomföra-
rens lokala kontaktnät. Producenter, förädlare och branschorgan har inte heller visat på
uttalade strategier för hur resultatet av testprojekt ska spridas till andra aktörsgrupper,
den privata producenten på den svenska marknaden upplever att kunskap främst sprids
genom branschgrupper för producenter och förädlare.

Det här stämmer överens med det problem med informationsassymetrier som Nicolli m. fl.
(2012) har identifierat som vanligt på avfallsmarknader. Projicerat på marknaden för slag-
grus skulle alltså ogynnsamma val -effekten kunna leda till att en användare får för sig att
köpa ett parti återvunnet material och gör ett icke optimalt val till fördel för ett material
med lägre pris och lägre kvalitet. Ett sådant beteende ökar risken för att materialets rykte
skadas tidigt i marknadsutvecklingen och det är därför viktigt att dels noggrant undersöka
materialets kvalitet, dels att utforma kvalitetsstandarder och tydliga procedurer för hur
askans innehåll och kvalitet rapporteras för att i största möjliga mån mitigera informa-
tionsasymetrier redan tidigt i marknadens mognad. Detta stämmer inte riktigt överens
med hur Söderholm, Hellsmark m. fl. (2019) resonerar gällande när i marknadens utveck-
ling kvalitetsstandarder behövs, där faller kvalitetsstandarder in under demand pull vilket
enligt Söderholm, Hellsmark m. fl. (2019) bör användas senare i marknadens utveckling.
På grund av heterogen kvalitet och risker kopplade till dåligt rykte kan avfallsmarknader
behöva kvalitetsstandarder och liknande relativt tidigt jämfört med marknader för pri-
mära produkter. Kvalitetsstandarder utvecklade av aktörer i branschen verkar dessutom
på ett effektivt sätt verka för att knyta ihop aktörer från olika platser i värdekedjan

8.4 Ansvar för uttjänt material

Fördelningen av ansvar för uttjänt material har dykt upp som en viktig fråga på 2a,
alltså vad som gäller när produkten eller konstruktionen som tillverkats med slaggrus
åter ska bli avfall igen. Den privata förädlaren i Sverige upplever att frågan om vem
som ansvarar för materialet när konstruktionen är uttjänt och återigen blir avfall är av
stor vikt. Respondenten anser att frågan i dagsläget inte är besvarad och att det är
en förutsättning för att kunna marknadsföra slaggrus som del i produkter. Den svenska
användaren påverkas inte direkt av detta men tror att det kan bidra till att beställaren
är restriktiv.
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Att lösa frågan om ansvar för uttjänt material verkar vara en förutsättning för att produ-
center av slaggrus ska våga marknadsföra materialet. För producenter verkar det handla
om osäkerhet kopplat till när materialet blir avfall nästa gång; helst att det inte per au-
tomatik blir producentens ansvar, men åtminstone klargöra vad som kommer att hända.
Det här problemet med avfallshantering har dock enbart lyfts fram av aktörer på slag-
grusmarknaden, alltså på en marknad där avfallet blir en egen kapitalvara som sen kan
bli avfall igen. Det verkar, baserat på att det inte lyfts som en viktig faktor i intervjuer
i rötrest-studien, inte vara lika relevant för gödselsidan där avfallet är en insatsvara och
inte på samma sätt blir del av slutprodukten. Detta indikerar att någon typ av styrmedel
eller avtal kan behöva vara med och klargöra ansvarsfördelningen och behovet för detta
verkar främst finnas där en avfallsbaserad resurs ska marknadsföras som kapitalvara, eller
på annat sätt kan bli avfall igen.



9 Identifierade funktioner

Denna studie har identifierat ett antal funktioner som behöver uppfyllas för att nya mark-
nader för avfallsbaserade resurser ska kunna initieras, organiseras och styras, samt utrett
hur dessa funktioner ska uppfyllas. Funktioner har identifierats i alla de tre marknadskom-
ponenterna institutioner och nätverk, tillgång och efterfrågan. För att på ett kontrollerat
sätt kunna initiera och organisera en ny marknad behöver funktioner inom alla tre kom-
ponenter beaktas. Vad som ses på de studerade marknaderna är annars att organisering
och förändrade förutsättningar leder till förändringar som inte nödvändigtvis går i linje
med önskad marknadsutveckling. Samtliga funktioner med tillhörande beskrivning av hur
dessa kan uppnås genom organisering och styrning av marknaden visas i tabell 9.1.

Så fort ett material har blivit klassat som avfall upplevs det vara svårare att hantera,
både med avseende på regelverk och med avseende på rykte och praxis. Marknaderna
blir då känsliga för huruvida politiska målsättningar är tydligt i linje med marknadens
utveckling eller inte, investeringar i nya processer som behövs för att höja materialets
kvalitet hindras lätt om myndigheters agerande upplevs kortsiktigt och velande snarare
än stabilt och med ett gemensamt mål. Ytterligare en viktig funktion som har identifierats
gällande tillåtenhet har att göra med att tillgången till en vara behöver vara snabb, eller
åtminstone inom en förutsägbar tidsrymd, från det att efterfrågan uppstår. Det är svårt
för producenter att marknadsföra ett material om de vid varje potentiellt användningstill-
fälle behöver ge sig in i en tidskrävande tillståndsprövning med osäkert utfall. Problemet
kan mildras av styrmedel som antingen har gränsvärden så att material som går in under
det inte behöver tillståndsprövas fall till fall, eller styrmedel som standardiserar tillstånds-
prövningen till den grad att en producent kan veta om ett material kommer att tillåtas
eller inte redan då förhandling med användare inleds. För att kunna agera på marknaden
behöver de olika aktörerna veta sin roll, säljare behöver kunna identifiera sig som säljare
och användare som användare. Aktörerna behöver mötas för att förstå varandras behov
och argument. Den bristande identifieringen av roller som observerats på de studerade
marknaderna är typisk för marknader i en tidig mognadsfas, och denna brist tyder på att
mellanhänder eller annan extern koordination har en viktig roll att spela. Marknaderna
bör vara gynnsamma för aktörer med rollen som mellanhand, då de kan profitera på att
organisera marknaden. Tydlig reglering från myndigheter verkar kunna mildra problemet
då de minskar behovet av relationer och mötesplatser genom att formalisera processer och
produkter. Forum där möten mellan aktörer från olika delar av värdekedjan har identifie-
rats som en nyckel för att hjälpa aktörerna att identifiera sig med sina roller. Här verkar
de av branschen initierade certifieringarna ha varit framgångsrika, då styrgrupperna fun-
gerar som naturliga mötesplatser för aktörer från olika delar av kedjan, där de förutom
att diskutera regler och gränsvärden kan knyta mer informella kontakter.

Avfall börjar till sin natur som ett biflöde och ligger därför ofta utanför producentens
affärsmodell. Det gör att producenten inte identifierar sig som en säljare av resursen och
därför har svårt att prioritera tid och resurser till att utveckla kvalitet eller värdeerbju-
dande. Någon aktör i kedjan behöver ha resursen nära sin kärnverksamhet, antingen en
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producent som inkluderar den eller en mellanhand som har just det resurflödet som sin
egen kärnverksamhet, för att prioritera utveckling av resursen och hitta långsiktigt lön-
sam avsättning. En annan faktor som hindrar långsiktig utveckling av marknaden från
producentsidan är om det finns en alternativ avsättning som fungerar. Här kan styrmedel
ingripa till exempel genom att begränsa den alternativa avsättningen, vilket kan ses då
deponiförbud för organiskt avfall och deponiskatt av flera aktörer angetts vara startskott
för de studerade marknaderna. Producenterna har inte alltid rådighet över sina ingående
material och har därför begränsade möjligheter att utveckla resursens kvalitet. Styrme-
del som skapar förtroende för resursen genom att det reglerar produktionen behöver ta
hänsyn till producenternas rådighet över ingående material. I de fall där rådigheten är
eller kan bli hög kan denna typ av styrmedel vara effektiva. Där rådigheten är låg och inte
kan höjas, ofta på grund av inlåsning i tekniska system, kan dessa styrmedel ha en effekt
på lång sikt, men behöver kombineras med styrmedel som reglerar användningen genom
till exempel differentierade krav för att bygga förtroende för resursen. Den bristande rå-
digheten över ingående material innebär också ofta en bristande rådighet över utgående
volymer, producerad volym styrs helt enkelt av något annat än efterfrågan, vilket hind-
rar producenten från att matcha produktionen mot förväntad efterfrågan. Både regelverk
och platsbrist hindrar lagring av resursen, och sätter producenten i en dålig förhandlings-
position gentemot köpare, då de behöver tacka ja till alla erbjudanden om avsättning.
Att tillåta eller på annat sätt möjliggöra mellanlagring av resursen skulle kunna stärka
producenternas förhandlingsposition.

Det finns problem med att de materialkrav som ställs är anpassade efter egenskaper hos
jungfruliga material, där producenter av avfallsbaserade resurser ofta anser att kraven
inte på ett rättvist sätt reflekterar de relevanta funktionella egenskaperna. Standarder
behöver anpassas så att de passar olika typer av material och inte på ett icke-optimalt
sätt premierar jungfruliga material. De produktegenskaper och mervärden som producen-
terna upplever att materialet har behöver på ett effektivare sätt kunna kommuniceras
längs värdekedjan. Efterfrågan verkar också delvis bero på hur stor del av användarens
behov resursen kan uppfylla. Här kan olika typer av certifieringar eller krav på inblandning
av avfallbaserade resurser skapa en nischmarknad med hög betalvilja för produkten. Ef-
terfrågan från en nischmarknad skapar incitament för producenten att utveckla resursen
ytterligare. När det finns god tillgång till substitut måste den avfallsbaserade resursen
vara väldigt kostnadseffektiv för att väga upp den upplevde risken i att inte använda
jungfruliga material, vilket gör att producenten ofta måste ge bort den i princip gra-
tis. Detta ger upphov till viss misstanke om smygdeponering, samtidigt som det inte ger
producenten några incitament att förbättra kvaliteten. Bristande förtroende kan i stor
utsträckning påverka efterfrågan och bör på avfallsbaserade marknader hanteras tidigt i
marknadens utveckling för att undvika ryktesspridning och skandaler. Styrmedel behöver
hantera både faktiska risker och mer känslobaserade rädslor, vilket kan kräva en kombina-
tion av lagstiftning och branschinitiativ, och kan med fördel fokusera på transparens och
spårbarhet för avfallsflöden. På den svenska slaggrusmarknaden har aktörer lyft ansvar för
resursen efter att den använts och återigen blivit uttjänt som en viktig fråga att lösa för
att kunna sälja resursen. För att bygga förtroende mellan olika aktörer i kedjan behöver
den här ansvarsfrågan klargöras, till exempel genom avtal mellan köpare och säljare, eller
standardlösningar för olika användningsområden.
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Tabell (9.1): Avgörande funktioner för utveckling av nya avfallsbaserade marknader samt
hur dessa uppnås

Funktion Hur uppnå och styra

Institutioner och nätverk

Tillåtlighet och praxis
Handel måste vara tillåtet idag och
tillåtlighet säker även på lång sikt

Politiska målsättningar måste stämma
överens med ökad återanvändning/handel
på marknaden

Snabb eller förutsägbar tillgång
Handel ska kunna ske direkt när
efterfrågan uppstår

Åtminstone förutsägbar, helst snabb
tillståndsprocess, eller att resursen
godkänns för användning direkt vid
produktion

Identifiering av marknadsaktörer
Aktörer ska veta sin egen och andras
roller på marknaden, vilkas argument ska
de lyssna på och var de bör rikta
marknadsföring

Skapa mötesplatser, sker bäst genom
branschinitiativ och certifieringar

Relationer och mötesplatser
Aktörer ska kunna se varandras behov och
argument

Skapa mötesplatser, sker bäst genom
branschinitiativ och certifieringar

Ta bort behov av relationer genom
standardiserad process och/eller produkt

Tillgång

Förhållande till kärnverksamheten
Någon aktör måste prioritera affärs- och
produktutveckling på marknaden

Producent behöver identifiera sig som
just producent av resursen snarare än se
det som en biprodukt, för att kunna
lägga resurser på att marknadsföra och
utveckla värdeerbjudandet

Mellanhand med kompetens och
erfarenheter från marknaden ansvarar för
avsättningen

Fungerande annan avsättning
Prioriterar inte arbete för långsiktig
avsättning via marknad om det finns
enkelt alternativ

Reglera förutsättningar för
alternativ/nuvarande avsättning

Rådighet över inflöden
Producenten behöver kunna anpassa
produkten enligt köpares önskemål

Om producenten har rådighet: reglera
inflöden med kravställning

Om producenten inte har rådighet: öka
rådigheten på lång sikt och öka
spårbarheten, möjliggör användning
genom differentierade krav

Kontinuerliga utflöden
Säljares förhandlingsläge behöver
säkerställas

Tillåt eller säkerställ tillgång till
förvaringsytor

Avsättning via mellanhänder
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Funktion Hur uppnå och styra

Efterfrågan

Vetskap om produktegenskaper och
mervärden
Vetskap hos säljare om vad som är
attraktivt för köpare, köpare behöver
kännedom om produkt

Marknadsför egenskaper och mervärden

Materialkrav baserade på relevanta
funktionella egenskaper

Nischmarknader och tillgängliga
alternativ
Produkten behöver vara av betydelse för
köpare för att väga upp risker

Skapa nischer för avfallsbaserade resurser

Begränsa tillgång till substitut

Förtroende
Bemöta risker och rädslor som hindrar
efterfrågan

Skapa transparens och spårbarhet

Styrmedel som hanterar både risker och
rädslor

Utveckla kvalitetssäkring tidigt i
marknadens utveckling

Ansvar för uttjänt material
Klargöra ansvarfördelning, främst om
resursen blir kapitalvara

Avtal mellan köpare och säljare,
standard-lösning inom branschen



10 Avslutande diskussion

I den avslutande diskussionen besvaras först forskningsfrågor och syfte, därefter
följer resonemang om hur resultat och slutsatser från arbetet kan användas och
generaliseras och slutligen lyfts några områden för vidare studier.

10.1 Slutsats

Genom att studera och jämföra fyra marknader för avfallsbaserade resurser, och
ta hänsyn till behov och perspektiv från aktörer på olika platser i resursernas vär-
dekedja har tolv funktioner identifierats. Genom att samtidigt studera de olika
aktörernas upplevelse av hur styrmedel har påverkat marknaden, både under ut-
vecklingen och i dagsläget, identifieras också sätt på vilka styrmedel kan uppfylla
de identifierade funktionerna. I tabell 9.1 presenterades identifierade funktioner
och styrmedels roll i att uppfylla dem. Detta utgör arbetets huvudsakliga slutsats
och är användbart vid såväl utveckling av styrmedel för initiering och organisering
av nya avfallsbaserade marknader som systematisk analys av styrmedel på befint-
liga avfallsbaserade marknader. För att uppfylla studiens syfte utformades studien
kring tre forskningsfrågor, vilka besvaras nedan.

F1 Hur uppstår och utvecklas en avfallsbaserad marknad?
Gemensamt för samtliga studerade marknader är att de antingen har initierats eller
tagit stora steg i utvecklingen till följd av att en tidigare dominerande avsättning
har förbjudits eller belagts med höga kostnader. Avfall uppstår kontinuerligt och
det finns ett ständigt behov av avsättning, så det som sätter käppar i hjulen för ett
rådande upplägg kommer att ge upphov till en ny avsättning. Om de funktioner
som presenteras i tabell 9.1 är uppfyllda så kan den nya avsättningen ske i form
av en fungerande marknad för den avfallsbaserade resursen.

F2 Vad påverkar hur en avfallsbaserad marknad fungerar?
Avfallsbaserade resurser uppstår till sin natur som ett biflöde till en annan process
och är därför inte en tydlig del av någon aktörs affärsmodell. Avfallsklassningen gör
också att resursen måste passera regelverk som upplevs problematiska, samtidigt
som användares krav upplevs premiera jungfruliga produkter och det finns en
förtroendemässig uppförsbacke hos potentiella användare. Sammantaget ger detta
upphov till en uppsättning speciella förutsättningar som i denna studie delats in i
tolv karakteristiska funktioner, vilka presenteras i första kolumnen av tabell 9.1.

F3 Hur kan styrmedel initiera, organisera och styra en avfallsbaserad marknad?
Genom att studera olika aktörers beteende och behov på marknaderna, samt vilken
roll styrmedel upplevs ha spelat under marknadernas utveckling så har möjligheter
identifierats gällande hur styrmedel kan uppfylla de olika identifierade funktioner-
na. För samtliga identifierade funktioner presenteras i andra kolumnen av tabell
9.1 förslag på hur styrmedel kan bidra till, eller möjliggöra för marknadsaktörer,
att uppfylla den aktuella funktionen.
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10.2 Resultatens användbarhet

I enlighet med fallstudiens natur begränsas generaliserbarheten av denna studies resultat
av urval av fall och respondenter. Urvalet medför att studiens slutsatser i första hand gäller
marknader som omfattar avfallsflöden från någon form av industriell eller affärsmässig
verksamhet, snarare än små flöden från privatkonsumtion, och där producenten inte med
lätthet kan styra över kvantitet och kvalitet av sina utflöden. Vidare gäller resultatet
för handel med skrymmande och komplexa avfallsflöden, som ger upphov till geografiskt
begränsade marknader på grund av betydande transportkostnader. Fallstudien omfattning
av både organiskt och mineraliskt avfall medför även att resultatet är gällande för handel
av både kapitalvaror och förbrukningsvaror, där vissa slutsatser främst gäller en av dessa
två varianter.

Sammantaget kan studiens resultat generaliseras till att gälla för återanvändning av av-
fallsflöden från affärsmässiga avfallsproducenter med bristande rådighet över kvalitet och
kvantitet, där materialet främst kan handlas på lokala marknader. Insikter och slutsatser
kan dock med fördel även användas vid analys och utveckling av handel med andra typer
av avfallsflöden, med medvetenhet om att det inte är resultatets huvudsakliga tillämp-
ningsområde.

Tidigare studier återanvändning av avfallsbaserade resurser har främst haft fokus på pro-
ducentens förutsättningar, tekniska aspekter och ”hårda” produktegenskaper. Det verkar
speciellt ha drivits av att avsättningsfrågan i mångt och mycket har varit producenternas
angelägenhet. Den här studien bidrar därmed med ny kunskap och nya insikter genom att
studera återanvändning av avfallsflöden ur ett marknadsperspektiv och ta in perspektiv
från hela värdekedjan. Genom det bredare angreppssättet som möjliggör fler perspektiv
och kopplingar till andra teoriområden har nya problem, möjligheter och lösningar kunnat
identifieras.

Marknadsfokuset har dock resulterat i att förklaringar och analyser av de studerade mark-
nadernas utveckling och nuvarande tillstånd inte innehåller faktorer som förekomst och
status på nödvändig infrastruktur och teknik, tekniska inlåsningar och geografiska skill-
nader. Dessa faktorer påverkar också möjligheten att återanvända de avfallsbaserade pro-
dukterna, men är inte direkt kopplade till de marknadsfunktioner som är fokus i denna
studie. Slutsatserna gäller inom de begränsningar som beskrivits ovan, men för en djupare
förståelse av återanvändning av avfallsflöden bör marknadsperspektivet kompletteras med
analyser av ytterligare faktorer.
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10.3 Vidare forskning

Utöver det som har presenterats i denna rapport har intervjuer och analysarbete även
berört områden som ligger i utkanten av denna studies omfattning och därmed inte ana-
lyseras mer ingående. Många av dessa områden är dock av relevans att studera och studier
som tar vid där detta arbete slutar skulle kunna ge fördjupade insikter om funktioner och
styrning av avfallsbaserade marknader på flera plan. Följande områden har identifierats
som intressanta för vidare studier:

• Konsekvenserna av att helt göra sig av med begreppet avfall, till exempel genom
att ställa samma krav på kvalitet, renhet och säkerhet oavsett råvarans ursprung.

• Betydelsen av upplevelser, förtroende personer emellan och upplevda risker.

• Hur efterfrågan och upplevda risker förhåller sig till just användningen av ordet
avfall.

• Myndigheternas syn på marknaden och marknadens utveckling.

• Geografiska skillnader i användning av avfallsbaserade resurser i Sverige på grund av
att lokala myndigheter tolkar regelverk olika. Dessa skillnader kan till exempel bero
på att en fråga eller näring är olika betydande i olika regioner och att man inte vill
bromsa upp något som är väldigt viktig. Hur påverkar det de lokala marknaderna
och hur skulle detta kunna styras?

• Hur kan affärsmodeller med fokus på annat än ren ekonomisk lönsamhet bidra till
att det blir lättare att till exempel höja kvaliteten på en biprodukt?



A Bilaga: Intervjumall

Om vi har telefonintervju har vi redan innan intervjutillfället frågat om det är okej att vi
spelar in samtalet, för att kunna starta inspelning redan när vi ringer upp.

Om oss och projektet: Vi läser till civilingenjörer inom Energi, miljö och management
på Linköpings universitet, detta är vårt avslutande exjobb. Vårt projekt har fokus på
marknadsförutsättningar och styrmedel för handel med avfallsbaserade varor och syftet
är att identifiera aspekter som kan vara avgörande för att handel med avfallsbaserade
varor ska kunna ske. Dessa aspekter ska kunna användas för att på ett systematiskt sätt
analysera styrmedel som påverkar denna marknad. När vi pratar om marknader menar vi
det sätt som avfallet i fråga upphör att vara avfall och åter kommer i bruk, och alla steg
som detta inkluderar. I begreppet “styrmedel” inkluderar vi både policy och lagstiftning
och mer specifika avtal, certifikat och krav. Ibland vill vi dock prata om mer specifika
styrmedel, alltså Revaq, SPCR 120, Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall
i anläggningsarbeten eller differentierade krav.

Inom projektet gör vi fallstudier på fyra olika marknader, dels rötrester från biogaspro-
duktion och avloppsslam och dels användningen av slaggrus i Sverige och i Danmark.
Fallstudierna, och intervjuer som denna, ska ge förståelse för hur existerande avfallsbase-
rade marknader fungerar idag och hur de har uppkommit och utvecklats.

Inledande del tjena alla monsterdiggare

• Vi berättar kort om vårt exjobb, fallstudiens roll, att vi spelar in och kommer skicka
anteckningar efteråt och om intervjuns olika delar. Har du några frågor innan vi
sätter igång?

• Vad är din roll i [organisationen]?

• Vad har du för tidigare erfarenheter inom området?

• Vi vet att du jobbar som hållbarhetsansvarig, och är ansvarig för de krav ni ställer
på inköpta råvaror. Är du inblandad i något annat arbete med slam eller biogödsel-
frågan, tex i referensgrupper?

• Lite kortfattat, hur tycker du att [avfallet/resursen] bör hanteras, sett till ett större
perspektiv, från avfall till ev återcirkulering? Varför? Vad ser du för miljömässiga
för- och nackdelar?

Process (utveckling)

1. Om vi går in väldigt tidigt i marknadens utveckling, vad var det som initierade att
[resursen] började återcirkuleras? Varför?
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(a) Vad initierade en förändring i er verksamhet?

2. Hur har hanteringen av [resursen] förändrats sedan dess?

(a) Vilka är enligt dig de största förändringarna i hur [resursen]hanteras? (t ex
relationer, efterfrågan, antal aktörer, styrmedel)

(b) Vilka faktorer har varit mest avgörande för att utvecklingen har tagit den
riktning den gjort?

(c) Vad har styrmedel haft för roll i dessa förändringar?

(d) Vilken roll har [det specifika styrmedlet] haft i denna utveckling? (t ex. initiera
förändring, skapa förutsättningar för att organisera och styra hanteringen och
efterfrågan?)

3. Varför utvecklades [det specifika styrmedlet]?

(a) Vilka specifika funktioner i hanteringskedjan skulle det lösa?

(b) Hur motiverades de krav (gränsvärden för farliga ämnen/krav på hanterings-
metod etc) som sattes?

(c) Vilken roll spelade avvägningen mellan giftfri miljö och återcirkulering i ut-
formningen?

(d) Vilka aktörer var drivande i utvecklingen?

(e) Hur skedde implementeringen? Vilka specifika utmaningar uppkom och hur
hanterades dessa?

4. Hur har [det specifika styrmedlet] förändrats sedan det implementerades?

(a) Hur har styrmedlets syfte förändrats sen det implementerades? Varför då?

(b) Hur har styrmedlets effekt på marknaden och er verksamhet förändrats? Varför
då?

Struktur (nutid)

6. Vilka faktorer är det som mest påverkar hur hanteringen av [resursen] ser ut idag?
(kan vara teknik, policy, priser, olika marknadsvillkor, tryck utifrån osv...)

(a) Sett till er verksamhet: hur påverkar dessa faktorer er verksamhet och hur ni
väljer att hantera [resursen]?

(b) Vilka är de viktigaste drivkrafterna respektive hindren för att använda/cirkulera
resursen? Vad driver just er?

(c) Vilka styrmedel (policy, lagar och krav, andra former av reglering) har störst
inverkan på hur [resursen] hanteras? På vilka sätt påverkar dessa styrmedel er
verksamhet?

7. På vilka olika sätt påverkar [det specifika styrmedlet] hanteringen av [resursen]? Hur
påverkar detta mer specifikt er verksamhet?
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(a) (Kan vara intressant att höra om styrmedel bestämmer en väldigt specifik väg
eller är teknikneutralt?)

8. Hur ser efterfrågan på [resursen] ut idag? (t ex lätt/svårt att hitta avsättning, flera
olika tillämpningar, etablerad eller med osäker marknad/efterfrågan)?

(a) Vilken funktion har efterfrågan i er möjlighet att återcirkulera [resursen]?

(b) Vilka faktorer är det som framför allt styr efterfrågan?

(c) Vad har ni för möjlighet att påverka dessa faktorer? Vad gör ni för att försöka
möta efterfrågan/säkerställa kvaliteten på [resursen]?

(d) Vad har [det specifika styrmedlet] för roll i att utveckla efterfrågan?

9. Hur ser era relationer/möjligheter att knyta relationer till andra aktörer ut idag?
(aktörer både uppströms och nedström, myndighetsaktörer)

(a) Vad har dessa relationer för roll, sett till möjligheten att öka handeln med
[resursen]? Sker samverkan för att mötas i tillgång/efterfrågan?

(b) Vilka faktorer påverkar dessa relationer?

(c) Har [styrmedlet] någon påverkan?

Framtid

10. Om man ser till marknaden som helhet och aktörer och användares inställning till
återcirkulering, vad tror du behöver förändras för att ökad återcirkulering ska ske?

(a) Vad är er roll i framtida utveckling?

(b) Vad behöver andra göra?

(c) Styrmedel generellt (politik, policy, lagar och krav)

(d) Det [specifika styrmedlet]

Avslutande del

11. Återkoppla vad vårt syfte med intervjun är. Något mer du vill tillägga?

12. (I mån av tid): Hur tror du hantering och marknadsförhållanden för [resursen] kom-
mer förändras de kommande 5 åren? Varför?



B Bilaga: Tematiseringsmall

Marknad: 1a/1b/2a/2b
Aktör: producent/förädlare/användare/FoU/branschorgan

Process 1 Uppkomst och ut-
veckling av marknad

Hur styrmedel har
påverkat

Det specifika
styrmedlets upp-
komst/utformning

Saker som respondenten
anser har möjliggjort el-
ler hindrat marknadens
uppkomst och utveck-
ling. Mest avgörande fak-
torer.

Både det specifika styr-
medlet och styrmedel ge-
nerellt.

Hur och varför utveck-
lades det specifika styr-
medlet, motivering till
gränsvärden etc

Struktur Påverkande faktorer
idag

Hur styrmedel (utö-
ver det specifika) på-
verkar idag

Det specifika styr-
medlets roll idag

Hinder, drivkrafter och
övrigt. Hinder identifie-
rade genom framtidsfrå-
gor ingår också här.

Hur påverkar det mark-
naden och aktörens verk-
samhet.

Hur påverkar det mark-
naden och aktörens verk-
samhet.

Övrigt
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