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Förord  
Uppsatsen är tillkommen på initiativ av Henriette Söderberg vid Temat för Byggd 
Miljö och Hållbar Utveckling (Besus1), Chalmers Arkitektur. Den gemensamma 
ansatsen vid Besus utgår från hur den politiska visionen om hållbar utveckling kan 
förstås och omsättas i konkreta och lokala handlingar. I forskningen ingår bland annat 
det nationella forskningsprogrammet BRF/Formas ”Den Uthålliga Staden”. Besus är 
inom detta program inriktat på stadens fysiska strukturer och försörjningssystem samt 
hur dessa används. Vidare ansvarar Besus för den del av programmet som är inriktat 
på analys av olika planerings- och beslutsprocesser, samt beslutsunderlagens 
betydelse och möjliga användning i utformandet av en mer uthållig stad.  
 
Kommuners avfallshantering anknyter i hög grad till ovanstående forskningsansats. 
En övergripande fråga är hur den globala visionen om hållbar utveckling kan tolkas 
och omsättas i en uthållig avfallshantering. Hanteringen består av så mycket mer än 
sopor och teknik, det handlar också om hur vi ser på världen och vad vi uppfattar som 
problem. Med andra ord, det handlar om kunskap och värderingar, något som 
avfallshantering har gemensamt med de flesta områden där samhälle –  miljö tangeras. 
Det är inom denna sfär mitt intresse för avfallshantering tar sitt avstamp.  
 
Uppsatsskrivande kan liknas vid en berg- och dalbana, ibland går det uppför och 
ibland nedför. Proceduren kan också liknas vid en karusell, då det ibland bara går 
runt, runt, runt. Vid dessa tillfällen, främst i nerförsbacken och i karusellen, är jag 
tacksam över det fantastiska ressällskap som förgyllt min färd. Sällskapet har varit 
rikt och varierat. Med på färden, från början till slut, har min handledare Henriette 
Söderberg funnits. Stort tack till dig, Henriette! Utan din vägledning och dina 
inspirerande kommentarer hade denna resa varken fått en början eller ett slut.  
 
Med på färden finns också de personer som tagit sig tid och ork att bli intervjuade. 
Stort tack till Er! Utan er medverkan hade denna uppsats inte blivit till. Inte heller 
utan kretsloppskontorets medverkan, särskilt Alf Landervik, hade denna uppsats 
skådat dagens ljus. Tack för all hjälp!   
 
Tack också till korridorkamraterna på Besus för litteraturtips och uppmuntrande ord. 
Och sist, men inte minst tack till nära och kära, särskilt Nils, utan vars stöd jag skulle 
ha stått mig slätt för länge sedan. Tack för all din uppbackning, oavsett vad det gäller! 
 
Göteborg, juni 2003 
 
Johanna Eriksson 

 

                                                 
1 Department of Built Environment and Sustainable Development . 



Sammanfattning 
Tankar om att samhällets material- och energiflöden måste slutas har under de senaste 
årtionden vuxit sig allt starkare. En stor del av dessa flöden hanteras inom de 
kommunaltekniska systemen. Kommuners avfallshantering är således av stor 
betydelse för kretsloppssamhällets måluppfyllelse. I denna studie belyses de 
resonemang som Göteborgs kommun fört kring hanteringen av hushållens bioavfall. 
Studien fokuserar på Göteborgs kretsloppsnämnd, dess beslutsunderlag och 
argumentation kring två ärenden kopplade till det biologiska avfallet. Vidare är 
studiens syfte att kartlägga och medvetandegöra hur vårt sätt att betrakta världen och 
hur tilltron till olika former av kunskap utgör påverkansfaktorer i det politiska 
beslutsfattandet. För detta ändamål används diskursanalys, ärendestudier och 
kvalitativa intervjuer. 
 
Kretsloppsnämndens uppfattning om vad kretsloppsanpassning innebär 
överensstämmer väl med den nationella kretsloppsdiskursen. Skillnader i synsätt 
uppstår först, både på nationell och på kommunal nivå, när beslut ska fattas om hur 
kretsloppsanpassning bäst görs. I denna studie visar det sig i att skilda avloppssystem 
förespråkas som medel för att nå ett kretsloppsanpassat Göteborg. 
  
För att förstå vad politikernas åsiktsskillnader bottnar i används i studien olika 
teoretiska begrepp såsom världsbilder, riskuppfattningar, systemavgränsningar, 
systemens förmåga att kommunicera och betydelsen av det självupplevda. Vidare 
visas på en kunskapsmodell över hållbar stadsutveckling som kan användas för att 
relatera politiska argument till olika kunskapsområden.  
 
I studien rör sig politikernas argument främst inom kunskapsområdena natur - 
tekniksystem. Det är främst de olika avfallssystemens miljöpåverkan som lyfts fram. 
Systemens energianvändning och förmåga att tillvara ta olika naturresurser är också 
viktiga argument för eller emot ett visst system. En annan aspekt som betonas är 
systemets kostnader. Andra argument för eller emot ett visst system bottnar i hur 
tekniksystemet upplevs och hur risker uppfattas. Centralt för studien är politikernas 
egna upplevelser och uppfattningar då deras argument främst baseras på hänvisningar 
till egna och andras erfarenheter. Vidare har flertalet av politikerna i 
kretsloppsnämnden ett hållbarhetsbegrepp som väger över åt det ekologiska hållet. 
Därmed är det inte förvånande att argument för eller emot ett visst avfallssystem 
främst hämtas inom detta kunskapsområde, oavsett om det handlar om vetenskapliga 
eller praktiska erfarenheter.  
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1. Inledning 
I alla tider har människor lämnat avfall efter sig, idag är dock koncentrationen av oss 
människor och vårt avfall så pass stor att detta blivit till ett hot mot vår hälsa och vår 
planet. I Sverige samlades det år 1998 in ca 3,9 miljoner ton hushållsavfall (SCB, 
Naturvårdsverket). Utifrån denna siffra framstår vikten av hur vi hanterar vårt avfall 
som allt viktigare för vår fortsatta överlevnad. Tankar om att vi måste sluta våra 
material- och energiflöden har under de senaste årtionden vuxit sig allt starkare i 
samhället. Ansvaret för att kretsloppsanpassa vårt samhälle faller på myndigheter, 
företag och enskilda samhällsmedborgare. Kommunerna har i denna process ett flertal 
viktiga roller. Dels har de ett formellt ansvar för hushållens avfall, dels ansvarar de för 
att det finns system som underlättar för samhällsmedborgarna att delta i 
kretsloppsanpassningen. Vidare har kommunerna möjlighet att styra människors 
beteende genom olika styrmedel, de har också en viktig roll som informatörer och 
kunskapsförmedlare. 
 
Inom de kommunaltekniska systemen hanteras en stor del av våra material- och 
energiflöden, såsom till exempel hushållsavfall, vattenförsörjning och avloppssystem. 
Systemens utformning är således av stor betydelse för möjligheterna att uppnå ett 
kretsloppsanpassat samhälle. Avfallet från hushållen består av en mängd olika 
fraktioner såsom mat- och trädgårdsavfall, glas-, plast- och pappförpackningar, 
batterier, glödlampor med mera. Listan kan i stort göras oändlig. Hur vi bör ta hand 
om avfallet debatteras med jämna mellanrum, vanligt är att företrädare för olika 
intressen förespråkar olika lösningar. Den rådande politiska uppfattningen (diskursen) 
är dock att vi bör källsortera 2 i så stor utsträckning som möjligt (Antoni et al. 1998; 
SFS 1998:808; EU 2001). 
 
Den komplexitet som vanligtvis omgärdar miljöfrågor och politiskt beslutsfattande 
avspeglas tydligt inom avfallshanteringen. Allmänna exempel på denna komplexitet 
är hur och om miljövinster kan kombineras med lönsamhet, hur stor den verkliga 
miljövinsten/nyttan av olika åtgärder är samt hur olika miljöproblem bör prioriteras. 
Beslutsfattande påverkas i sin tur av en mängd olika faktorer såsom tillgång på 
information, tilltro till olika kunskapskällor, egna erfarenheter och värderingar. Det 
gäller även det politiska beslutsfattandet. 
 
Utifrån ovanstående resonemang är det intressant, ur såväl ett generellt som ett 
specifikt perspektiv, att belysa hur man inom en kommun försöker hantera 
avfallsfrågans komplexitet. Generellt, därför att förda resonemang kring det politiska 
beslutsfattandet troligtvis kan överföras till att gälla såväl olika politiska nivåer som 
ett flertal miljöfrågor. Vidare är avfallshantering e tt område som har en avgörande 
betydelse för om och hur vi uppnår målet om ett kretsloppssamhälle. Avfallshantering 
på kommunal nivå är dessutom något som berör oss alla. Av specifikt intresse är 
denna fråga därför att avfallshantering är ett område som just nu är under starkt 
politiskt tryck med ständiga förändringar i såväl lagstiftning som styrmedel. Vilket 
också avspeglas i den livliga debatt som på sistone förts på dagstidningarnas 
ledarsidor. Uthållig avfallshantering har inte heller någon entydig definition och det är 
därför intressant att se hur det i praktiken definieras och hanteras. Avfallshantering är 
                                                 
2 Målsättningen är att material i första hand bör återanvändas, i andra hand återvinnas, i tredje hand bör 
värmeenergin utvinnas genom förbränning och i sista hand kan materialet läggas på deponi. 
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med andra ord, ur såväl ett samhälls- som ett vetenskapligt perspektiv, en högst 
aktuell fråga.  
 
1.2 Syfte 

Denna studie söker belysa de resonemang som förts i Göteborgs kommun kring 
hanteringen av det biologiska avfallet. Vidare är syftet att kartlägga och 
medvetandegöra hur vårt sätt att betrakta världen och hur tilltron till olika former av 
kunskap utgör påverkansfaktorer i det politiska beslutsfattandet.  
 
Studien fokuserar på Göteborgs kretsloppsnämnd, dess beslutsunderlag och 
argumentation kring ärenden gällande installation av köksavfallskvarnar anslutna till 
befintligt avloppssystem samt taxesättning för hushållens bioavfall. Valda ärenden 
tillsammans med intervjuer av kretsloppsnämndens ledamöter och kretsloppskontorets 
förvaltningschef utgör studiens empiriska material.  
 
Kretsloppsnämnden med tillhörande kretsloppskontor har valts som studieobjekt på 
grund av att dess existens är relativt unik i Sverige. Dess unikhet består dels i 
nämndens uttalade ambition att kretsloppsanpassa Göteborg, dels i nämndens 
strategiska ansvar för både avfalls- och va-frågor, vilket ökar dess möjlighet att ta ett 
samlat grepp om stadens materialströmmar. Nämnden är således ett led i strävan mot 
ett mer kretsloppsanpassat samhälle, kretsloppsanpassningen av samhället är i sin tur 
ett medel för att nå en hållbar utveckling. Nämnden är därmed en arena där den 
globala visionen om hållbar utveckling tolkas och omsätts i konkreta och lokala 
handlingar.  
 
Centrala frågeställningar för denna studie är:  

- Vilka lösningar och åtgärder har kretsloppsnämnden beslutat att satsa på?  
- Vilka resonemang och politiska argument har föregått tagna beslut?  
- Vilken typ av kunskap dominerar beslutsunderlaget och de resonemang som 

förts? 
- Vilken syn på kretslopp kan spåras i underlag och bland beslutsfattare?  
- Förs resonemang kring hållbar utveckling och vad innehåller dessa i så fall?  
- Vilken typ av tekniktro framträder i dokument och diskussion?  

 
1.3 Studiens upplägg 

I denna studie har ett empirinära angreppssätt använts, det innebär att jag först och 
främst har utgått från det empiriska materialet för att sedan finna teoriinriktningar som 
kan bidra till att belysa det jag studerat. I följande kapitel (kapitel 2) kommer studiens 
metodval och genomförande att redovisas och motiveras. Därefter följer kapitel 3 där 
diskursanalys som metod och teori introduceras. Under rubrik 3.1 beskrivs 
diskursanalysens metodiska inslag och under rubrik 3.2 sätts kretsloppsnämndens 
arbete in i diskursanalysens teoretiska ram. I kapitel 4 redovisas och analyseras det 
empiriska materialet utifrån de sex frågeställningar som presenteras under rubrik 1.2. 
I kapitel 5 ställs det empiriska materialet mot olika teoretiska begrepp som kan bidra 
till att stödja, förklara och belysa studiens resultat. Exempel på teoretiska begrepp 
som används är världsbilder, riskuppfattningar, den byggda miljöns förmåga att 
kommunicera samt betydelsen av det självupplevda. Då det i studien används ett 
flertal teoriinriktningar beskrivs och hanteras dessa på en relativt översiktlig nivå. 
Tanken är också att visa på möjliga utvecklingsvägar att gå vidare med vid en 
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fördjupad teoretisk analys av empirin. I kapitel 6 knyts studien ihop för a tt avslutas 
med tips på intressanta infallsvinklar att följa upp.  
 

2. Metod 

2.1 Ansats och val av analysobjekt 

Rent generellt söker denna studie lyfta fram hur vårt sätt att se på världen och hur 
tilltron till olika former av kunskap utgör påverkansfaktorer i det politiska 
beslutsfattandet. Mer specifikt studeras hur politiker i Göteborgs kretsloppsnämnd 
resonerat kring beslut om källsorteringssatsningar och taxesättning för hushållens 
bioavfall.  
 
Varför är det då viktigt att reflektera över begrepp såsom hållbar utveckling, 
kretsloppssamhälle och kretsloppsanpassning? Miljö är ett komplext område där en 
mängd mer eller mindre definierade begrepp används. Att begreppen ej är entydiga 
kan försvåra möjligheterna att uppnå måluppfyllelse, samtidigt kan det innebära en 
ökad chans att tala om det som är komplext och konfliktfyllt. Viktigt är dock att 
inblandade parter är medvetna om att begreppen inte är entydiga. 
 
2.2 Val av empiriskt material och arbetssätt 

Inledningsvis togs kontakt med personal på kretsloppskontoret vilket resulterade i tips 
på lämpliga dokument att påbörja studien med. Under arbetets gång har kontoret även 
bistått med att reda ut vissa av de frågetecken som har dykt upp.  

2.2.1 Ärendestudier 
För att få en överblick över och en bakgrund till ämnesområdet inledes studien med 
en genomgång av dokument som beskriver kretsloppsnämndens bildande och 
huvudsakliga uppgifter. Därefter gjordes en översiktlig analys av de ärenden som 
nämnden behandlade under mandatperioden 1999-2002, samt under 1998. Ärendena 
kategoriserades sedan i olika grupper för att ge en uppfattning om vilken typ av 
ärenden som nämnden behandlade under sin första mandatperiod. Utifrån den 
översiktliga scanningen och kategoriseringen, tillsammans med diskussioner med 
handledare och pe rsonal på kretsloppskontoret växte studiens fokusering på hantering 
av biologiskt avfall fram. En anledning till att bioavfall valdes är att det är ett 
komplext område som rymmer både vetenskapliga och lekmannamässiga 
åsiktsskillnader om hur det bäst bör hanteras utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt perspektiv. Satsningar på olika källsorteringssystem är utslag av politiska 
viljeyttringar där det är intressant att se hur avfallsfrågans komplexitet hanteras och 
vilka politiska argument som används. Bioavfallet kan i sin tur uppfattas såväl som en 
potentiell resurs som en sanitär olägenhet (Berg, 1993, s.237). Vidare är uppfattningar 
om hur bioavfallet bör hanteras starkt förknippade med världsuppfattningar och tilltro 
till olika kunskapskällor (Kain och Söderberg, 2002, s.21). Därmed är bioavfall ett 
område inom vilket studiens frågeställningar klart framträder. En annan anledning till 
att bioavfall valdes är att ansvaret för hushållens avfall vilar på kommunen, det 
ansvaret omfattar dock inte avfall som faller under producentansvaret såsom till 
exempel förpackningar. Vidare utgörs, räknat i vikt, ungefär 50 % av hushållens totala 
avfall av komposterbart material (Berg, 1993, s.235). Det står således för en 
betydande del av vårt avfall. Ytterligare en anledning, om än en mycket subjektiv 
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sådan, är att känslan av att den näring vi sätter i oss återigen blir till näringsrik jord 
som (förhoppningsvis) återförs till åkermark känns för mig, utan att reflektera över 
det, helt enkelt bra. Denna positiva känsla är något jag delar med många människor, 
så säger till exempel en medlem i det danska miljöutskottet att kompostering kan av 
vissa upplevas som oetiskt, men att den för många andra kan ge en positiv och 
livsbekräftande upplevelse (Falkheden, 1999, s.217; 425).  
 
Taxesättning för hushållens bioavfall och installation av köksavfallskvarnar i ett 
försöksområde valdes som fördjupningsärenden på grund av att det är två ärenden 
som varit uppe ett flertal gånger i nämnden. Det finns således relativt bra 
dokumenta tion kring dessa två ärenden. Taxesättning och konstruktion är det ärende 
där flest reservationer har lämnats, vilket visar på skiljaktigheter inom nämnden. 
Taxan innehåller dessutom motstridiga mål, vilket innebär att tagna beslut sannolikt 
har föregåtts av resonemang där olika sätt att se på kunskap och kretsloppssamhälle 
framträder. När det kommer till installationer av avfallskvarnar i ett försöksområde är 
det en fråga som rymmer tydliga åsiktsskillnader om vilka mänskliga aktiviteter som 
har störst negativ miljöpåverkan och hur vi lämpligast bör hantera våra nyttigheter. 
Därmed borde även detta ärende ha föregåtts av diskussioner som kan ge svar på 
studiens frågeställningar. De resonemang som förs kring köksavfallskvarnar baseras i 
huvudsak på en jämförelse mellan ett system med central kompostering och ett system 
med köksavfallskvarnar kopplade till det befintliga avloppssystemet. Anledningen till 
det är att det är främst här åsikterna går isär. Köksavfallskvarnar kopplade till en 
separat tank berörs inte av samma problematik som kvarnar kopplade till det 
befintliga ledningsnätet och därmed behandlas de inte i den här studien. Inte heller 
hemkompostering väcker någon större åsiktsskillnad och således lämnas eventuella 
resonemang därom utanför denna studie. En annan intressant aspekt med 
avfallskvarnar är att de berör såväl avfallssidan som va-området.  
 
En djupare analys av hanteringen av hushållens bioavfall gjordes genom att de två 
ärendena taxesättning för hushållens bioavfall och installation av avfallskvarnar i ett 
försöksområde studerades mer ingående. Det var dock inte tillräckligt för att besvara 
studiens frågeställningar, framförallt inte de frågeställningar som behandlar 
kunskapssyn, synen på kretslopp, hållbar utveckling och tekniktro. Studiet av 
ärendena följdes därför upp genom intervjuer med fyra nämndpolitiker samt en 
intervju med kretsloppskontorets förvaltningschef.  
 
Valda ärenden utgör tillsammans med intervjuer av kretsloppsnämndens ledamöter 
och kretsloppskontorets förvaltningschef studiens empiriska material.  

2.2.2 Intervjuer 
Intervjupersoner från nämnden utgörs av dåvarande nämnds ordförande (mp) och vice 
ordförande (m), samt två ledamöter varav en tillhör oppositionen (kd) och den andra 
majoriteten (s). De politiska respondenterna valdes utifrån position i nämnden, 
partitillhörighet och intresse i ovanstående ärenden. Intervjun med 
kretsloppskontorets förvaltningschef gjordes främst med syftet att få kontorets 
samlade bild av de två ärendena samt att få ett klargörande i vissa frågor.   
 
Inom kvalitativa metoder ses intervjun som en social interaktion som både 
intervjuaren och den intervjuade bidrar till att skapa (Jørgensen och Philips, 1999, 
s.120). Vid studier som syftar till att förstå hur människor uppfattar sin värld och hur 
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denna uppfattning bidrar till att forma den verklighet vi lever i är det därför lämpligt 
att använda kvalitativa intervjuer som forskningsmetod (Lantz, 1993, s.24-25) 
Kvalitativa intervjuer har således använts för att komplettera ärendestudierna med en 
tydligare bild av kretsloppsnämndens perspektiv och agerande. Den typ av intervjuer 
som har använts betecknas vanligen som halvstrukturerade, det innebär att 
intervjuerna varken är ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär 
(Kvale, 1996, s.32). Inom diskursanalys används vanligtvis halvstrukturerade eller 
ostrukturerade intervjuer då det innebär att respondenterna har större möjlighet att 
påverka intervjuns upplägg och lämna längre redogörelser. Den här typen av 
intervjuer ger forskaren möjlighet att analysera de diskursiva mönster som uppstår när 
respondenterna argumenterar för antingen det ena eller det andra. I en 
halvstrukturerad intervju, som här har använts, ser intervjuaren till att gå igenom alla 
sina intervjuteman, det innebär dock inte att det måste ske i samma ordning eller med 
samma formuleringar (Jørgensen och Philips, 1999, s.118-119). Min intervjuguide har 
bestått av fyra övergripande teman med tillhörande frågor (se bilaga 1). Frågorna har 
strukturerats i en viss följd för att ge respondenten vad som kan upplevas som en 
logisk följd, men jag har också varit öppen för att växla mellan frågeområdena om 
respondenternas svar i en given fråga har lett in på ett annat område. 
 
Intervjuguiden har arbetats fram genom att jag har utgått från de frågor som dök upp 
när utvalda ärenden studerades. Utifrån frågeställningar har jag sedan sållat bort, lagt 
till och modifierat de frågor jag har velat få besvarade genom intervjuerna. 
Intervjuerna har framförallt syftat till att besvara de frågeställningar som ej blivit 
besvarade genom ärendestudierna.  
 
Beroende på om respondenterna önskade eller ej fick de ta del av frågetemana i 
förväg, vilket två av respondenterna valde att göra. Intervjuerna har pågått i ungefär 
en timme. Tre av intervjuerna genomfördes på Chalmers, en på Västsvenska Industri- 
och Handelskammaren och en på kretsloppskontoret. Intervjun med 
kretsloppskontorets förvaltningschef skilde sig i flera avseenden från övriga 
intervjuer. Då syftet med denna intervju i huvudsak bestod i att få förvaltningens 
samlade bild av de två ärendena samt att få ett klargörande i vissa frågor bestod 
intervjuguiden endast av ett par frågor. Därmed fick också intervjun en betydligt mer 
informell karaktär, mer att liknas vid ett samtal. Även bearbetningen a v intervjun har 
skilt sig från övriga intervjuer. Bearbetningen har till viss del utgått från studiens sex 
frågeställningar men framförallt har den syftat till att stödja (eller förkasta) min 
tolkning av de tidigare intervjuerna. Vidare pågick denna intervju i cirka 1 ½ timme.  
 
Alla intervjuer har utförts med bandspelare. Intervjuerna har sedan transkriberats. När 
intervjun betraktas som ett samspel mellan två människor bör både frågor och svar 
transkriberas eftersom frågornas utformning påverkar respondenternas svar 
(Jørgensen och Philips, 1999, s.121). Genom utskriften får intervjusamtalet en form 
som även den lämpar sig för analys (Kvale, 1996, s.32; s.155). Det transkriberade 
materialet har lästs ett flertal gånger. Analysen har utgått från studiens sex 
frågeställningar där respondenternas svar ibland överensstämmer med varandra och 
ibland visar på skiljaktigheter. Det är främst genom dessa överensstämmande och 
åsiktsskillnader som kretsloppsnämndens olika perspektiv på de områden som 
undersöks träder fram.  
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Respondenterna har i slutskedet av arbetet givits möjlighet att granska och 
kommentera studien. Två av respondenterna har nyttjat denna möjlighet. 
Kommentarerna har inte påverkat studiens resultat, däremot har de bidragit till vissa 
förtydliganden.  

2.2.3 Metoddiskussion 
Då ingen av de intervjuade upplevde bandspelaren som stressande var det ett utmärkt 
sätt att genomföra intervjuerna på. Med bandspelare ökar möjligheten att fokusera på 
det som sägs, vilket i sin tur bidrar till att öka förmågan att ställa relevanta följdfrågor. 
Dessutom finns möjligheten att gå tillbaka och lyssna igenom intervjun. En 
förutsättning för att materialet sedan ska kunna transkriberas är naturligtvis att en 
bandupptagning sker, på grund av såväl tekniska som mänskliga misstag händer det 
dock att ingenting alls hamnar på bandet (Kvale, 1996, s.147-149). Efter intervju 
nummer tre, med kristdemokraten, upptäckte jag att inget ljud fanns på bandet. 
Misstaget bestod i att ha glömt byta batteri i micken för ljudupptagning, vilken 
användes för att ge bandupptagningen extra god ljudkvalitet. Misstaget rättades till i 
den mån det gick genom att jag i stort sett direkt skrev ned det jag kunde komma ihåg 
från intervjun. Tack vare ett mycket trevligt bemötande från intervjupersonen kunde 
det sedan kompletteras genom telefonsamtal och mailkorrenspondens.  
 
Ytterligare faktorer som kan påverka en intervjusituation är nervositet, personkemi 
och tidspress (Andersen, 1990, s.80-85; Lantz, 1993, s.138-145). Genom att försöka 
skapa ett öppet oc h avslappnat klimat där det har funnits tid för småprat och reflektion 
samt genom att hålla intervjun inom givna tidsramar har jag som intervjuare försökt 
att minimera den typen av faktorer.  
 

3. Diskursanalys som metod och teori  
Diskursanalys innehåller både teoretiska och metodiska inslag som är användbara för 
att analysera hur olika världsbilder eller ett visst begrepp framställs, i denna studie har 
främst de metodiska inslagen använts. Den teoretiska ansatsen kan dock anses vara 
inbyggd i studiens fokus att undersöka hur vårt sätt att betrakta världen och hur 
tilltron till olika former av kunskap utgör påverkansfaktorer i det politiska 
beslutsfattandet. Denna ansats har påverkat valet av empiriskt material.  
 
Diskursanalysen är inte entydig, tvärtom där ryms en mängd tvärvetenskapliga och 
multidisciplinära ansatser att använda inom både språkliga och samhällsvetenskapliga 
områden. Olika inriktningar har vuxit fram ur olika vetenskapliga skolor och därmed 
är också de studier som utförs inom diskursanalysen ofta förankrade i olika 
vetenskapsteoretiska föreställningar (Bergström och Boréus, 2002, s.21; Jørgensen 
och Philips, 1999, s.7). Gemensamt för diskursanalysen är dock att den bygger på en 
socialkonstruktivistisk grund, vilket innebär att vårt sätt att förstå och tala om vår 
omvärld har en aktiv betydelse för hur världen skapas och förändras (Gustavsson, 
2002, s.70-74; Jørgensen och Philips, 1999, s.11-15).  
 
3.1 Diskursanalys som metod 

Konsekvensen av ovanstående synsätt blir att vi aldrig kan nå verkligheten utanför 
eller bakom diskursen och därför är inte heller syftet med diskursanalys att försöka 
kartlägga vad människor egentligen menar när de säger si eller så. Diskursanalysens 
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syfte är istället att undersöka vilka mönster som finns och vilka sociala konsekvenser 
det får. Diskursanalysen utgör då studier av hur ”synen på” eller ”föreställningar om” 
någonting bidrar till att skapa den verklighet vi lever i. Det är ”självklarheterna” som 
studeras, det vill säga hur vissa utsagor blir accepterade som ”naturliga” och andra 
inte (Bergström, 2000, s.237; Jørgensen och Philips, 1999, s.7; 11-15; 28-29).   
 
Då forskaren ofta är en del av den diskurs som studeras kan det vara svårt att upptäcka 
vilka ”självklarheter” som diskursen rymmer. Ett sätt att förhålla sig på kan då vara 
att försöka främmandegöra sig för det som ska studeras. Enligt 
socialkonstruktivismen är dock all kunskap en representation av världen bland andra 
möjliga representationer, således kommer det angreppssätt som forskaren antar att 
bestämma vad forskaren ser och vilka resultat som ges. Enligt Jørgensen och Philips 
finns det alltid andra positioner varifrån verkligheten skulle ha sett annorlunda ut, 
men säger de, det innebär inte att all forskning är lika god. Det är därför oerhört 
viktigt att forskaren funderar över och försöker redovisa för hur han/hon står i 
förhållande till den diskurs som undersöks (Jørgensen och Philips, 1999, s.28-29).  
 
I detta arbete utgör kretsloppsanpassning av samhället en övergripande ram inom 
vilken den rådande kretsloppsdiskursens ”självklarheter” utforskas. Diskursanalys, 
ärendestudier och kvalitativa intervjuer har använts som metodredskap för att besvara 
studiens frågeställningar. Ärendestudier och intervjuer har använts för att samla in det 
empiriska materia let och diskursanalys för att bearbeta och analysera det insamlade 
materialet. Bearbetningen har skett utifrån de sex frågeställningar som inledningsvis 
presenterades under rubrik 1.2. Studien bygger således på ett empirinära angreppssätt 
där jag huvudsakligen har utgått från det empiriska materialet för att sedan finna 
teoriinriktningar som kan stödja och belysa det jag studerat (Alvesson och Sköldberg, 
1994, s.65-75). 
 
3.2 Diskursanalys som teori 

Som inledningsvis nämndes är diskursanalys både en teori och metod. I detta avsnitt 
sätts kretsloppsnämndens arbete i relation till diskursanalysens teoretiska ram.  
 
Denna studie är mer eller mindre inspirerad av tre diskursanalytiska riktningar som 
redogörs för i Jørgensen och Philips bok ”Diskursanalys som teor i och metod”. 
Gemensamt för de tre inriktningarna är att de vilar på två grundläggande filosofiska 
premisser. Den första är att verkligheten är en produkt av vårt sätt att se på världen, 
det är i sin tur präglat av den tid och kultur vi lever i. Den andra är att vårt handlande 
och sätt att tala om världen bidrar till att konstruera den verklighet vi lever i 
(Jørgensen och Philips, 1999, s.11-15). De olika inriktningarnas fokus skiljer sig dock 
åt, en analyserar människors vardagsdiskurser medan en annan intresserar sig för de 
övergripande diskurser som finns i samhället. Vidare skiljer sig uppfattningen om 
diskursens ”räckvidd” åt, två av inriktningarna anser mer eller mindre att diskurserna 
formar det sociala fullt ut, medan den tredje menar att diskurserna  formas av andra 
sociala aspekter. Jørgensen och Philips betonar dock att det inte finns en klar 
avgränsning mellan de tre inriktningar (ibid.1999, s. 9). 

”... det finns många diskursanalytiker som går på tvärs, och det finns många teoretiska 
överväganden och metodiska redskap som inte uteslutande kan hänföras till ett angreppssätt.” 

Kretsloppsnämndens försök att skapa en hållbar avfallshantering kan ses som ett 
utslag av dagens rådande hållbarhetsdiskurs, där kretsloppsanpassning i form av ökad 
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avfallssortering ses som nödvändig för att på sikt begränsa resursuttagen i samhället 
(NV Rapport 5177). Samtidigt är avfallshantering något som griper in och påverkar 
människors sociala vardag. Utifrån detta perspektiv pendlar studiens diskursanalytiska 
fokus mellan abstrakta storheter såsom hållbar utveckling och människors 
vardagsdiskurser i form av exempelvis sopsortering.  
 
Utifrån ett diskursteoretiskt synsätt är begreppet hållbar utveckling en så kallad 
nodalpunkt3 till vilken andra begrepp såsom kretsloppssamhälle och ekologisk 
bärkraft kan relateras. Hållbar utveckling är också en flytande signifikant 4 vilket 
innebär att olika diskurser kämpar om att definiera dess betydelse (Jørgensen och 
Philips, 1999, s.32-36). Så hävdar till exempel vissa att ekonomisk tillväxt är en 
förutsättning för att nå en hållbar utveckling, medan andra menar att vår 
levnadsstandard måste sänkas för att en hållbar utveckling ska nås (Hermele, 1995, 
s.47-66).  
 
Hållbarhetsbegreppet rymmer tre dimensioner, en social, en ekonomisk och en 
ekologisk. Prioriteringen dem emellan skiljer sig beroende på var i världen man 
befinner sig, i Sverige framträder arbetet med den ekologiska dimensionen allra 
tydligast. Till denna dimension kan begreppen kretsloppssamhälle och 
kretsloppsanpassning knytas. Enligt kretsloppsdelegationen (Rapport 1997:14) har vi 
en kretsloppsanpassad utveckling när: 

”...samhällets hantering av materialflöden och andra resurser, som exempelvis mark, är sådana 
att naturens kretslopp kan absorbera restprodukterna och förnya resurserna för kommande 
generationer.” 

Citatet visar att kretsloppsanpassning framförallt handlar om att sluta och minska 
samhällets material- och energiflöden, vilket också ärendestudier och intervjuer pekar 
på. Nämndens uppfattning av vad kretsloppsanpassning och kretsloppssamhälle 
innebär överensstämmer väl med den nationella kretsloppsdiskursen. Vilket inte är 
särskilt uppseendeväckande då kretsloppsdelegationens rapport har utgjort ram för 
Göteborgs avfallsplan 1998-2001 (Antoni et al. 1998, s.5). Skillnader i synsätt uppstår 
först, på såväl nationell som nämndenivå, när beslut ska fattas om hur 
kretsloppsanpassning bäst görs. I denna studie visar det sig i att skilda 
avloppslösningar förespråkas som medel för att nå ett kretsloppsanpassat Göteborg.  
 
För att fördjupa förståelsen av studiens resultat och förstå vad politikernas 
åsiktsskillnader bottnar i används, i kapitel fem, olika teoretiska begrepp. De 
teoretiska begrepp som berörs är världsbilder, riskuppfattningar, 
systemavgränsningar, värderingsramar, systemens förmåga att kommunicera och 
betydelsen av det självupplevda. Vidare visas på en kunskapsmodell över hållbar 
stadsutveckling (Maintetra) som kan användas för att relatera politiska argument till 
olika kunskapsområden. Men innan vi dyker ner bland de teoretiska begreppen följer 
kapitel fyra, i vilket studiens empiriska material redovisas och analyseras utifrån de 
sex frågeställningar som inledningsvis nämndes (se rubrik 1.2).  

                                                 
3 Begreppet nodalpunkt lånar Jørgensen och Philips från de politiska teoretikerna Ernesto Laclaus och 
Chantal Mouffes arbete Hegemony and Socialist Strategy (1985).  
4 Begreppet flytande signifikant hämtar Jørgensen och Philips från Ernesto Laclaus arbeten New 
Reflections on the Revolution of Our Time (1990) och Power and representation (1993) i M. Poster 
(red.) Theory and Contemporary Culture. 



 14 

4. Presentation och analys av empiriskt material 
I detta kapitel presenteras och analyseras studiens empiriska material. Utifrån studiens 
frågeställningar har kapitlet strukturerats i fem övergripande avsnitt. I avsnitt 4.1 
behandlas studiens första frågeställning och en bakgrund till ärendena ges. I avsnitt 
4.2  redogörs för de politiska argument som används och vad de baseras på, det vill 
säga studiens  andra och tredje frågeställning avhandlas. I avsnitt 4.3  redovisas den 
fjärde frågeställningen och därmed presenteras nämndens syn på kretslopp. Avsnitt 4.4 
behandlar den femte frågeställningen om nämndens syn på hållbar utveckling. 
Slutligen, i avsnitt 4.5 tas den sista frågeställningen om tekniktro upp. Vidare avslutas 
avsnitten 4.2, 4.3 och 4.4 med några sammanfattande reflektioner.   
 
4.1 Beslutade lösningar och åtgärder 

Frågeställningen ”Vilka lösningar och åtgärder har kretsloppsnämnden beslutat att 
satsa på”? ligger till grund för detta avsnitt. Denna frågeställning är av mer deskriptiv 
art än studiens övriga frågeställningar. Tillsammans med ärendestudier har den främst 
använts för att ge en bild av hur kretsloppsnämnden och kretsloppskontoret har arbetat 
i ärenden gällande taxesättning och köksavfallskvarnar.  
 
Ett flertal policydokument antagna på såväl överstatlig som nationell och lokal nivå 
visar att det är viktigt att tillvara ta bioavfallet, dels på grund av dess näringsinnehåll 
och dels på grund av möjligheten att utvinna biogas (Antoni et al. 1998; Dir.1998:33; 
SFS 2001:512). Arbetet med att öka den biologiska återvinningen är således en fråga 
som hanteras av kommuner, departement och EU. Även om den rådande politiska 
uppfattningen är att vi bör omhänderta bioavfallet så att dess näringsämnen kan 
tillvaratas skiljer sig åsikterna om hur det bäst låter sig göras. Denna åsiktsskillnad 
kommer till uttryck i de två ärenden som följer nedan.  

4.1.1 Taxesättning för hushållens bioavfall 
Sedan 1997 har Göteborg en differentierad renhållningstaxa, den nya taxan infördes i 
samband med 1997 års källsorteringssatsning. Satsningen på ett källsorteringssystem 
påbörjades således av renhållningsstyrelsen redan innan kretsloppsnämndens 
bildande. Tankarna på ett källsorteringssystem och att bilda en kretsloppsnämnd växte 
dock fram tillsammans (intervjuer med miljöpartisten och kretsloppskontorets 
förvaltningschef).  
 
Genom att satsa på ett källsorteringssystem med tre olika sorteringsalternativ och 
differentierade taxor har kretsloppsnämnden velat påverka hushållen att agera mer 
kretsloppsanpassat antingen genom att de själva komposterar eller genom att de 
sorterar sitt avfall i en brännbar och en biologisk fraktion (Kretsloppsnämnden, 1998). 
Samtidigt har man genom att satsa på valfrihet mellan tre olika alternativ försökt att ta 
hänsyn till de skilda förutsättningar som råder i Göteborg i form av mycket blandad 
bebyggelse och en stor  andel flerfamiljshus. En annan anledning till systemets 
utformning är att nämnden och kontoret velat skapa en förändringstakt i 
systemomställningen som kommunen klarar av att hantera (intervjuer med 
miljöpartisten och kretsloppskontorets förvaltningschef).  
 
Prisdifferentieringen mellan de olika sorteringsalternativen har fått fler hushåll att 
välja billigare och mer miljövänliga tjänster, vilket ligger i linje med den ekonomiska 
styrning som finns i renhållningstaxan och som förstärkts av nämndens 
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informationsinsatser. Mellan åren 1998-2002 var det 20 % dyrare att lämna osorterat 
avfall mot att sortera i två fraktioner samt 26 % billigare att kompostera själv och 
enbart lämna en restfraktion jämfört med att sortera i tvåfraktioner 
(Kretsloppsnämnden, 2003). 
 
Då insamling och behandling av flera sorters avfall kostar mer än att hantera en enda 
fraktion med osorterat avfall har avfallshanteringen i Göteborg under åren 1999-2001 
kommit att kosta mer än vad taxeintäkterna ger. Åtgärder för att förbättra 
finansieringen har främst utgjorts av en ökad taxa samt försök att effektivisera 
avfallshanteringen (Kretsloppsnämnden 2001; 2002a). 

4.1.2 Köksavfallskvarnar (KAK) 
Anslutning av köksavfallskvarnar till det befintliga avloppssystemet har i Sverige 
diskuterats unde r en lång tid. År 1969 kom Naturvårdsverket ut med ett PM där det 
angavs att avfallskvarnar kunde tillåtas under vissa förutsättningar. Med tiden har 
dock Naturvårdsverkets uttalanden om avfallskvarnar blivit mer kritiska. 
Invändningarna har bland annat gällt att ledningsnäten inte är anpassade, en ökad risk 
för övergödning vid bräddning samt en ökad belastning på reningsverk. År 2000 lät 
dock Naturvårdsverket meddela att de nu vill se nya miljö - och resursanpassade 
helhetslösningar. Där det går att påvisa att miljöfunktionen hos ledningsnät och 
reningsverk bibehålls och att slammets näringsämnen kan tas tillvara kan 
Naturvårdsverket tänka sig att ompröva sin hållning (RVF Utveckling Rapport 01:10). 
Den nationella ambivalensen gentemot KAK avspeglas också i kretsloppsnämndens 
inställning till KAK.  
 
År 1992 inkom en motion till fullmäktige i Göteborg gällande installationer av 
köksavfallskvarnar, även dessförinnan hade renhållningsverket fått en förfrågan från 
ett bostadsbolag om att installera KAK. Frågan om ett eventuellt införande av 
köksavfallskvarnar i Göteborg var således aktuell även innan kretsloppsnämnden 
bildades (intervju med moderaten). Ansökningar om att få installera 
köksavfallskvarnar har diskuterats såväl i den dåvarande renhållningsstyrelsen s om i 
va-nämnden, men har där avvisats kategoriskt. I kretsloppsnämnden har frågan 
fortsatt att drivas på borgerligt initiativ, och i avfallsplanen för åren 1998-2001 finns 
frågan om köksavfallskvarnar med. Frågans ”vara eller icke-vara” var inte heller här 
given, utan punkten åkte in och ut ur avfallsplanen. Slutligen togs dock ett beslut om 
att KAK skulle prövas i ett område där det är svårt att samla in organiskt material. 
Mot bakgrund av detta tog kretsloppsnämnden under år 2000 initiativ till en utredning 
(samtal med kretsloppskontoret, 2003-03-17).  
 
I samarbete med MISTRA Urban Water har kretsloppsnämnden och va-nämnden med 
hjälp av en systemanalys velat klarlägga förutsättningarna för avfallskvarnar utifrån 
kretsloppsmässiga, tekniska, ekonomiska och sociala aspekter. Slutsatser från 
förstudien är att KAK ger lägre växthuseffekt och bättre energiutvinning än central 
kompostering, men samtidigt ger KAK en större övergödande påverkan och större 
tungmetallutsläpp till vatten. Vidare ökar mängden slam vilket för närvarande ger 
avsättningsproblem och försvårar fosforåtervinningen. Miljövinsterna och 
miljöeffekterna av ett storskaligt införande anses vara små i relation till samhällets 
totala påverkan. Vidare visar simuleringar att KAK i hushåll är relativt dyrt främst på 
grund av investeringskostnaden, samt att central kompostering är mer 
kostnadseffektiv (för storkök gäller dock det omvända). En annan begränsande faktor 
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är att kunskaperna om hushållens attityder och beteende är mycket små, dock visar 
undersökningar att flertalet hushåll är positiva där KAK har införts (RVF Utveckling 
Rapport 01:10). 
 
4.2 Resonemang, argument och kunskapsunderlag  

Som tidigare nämnts söker denna studie belysa hur vårt sätt att betrakta världen och 
hur tilltron till olika kunskapsformer utgör påverkansfaktorer i det politiska 
beslutsfattandet. Detta görs genom en fokusering på Göteborgs kretsloppsnämnd, dess 
beslutsunderlag och argumentation kring ärendena ”installation av köksavfallskvarnar 
anslutna till befintligt avloppssystem” samt ”taxesättning för hushållens bioavfall”.  
 
Underlag för att besvara studiens andra och tredje frågeställning, det vill säga ”Vilka 
resonemang och politiska argument har föregått tagna beslut”? samt ”Vilken typ av 
kunskap dominerar beslutsunderlaget och de resonemang som förts”? utgörs främst av 
intervjuer med kretsloppsnämndens politiker. Som nämndes i metodavsnittet består 
politikerna av dåvarande nämnds ordförande (mp) och vice ordförande (m), samt två 
ledamöter varav en tillhör oppositionen (kd) och den andra majoriteten (s). Politikerna 
kommer hädanefter att benämnas utifrån partitillhörighet. Även en intervju med 
kretsloppskontorets förvaltningschef har genomförts, men då syftet med denna skilde 
sig från övriga intervjuer (se rubrik 2.2.2) används den endast sporadiskt.  
 
I föregående avsnitt nämndes att den förstudie som gjorts för att klarlägga 
förutsättningarna för en försöksverksamhet med köksavfallskvarnar visar att ett 
införande innebär både vinster och risker för miljön. Som vi ska se i kommande 
avsnitt väljer ledamöterna i nämnden att antingen betona riskerna eller att framhålla 
vinsterna. Då förstudien utgick från en jämförelse mellan köksavfallskvarnar anslutna 
till befintligt avloppssystem och ett källsorteringssystem med central kompostering 
har också jag valt att bygga upp min studie kring dessa två system. 
 
Då politikernas resonemang och politiska argument för eller emot central 
kompostering respektive köksavfallskvarnar är intimt förknippat med deras tilltro till 
olika sorters kunskap avhandlas dessa två frågeställningar tillsammans.  

4.2.1 Politiska argument och kunskapsunderlag för och emot KAK 
Moderaten och kristdemokraten vill se ett omfattande införande av KAK och betonar 
att de inte tycker att det har gjorts någon reell satsning på KAK. De anser att 
kretsloppskontoret har en alltför försiktig hållningen gentemot KAK och menar att 
riskerna med KAK överdrivs. De tror till exempel inte att ledningsnätet är ett problem 
och hänvisar till de erfarenheter som Surahammars kommun5 har gjort. Vidare anser 
de att bräddningarna är marginella i sammanhanget, samt att bräddningen i sig är ett 
problem som KAK inte ska belastas för. Angående risken för en ökad övergödning i 
samband med bräddningar säger moderaten att: 

” ... det är peanuts [...] där har man gjort en höna av en fjäder. 90% av all bräddning sker i 
Ryaverken, då är de här partiklarna redan avskiljda.” 

                                                 
5 I Surahammars kommun används KAK som ett källsorteringsalternativ för hushållens bioavfall. I 
slutet av år 1998 hade ca 40 procent av de hushåll som är anslutna till det kommunala va-nätet 
installerat avfallskvarnar. Prognosen var då att andelen hushåll med köksavfallskvarnar kommer att 
närma sig 50 procent (Surahammars Kommunalteknik AB). 
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Moderatens och kristdemokratens resonemang bygger till stor del på erfarenheter från 
Surahammar kommun.  Så säger till exempel kristdemokraten: 

” Jag ser inte några problem med ett införande av KAK i större skala. Det har man gjort i 
Surahammar och där har det fungerat bra.” 

Intressant är här att i en sammanfattning från nämndens studiebesök i Surahammar 
står det att ledningsnäten i Göteborg skiljer sig från det i Surahammar på fler än ett 
sätt (Kretsloppsnämnden, 2000), men det är inget som respondenterna nämner. Inte 
heller ökade slammängder ses som ett problem så länge man får det godkänt som 
gödningsmedel, vilket man enligt moderaten idag får (även om det i mycket liten 
utsträckning läggs ut på åkermark). Moderaten hänvisar också till samtal med Peter 
Balmér, tidigare chef på Ryaverket6, som säger att Ryaverket har kapacitet att ta emot 
ökade slammängder. Kristdemokraten hänvisar i sin tur till samtal med moderaten.  
 
Dessutom, säger moderaten och kristdemokraten, har ökade slammängder som en 
följd av ett storskaligt införande av köksavfallskvarnar den positiva effekten att det 
medför en ökad biogasframställning. Även vid komposteringsanläggningar kan biogas 
utvinnas om resten rötas, men så sker inte vid komposteringsanläggningen i 
Marieholm 7 och, säger moderaten, det skulle krävas stora investeringar för att kunna 
göra det. Däremot, fortsätter han, utvinns redan idag biogas av det rötade slammet vid 
Ryaverket. 
 
Moderaten menar att systemet med KAK är den lösning som folk skulle vilja ha, bara 
de kände till det. Anledningen är att det är ett väldigt bekvämt system för användaren, 
vilket även kristdemokraten lyfter som en av de stora vinsterna med KAK.  

”...den stora vinsten med KAK är användarnas bekvämlighet.” 

Vidare säger moderaten att det behövs enkla system där folk kan bete sig 
miljömässigt riktigt utan att ha läst någon kemilinje, folk ska helt enkelt inte kunna 
misslyckas. Andra samhä llsvinster som framhålls är minskade utsläpp till luft i och 
med färre transporter. Så säger till exempel kristdemokraten: 

”En annan samhällsvinst är ett minskat transportarbete och därmed minskade utsläpp till 
luften.” 

Moderaten betonar att ett införande av KAK också innebär att kostnaderna för 
avfallshantering och transporter minskar.  

”... och inte minst vi kan minska transportkostnaderna. Vi kan minska 
avfallshanteringskostnaden, så det är ett billigt system.” 

Även socialdemokraten säger att de utslagsgivande faktorerna för att satsa på KAK 
under vissa förutsättningar (se stycket nedan) är att det är praktiskt för användarna 
samt de ekonomiska aspekterna.  
 
Miljöpartisten och socialdemokraten vill dock inte införa KAK i en större omfattning. 
De anser istället att KAK har en plats i källsorteringssystemet under vissa givna 
förutsättningar såsom ett anpassat avloppssystem och att kvarnen kan användas för att 
få till källsortering där det är svårt att få till sortering på ”vanligt” sätt. Miljöpartisten 
säger: 

                                                 
6 Göteborgs avloppsreningsverk. 
7 Göteborgs komposteringsanläggning. 
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”Jag tycker att det är mer intressant att prova (KAK) på de ställen där man inte skulle få till 
någon sortering alls om man inte hade haft det. Alltså man kan tänka sig äldre, handikappade, 
besvärliga fastigheter där man hade haft en fraktion istället, det är mer så jag ser på det 
alltså.” 

Miljöpartisten menar att den förstudie som gjordes stödjer denna inställning. Vidare 
säger miljöpartisten och socialdemokraten att nämnden vill ha en bra och säker grund 
att stå på innan KAK införs. Med säker grund menas här att ett par försöksprojekt 
genomförs och utvärderas innan nämnden går vidare. Även kristdemokraten anser att 
en försöksverksamhet är nödvändig innan nämnden fattar beslut om ett införande av 
KAK i Göteborg.  
 
Socialdemokraten och miljöpartisten betonar framförallt de risker som lyfts fram i 
förstudien såsom ej anpassade ledningsnät och risken för att bräddningar med KAK 
kopplade till nätet kommer att innebära en ökad risk för övergödning, framförallt 
lokalt. Socialdemokratens skepsis gentemot KAK bygger framförallt på att hon inte 
tycker att det har presenterats ett underlag som visar att det är möjligt att gå över till 
KAK i någon större skala samt att miljönämnden har påpekat riskerna med att införa 
KAK. Hennes tveksamhet bygger också på en intuitiv känsla av att det är fel, att 
köksavfallskvarnar känns ungefär som att slänga sopor i toaletten.  
 
Vidare anser miljöpartisten och socialdemokraten att bioavfallet och avloppsslammet 
bör hållas åtskilt. Motiveringarna bygger antingen på att kompostfraktionen får en 
sämre kvalitet om det blandas med avloppsslammet (på grund av slammets höga 
tungmetallhalter) eller på att vi har sämre kontroll på hushållens bioavfall. 
Socialdemokraten betonar vikten av människors förtroende för att få ut exempelvis 
slam på åkerjord och säger att det här med vad folk anser vara farligt respektive inte 
farligt är en svår fråga.  
 
En första reflektion här är att moderaten främst lyfter fram de ekonomiska aspekterna 
medan kristdemokraten betonar transporternas utsläpp till luft. Socialdemokratens 
tveksamhet gentemot avfallskvarnar baseras på en blandning av att beslutsunderlaget 
anses otillräckligt (försiktighetsprincipen), tilltro till miljönämndens uttalanden 
(expertkunskap) och intuitiva känslor av att det känns fel att spola ner soporna i 
slasken. Även de flesta av miljöpartistens argument emot köksavfallskvarnar baseras 
på försiktighetsprincipen.  
 
En annan reflektion som kan göras är att de respondenter som redan från början är 
positivt inställda till KAK hänvisar till redan gjorda erfarenheter (positiva sådana) 
från andra kommuner. Medan de respondenter som är tveksamma till att installera 
KAK i betydligt högre grad betonar försiktighetsprincipen och är mer angelägna om 
att skaffa sig egna erfarenheter genom en försöksverksamhet. Dessa respondenter 
pratar också mycket om systemförändringar i samband med KAK, och att försiktighet 
bör iakttas när större förändringar genomförs. Vidare kan här sägas att 
respondenternas åsiktsskillnader inte består i om en försöksverksamhet ska bedr ivas 
eller ej. Nämnden är i stort överens om att det behövs en försöksverksamhet innan 
köksavfallskvarnar installeras i Göteborg, det respondenterna är oense om är i vilken 
skala försöksverksamheten bör bedrivas och vad som är dess slutgiltiga mål. KAK 
förespråkarna ser ett omfattande införande som verksamhetens slutmål medan 
”motståndarna” ser KAK som ett komplement till nuvarande källsorteringssystem.  
  



 19 

När det kommer till den förstudien som gjordes väljer respondenterna att lita till den 
information som stödjer deras argument. Detta görs genom att de negativa aspekter 
som lyfts fram för de olika alternativen ses som marginella av alternativets 
förespråkare. Ett annat exempel som kan illustrera människors förmåga att se det man 
vill se är inställningen till det kommande kompostdirektivet8. Direktivet innehåller 
förslag om att förbjuda anslutning av KAK till befintligt avloppssystem, dels på grund 
av smittorisker som en följd av ”galna ko-sjukan” och dels på grund av att man inte 
vill se ökade slammängder (Kretsloppsnämnden, 2002b). Direktivet kan således ses 
som en anledning att avvakta med en försöksverksverksamhet, men det kan också om 
man så vill tas som en ursäkt för att skjuta upp det hela.  
 
Ytterligare en reflektion är att flertalet politiker i något sammanhang refererar till 
Chalmers utan att hänvisa till vilken institution eller till vem som har sagt vad. Detta 
är ett vanligt förekommande fenomen i samhället. Chalmers tekniska högskola består 
av ett flertal institutioner, vilka inte alltid är av samma uppfattning. Därmed kan 
förespråkare för olika lösningar ofta finna stöd för sina påståenden även då deras 
påståenden är motstridiga sinsemellan.  

4.2.2 Politiska argument och kunskapsunderlag för och emot central 
kompostering 
Moderaten säger att när beslutet togs om central kompostering var det mycket oklart 
vad detta system skulle komma att kosta kommunen och kommuninnevånarna, det var 
också uppenbart att systemet skulle komma att medföra ökade transporter. Detta 
innebar att han ville avvakta med att införa central kompostering. Kristdemokraten 
satt ej som ledamot när beslut om komposteringsanläggningen i Marieholm fattades, 
men säger att: 

”Däremot hade jag säker intagit en avvaktande hållning [...] med tanke på andra möjliga 
alternativ inte minst KAK.” 

Både moderaten och kristdemokraten anser att kompostering är ett bra alternativ för 
det enskilda hushållet men att centralkompostering har flera nackdelar. Dels är 
kompostering en svår process, men framförallt används en massa transporter för att 
frakta bioavfallet. Socialdemokraten anser att det är en alldeles för stor fokus på 
transporter när det gäller systemet med central kompostering, och menar att dessa 
transporter är relativt små i jämförelse med andra transportsammanhang. Vilket, 
betonar hon, innebär inte att man inte ska jobba med att effektivisera och minimera 
transporterna.  

”Det som samhället tillhandahåller i form av transporter här tycker jag egentligen är ganska 
lite i sammanhanget, sen förhindrar inte det att man ska titta på att effektivisera 
transporterna...” 

Moderaten menar att systemet med central kompostering har kostat alldeles för 
mycket och socialdemokraten säger att det har riktats kritik mot att systemet med 
central kompostering inte är försvarbart ekonomiskt. I intervjun framgår inte om 
socialdemokraten instämmer i denna kritik  
 

                                                 
8 Kompostdirektivet är än så länge inte mer än ett arbetsdokument (Biological Treatment of Biowaste, 
second draft). Under året kommer troligtvis arbetet med direktivet att intensifieras då Naturvårdsverket 
planerar att lägga ett förslag år 2004. (Uppgift enligt Ola Palm, forskningsledare på JTI, Institutet för 
jordbruks - och miljöteknik). 
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Däremot menar både socialdemokraten och moderaten att ju fler människor som är 
anslutna till en kompost desto sämre kompostmaterial får man. Samtidigt säger 
socialdemokraten är systemet med central komposter ing ett bra alternativ därför att 
det tar tid att förändra människors beteenden och därför är viktigt att alla får samma 
service oavsett var de bor.  

”Och människor som gör detta (källsorterar) de vill ju, jag menar det är svårt att få någon att 
förstå att bara för att du bor där och där så ska du inte sortera, men du som bor där kan göra 
det. Därför känner jag att det finns en vits i […] att man tillhandahåller samma service för 
människor oavsett var de bor någonstans, därför att det tar  sådan tid att förändra människors 
attityder och beteenden.” 

Resonemanget ju fler människor som är anslutna desto sämre slutprodukt gäller enligt 
moderaten inte för köksavfallskvarnen eftersom den är en bra sorterare och det som 
inte bör malas ner fastnar i kvarnen.  
 
Utifrån intervjuerna tolkar jag det som att problemen vid Göteborgs 
komposteringsanläggning i Marieholm9 i stort inte har påverkat politikernas syn på 
central kompostering. Är man av den åsikten att central kompostering är ett bra 
alternativ menar man att det är olyckligt att det blev som det blev. Eftersom det finns 
anläggningar som fungerar är det inte fel på själva systemet med central 
kompostering, man har bara inte lyckats här. Var man däremot negativ till central 
kompostering redan innan så har problemen stärkt ens negativa uppfattning. Däremot 
socialdemokraten som har en kluven inställning till central kompostering säger att 
problemen vid Marieholm har fått henne att reflektera mer över själva systemet. 
Samtidigt menar hon att det är för tidigt att backa från den här typen av lösningar för 
då riskerar man att slå sönder det tänkande som människor har. Socialdemokraten 
förespråkar en försiktighet när det gäller systemförändringar ofta med hänvisning till 
människors beteende och vanor. 

4.2.3 Pedagogiska argument för och emot central kompostering respektive 
KAK 
Flertalet politiker anser att det är ungefär samma sorteringsprincip för både kompost 
och KAK, däremot ser de annorlunda på så kallade överspridningseffekter och de 
båda alternativens effekt här. Med överspridningseffekt menas att människor blir mer 
miljömedvetna rent generellt genom att exempelvis sortera sina sopor. Den 
pedagogiska effekten är ett argument som ofta framhålls för att källsortera avfall.  
 
Miljöpartisten och socialdemokraten tror att källsortering har överspridningseffekter. 
De säger att människor nog funderar mer på vad de köper om de tvingas att sortera det 
och inte bara slänger det i en hög. Samtidigt tror de att effekten blir mindre med KAK 
än med central kompostering för med en kvarn syns inte resten, den försvinner direkt. 
Vidare tror socialdemokraten att det är större risk att fel saker slängs i en kvarn.  

”… du gör dig av med det (avfallet) på ett sådant sätt att ingen ser varifrån det kommer. Du kan 
slarva lite, du kan köra ner vad som helst utan att någon kanske kommer på dig, för det finns 
inget kvar, liksom.” 

                                                 
9 Göteborgs komposteringsanläggning har dragits med problem sedan starten år 1997, bland annat har 
ett stort antal klagomål på luktolägenheter från anläggningen lämnats. Vid årsskiftet 2002/2003 
kvarstod fortfarande en del problem (Kretsloppsnämnden, 2002a). 
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Moderaten är av helt motsatt åsikt och menar att det är större risk för felsortering med 
central kompostering än med KAK, då ingen ser vad som stoppas i den ”bruna 
påsen”.  

”… skillnaden är där (med KAK) att det är direkt sortering vid källan, du lägger inte in avfallet 
i en påse, och kanske lägger in annat i påsen (som inte ska vara där), för den (påsen) tillsluter 
du.” 

Felsorteringsargumentet kan således användas både för och emot de två alternativen, 
är inställningen till KAK positiv anses kvarnen leda till ”bäst” sortering, är man 
däremot tveksam till KAK antas bäst sortering nås med ”bruna påsar”.  
 
KAK:s förespråkare tror varken att KAK eller central kompostering har 
överspridningseffekter. Moderaten tror på överspridningseffekter när det gäller annan 
sorts sortering som till exempel papper och glas. Kristdemokraten utgår från sig själv 
och säger att han inte kör mindre bil eller handlar mer miljövänligt just på grund av att 
han sorterar sina sopor.  
 
En intressant fråga utifrån ovanstående resonemang  är om det kan sägas råda ett 
samband mellan att de två respondenter som är mest positiva till central kompostering 
också är de som tror på överspridningseffekter när det gäller sortering av bioavfall.  

4.2.4 Politiska argument och kunskapsunderlag för en differentierad taxa 
Som inledningsvis nämndes är satsningen på ett källsorteringssystem med tre olika 
sorteringsalternativ och differentierade taxor ett försök att påverka hushållen att agera 
mer kretsloppsanpassat, antingen genom att de komposterar själva eller genom att de 
sorterar sitt avfall i en brännbar och en biologisk fraktion. Att taxorna ska ha en 
beteendestyrande effekt är politikerna överens om, samt att subventioner na på sikt ska 
försvinna. Kristdemokraten och socialdemokraten säger att de tror att människor 
fortsätter att sortera även om differentieringen mellan alternativen minskar, för när 
människor har vant sig och blivit övertygade om sorteringens långsiktiga vinster vill 
de vara en del av detta. De skiljaktigheter som funnits i nämnden kring taxan har 
enligt moderaten och miljöpartisten inte handlat så mycket om kritik gentemot 
taxekonstruktionen som om taxeutvecklingens takt.  
 
Enligt nämnden och kontoret har beräkningar och ekonomiska kalkyler legat bakom 
uträkningar för hur mycket systemet kan hantera och vilken förändringstakt 
kommunen kan klara av. Förslag på differentiering mellan de olika 
sorteringsalternativen har lämnats av kretsloppskontoret och sedan har nämnden 
utgått från en känsla av vad som känns rimligt. Kretsloppskontoret säger att 
differentieringen är ett försök att fånga människors upplevelse av hur stor skillnaden 
behöver var för att de ska anse det vara värt att börja sortera sina sopor. 
 
Det har i nämnden inte förts några större resonemang kring om det är rättvist att låta 
de som lämnar blandat avfall subventionera den dyrare hanteringen av två fraktioner.  
Miljöpartisten säger att han tror att nämnden ansett att en taxedifferentiering är rättvis 
eftersom alla har möjlighet att ändra sitt beteende (vilket i och för sig inte alla har i 
praktiken). Vidare säger han att det: 

… är tillåtet enligt lagstiftningen (att subventionera ett alternativ med ett annat), så länge man 
inte gör någon vinst på totalvärdet.” 
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Socialdemokraten menar att kunden får vara beredd att betala för den bekvämlighet 
som det innebär att lämna ett blandat avfall. Moderaten säger att subventioneringen är 
tänkt att försvinna på sikt och då får alla betala vad deras sophantering kostar och 
därmed blir det rättvist.  

”Idag subventionerar man och då är det ju kanske inte riktigt rättvist, men folk har inte klagat 
på det.” 

Vidare tar politikerna upp en mängd aspekter på taxan där vad som är rättvist kan 
upplevas olika. Enligt kristdemokraten är den viktbaserade taxan som nu diskuteras 
ett försök att konstruera en mer rättvis taxa. Moderaten ser gärna en utveckling där det 
enda alternativet är att sortera. Kristdemokraten vill inte ha ett lagtvång, i alla fall inte 
till en början, men säger att det är en utveckling som han så småningom kanske kan 
tänka sig. I nuläget betonar han hellre vikten av information och utbildning.  
 
En första reflektion är att valfrihet verkar ha olika innebörd för politikerna. 
Valfriheten kan vara att kunna vä lja mellan att sortera eller inte sortera sina sopor 
eller så kan valfrihet vara att man måste sortera men att det finns flera 
sorteringsalternativ att välja mellan. När det gäller ett framtida sorteringstvång finns 
det redan idag stöd för detta från statsmaktens håll genom förbudet att lägga utsorterat 
brännbart avfall på deponi (SFS 2001:512). Till det kommer ett förbud om deponering 
av organiskt avfall, vilket avses träda ikraft år 2005 (SFS 2001:512). Intressant är att 
det är moderaten som lyfter fram lagtvång som en möjlighet vilket generellt inte 
ligger i linje med moderaternas valfrihetsideologi. Moderaten menar dock att det i och 
med lagen om förbud att deponera organiskt avfall inte finns någon valfrihet, lagen är 
en verklighet att ta hänsyn till.    
 
En annan reflektion är att blandat avfall idag bränns, det innebär att denna behandling 
inte uppfyller kraven på kretslopp. Om även denna fraktion ska uppfylla kraven på 
kretslopp så måste någon annan än de som lämnar avfallet sortera det, och det kostar. 
Hanteringen av blandat avfall skulle därmed bli betydligt dyrare än den för 
tvåfraktioner och en naturlig differentiering skulle uppstå mellan de olika 
sorteringsalternativen. En förutsättning för en sådan lösning är naturligtvis att det 
skapas möjlighe ter för alla att sortera sina sopor. En konsekvens av ett sådant system 
blir dessvärre kraftigt höjda taxor, men som socialdemokraten sa: 

”Man betalar ju miljöavgifter för så mycket annat, varför ska man inte kunna betala för det här 
(sitt avfall).” 

4.2.5 Sammanfattande reflektioner 
Innan vi går in på nästa frågeställning görs här några sammanfattande reflektioner.  
Nämnden är i stort överens om att en försöksverksamhet behövs innan 
köksavfallskvarnar installeras i Göteborg, det man är oense om är i vilken skala 
försöksverksamheten ska bedrivas och vad som är dess slutgiltiga mål. 
Respondenterna tillhörande oppositionen vill så småningom se ett brett införande av 
köksavfallskvarnar i Göteborg medan respondenterna tillhörande majoriteten menar 
att syftet med försöksverksamheten är att se om kvarnar kan användas där det är svårt 
att få till lokal eller central kompostering. 
 
Argumenten för köksavfallskvarnar består av en minskad miljöpåverkan i form av 
minskade utsläpp till luft från transporter, minskade avfalls- och hanteringskostnader, 
större brukarvänligheten, ökad energiutvinning i form av biogas samt minskad risk för 
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felsortering. Argumenten emot köksavfallskvarnar handlar om en ökad miljöpåverkan 
i form av ökade näringsutsläpp till våra vattendrag, ökade slammängder och 
svårigheter att tillvara ta bioavfallets näringsämnen, risker för det befintliga 
avloppssystemet samt minskade pedagogiska effekter i form av mindre 
överspridningseffekter och större risk för felsortering.  
 
Politikerna bygger sina argument på hänvisningar till framförallt referensobjekt 
(exempelvis Marieholm), upplevda studiebesök (exempelvis Surahammar) och 
erfarenheter från andra kommuner. Den forskning det hänvisas till är i stort sett 
uteslutande från Chalmers. Påfallande ofta hänvisar politikerna till samma 
referensobjekt, utredning eller forskning men de lyfter då det som stödjer deras egna 
åsikter. Det förefaller vara så att politikerna utgår från en intuitiv känsla och sedan 
klär denna med de stöd och argument de kan finna. Få hänvisningar görs till nationell 
politik och rikspolitiska visioner. Sammantaget kan det kopplas till att det som är 
självupplevt och nära har större påverkan på ens åsikter och handlingar än det som 
befinner sig långt bort och som man till exempel bara läst om. Utifrån de resonemang 
som här förts tolkar jag det som att politikerna är mer av kretsloppspraktiker än 
visionärer. 
 
4.3 Synen på kretslopp  

Då visionen om ett kretsloppssamhälle utgör grunden för kretsloppsnämndens arbete 
är det intressant att se vilken innebörd begreppet kretsloppssamhälle ges. Synen på 
kretslopp påverkar troligtvis också vilka specifika avfallslösningar som förespråkas. I 
detta avsnitt behandlas således frågeställningen nummer fyra, ”Vilken syn på 
kretslopp kan spåras i underlag och bland beslutsfattare?”. 
 
Vid ombildningen av renhållningsstyrelsen till kretsloppsnämnden fördes bland annat 
diskussioner om vilken innebörd begreppet kretslopp har och vad det innebär att 
kretsloppsanpassa. Begreppet hållbar utveckling ansågs innebegripa ett flertal 
politiska områden såsom ekonomi och fördelningspolitik medan begreppet kretslopp 
och kretsloppsanpassning ansågs handla om att inte förgifta naturen och att anpassa 
uttagen av naturresurser (Miljöpolitiska delegationen, 1996, s.1).  

”Kretsloppsarbetet handlar därmed praktiskt om avgifta material och att ta till vara näring och 
annat material så att detta inte hamnar fel (i miljöskadliga koncentrationer) eller innebär att 
nytt material behöver tas ur jordskorpan, där detta hade kunnat undvikas.” 

Vid dessa överläggningar konstaterades också att de kommunaltekniska systemen 
med avseende på avfall och avlopp har en avgörande roll i kommunernas 
kretsloppsarbete. Kretsloppsnämndens uppgift skulle således vara att ansvara för och 
utveckla system som innebä r en kretsloppsanpassning av kommunens 
materialströmmar (Miljöpolitiska delegationen, 1996, s.2). 

”I detta ingår ett uttalat ansvar att verka för miljömässigt och ekonomiskt effektiva lösningar, 
där en återföring av materia, näringsämnen etc. har hög prior itet.” 

Från detta perspektiv är det naturligt att nämndens kretsloppsarbete handlar om 
naturresurshållning, men utifrån partiernas budgetbeskrivningar går det också att 
uttolka att kretsloppsfrågorna är en viktig förutsättning för det aktiva 
medborgarskapet (Kretsloppsnämnden, 1999). I nämndens ansvarsområde ingår också 
att informera och utbilda göteborgarna till (exempelvis Kretsloppsnämnden, 2002a): 

”... att bli medvetna och kunniga aktörer och medverkare i förverkligandet av 
kretsloppsanpassningen av Göt eborg.” 
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Kretsloppsarbete handlar således inte bara om naturresurshållning det kan också bidra 
till att öka medborgarnas samhällsengagemang.  
 
Vid intervjuer med fyra av nämndens ledamöter framkommer det att flertalet av dem 
ser kretsloppsanpassning som en process och kretsloppssamhälle som en målvision. 
En av dem, kristdemokraten, säger dock att mycket har gjorts och därför kan man 
påstå att vi redan nu är i ett kretsloppssamhälle, även om det finns mycket mer att 
göra. Därmed ser han kretsloppssamhället som en process och kretsloppsanpassning 
som det vi gör för att åstadkomma ett kretsloppssamhälle. Vidare säger han att vi har 
tiden på oss att åstadkomma ett mer miljövänligt samhälle, även om vi nog inte 
kommer att uppnå ett hundraprocentigt kretsloppssamhälle någonsin. 
Socialdemokraten säger att även om vi har gjort en del finns det många kretslopp som 
inte fungerar så bra eller där man precis bara har börjat, och här anser hon att det 
biologiska eller komposterbara materialet befinner sig.  
 
Med kretsloppsanpassning menar miljöpartisten att så många kretslopp som möjligt 
bör slutas och att så mycket som möjligt bör återvinnas. Socialdemokraten säger att 
grundbegreppet kretslopp känns väldigt positivt och att det är viktigt att vi jobbar med 
kretslopp när de t gäller: 

”… de flöden som är naturliga, som vi använder och som vi känner att vi behöver använda och 
där man inte ser att man kan ersätta det med något annat.” 

Detta överrensstämmer väl med det som inledningsvis sades ligga i 
kretsloppsbegreppet (se kapitels första citat). Men, säger socialdemokraten, det måste 
också finnas en rimlighet i det vi gör. Kretslopp får inte bli till någon sorts 
självändamål, där man ser mer till själva kretsloppet än till syftet med det. Det finns, 
fortsätter hon, en risk: 

”… att man fokuserar så mycket på själva insamlingssystemet och sånt där så att man tappar 
lite grann den här känslan för hur det ska komma in ett större sammanhang.” 

Även moderaten och kristdemokraten betonar att det måste finnas en rimlighet och 
rationalitet i det vi gör. Socialdemokraten påpekar också att det finns en risk att det 
blir för stor fokus på att recirkulera flödena och att vikten av att också minska 
strömmarna glöms bort. 
 
Både beslutsunderlag (exempelvis Kretsloppsnämnden 2002b) och intervjuer visar att 
nämndens politiker är överens om att det biologiska avfallet i första hand bör 
omhändertas så att näringen kan återföras till produktiv åkermark, men utan risk för 
hälsa eller miljö. I andra hand kan det nyttiggöras på annat sätt där konstgödsel 
ersätts. Framställning av biogas är en annat viktigt användningsområde för 
bioavfallet, vilket kan ske med hjälp av såväl vissa komposteringsanläggningar som 
system med KAK. Idag går huvuddelen av slammet till framställning av jord som 
sedan används som ytskikt, ungefär detsamma gäller för det bioavfall som efter 
central kompostering i Marieholm används som yttäckning. Ur aspekten återföring av 
näring är metoderna i dagsläget jämförbara (Kretsloppsnämnden, 2002b). 
 
Enligt miljöpartisten och moderaten är förbränning av bioavfall en mycket dålig 
lösning. Moderaten säger att om man börjar förbränna slam och gödsel då har man 
totalt misslyckats. 

”… hamnar man i den situationen så kan man klappa ihop jordbruket.” 
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Miljöpartisten säger att förbränning ska användas till sådant som brinner bra. Vad 
sådant som brinner bra inbegriper skiljer sig åt mellan politikerna. Miljöpartisten intar 
den mest restriktiva hållningen till förbränning då han förespråkar att så mycket som 
möjligt ska återvinnas i ett kretslopp. Övriga politiker förespråkar återvinning inom 
”rimliga” gränser, vilket kan innebära att de anser att plast bäst tillvaratas genom 
förbränning med energiåtervinning. Vidare säger socialdemokraten och 
kristdemokraten att det finns ett gränsskikt där det kan tänkas vara okej att förbränna 
även bioavfall. Kristdemokraten refererar till en artikel som bygger på studier från 
Chalmers där förbränning med tillvaratagandet av näringen i askan förespråkas som 
det mest miljövänliga alternativet, och socialdemokraten hänvisar till att andra 
kommuner gör så. Jag tolkar det som att kristdemokraten och socialdemokraten i först 
hand förespråkar att det biologiska avfallet bör omhändertas så att näringen kan 
återföras till produktiv åkermark eller användas så att konstgödsel ersätts. Om 
förbränning skulle visa sig vara ett smidigare sätt att göra detta på så är de öppna för 
alternativa lösningar. 

4.3.1 Sammanfattande reflektioner 
I föreliggande stycke görs några sammanfattande reflektioner kring politikernas syn 
på kretslopp, reflektionerna knyter också tillbaka till tidigare avsnitt om argument för 
eller emot ett visst system. 
 
Respondenternas fokusering på naturresurshållning är helt naturligt en följd av syftet 
att bilda en nämnd med ansvar för kommunens materialströmmar. Beslutsunderlag 
och de politiska partiernas budgetbeskrivningar visar dock att kretsloppsarbetet har 
både ekonomiska och sociala dimensioner.  
 
När det gäller bioavfallets hantering är nämndens politiker överens om att det i ett 
kretsloppssamhälle bör omhändertas på ett sådant sätt att näringsämnena i första hand 
kan återföras till produktiv odlingsmark och i andra hand används så att annan 
användning av konstgödsel ersätts. Hur omhändertagandet bäst låter sig göras är dock 
nämnden oense om, vissa förespråkar ett omfattande system med köksavfallskvarnar 
andra föredrar ett system med central kompostering. Ur ett kretsloppsperspektiv 
handlar åsiktsskillnaderna i grund och botten om en tro på att systemen antingen ökar 
eller minskar möjligheterna att återföra näringen till produktiv jordbruksmark. Det 
handlar också om hur pass miljöeffektiva och ekonomiska systemen anses vara. 
Vidare handlar åsiktsskillnaderna om hur system uppfattas av brukarna och hur denna 
upplevelse påverkar brukarnas kretsloppsengagemang, det vill säga innebär systemet 
att brukarna blir bättre eller sämre på att sortera sitt avfall och rymmer systemet 
pedagogiska effekter i form av att brukarna blir mer miljömedvetna rent generellt.  
 
Avslutningsvis kan också sägas att nämnden rymmer åsiktsskillnade r om vilka 
material som är miljöeffektivt att återvinna. Miljöpartisten är mest positiv till systemet 
med central kompostering, och det är också han som förespråkar återvinning i så stor 
utsträckning som möjligt. Kanske finns det ett samband mellan synen på central 
kompostering och inställningen till vad som bör återvinnas?   
 
4.4 Resonemang kring hållbar utveckling 

Hållbar utveckling fick som begrepp ett globalt genomslag med Brundtlandrapporten 
”Our Common Future”, 1987. Begreppet rymmer tre hållbarhetsdimensioner, en 
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ekologisk, en ekonomisk och en social. Hållbar utveckling utgör grunden för det 
svenska kretsloppsarbetet.  
 
Hur ser kretsloppsnämnden på hållbar utveckling, är det samma sak som 
kretsloppsamhälle eller skiljer det sig åt? Har man i nämnden samma bild av vad det 
innebär och berörs det dagliga arbetet i form av enskilda ärenden av visionen om en 
hållbar utveckling? I detta avsnitt avhandlas den femte och näst sista frågeställningen, 
”Förs resonemang kring hållbar utveckling och vad innehåller dessa i så fall”?  
 
Miljöpartisten säger att vad han minns har det i nämnden inte förekommit någon 
detaljerad diskussion om begreppet hållbar utveckling, men att det har funnits med 
som ett avlägset mål när de har funderat på hur avfallsströmmarna ska hanteras. 
Vidare säger han:  

”… vad jag minns var det ingen som ifrågasatt målet, men däremot hävdade man att helt andra 
åtgärder ledde mot målet.” 

Socialdemokraten säger att nämndens första mandatperiod har handlat väldigt mycket 
om att hitta sin nya roll. 

”Man har försökt att gå från att vara den som utför, det vill säga den som hela tiden diskuterar 
tekniken, till att bli den som beställer och är bra på att beställa och bestämma vilken kvalitet 
man vill ha på produkterna och utförandet.” 

I detta med kvalitetsaspekten, menar hon, finns även hållbar utveckling med, dels i 
form av miljöhänsyn men också hur avfallssystemet fungerar för kunderna. Vidare 
säger hon att nämnden under sina första år inte har arbetat så mycket med de visionära 
frågorna då det varit mycket annat att göra, men att fler målbilder nog kommer att 
framträda i och med att kretsloppsnämnden under året 2003 ska ta beslut om en 
kretsloppsplan10.  
 
På frågan om vad politikerna lägger in i begreppet hållbar utveckling svarar 
miljöpartisten att det är ett jättebegrepp, men att: 

”... det handlar om att vi ska kunna fortsätta leva på den här jorden utan att hota dess existens. 
Och då handlar det ju om att vi inte plockar ut mer grejer ur jordskorpan och sprider omkring 
oss än vad naturen och vi själva tål. [ ...]  det handlar som jag ser det, framförallt om 
resursutnyttjandet. Därför att alla de resurser vi plockar upp från jordskorpan de ställer ju till 
problem efteråt, i form av koldioxid, i form av utspridningseffekter ...”   

Även för moderaten handlar hållbar utveckling främst om att inte slösa med våra 
tillgångar, att minimerar flödet av farliga ämnen och att nya material och produkter 
som tillverkas kan omhändertas på ett bra och effektivt sätt.  

” Hållbar utveckling kan vara att du minimerar flödet av farliga ämnen och drar bort det ur 
kretsloppet. Det är en hållbar utveckling för mig, att de material och nya produkter som du gör, 
att du kan ta hand om det på ett bra och effektivt sätt. Det är hållbar utveckling, att du inte 
slösar med de tillgångar s om vi har.”   

Respondenternas svar handlar framförallt om naturresurshushållning och den 
ekologiska dimensionen (vilket i och för sig inte är konstigt med tanke på 

                                                 
10 År 2003 ersätter kretsloppsplanen tidigare avfallsplan. Vid nyåret 200 0 övergick ansvaret för 
strategisk planering på va-sidan till kretsloppsnämnden och därmed ökade förutsättningarna för en 
integrerad planering för flödena av vatten, material och restprodukter i Göteborg. Begreppet 
Kretsloppsplan har enligt nämnden valts f ör att tydliggöra dess ambition att utgå från samband mellan 
vatten, avlopp och avfall.   
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kretsloppsnämndens arbetsuppgifter). I kristdemokratens svar träder däremot hållbar 
utvecklings alla tre dimensioner fram. 

” Med hållbar [...] utveckling menar jag en utveckling och anpassning inom samhällets alla 
verksamhetsområden – både socialt, medicinskt och ekonomiskt – som så långt det är möjligt 
värnar och skyddar oss människor, vår miljö och allt levande i naturen från i vid bemärkelse 
skadlig påverkan i någon form.”   

På frågan om nämnden har gjort någon skillnad på begreppen ekologisk bärkraft och 
hållbar utveckling svarar miljöpartisten att han inte kan minnas att nämnden har haft 
några ”djuplodade diskussioner” kring eventuella skillnader mellan dessa begrepp.  

”... vi var nog mer fast i det här hur göra. Hur många procent hit och hur många procent dit, 
och hur får vi till här och hur lång tid ska det ta, och sådana grejer.”   

Samtidigt säger han att ordens betydelse glider över åren. Inte heller socialdemokraten 
eller kristdemokraten gör någon skillnad mellan dessa två begrepp, socialdemokraten 
menar att orden i stort är utbytbara och att det mer har att göra med vilka ord som 
finns i omlopp vid en viss tidpunkt. Moderaten däremot menar att begreppet 
ekologisk bärkraft sammankopplar ekologi och ekonomi såtillvida att ekologisk 
bärkraft handlar om att de kostnader som uppstår för olika åtgärder kan motiveras 
med de miljövinster som blir resultatet. Hållbar utveckling ser han mer som en vision 
att sträva mot. 

4.4.1 Sammanfattande reflektioner 
Nämndens målbild är outtalad och diskussionerna som förs råder främst om vilka 
medel som ska användas för att förverkliga ett kretsloppsanpassat samhä lle. 
Respondenterna gör heller ingen tydlig åtskillnad mellan hållbar utveckling och 
kretsloppssamhälle, snarare tolkar jag respondenternas resonemang som att de anser 
att när vi har ett kretsloppssamhälle då har vi också en hållbar utveckling. I flertalet av 
respondenternas resonemang om hållbar utveckling framträder främst den ekologiska 
dimensionen. Den sociala dimensionen skymtar i resonemanget om att 
hållbarhetsbegreppet ryms i nämndens kvalitetsarbete, där såväl miljöhänsyn som 
kundservice ingår. Att detta begrepp består av mer än den ekologiska dimensionen 
framgår dock tydligt och klart i kristdemokratens bild av en hållbar utveckling.   
 
4.5 Tekniktro  

Kommande avsnitt utgår från den sjätte och sista frågeställningen, ”Vilken typ av 
tekniktro framträder i dokument och diskussion?”. Detta avsnitt har en mer 
sammanfattande karaktär än tidigare avsnitt. 
 
Politikernas argument för eller emot köksavfallskvarnar respektive central 
kompostering vilar, som tidigare nämnts, i mångt och mycket på hänvisningar till 
olika referensanläggningar, studiebesök och andra kommuners erfarenheter. Så 
hänvisar till exempel miljöpartisten till att det finns fullt fungerande 
kompostanläggningar på andra ställen medan moderaten och kristdemokraten i 
huvudsak refererar till gjorda erfarenheter i Surahammar. Socialdemokraten däremot, 
som är tveksam till systemet med central kompostering, säger att: 

”... jag har en känsla av att det generellt är lite svårt med den här biologiska behandlingen i 
dagsläget, att man inte riktigt har hittat det rätta sättet att få det här att fungerar...”   
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Samtidigt som hon vid ett par tillfällen nämner att tekniken inte kommit tillräckligt 
långt eller att den inte fungerar riktigt bra, säger hon att tekniken egentligen inte är ett 
problem, utan att det snarare handlar om kostnader. 

”... jag har ju sett sådana (centrala kompostanläggningar) som fungerar tekniskt, så det kan 
inte vara ett problem egentligen. Sen kan man ju diskutera vad det kostar.”   

Socialdemokratens skepsis gentemot större system, vilken gäller både central 
kompostering och ett system med KAK, beror mer på den mänskliga faktorn än 
tekniska brister. 

”Men det som jag kan känna mig mer tveksam till det kan vara att verkligen få människor att 
sortera på ett bra sätt så att man får en bra kvalitet ...” 

Med bra kvalitet avses här en slutprodukt som är tillräckligt ren för att människor ska 
ha förtroende för den. Samtidigt säger hon att det här med vad som uppfattas som 
farligt är en knepig fråga där människors upplevelse av vad som är farligt respektive 
inte farligt inte alltid bygger på sakliga grunder.   
 
Min uppfattning är att nämnden har en stor tilltro till tekniska lösningar och de risker 
som politikerna tar upp och åberopar som argument för eller emot central 
kompostering respektive köksavfallskvarnar handlar mer om riskuppfattningar och 
vilka systemavgränsningar som görs än om misstro gentemot tekniken. Vissa av 
politikerna lyfter fram riskerna för en del av det nuvarande systemet, andra pratar om 
risker utifrån en annan systemavgränsning, alla nämner risker för naturen (även om 
olika risker framhävs) och somliga tar upp risker för det ekonomiska systemet. 
Som tidigare nämnts pratar miljöpartisten och socialdemokraten mycket om 
systemförändringar i samband med ett införande av köksavfallskvarnar, vilket kan 
tolkas som en rädsla för att bygga in sig i dyra och svårföränderliga system. Risker 
som ett införande av köksavfallskvarnar skulle kunna innebära för det befintliga 
avloppssystemet är svavelvätebildning och igensättningar i ledningsnätet. Andra 
risker som tas upp är ökade slammängder och den problematik som redan idag finns i 
att få avsättning för slammet samt att en hopblandning av bioavfall och avloppsslam 
leder till en sämre kvalitet på slutprodukten. Ytterligare en risk som framhålls är att 
bräddningar med köksavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet medför en ökad 
risk för övergödning, framförallt lokalt. Dessa respondenter lyfter främst fram de 
lokala effekterna, såväl när det gäller avloppssystemet som miljöpåverkan.   
 
Moderaten och kristdemokraten ser ovanstående risker som marginella, de betonar 
istället de fördelar som ett införande av köksavfallskvarnar skulle medföra i form av 
minskade transporter och därmed minskade utsläpp till luften. Det kan tolkas som att 
respondenterna ser mer till systemets globala påverkan i form av minskade 
växthusgaser än till dess lokala effekt i form av en ökad övergödning. En annan fördel 
som lyfts fram av moderaten är de ekonomiska vinster som ett införande av 
köksavfallskvarnar skulle innebä ra i form av minskade kostnader för transporter och 
avfallshantering. Den förstudie som gjorts pekar dock åt ett helt annat håll då den 
menar att systemkostnaden för hushåll med köksavfallskvarnar blir högre än den för 
hushåll med central kompostering (RVF Utveckling Rapport 01:10). Hur kommer det 
sig då att respondenten och förstudien kommer till helt olika slutsatser? Det har att 
göra med hur systemgränserna sätts, respondenten definierar bort den 
systemkomponent som det enskilda hushållets kostnad utgör eftersom han anser att 
kunden själv får stå för kvarnens installationskostnad. I förstudien antas däremot att 
kommunen ska stå för den kostnaden. Även om kommunen inte står för denna 
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kostnad menar kretsloppskontoret att när kostnaderna för ett system räknas ut så 
måste alla de systemkomponenter som är nödvändiga för systems funktion tas med i 
beräkningen, oavsett om finansieringen kommer från annat håll än kommunen. 
Moderatens argument att det blir billigare med ett system med kvarnar gäller alltså för 
kommunen och inte den enskilde kommuninnevånaren, ur kundperspektivet blir det 
istället något dyrare.  
 
Även socialdemokraten menade att en av de faktorer som har varit utslagsgivande för 
att nämnden ska vilja testa köksavfallskvarnar är de ekonomiska aspekterna, innebär 
det att hon gör samma systemavgränsningar som moderaten?  
 
Den andra faktorn som socialdemokraten lyfte som utslagsgivande för nämndens 
beslut att testa köksavfallskvarnar i ett försöksområde är användarnas bekvämlighet 
och där är politikerna eniga, köksavfallskvarnar är ett bekvämt system. Det innebär 
dock inte att nämnden är eniga i att kvarnen leder till bättre sorteringseffekt och 
därmed en bättre slutprodukt, tvärtom här går meningarna tydligt isär.  
 

5. Diskussion utifrån teoretiska överväganden  
I kapitel 4 redovisades och analyserades det empiriska materialet. I föreliggande 
kapitel ställs den genererade empirin mot olika teoretiska begrepp som kan bidra till 
att belysa studiens resultat. I studien används ett flertal teoriinriktningar, dä rför 
beskrivs och hanteras dessa på en relativt översiktlig nivå. Dessa teoretiska fält visar 
också på möjliga utvecklingsvägar att gå vidare med vid en fördjupad teoretisk analys 
av det empiriska materialet.   
 
I kapitel 3 och 4 har det konstaterats att kretsloppsnämndens arbete väl 
överensstämmer med den nationella kretsloppsdiskursen och att skillnader i synsätt 
först uppstår när beslut ska fattas om hur kretsloppsanpassning bäst görs. I denna 
studie har det visat sig i att nämndledamöterna förespråkar olika avfallslösningar för 
hur bioavfallet bör hanteras.  
 
Hur kommer det sig då att nämnden är så motstridiga i hur bioavfallet bör hanteras 
trots sin eniga strävan mot ett kretsloppssamhälle. Ett sätt att förstå åsiktsskillnader är 
att utgå från de olika världsbilder som antagandena bottnar i. Med världsbild eller vad 
Peter Checkland skulle benämna som ”Weltanschauungen” menas här den grundsyn 
som gör att vi uppfattar ett systems aktiviteter som meningsfulla (Checkland, 1989, 
s.82). I detta sammanhang utgörs systemet av olika avfallslösningar.  
 
I en studie om avfallshantering ställer arkitekten Jaan-Henrik Kain och statsvetaren 
Henriette Söderberg upp fyra relativt motstridiga världsbilder utifrån vilka argument 
kan hämtas för eller emot olika avfallslösningar (ibid. 2002, s.19). De fyra 
världsbilderna som Kain och Söderberg ställer upp är: 
 

1.  Bränn allt som går, deponera resten. Det kostar att sortera och den energi som 
kan återvinnas är värd mer. Avfallsförbränning är inget problem då 
emissionerna kan renas med hjälp av teknik, inte heller deponi är ett problem 
eftersom vi har gott om utrymme i Sverige. Synsättet utgår från ett 
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företagsekonomiskt tänkande där alla naturresurser ses som utbytbara med 
varandra.  

 
2.  Bränn kompost, men sortera ut allt återvinningsmaterial. Det är värt att 

sortera ut ÅV-material på grund av den energivinst som görs vid 
materialåtervinning, men det komposterbara materialet kan utgöra en 
potentiell smittorisk. Detta synsätt har mer av ett samhällsekonomiskt 
tänkande där de flesta naturresurser ses som utbytbara och hushållens 
arbetsinsats inte utgör en lika stor kostnadspost som inom föregående 
världsbild. 

 
3.  Bränn restavfall, det vill säga sortera ut återvinningsmaterial och det 

komposterbara först. Förbränning med energiutvinning är i vissa lägen bra, 
men även bioavfallet innehåller resurser som är värda att tillvara ta i ett 
materialkretslopp. En sådan resurs är till exempel fosfor som anses vara en 
ändlig naturresurs. Här återfinns ett miljöekonomiskt tänkande där 
naturresursernas utbytbarhet upplevs vara relativt liten och hushållens 
arbetsinsats inte ses som en belastning. Istället finns det en pedagogisk poäng i 
att sortera sitt matavfall då det konkret visar på ett materialkretslopp.  

 
4.  Bränn ingenting, allt är resurser. Förbränning är ett resursslöseri som är näst 

intill lika dåligt som deponi. Svaret på en mer hållbar avfallshantering är 
istället att radikalt minska resursanvändningen och på så viss åstadkomma ett 
samhälle i balans med omgivande ekosystem. Detta synsätt utgår från ett rent 
ekologiskt tänkande där naturen har ett egenvärde och utbytbarhet mellan 
olika naturresurser anses oacceptabel.  

 
I avfallsdebatten går att finna mer eller mindre sakliga argument utifrån dessa fyra 
världsbilder och ofta blandas argument från de olika världsbilderna för att stödja 
argumentationen för eller emot en viss avfallslösning (ibid. 2002, s.18-21). I kapitel 4 
har vi sett att det också gäller för kretsloppsnämndens syn på källsortering, vilken 
huvudsakligen faller inom världsbild tre ”bränn restavfall”. Men i politikernas syn på 
hur bioavfallet bör hanteras finns också argument från övriga världsbilder. Vilket 
bland annat visar sig i socialdemokratens och kristdemokratens resonemang om att 
det kan vara acceptabelt att förbränna bioavfall under vissa omständigheter. Ett 
synsätt som kan hänföras till världsbild nummer två ”bränn kompost”. 
Socialdemokratens argument bottnar främst i att kompostmaterialet kan vara en 
potentiell hälsorisk medan kristdemokratens argument handlar om en smidigare 
hantering av bioavfallet. Ett annat exempel på att argument blandas från olika 
världsbilder är nämndens åsiktsskillnader angående vilka återvinningsmaterial som är 
miljöeffektivt att sortera ut. Moderaten menar att energinyttan och miljövinsten av att 
förbränna plast med energiutvinning är större än om den återvinns, även 
socialdemokraten är tveksam till återvinning av plast. Om EU:s avfallshierarki 
tillämpas kan dock detta synsätt fortfarande anses falla inom världsbild tre. 
Avfallshierarkin innebär att uppkomst av avfall i första hand ska undvikas och i andra 
hand återvinnas. I återvinningsbegreppet ryms såväl återanvändning och 
materialåtervinning som energiutvinning. Materialåtervinning ges dock företräde före 
energiutvinning (EU 2001). Här blir således grä nserna mellan världsbild ett, två och 
tre flytande. Den svenska regeringens uppgörelse om kretsloppspropositionen är dock 
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en klar markering att materialåtervinning är att föredra framför energiutvinning 
(Miljödepartementet, 2003-05-15).  
 
Då kretsloppsnämndens politiker huvudsakligen hör hemma inom samma världsbild 
(”bränn restavfall”) är det utifrån Kains och Söderbergs fyra världsbilder svårt att 
finna stöd för vad det är som gör att politikerna är för eller emot central kompostering 
respektive köksavfallskvarnar. Som vi har sett i kapitel 4 beror vilka avfallslösningar 
som förespråkas också på vilka risker som anses vara förknippade med de olika 
systemen. Världsbilden behöver för att vi ska förstå politikernas åsiktsskillnader 
därför kompletteras med olika sätt att se på risker och systemavgränsningar. 
 
Utifrån ett diskursanalytiskt synsätt är det naturligt att hävda att risken är socialt 
konstruerad, därmed är det naturligt att det existerar olika bedömningar av vad som är 
en risk. De konkurrerande definitionerna kan härledas till olika samhällsaktörers 
intressen, värderingar och rationaliteter där var och en försöker få sitt synsätt att bli 
det allmängiltiga (Lidskog et al. 1997, s. 98-102)11. Så argumenterar exempelvis 
miljöpartisten och socialdemokraten emot köksavfallskvarnar med hänvisning till 
risker för det nuvarande avloppssystemet, ökade slammängder och en ökad 
övergödning. Moderaten och kristdemokraten däremot ser ovanstående risker som 
marginella, de betonar istället de fördelar som ett införande av köksavfallskvarnar 
skulle innebära i form av minskade transporter och därmed minskade utsläpp till 
luften. Moderaten framhåller också den ekonomiska fördel som ett införande av 
köksavfallskvarnar skulle innebära i form av minskade kostnader för transporter och 
avfallshantering.  
 
I boken ”Facts and Interpretations in Environmental Assessments of Products” 
avhandlar systemanalytikern Magnus Bengtsson den svenska slamproblematiken och 
olika sätt att definiera risk. I studien används ”värderingsramar” för att analysera hur 
olika aktörer väljer ut och tolkar information12. Bengtsson upptäcker i huvudsak en 
skiljelinje mellan de aktörer som förespråkar försiktighet och de aktörer som vill se 
vetenskapliga bevis på att det är riskfyllt innan verksamheten stoppas. Enligt 
Bengtsson skiljer sig utgångspunkten i dessa två aktörsgruppers värderingsramar 
fundamentalt åt då vad som är att beteckna som ett problem uppfattas mycket olika 
(ibid. 2002, s.32-47). Utifrån detta resonemang är det troligt att aktörerna inom 
”försiktighetsramen” tenderar att betona riskerna med ett omfattande införande av 
köksavfallskvarnar medan aktörerna inom den andra värderingsramen inte ser 
riskerna som ett problem förrän eventuella effekter har visat sig. Med detta 
angreppssätt skulle således socialdemokraten och miljöpartisten kunna härröras till 
”försiktighetsramen” medan moderaten och kristdemokraten faller inom den andra 
värderingsramen. Frågan är dock om denna slutsats är rimlig, snarare är det så att 
respondenterna tenderar att förflytta sig mellan de olika ramarna. Som exempel kan 
nämnas att när frågan om att införa ett system med central kompostering diskuterades 

                                                 
11 Lidskog m.fl. tar i boken ”Samhälle, risk och miljö” upp ett flertal riskteoretiker som skulle kunna 
vara av intresse vid en fördjupad studie. En teoretiker som jag tycker verkar vara extra intressanta i 
detta sammanhang är den engelska kulturantropologen Mary Douglas. Douglas använder sig av en sk. 
grid/group-typologi för att klassificera olika aktörer. Kanske är det möjligt att placera in studiens 
politiker efter p artitillhörighet i detta schema.   
12 Begreppet kan liknas vid världsbilder (se exempelvis Checkland, 1989) och har lånats av Bengtsson 
från Schön och Rein (1994), Frame Reflection: Towards the Resolution of Intraceble Policy 
Controversies.   
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var det istället moderaten som förhöll sig avvaktande och förespråkade försiktighet13. 
Svårigheten att placera en enskild aktör inom en given ram betonas också av 
Bengtsson då han skriver att enskilda aktörer kan kombinera argument från olika 
värderingsramar. Vidare menar Gamson och Modigliani (i Bengtsson, 2002, s.36) att 
världsbilder inte ska förväxlas med förespråkandet av e n viss lösning då dessa kan 
rymma stora åsiktsskillnader. Således är det fullt rimligt att kretsloppsnämnden faller 
inom samma världsbild trots att olika avfallslösningar förespråkas. De stora 
riktlinjerna för ett kretsloppsanpassat samhälle är nämnden doc k överens om. 
 
Ett annat försök att förstå vad nämndens åsiktsskillnader bottnar i kan göras med hjälp 
av något snävare ramar. I Jaan-Henrik Kains licentiatavhandling ”Urban Support 
Systems – Social and Technical, Socio-Technical or Sociotechnical” identifieras i 
avfallsfrågan sex konkurrerande tekniska ramar. Central kompostering och 
köksavfallskvarnar utgör två av dessa ramar. I ”köksavfallskvarn-ramen” uttrycks en 
tilltro till det existerande avloppssystemets kapacitet och reningstekniker, samtidigt 
uttrycks ett behov av att minska den resursanvändning som transporter utgör. I ramen 
för central kompostering uttrycks istället en tilltro till storskaliga lösningar och att 
problemen med osorterat avfall kan lösas genom att utbilda samhällsmedborgarna 
(ibid. 2000, s.109). Dessa slutsatser överensstämmer relativt väl med 
kretsloppsnämndens politiker, ovanstående argument för köksavfallskvarnar är de 
som framhålls av moderaten och kristdemokraten. Däremot vill jag påstå att även ett 
omfattande införande av köksa vfallskvarnar, vilket förespråkas av moderaten och 
kristdemokraten, innebär en tilltro till storskaliga system. Medan socialdemokratens 
tveksamhet gentemot central kompostering och köksavfallskvarnar bottnar i 
systemens storskalighet. Vidare är politikerna  i nämnden överens om vikten av att 
utbilda och informera kommuninnevånarna för en hållbar avfallshantering  
 
Ett argument som är av avgörande betydelse för KAK ”motståndarna” handlar om hur 
systemet ”kommunicerar” med oss, det vill säga hur de upplever systemet och hur de 
tror att brukarna kommer att uppfatta systemet samt vilka konsekvenser det får. Med 
utgångspunkt i sociologen Dag ∅stbergs teorier om att den bearbetade materian 
(materiellen) rymmer mening och betydelse, resonerar arkitekten Lena Falkheden 
kring behovet av att sinnliggöra relationen mellan människa och natur. Vidare menar 
hon kan (och bör) den byggda miljön ses som en betydelsefull meningsbärare i och 
för denna relation (ibid. 1999, s.195-2000). Materiellen rymmer enligt ∅stberg både 
enskilda föremål och den byggda miljön i stort (i Falkheden, 1999, s.196). I denna 
studie utgörs materiellen eller den byggda miljön av avfallssystemen central 
kompostering och KAK.  
 
Enligt dessa teorier skulle avfallssystemen inte bara berätta något om hur vi ser på 
relationen människa - natur, de är också delaktiga i att forma hur vi ser på denna 
relation. I linje med Lena Falkhedens resonemang utgör dessa system både 
möjligheter och hinder i vårt miljöagerande. Detta sätt att tänka överensstämmer väl 
med miljöpartistens och socialdemokratens resonemang om att systemet med central 
kompostering kan ha pedagogiska effekter såtillvida att människor blir mer 
miljömedvetna rent generellt genom att sortera sina sopor. Däremot tror de inte att ett 

                                                 
13 Kristdemokraten satt ej som ledamot när beslut om komposteringsanläggningen i Marieholm 
fattades. Däremot säger han att han nog hade intagit en avvaktande hållning om han hade suttit med när 
detta beslut fattades. 
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system med KAK har sådana effekter. Miljöpartisten menar att med central 
kompostering blir det en synlig rest och det tror han är viktigt. Socialdemokraten 
säger att hon tycker att köksavfallskvarnar känns ungefär som att slänga sopor i ett 
sopnedkast eller i en toalettstol. Vidare tror hon att risken för att människor ska slarva 
med sin sopsortering är större med KAK än med central kompostering, då ingen ser 
var avfallet kommer ifrån. Argumenten för eller emot ett visst system handlar således 
om vad systemen ”kommunicerar” till oss, det vill säga bidrar de till att vi blir bättre 
eller sämre på att sortera vårt avfall.  
 
Betydelsen av det självupplevda löper som en röd tråd genom studien. Två författare 
som betonar kraften hos det erfarenhetsmässiga och självupplevda är miljöpsykologen 
Maria Nordström samt idéhistorikern och pedagogen Bernt Gustavsson. Nordström 
belyser hur upplevelser och erfarenheter (främst under barndomen) har betydelse för 
vår uppfattning om relationen människa – natur (ibid. 1996, s.155-165). Gustavsson 
betonar att kunskap har sin grogrund i vardagen, i våra erfarenheter och vanor (ibid. 
2002, s.47-49). Så hänvisar till exempel kristdemokraten till sig själv när han säger att 
han inte tror att vare sig central kompostering eller KAK har så kallade 
överspridningseffekter.  

”Jag kör varken mindre bil eller köper mer miljömärkta varor just på grund av att jag sorterar 
mina sopor.” 

Andra exempel som visar på betydelsen av det erfarenhetsmässiga, konkreta och 
självupplevda är politikernas hänvisningar till andra kommuners erfarenheter, egna 
studiebesök och närliggande referensobjekt. Också då hänvisningar görs till forskning 
är det främst den närliggande institutionen Chalmers som det refereras till. Sålunda 
ligger Nordströms och Gustavssons teorier väl i linje  med hur politikerna i denna 
studie främst bygger sina argument på upplevelser och egna erfarenheter. 
 
Politikernas världsbilder, argument och kunskapsanvändning kan även relateras till en 
fyrhörnig prisma, Maintetra, där varje hörn består av ett särskilt kunskapsområde (se 
fig. 1.1). Områdena utgörs här av artefakter, institutioner, naturen och människors 
medvetande (Kain och Söderberg, 2002, s.5-7; Kain, 2003, s.325-329) 14. Enligt 
författarna är Maintetran en tankemodell för att underlätta förståelsen av det vi ser, 
således kan tetran användas som ett redskap för att härleda politiska argument till 
olika kunskapsområden. I Maintetran finns också tydliga kopplingar till olika 
världsbilder. Tetrans grundtanke är att alla typer av kunskap kan finnas inom varje  
område, med kunskap menas här inte endast vad som brukar betecknas som 
vetenskaplig kunskap. Det kan också handla om professionell kunskap eller upplevda 
praktiska erfarenheter.  

 

                                                 
14 Maintetran baseras på den tyska forskarorganisationen Wuppertal institutets prisma och FN 
kommissionens arbete med att definiera hållbar utveckling i form av fyra dimensioner, institutionella, 
ekonomiska, sociala och ekologiska (Kain, 2000, s.23-25).  
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Fig.1.1 Kunskapsmodell över hållbar stadsutveckling (enligt Kain och Söderberg, 2002; Kain, 2003). 
 
 

- Artefakter är konstruerade av människor, exempel på artefakter är 
avloppssystem, komposteringsanläggningar och köksavfallskvarnar.  

- Institutioner innefattar stadens formella och icke -formella organisationer, 
exempel är kommunala förvaltningar, politiska nämnder och olika föreningar. 
Även mer informella grupper såsom den enskilda familjen ingår här. Regler, 
lagar, formella och informella normer styr i sin tur hur dessa institutioner 
fungerar.  

- Naturen avser växter, djur och den omgivande naturen (ur vilken olika 
naturresurser kan utvinnas).  

- Medvetande relaterar till samhällsmedborgarnas kunskap och förståelse. Det 
gäller både de som arbetar inom exempelvis politiska organ och den enskilde 
stadsinnevånaren (Kain och Söderberg, 2002, s.5-7; Kain, 2003, s.325-329). 

 
Ovanstående kunskapsområden överlappar och interagerar med varandra i varierande 
utsträckning. Ett exempel på samband mellan artefakt och medvetande är att ett 
fungerande avfallssystem inte enda st är avhängigt tekniken det har också göra med 
om systemet används rätt och om människor anser att deras problem blir lösta. När 
det kommer till exempelvis central kompostering och köksavfallskvarnar så är 
slutprodukten direkt beroende av att människor sorterar rätt. Ett exempel på samspel 
mellan institutioner och den enskilda stadsinvånaren är det ömsesidiga behovet att 
lära av varandras kunskaper. Så ansvarar exempelvis kretsloppsnämnden för att 
stadens invånare får information och utbildning kring hur de bör hantera sitt avfall. 
Samtidigt behöver nämnden, för att kunna bedriva ett vettigt arbete, få reda på hur 
människor upplever ett visst system. Ett annat exempel på interaktion mellan olika 
kunskapsområden är hur effektivt ett avfallssystem hanterar vå ra naturresurser samt 
vilken miljöbelastning som uppstår vid användning av ett visst tekniksystem (Kain 
och Söderberg, 2002, s.6-7). 
 



 35 

6. Avslutande slutsatser   
Argumenten för eller emot ett visst system handlar för det första om systemens 
miljöpåverkan. Antingen rör det sig om påverkan på lokal nivå i form av en ökad 
övergödning eller på en global nivå i form av minskade växthusgaser (allt är dock inte 
svart eller vitt, även transportutsläpp har en lokal miljöpåverkan och övergödning är 
ett globalt miljöproblem). För det andra skiljer sig uppfattningen om hur de 
ekonomiska systemgränserna bör sättas. För det tredje handlar det om hur 
respondenterna uppfattar risker. Förespråkarna för köksavfallskvarnar ser inte ökade 
slammängder som ett problem, inte heller en hopblandning av bioavfall och 
avloppsslam betraktas som ett problem. Däremot uppfattas både ökade slammängder 
och en hopblandning av bioavfall och avloppsslam som problem av 
köksavfallskvarnens ”motståndare”. Sist men inte minst, handlar det om hur 
politikerna tror att systemet upplevs och vilka konsekvenser det får. 
 
I intervjuerna har politikernas argument för eller emot köksavfallskvarnar respektive 
central kompostering främst tenderat att röra sig inom kunskapsområdena natur - 
artefakt. Det är främst de olika avfallssystemens miljöpåverkan som har lyfts fram. 
Systemens förmåga att tillvara ta olika naturresurser såsom exempelvis fosfor samt 
systemets energianvändning har också utgjort viktiga argument för eller emot ett visst 
system. En annan aspekt som har betonats är kostnaderna för avfallssystemet. De 
ekonomiska kostnaderna berör i stort hela tetran, i form av exempelvis taxeavgifter, 
kostnader för administration och driftskostnader. Främst kan det dock kopplas till 
konkreta kostnader för att bygga, driva och underhålla avfallssystemet. Det är 
huvudsakligen när det gäller olika slags beräkningar som ”säkra grunder” efterfrågas i 
form av vetenskaplig eller professionell kunskap. Beräkningarna kan då bestå av 
ekonomiska kalkyler för avfallssystemets hanteringskostnader eller beräkningar för att 
se vilket system som har störst miljöpåverkan.  
 
Andra argument som politikerna använder för eller emot ett visst system bottnar i hur 
de upplever tekniksystemet, det vill säga relationen medvetande – artefakt. Enligt 
politikerna är det viktigt att systemet inte bara fungerar rent praktiskt, det ska också 
upplevas som ett fungerande system. Nämnden är överens om att systemet med 
köksavfallskvarnar troligtvis upplevs som bekvämare än systemet med ”bruna påsar” 
(dvs. central kompostering). Samtidigt säger en av politikerna att köksavfallskvarnen 
kan upplevas som stötande och att det kan påverka människors vilja att sortera sina 
sopor. 

”…man försöker uppfostra eller vad ska jag säga att inte slänga sopor i toaletten och det här 
känns ungefär som att slänga sopor i toaletten.” 

Upplevelser och uppfattningar utgör nyckelord, vilket också visar sig i att politikerna 
främst bygger sina argument på egna erfarenheter (exempelvis hänvisningar till 
studiebesök i Surahammar) eller andras erfarenheter (typ ”så gör man på andra ställen 
och det fungerar bra”).  
 
Maintetrans medvetande (mind) utgörs som ovan nämnts av människors känslor och 
tankar, således ryms i denna spets olika sätt att betrakta världen på. Flertalet av 
politikerna i kretsloppsnämnden har ett hållbarhetsbegreppets som väger över åt det 
ekologiska hållet. Därmed är det inte heller förvånande att argument för eller emot en 
viss avfallslösning främst hämtas inom denna kunskapsdomän, oavsett om det handlar 
om vetenskapliga eller praktiska erfarenheter.  
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6.1 Förslag på framtida studier  

Under den tid som denna studie har pågått har ett flertal intressanta frågeställningar 
att arbeta vidare med dykt upp. De två som jag finner allra mest intressanta och som 
varmt rekommenderas för framtida studier är: 
 

- Har inrättandet av en kretsloppsnämnd haft en reell betydelse för en ökad 
kretsloppsanpassning av samhället? En jämförande studie mellan tre 
kommuner. 

 
- Makten över innehållet - En relationsstudie mellan politiker och tjänstemän 

med KAK som exempel.
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Bilaga 1  
Intervjuguide till kretsloppsnämnden 

1. Kompostering – ett exempel på innehåll i kretsloppsanpassning och hållbar 
utveckling.  
 
Hur anser du att bioavfallet bäst tas tillvara i ett kretsloppsanpassat samhälle?  
 
Vad innebär kretsloppssamhälle och kretsloppsanpassning för dig? 
 
Har problemen vid komposteringsanläggningen i Marieholm påverkat din syn på 1) 
central kompostering, 2) hur avfallstaxorna bör utformas och 3) införandet av 
köksavfallskvarnar?  
 
2. Resonemang och politiska argument för ekonomisk styrning och taxesättning 
av det biologiska hushållsavfallet  
 
I en taxevision från 1999 står att läsa att målsättningar med taxan är att finansierar 
verksamheten, att styra och ge incitament till vissa beteende, att spegla  kvalitet, att 
uppfattas som rättvis, att spegla självkostnaden och att vara enkel att administrera. 
Visa av målsättningarna är motstridiga, hur har nämnden resonerat när prioriteringar 
ska göras mellan taxesättningens olika målsättningar?  
 
3. Köksavfallskvarnar (KAK)   
 
Hur kom KAK först upp på nämndens dagordning? 
 
Göteborg har under ett flera år satsat på ett källsorteringssystem anser du att det 
överensstämmer med en satsning på KAK? 
 
Förstudiens resultat är inte odelat positiv till KAK, till exempel visar förstudien att det 
är mer kostnadseffektivt med insamling till central kompostering för hushåll än med 
KAK, att slammängderna kommer att öka och att det finns risk för en ökad 
övergödning. Vilka faktorer har varit utslagsgivande för att kretsloppsnämnden ändå 
vill satsa på en försöksverksamhet med KAK?   
 
Hur resonerade kretsloppsnämnden vid avvägningen mellan miljöpåverkan ökad 
övergödning och större tungmetallutsläpp gentemot lägre växthuseffekt och bättre 
energiutvinning?  
 
Anser du det finns några risker med att blanda bioavfallet med det befintliga 
avloppssystemet, vilka risker finns i så fall?  
 
Hur resonerade kretsloppsnämnden angående ökade mängder slam? 
 
4. Kretsloppsanpassning, hållbar utveckling och ekologisk bärkraft 
 
Vad lägger du in i begreppen hållbar utveckling och ekologisk bärkraft? 


