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Förord
Hushållen spelar en central roll i den svenska miljöpolitiken. Som en följd av miljöproblematikens alltmer tilltagande fokusering på individuellt ansvar, internationellt fastslagen genom Agenda 21, innefattar också den svenska miljöpolitiken en
uttalad målsättning att såväl öka som vidmakthålla det aktiva, individuella ansvarstagandet för miljön.
För att undersöka hur miljöpolitiken griper in i hushållens vardag, vilka faktorer som styr hushållens miljöval samt vilka lärdomar vi utifrån detta kan dra för
framtida utformning av styrmedel har Naturvårdsverket finansierat det samhällsvetenskapliga forskningsprogrammet SHARP (Sustainable Households: Resources,
Attitudes and Policy). Forskningen inom SHARP har också delfinansierats av
forskningsrådet Formas.
Innehållet i denna slutrapport har utformats av forskarna inom SHARP, med
programkoordinatorn professor Patrik Söderholm (Luleå tekniska universitet) som
redaktör. Forskarna svarar själva för rapportens innehåll, varför detta inte kan åberopas som Naturvårdsverkets ståndpunkt.
Stockholm i november 2008
Naturvårdsverket

3

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5899 Hållbara hushåll: Miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i vardagen

4

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5899 Hållbara hushåll: Miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i vardagen

Innehåll
FÖRORD

3

INNEHÅLL

5

SAMMANFATTNING

8

SUMMARY

12

FORSKNING FÖR HÅLLBARA HUSHÅLL: EN INTRODUKTION
Forskningsprogrammets bakgrund, målsättning och utformning

17
17

Rapportens innehåll och disposition

18

DEL 1: POLITISK STYRNING AV HUSHÅLLENS VARDAG
HUSHÅLLEN OCH SVENSK MILJÖPOLITIK: FÖRVÄNTNINGAR OCH
FÖRUTSÄTTNINGAR
Hushållen och miljölagstiftningen

21
21

Den svenska miljönormens legitimitet

24

Lärdomar för miljöpolitiken

27

DEL 2: HÅLLBARA HUSHÅLL: KONTEXT- OCH POLICYBEROENDE
HUSHÅLLENS KONSUMTIONSMÖNSTER UNDER FEMTIO ÅR: STATLIG
INVERKAN OCH DE STRUKTURELLA KONTEXTERNA
Inledning

28
28

Transport- och bostadskonsumtionen i ett historiskt perspektiv

29

Lärdomar för miljöpolitiken

32

HUSHÅLLENS VARDAG OCH MILJÖAKTIVITETER: EN FRÅGA OM TID OCH
RUM
33
Att zooma in vardagslivets detaljer och sammanhang
33
Skyldigheter att agera miljövänligt

35

Förhandling om rimliga och effektiva miljöaktiviteter

36

Att vara ”miljömedveten”

37

Lärdomar för miljöpolitiken

38

ATT LEVA HÅLLBART: TRETTIO ÅR AV ERFARENHETER FRÅN SVERIGES
FÖRSTA EKOBY
39
Framväxten av en tillväxt-miljö debatt under 1970-talet
39
Att gå från ord till handling: erfarenheter från ekobyn Tuggelite

40

Lärdomar för miljöpolitiken

41

5

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5899 Hållbara hushåll: Miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i vardagen

DEL 3: HUSHÅLLENS MILJÖBETEENDEN: DRIVKRAFTER OCH STYRMEDEL
DRIVKRAFTER OCH HINDER FÖR HUSHÅLLENS MILJÖBETEENDEN
En enkel modell för analys av miljövänligt hushållsbeteende

43
43

Källsortering

45

Konsumtion av grön elektricitet

45

Färdmedelsval

46

Avslutande kommentarer

46

HUSHÅLLENS KÄLLSORTERING: EN FRÅGA OM MORAL OCH
BEKVÄMLIGHET
Varför källsorterar svenska hushåll?

48
48

Källsortering: ett effektivt – och njutbart – sätt att ta sitt miljöansvar

51

Lärdomar för miljöpolitiken

53

MILJÖMÄRKNINGENS FÖRETRÄDEN OCH BEGRÄNSNINGAR: HISTORISKA
VÄGSKÄL OCH ERFARENHETER FRÅN MILJÖMÄRKT ELEKTRICITET
55
Historiska vägskäl i utvecklingen av svenska miljömärken
55
Varför köper inte svenska hushåll miljömärkt elektricitet?

58

Vem vill klimatkompensera sin konsumtion? Betydelsen av deskriptiva normer

59

Lärdomar för miljöpolitiken

60

TRANSPORTPOLITISKA ÅTGÄRDER FÖR ETT MER MILJÖVÄNLIGT
RESANDE I HUSHÅLLEN
Hushållens generella miljömedvetande, problemmedvetenhet och normer

62
62

Bilhushållens upplevda möjligheter att reducera bilanvändningen

63

Åtgärder avsedda att minska privatbilismens negativa effekter på miljön

64

Lärdomar för miljöpolitiken

67

PROJEKTBILAGOR:
DELPROJEKT 1
Hushållens svar på miljöpolitiska målsättningar – en fråga om policylegitimitet
(2003-2008)

69

DELPROJEKT 2
Hållbara hushåll – är rätten underlättande eller kontraproduktiv? (2003-2005)

72
72

DELPROJEKT 3
Hushållens organisering av miljövänliga aktiviteter: verktyg för att kartlägga
aktivitetsmönster (2003-2008)

74

6

69

74

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5899 Hållbara hushåll: Miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i vardagen

DELPROJEKT 4
Återvinning och grön konsumtion i hushåll: moraliska motiv, beteende och
styrmedel (2003-2008)

77

DELPROJEKT 5
Hållbara transporter i hushåll (2003-2008)

80
80

DELPROJEKT 6
From consumerism to sustainable behaviour (2007-2008)

83
83

7

77

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5899 Hållbara hushåll: Miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i vardagen

Sammanfattning
SHARP är ett femårigt mångvetenskapligt forskningsprogram som analyserat hushållens roll i miljöpolitiken. Programmet bygger på tre centrala observationer. Den
första av dessa är att miljöpolitiken i hög grad baseras på medborgarnas aktiva
deltagande. Såväl nationella som lokala politiska strategier lyfter fram hushållens
roll, inte minst då det gäller specifika aktiviteter såsom källsortering och konsumtion av ”gröna” produkter och tjänster. För det andra, en rad studier visar att medan
svenska hushåll i många sammanhang ger uttryck för en omfattande miljömedvetenhet samt en vilja att ta ett miljöansvar är det inte alltid som denna vilja omsätts i aktiv handling. Den tredje observationen är att idag ser vi att en rad olika
politiska styrmedel – informativa, ekonomiska, strukturella etc. – används för att
stimulera ett hållbart hushållsbeteende. För att dessa styrmedel ska kunna utformas
på ett ändamålsenligt sätt finns samtidigt ett behov av en fördjupad förståelse om
hur hushåll väljer – eller inte väljer – att integrera miljövänliga aktiviteter i sin
vardag, samt på vilket sätt olika styrmedel tas emot beroende på hushållens värderingar, upplevda normer och de eventuella hinder (t.ex. i termer av tid, pengar,
kunskap etc.) som kringgärdar sådana aktiviteter.
Detta innebär sammantaget att samhällsvetenskaplig forskning om hushållens miljöbeteenden inte blir meningsfull såvida inte normer, värderingar, attityder
samt de hinder som hushållen möter i vardagen analyseras integrerat. En mångvetenskaplig ansats är dessutom nödvändig för att nå ökad kunskap om hur svenska
hushåll uppfattar och agerar efter olika styrmedel och politiska målsättningar.
SHARP-programmets målsättningar har varit att:
•

undersöka den roll som hushållen och hushållsmedlemmars vardagsbeteenden spelar för att uppnå miljöpolitiska målsättningar;

•

analysera de hinder och drivkrafter som kringgärdar miljövänliga aktiviteter i vardagen, samt undersöka hur hushållen väljer att integrera dessa aktiviteter i vardagslivet givet de värderingar och attityder som hushållsmedlemmarna ger uttryck för; samt

•

klargöra under vilka omständigheter olika miljöpolitiska styrmedel kan
vara effektiva samt uppfattas som legitima utifrån hushållens perspektiv.

Forskningen har undersökt miljöpolitikens generella utformning och dess betydelse
för hushållens vardagsaktiviteter men har också fokuserat delar av de empiriska
undersökningarna på tre specifika aktiviteter: källsortering, inköp av ”gröna” produkter samt färdmedelsval. Metodologiskt bygger forskningen – till skillnad från
många tidigare studier – på en kombination av kontextnära studier (t.ex. tidsdagböcker, djupintervjuer, fältexperiment etc.) samt bredare undersökningar baserade
på t.ex. stora databaser samt ett antal enkätstudier riktade till ett stort antal representativt utvalda hushåll.
I syfte att stärka såväl den akademiska som den praktiska relevansen av den
forskning som bedrivits har en referensgrupp (expertpanel) kopplats till SHARP-
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programmet. Referensgruppen har bestått av externa vetenskapliga forskare, representanter för Naturvårdsverket, samt tjänstemän från fyra noggrant utvalda kommuner: Göteborg, Huddinge, Piteå och Växjö. De empiriska studierna fokuserar
starkt (men inte fullt ut) på hushåll och styrmedel i dessa fyra kommuner. Denna
avgränsning har möjliggjort en djupare analys av de lokala kontexter och förutsättningar i vilka de olika styrmedlen ofta implementeras, men den har också erbjudit
möjligheter att diskutera forskningsresultaten med tjänstemän som dagligen jobbar
med de aktuella frågorna.
Denna rapport sammanfattar de viktigaste resultaten och lärdomarna från
forskningsprogrammet samt ger en inblick i de vetenskapliga studier som genomförts under programperioden (2003-2008). Nedan presenteras de viktigaste policylärdomarna från forskningen; dessa presenteras dels i en övergripande del och dels
i en aktivitetsspecifik del. De generella lärdomar för en miljöpolitik med hushållen
i blickfånget som programmet identifierat är bl.a.:
•

Möjligheten att styra hushållen (direkt) via tvingande lagstiftning är begränsad. Medborgarna betraktar visserligen inte alltid personlig integritet
och självbestämmande som överordnade miljöskyddet, men vagt formulerade och allmänt hållna miljökrav har konsekvenser för rättsäkerheten och
därmed också för legitimiteten.

•

Rätten fyller däremot en viktig funktion genom kontroll av aktiviteter som
utförs av andra än hushållen men som har stor betydelse för hur dessa agerar från miljösynpunkt, såsom företags tillverkning och marknadsföring av
kemikalier och kommunernas fysiska planering.

•

Förekomsten av sociala och personliga (moraliska) normer spelar en viktig roll för att förklara miljövänligt agerande på hushållsnivå (se också
nedan), men samtidigt finns det gränser för hur mycket ett uttalat fokus på
individuellt ansvar kan åstadkomma i miljöanpassningen av samhället.
Kollektiva åtgärder – t.ex. investeringar i infrastruktur och fysisk planering – är nödvändiga för att underlätta ett miljövänligt beteende på hushållsnivå. Miljömedvetenheten är i allmänhet relativt hög hos hushållen,
men strukturer och resurser saknas ofta.

•

Den sociotekniska kontext (t.ex. samhällsplanering) som kringgärdar hushållens vardag har idag – och har också historiskt haft – en tydlig inverkan
på svenska hushålls konsumtionsmönster, och detta stärker behovet av en
miljöpolitik som utreder och belyser möjligheterna att påverka denna kontext. En effektiv politik för hållbar utveckling bör således rikta uppmärksamheten på hur flera olika politikområden (t.ex. bostadspolitik, penningpolitik, trafikpolitik etc.) påverkar – direkt eller indirekt – hushållens vardagsbeteende.

•

Såväl ekonomiska som moraliska förklaringsfaktorer är viktiga för att förstå hushållens vilja att göra miljövänliga val i vardagen; det är samtidigt
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viktigt för politiken att undvika situationer där dessa två motiv ’tränger
undan’ – utan snarare förstärker – varandra.
•

Enlig ovanstående anledning kan policypaket, där flera styrmedel samverkar, vara ett bra sätt att fånga upp den i personlig moral grundade motivationen att ta ett miljöansvar samtidigt som nödvändiga resurser tillförs.
Detta bör inte minst vara viktigt då det gäller samspelet mellan ekonomiska och informativa styrmedel där betydelsen av personligt ansvarstagande
kan lyftas fram samtidigt som tydliga ekonomiska incitament ges.

•

Hushållens vardag är starkt tids- och rumsberoende, och deras respons på
olika styrmedel kan därmed skilja sig åt väsentligt. Därför kan det vara effektivt att – så långt det är möjligt – utforma situationsanpassad miljöinformation till hushållen.

•

För att kunna förena olika dimensioner av hållbar utveckling såsom den
sociala och den ekologiska måste hänsyn tas till såväl vem som förväntas
genomföra föreslagna aktiviteter, som hur de genomförs i hushållet. Detta
innebär bland annat att även miljöpolitiken inte kan frigöras från frågor
som rör jämställdhet mellan könen.

Det finns flera sätt på vilka miljövänliga hushållsaktiviteter kan främjas. I rapporten lyfter vi fram en del generella lärdomar för införandet av explicita politiska
åtgärder, men det är också viktigt att ta hänsyn till de specifika förutsättningar som
kännetecknar olika typer av aktiviteter. Följande policyimplikationer från forskningen inom SHARP förtjänar att nämnas:
•

Problemmedvetenhet, en positiv syn på den egna förmågan att påverka utfallet, social påverkan, och rimliga uppoffringar utgör viktiga faktorer som
– i kombination – påverkar hushållens vilja att ta ett personligt ansvar för
miljön i vardagen samt utföra relaterade aktiviteter. Dessa resultat gäller
såväl källsortering, inköp av miljömärkta produkter som hushållens färdmedelsval, och styrkan i dessa faktorer kan till stor del förklara varför hushållens aktivitet skiljer sig väsentligt åt mellan dessa tre områden (t.ex.
varför hushållen är duktiga på att källsortera men sämre på att åka buss).

•

I fallet med källsortering har moraliska styrmedel samt en väl utbyggd infrastruktur viktiga roller att spela för att skapa engagemang bland hushållen.
Ekonomiska incitament (t.ex. viktbaserade avgifter) samt ytterligare infrastrukturella åtgärder som underlättar källsortering i vardagen (t.ex. fastighetsnära insamling) är generellt sett effektiva för att åstadkomma ökad
källsortering.

•

Riktade informationsinsatser mot nyanlända invandrare och yngre personer
kan vara effektiva. Informativa styrmedel kan också dra nytta av de resultat
som visar att om människor tror att andra hushåll är duktiga på att källsortera tenderar man själv också att vara det. Även på kommunnivå finns
tecken på sådana positiva spridningseffekter. Information som lyfter fram
t.ex. duktiga bostadsområden kan således öka källsorteringen totalt.
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•

Vi bör vara försiktiga med att dra för långtgående paralleller mellan den relativa framgång som kännetecknar källsorteringen i Sverige och potentialen för att uppmuntra till aktivt ansvarstagande på andra områden. Källsorteringen upplevs vara enkel att integrera i det dagliga livet, medan andra
åtgärder (t.ex. reducerad bilanvändning) ställer långt större krav på förändringar i det sätt som hushållen valt att organisera sin vardag.

•

Det finns gränser för hur långt man kan nå i miljöarbetet med hjälp av miljömärkning. Denna typ av styrmedel innebär ofta en stark individualisering
med stora krav på egna bedömningar medan miljöfrågan ofta förutsätter
kollektiva ställningstaganden. Utbudet av varor spelar dessutom en minst
lika viktig roll för att andelen miljömärkta varor ska öka.

•

Det är väsentligt att hushållen är övertygade om att deras val av miljömärkta varor faktiskt spelar roll i sammanhanget, både att de påverkar besluten
hos de relevanta aktörerna (t.ex. elbolagen) samt att dessa beslut också leder till miljöförbättringar. Den nuvarande frånvaron av ett sådant förtroende utgör en mycket viktig förklaring till varför svenska hushåll inte vill
köpa miljömärkt elektricitet.

•

I vissa fall är det mer effektivt att göra konsumtionen ”grönare” genom att
förlita sig på gemensamt snarare än individuellt ansvar. Det kan ofta vara
mindre komplicerat att bygga upp acceptans för sådana system (så länge
alla förväntas bidra) än att förlita sig på individuella, frivilliga val. Hushållen accepterar i mångt och mycket att miljöfrågan handlar om kollektiva
val, som i viss mån begränsar individens möjligheter.

•

På transportområdet skulle ett tydligare agerande från stat och kommun bidra till att stärka de samhälleliga normerna i syfte att minska bilanvändningen. Signalerna från samhällets sida behöver bli mer enhetliga. Starkare
sociala normer är också viktiga.

•

Bilanvändare upplever överlag att passande alternativa färdmedel saknas
och det finns en negativ uppfattning om kollektiva färdmedel. Det är därför
nödvändigt att kontinuerligt arbeta för att förbättra möjligheterna att använda alternativa färdmedel, såväl kollektivtrafik som cykel och gång.

•

En effektiv – och ofta mer accepterad – strategi för att motverka en vanemässig bilanvändning är att kombinera förbättringar av alternativa färdmedel med så kallade push-åtgärder som direkt motverkar bilanvändningen.

•

På transportområdet finns idag utrymme för att aktivera starkare personliga
normer. Detta kan åstadkommas med individuellt anpassad information om
t.ex. alternativa färdmedel, samt information som ökar hushållens problemmedvetenhet, inte minst om de lokala miljöeffekterna av personbilstrafiken.

•

Överlag finns det skäl att i politiken tydligare betona kopplingen mellan
minskat bilresande och personliga motiv såsom förbättrad hälsa.
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Summary
SHARP has been a five-year multi-disciplinary research program on household
behaviour and environmental policy. It builds on three observations. First, the
implementation of environmental policies requires people’s active involvement.
Many of the existing and new environmental obligations are therefore expressed in
household-related activities such as sorting of waste and the active choice of “green”
products and services. Second, strong environmental attitudes and values are often
claimed to be common among Swedish citizens, and in general people claim that
they are willing to undertake a number of household-related activities that promote
a sustainable environment. Still, these attitudes do not always translate into daily
behaviour. Third, different policy instruments, such as information campaigns, fees
and regulations, are used to make households behave in line with environmental
policies and intentions. For such policy tools to become effective, however, politicians and practitioners need an improved understanding of how polices interplay
with household values, attitudes and the constraints (in terms of time, money and
knowledge) that they face in daily life. If a specific policy measure conflicts with
household attitudes and/or their way of organizing, for example, recycling activities little will be gained.
In essence, the study of households’ ‘sustainable-promoting’ behaviour will
not be meaningful unless norms, values, attitudes and the relevant constraints of the
households are analysed in conjunction. A multi-disciplinary approach is thus necessary for gaining an improved understanding of how households perceive and,
hence, comply with governmental policies and intentions. Since its inception the
overall objective of the SHARP program has been to analyse the integration of
household activities and attitudes into the forming of an environmentally sustainable society. Specifically, the program has aimed at:
•

investigating the role of households and household behaviour in achieving
environmental policy aspirations;

•

analyzing the constraints that households face when engaging in environmental activities, and how they organize and integrate these activities in
their everyday life given these constraints and given their environmental
attitudes and values;

•

using this information to clarify under what circumstances different policy
instruments aimed at promoting activities that support a more environmentally sustainable society will be effective and perceived as legitimate.

Empirically the program has focused on three partly interrelated household activities: (a) waste sorting and recycling behavior; (b) the active purchasing of green
products; and (c) transport choice behavior. Our overall methodological approach
differs from many earlier studies in that it combines analyses based on intensive
structuring, involving deep interviews time-diaries, and travel diaries with more
extensive information about attitudes, behaviour and constraints gathered via sur-
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veys from a large number of households and via statistical analyses of large databases.
In order to ensure both the academic and the policy relevance of the research
conducted a reference group (expert panel) has been attached to the SHARP program. This panel has comprised external scientific representatives, two analysts
from SEPA as well as officials from four carefully selected municipalities; Gothenburg, Huddinge, Piteå and Växjö. The empirical investigations have been
strongly (but not solely) focused on households in these four municipalities. This
approach had added to the understanding of the local contexts within which environmental policy aspirations presently are being implemented, but it has also provided opportunities to discuss the research findings with relevant practitioners.
This report summarizes the main research findings and policy implications of
the program, and provides some background information on the research studies
conducted during the program period (2003-2008). The policy implications from
the research are presented below and we have chosen to divide these into one general and one activity-specific section. The general lessons for environmental policy
targeting household behaviour include:
•

The potential for direct legal enforcement and control of households’ activities is likely to be limited. A lot of Swedes believe that sometimes environmental protection needs to be prioritized before personal integrity and
freedom of choice. Nevertheless, the law provides mainly generally held
environmental requirements and vague formulations, and for this reason
strict legal enforcement may impede legal security and reduce policy legitimacy.

•

By contrast, the law plays an important role in the control of activities carried out by others than households but indirectly affecting household behaviour from an environmental point of view, such as industrial production
and marketing of chemical products and physical planning of infrastructure, waste deposits etc.

•

Social and personal norms play an important role in explaining the prevalence of environmentally friendly activities (see also below), but at the
same time individual responsibility has its limits. Collective measures –
e.g., investment in infrastructure as well as physical planning measures –
are often needed to promote environmentally friendly activities for which
otherwise the personal sacrifices become too burdensome.

•

The consumption patterns of Swedish households are – and have been –
strongly influenced by different (often government-promoted) sociotechnological systems. This strengthens the importance of investigating the
possibilities to influence the physical contexts in which household consumption takes place, including the role of other policy areas (e.g., housing
policy, monetary policy, traffic policy etc.).
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•

Economic and moral motives tend to play important roles in influencing
households’ choice to undertake environmentally friendly activities; it is
important to avoid situations in which these two motives ‘crowd-out’ – but
rather strengthen – each other.

•

For the above reason different policy instruments could preferably be presented in ‘policy packages’ rather than in isolation. This is likely to be particularly important in the case of economic and informative policy instruments, where the importance of individual norms could be highlighted
while at the same time providing explicit economic incentives.

•

The daily lives of households are strongly time- and context dependent,
and it may therefore be worthwhile to – as far as possible – provide tailormade environmental information to households.

•

The social and ecological dimensions of sustainable development must be
addressed in combination. Household activities involve “negotiations” at
the household level concerning, not the least, who does what and how. One
important implication of this is that environmental policy also involves important gender issues.

The promotion of environmentally friendly behaviour at the household level can be
done in a number of ways. A few general lessons for policy are highlighted in the
report, but often policy makers must also address the activity-specific circumstances. The results from the SHARP-program suggest the following policy implications:
•

Problem awareness, a positive perception of one’s own ability to affect environmental outcomes, social influences and reasonable sacrifices are factors that – in combination – induce people to take active individual responsibility for the environment and undertake any related activities. These results apply equally well to waste sorting, the purchasing of labelled products and choice of transportation mode. The strength of these factors
largely explain why individual action differ a lot across these three areas.

•

In the case of household waste sorting activities, strong personal norms are
prevalent and the physical infrastructure is often in place to facilitate
households’ efforts. Economic incentives (e.g., weight-based waste collection fees) and facilitating measures (e.g., property-close collection systems) have clear positive impacts on recycling rates.

•

Targeted information campaigns in the recycling field towards young people and newly arrived immigrants could be effective. Overall future information campaigns could also make use of the fact that the perception of intensive recycling activities in other households (and even municipalities)
tends to have positive ‘spill-over’ effects. Informing about positive outcomes in specific neighbourhoods could thus induce increases in overall
recycling activities.
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•

One should be careful in drawing strong parallels between the relative success of many household recycling programs and the potential for encouraging active individual responsibilities in other areas (e.g., reduced car use).
Waste sorting typically involve limited personal sacrifices, and can easily
be integrated into the current ways of organizing the daily activities of
households.

•

The potential for using environmental labels of products and services as a
means to promote sustainable consumption patterns may be limited. The
cognitive demands of individual choices become significant while the
greening of products largely is a collective undertaking involving – not the
least – producer initiatives.

•

An important strategy to promote households’ purchase of “green” products involves convincing – e.g., through information campaigns – individuals’ that their choices matter for environmental outcomes. The current
lack of such conviction represents an important explanation for why
household participation in green electricity schemes is so low.

•

In many cases (e.g., green electricity) it is more effective to achieve more
sustainable consumption patterns by emphasizing shared rather than individual responsibilities. It is often less complicated to convince people
about the presence of positive environmental outcomes (as long as all are
required to participate), and households often accept collective solutions
even though these also limit the individual freedom of choice.

•

In the transport field, the difficulties experienced in bringing about reduced
car use among Swedish households depend largely on mixed signals from
policy makers both nationally and locally. Stronger societal and social
norms are therefore needed in this area.

•

Households who use cars often express that they lack suitable alternative
means of transportation, and they perceive public transport systems as unattractive. This suggests that consistent efforts to improve the possibilities
to employ other modes of transportation (e.g., bicycle, train, bus etc.) are
necessary.

•

An effective – and often more accepted – way of reducing habitual use of
car transport is to combine push- and pull-strategies, i.e., actively implement policies to discourage car use while at the same time facilitating the
use of alternative modes of transportation.

•

There is also room for activating stronger personal norms for reduced car
use. Important strategies could preferably involve targeted information
campaigns about, for instance, alternative transport modes, as well as information that raise households’ problem awareness, not the least about the
local environmental impacts of car use.
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•

Overall a stronger emphasis on the relationship between reduced car use
and personal motives – not the least improved personal health – could
prove effective.
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Forskning för hållbara hushåll: en
introduktion
Forskningsprogrammets bakgrund, målsättning och utformning
Hushållen spelar en central roll i den svenska miljöpolitiken, såväl i nationella som
lokala politiska strategier. En rad studier visar att medan svenska hushåll i många
sammanhang ger uttryck för en omfattande miljömedvetenhet samt en vilja att ta
ett miljöansvar är det inte alltid som denna vilja omsätts i handling. Mot bakgrund
av detta finns ett behov av en fördjupad förståelse om hur: (a) hushåll väljer – eller
inte väljer – att integrera miljövänliga aktiviteter i sin vardag; samt (b) olika styrmedel tas emot beroende på hushållens värderingar och de eventuella hinder som
kringgärdar sådana aktiviteter.
Denna rapport sammanfattar de viktigaste resultaten och lärdomarna från det
mångvetenskapliga forskningsprogrammet ”Hållbara hushåll” (SHARP), som försökt bidra med ökad vetenskapligt grundad kunskap om dessa frågor. Programmet
har finansierats av Naturvårdsverket samt Formas under perioden 2003-2008. och
dess övergripande målsättningar har varit att:
•

undersöka den roll som hushållen och hushållsmedlemmars vardagsbeteenden spelar för att uppnå miljöpolitiska målsättningar;

•

analysera de hinder och drivkrafter som kringgärdar miljövänliga aktiviteter i vardagen, samt undersöka hur hushållen väljer att integrera dessa aktiviteter i vardagslivet givet de värderingar och attityder som hushållsmedlemmarna ger uttryck för; samt

•

klargöra under vilka omständigheter olika miljöpolitiska styrmedel kan
vara effektiva samt uppfattas som legitima utifrån hushållens perspektiv.

Forskningen undersöker miljöpolitikens generella utformning och dess betydelse
för hushållens vardagsaktiviteter men fokuserar också delar av de empiriska undersökningarna på tre specifika aktiviteter: källsortering, inköp av ”gröna” produkter
samt färdmedelsval. Metodologiskt bygger forskningen på en kombination av kontextnära studier (t.ex. tidsdagböcker, djupintervjuer, fältexperiment etc.) samt bredare undersökningar baserade på t.ex. stora databaser samt enkätstudier riktade till
ett stort antal representativt utvalda hushåll. En majoritet av de empiriska undersökningarna har fokuserat på förhållandena i fyra svenska kommuner: Göteborg,
Huddinge, Piteå och Växjö.
För att säkerställa såväl den akademiska som den praktiska relevansen har
programmet följts av en referensgrupp bestående av representanter från Naturvårdsverket samt från var och en av de fyra samarbetskommunerna, och av forskare från universitet i Sverige, Danmark och England. Följande personer har ingått i
SHARP-programmets referensgrupp under hela eller delar av programtiden:
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•

Erika Budh, Fil. Dr., Miljöekonomiska enheten, Naturvårdsverket, Stockholm.

•

Jonas Christensen, Jur. Dr., Ekolagen, Uppsala.

•

Andrew Dobson, Professor i statsvetenskap, Keele University, England.

•

Lars Drake, Docent, Miljöekonomiska enheten, Naturvårdsverket, Stockholm. (numer Kemikalieinspektionen).

•

Annika Friberg, Agenda 21 samordnare, Göteborgs Stad.

•

Cecilia Petersen, Tekn. Dr., Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket,
Stockholm.

•

Johanna Pettersson, Agenda 21 samordnare, Huddinge Kommun.

•

Helena Shanahan, Professor emerita, Institutionen för mat, hälsa och miljö,
Göteborgs universitet.

•

Henriette Söderberg, Docent, Stadskansliet, Göteborgs Stad.

•

John Thogersen, Professor i ekonomisk psykologi, Aarhus School of Business, Danmark.

•

Lars Wennerstål, Miljöchef, Växjö Kommun.

•

Erik Westin, Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket, Stockholm.

•

Åsa Wikman, Miljöinspektör, Piteå Kommun.

Mer information om forskningen inom SHARP-programmet och de delprojekt som
ingått återfinns på programmets hemsida www.sharpprogram.se samt i de projektbilagor som bifogas denna rapport.

Rapportens innehåll och disposition
Syftet med denna rapport är att på ett lättbegripligt sätt lyfta fram de viktigaste
resultaten och miljöpolitiska lärdomarna från forskningen inom SHARP. Fokus
ligger således här främst på resultat och inte på metodologiska frågeställningar.
Rapporten är indelad i tre huvudsakliga delar. Den första delen behandlar frågor
som rör miljöpolitikens förväntningar på hushållen samt dess generella legitimitet.
Vilka värderingar och principer ligger till grund för den svenska hushållsinriktade
miljöpolitikens målsättningar, förväntningar och förutsättningar, och i vilken omfattning är dessa värderingar etablerade hos medborgarna?
Den andra delen av rapporten innehåller tre kapitel som på olika sätt belyser
den sociala och sociotekniska kontext som hushållens vardagliga aktiviteter äger
rum i. De resultat som lyfts fram här bygger bland annat på: (a) en historisk undersökning av hushållens konsumtionsmönster under perioden 1958-2005 och den roll
som olika statliga systemåtgärder spelat; (b) femtiotalet tidsdagbokstudier och
djupintervjuer i totalt 28 hushåll; samt (c) en studie av erfarenheterna från etablerandet av Sveriges första ekoby under slutet av 1970-talet.
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Rapportens tredje del belyser hushållens beteenden samt olika styrmedels effekter
och acceptans på tre olika områden: källsortering, konsumtion av miljömärkta
varor samt färdmedelsval. Denna del inleds med ett övergripande kapitel där generella drivkrafter och hinder bakom miljövänliga aktiviteter – t.ex. personliga och
sociala normer, problemmedvetenhet, uppoffringar etc. – lyfts fram men där också
dessa används för att analysera viktiga skillnader mellan t.ex. hushållens källsortering och färdmedelsval. Därpå följer tre kapitel som vardera fördjupar analysen av
var och en av de tre aktiviteterna. Dessa kapitel presenterar de resultat från programmet som kan hjälpa oss att förstå varför vissa hushåll – och inte andra – väljer
att utföra miljövänliga val i sin vardag, samt vilken roll olika typer av styrmedel
kan spela för att öka sannolikheten att hushållen utför dessa aktiviteter.
I rapportens alla kapitel presenteras dessutom ett antal ’boxar’, som syftar till
att på ett enkelt sätt ge inblick i delar av det empiriska forskningsmaterialet som
resultaten baseras på. Dessa kan läsas fristående men också hoppas över utan att
sammanhanget går förlorat. De forskare som aktivt bidragit till färdigställandet av
denna rapport inkluderar:
•

Christer Berglund, universitetslektor, Enheten för nationalekonomi, Luleå
tekniska universitet.

•

Mats Bladh, Docent, tema Teknik och social förändring, Institutionen för
tema, Linköpings universitet.

•

Louise Eriksson, Fil. Dr., Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

•

Jörgen Garvill, Docent, Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

•

Hilde Ibsen, Docent, Miljövetenskap, Karlstads universitet.

•

Carina Lundmark, Docent, Statsvetenskapliga enheten, Luleå tekniska universitet.

•

Simon Matti, Doktorand, Statsvetenskapliga enheten, Luleå tekniska universitet.

•

Gabriel Michanek, Professor, Rättsvetenskapliga enheten, Luleå tekniska
universitet.

•

Annika Nordlund, universitetslektor, Institutionen för psykologi, Umeå
universitet.

•

Karin Skill, Fil. Dr., tema Teknik och social förändring, Institutionen för
tema, Linköpings universitet.

•

Kristina Söderholm, universitetslektor, Enheten för teknikhistoria, Luleå
tekniska universitet.

•

Patrik Söderholm, Professor och koordinator för SHARP-prpgrammet, Enheten för nationalekonomi, Luleå tekniska universitet.

•

Elin Wihlborg, Docent och biträdande koordinator för SHARP, Statsvetenskapliga enheten, Linköpings universitet.
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Alla de forskare som under åren bidragit till forskningen inom programmet listas i
en bilaga under respektive delprojekt. I denna bilaga redovisas också delprojektens
forskningsfrågor, publikationer samt en rad exempel på aktiviteter som vidtagits
för att sprida resultaten utanför den akademiska världen.
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Hushållen och svensk miljöpolitik:
förväntningar och förutsättningar
Förutsättningarna för många av dagens miljöpolitiska målsättningar är unika i det
att ansvaret för miljöarbetets genomförande samt för de politiska målens uppfyllelse till en betydande del återfinns på hushållsnivå; framförallt i de många val och
aktiviteter som formar vardagslivet. Det råder idag ett brett såväl politiskt som
vetenskapligt konsensus kring det faktum att orsakerna till dagens miljöproblem,
och därför även många av lösningarna till dessa, inte bara står att finna i de övergripande policybeslut som tas av politiker på olika nivåer eller inom näringslivet,
utan också i de många vardagliga överväganden som görs av enskilda individer.
Hushållet, och i slutändan de individer som utgör hushållets medlemmar, har därmed en central roll att spela i det praktiska arbetet mot en ekologiskt hållbar utveckling. Som en följd av miljöproblematikens alltmer tilltagande individfokusering, internationellt fastslagen genom Agenda 21, innefattar också den svenska
miljöpolitiken en uttalad målsättning att såväl öka som vidmakthålla det aktiva,
individuella ansvarstagandet för miljön (se t.ex. Box 1). Behovet av kollektiva
lösningar och därmed ett brett deltagande av hushållen ställer emellertid stora krav
på att politiken utformas på ett sätt som vinner legitimitet hos allmänheten; där den
föreskrivna synen på exempelvis problemens natur, dessas möjliga lösningar, den
samhälleliga ansvarsfördelningen för miljön eller utformningen och användandet
av miljöpolitiska styrmedel delas eller i alla fall accepteras av medborgarna. Policylegitimitet är i detta en viktig förutsättning för att miljöpolitiken i allmänhet, och
miljölagstiftningen i synnerhet, kan fortsätta att utvecklas i enlighet med de demokratiska principerna där ett grundläggande folkligt stöd för inriktningen på den
förda politiken är en huvudprincip.

Hushållen och miljölagstiftningen
Användandet av styrmedel är miljöpolitikens sätt att påverka samhället och söka nå
de uppsatta målsättningarna. I samband med att synen på miljöproblematikens
källor förändrats, har också en rad styrmedel kommit att rikta sig mot den enskilda
individen i syfte att, såväl direkt som indirekt, påverka hennes aktiviteter inom
hushållet. Såväl ekonomiska som informativa styrmedel används i hög grad för att
initiera förändringar i hushållens aktivitetsmönster och inom den svenska miljöpolitiken utformas dessa både med syfte att framställa ett miljövänligt alternativ som
mer positivt för hushållet (så kallade pull-åtgärder), och i syfte att göra utövandet
av miljöovänliga aktiviteter mer kännbart negativt och på så sätt reducera deras
förekomst (så kallade push-åtgärder). I allmänhet tenderar den förra utformningen
av styrmedel att, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv, uppfattas som mer acceptabel på grund av kopplingen till frivillighet, även om de positiva effekterna på miljön av samma skäl inte nödvändigtvis blir lika tydliga.
Den påtagligaste formen av politisk styrning utgörs av miljölagstiftningen
vilken i samband med miljöpolitikens utveckling har fått nya adressater för sina

21

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5899 Hållbara hushåll: Miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i vardagen

miljökrav, däribland hushållens medlemmar. Rättsutvecklingen avspeglar därmed i
viss mån insikten om att verkligheten har blivit allt mer komplex och att en stor
mängd källor av olika storlek och karaktär påverkar miljötillståndet, även om hushållen inte var helt undantagna från ansvar i tidigare miljölagstiftning. Exempelvis
riktades den centrala miljökontrollen i 1969 års miljöskyddslag främst mot industriella anläggningar, men lagen innehöll miljökrav för allt slags användning av mark
och vatten som riskerade förorening och liknande störningar, således även hushållens. Detsamma kan sägas om de kemikalielagar som kom 1973 och 1985; kontrollen fokuserade på tillverkare och importörer men miljökrav riktades även mot
andra hanteringsled, exempelvis hushållens användning. Miljöbalken från 1999
innebar emellertid en ytterligare utvidgning av den svenska hushållsinriktade miljölagstiftningen, tydligt kopplad till principerna i Agenda 21. För att främja balkens
mål om en hållbar utveckling ska kontrollen inte bara fokusera på tillsyn av förorening, kemikalier, avfall, ingrepp i naturmiljön med mera, utan även på resursflödena. För att uppnå ett kretsloppssamhälle ställer balken krav på återvinning och återanvändning och på hushållning med material, råvaror och energi. Dessa krav träffar
i princip alla samhällssektorer och är därmed även tillämpliga på de aktiviteter som
sker i hushållen.

Box 1: Den goda medborgaren förväntas ta ett aktivt miljöansvar,
även inom hushållets privata sfär
"Den potential som finns inom hushållssektorn när det gäller arbetet med hållbar
utveckling måste tas tillvara. Den enskildes agerande är av stor betydelse. Utvecklingen av ändrade beteendemönster hos hushållen bör därför stödjas."
"För att nå hållbara konsumtionsmönster krävs det… att konsumenterna har en insikt om att det finns ett samband mellan det egna agerandet och samhällets miljömässiga, sociala och ekonomiska utveckling."
”För att nå förändrade konsumtionsmönster krävs förändringar i livsstil och levnadsmönster samt nya eller reviderade värderingar.”
Källor: Citat ur Regeringens skrivelser 1997/98:13 onumrerat dokument, 2003/04:
129, sid. 114 samt 2005/06:107, sid.14)

Vad är det för typ av rättsliga miljökrav som kan möta hushållen? I historisk tid har
hushållen träffats av miljöregleringar främst när ett visst beteende i det enskilda
fallet har uppfattats som riskabelt för hälsa och miljö. Så är det också idag. Ett
exempel är hanteringen av avfall. För att undvika nedskräpning och förorening
måste hushållen enligt huvudregeln lämna ifrån sig sådant avfall som ska transporteras bort av kommunen eller en producent. Ett annat exempel är hanteringen av
kemiska produkter. Vissa kemikalier är helt förbjudna (t.ex. DDT), andra får endast
hanteras yrkesmässigt eller under särskilda förutsättningar. Ett tredje är uppförande
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och ändring av byggnader och anläggningar, liksom andra ingrepp som innebär
betydande förändring av ett mark- eller vattenområde.
Det är lätt att förstå att hushållen drabbas av miljökrav när man som i exemplen ovan kan identifiera en, någorlunda påtaglig, risk i det enskilda fallet. Men hur
är det när en sådan risk saknas och det i huvudsak är kollektivet av hushåll som
orsakar riskerna, exempelvis i samband med normal användning av disk- och
tvättmedel? I dessa situationer spelar informativa och ekonomiska styrmedel en
viktig roll för att förändra hushållens aktivitetsmönster i en mer miljövänlig riktning, och dessa är i vissa fall baserade på lagstiftning. Emellertid är även tvingande
rättsliga styrmedel i princip tillämpliga i dessa situationer, främst genom de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Här finns krav på att vidta skyddsåtgärder
och andra försiktighetsmått, att skaffa sig kunskap om miljörisker, att undvika
kemiska produkter (hit hör exempelvis tvätt- och diskmedel) när det finns mindre
farliga alternativ, att hushålla med naturresurser och energi, samt att återvinna och
återanvända. Dessa krav undantas bara när någon utför en enstaka ”åtgärd” (i motsats till ”verksamhet” som är kontinuerlig eller återkommande, såsom pendling
med bil till och från jobbet) samtidigt som kopplingen till balkens hållbarhetsmål är
så diffus att åtgärden bedöms vara av ”försumbar betydelse i det enskilda fallet”.
Exempel på sådana fall är val av bostad och semestersysselsättning.

Box 2: Klandervärt beteende?
En man lämnade en papperskasse med tidningar på en återvinningsstation i centrala Luleå, bredvid en redan överfull container. Han hade tidigare försökt lämna
kassen på en annan station, men även där var containern full. Tingsrätten dömde
mannen för nedskräpning till trettio dagsböter á 250 kr (8000:-). Hovrätten dömde
till penningböter, 500 kr. Hovrätten för Övre Norrland (2006-06-22, mål B 205-06)
Källa: Lundmark, C., och C. Ödberg (2006), Förvaltningsrättslig tidskrift.

Trots att utgångspunkten i miljöbalken är att kraven ska gälla mot alla, så visar en
närmare regelanalys att det sannolikt är mycket få fall där ett ingripande skulle
aktualiseras när miljörisken endast beror på beteenden hos hushållen som kollektiv.
Detta beror på att miljöbalkens krav inte får vara orimliga, vilket i korthet innebär
att miljönyttan med ett krav i första hand ska vägas mot kostnaden för dess efterlevnad. Dessutom visar balkens förarbeten att även andra omständigheter ska ges
betydelse för hur ett beteende bedöms, såsom om det är ”vedertaget godtagbart”,
liksom en hänsyn till ”personlig integritet och valfrihet”. Mot denna bakgrund kan
man anta, även om den rättsliga gränsen är mycket oklar, att tillsynsmyndigheter
inte prioriterar krav mot hushåll i andra fall än när det finns en någorlunda påtaglig
risk för hälsa eller miljö i det enskilda fallet.
Vid sidan av dessa krav som inom miljölagstiftningen ställs på hushållens
aktiviteter direkt, berörs hushållen också i många fall indirekt när andra åläggs
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rättsliga skyldigheter. Ett viktigt exempel på en sådan adressat är kommunen eftersom kommunens planbeslut om bebyggelse och annan markanvändning exempelvis inverkar på avstånd mellan bostäder och arbetsplatser, och på tillgänglighet till
kollektivtrafik. Likaså påverkar kommunens beslut om avfallsplan enligt miljöbalken hushållens möjligheter till källsortering och återvinning. Ett annat exempel där
hushållen berörs indirekt är regleringen av hantering av kemiska produkter, där
miljökrav främst riktas mot tillverkare och importörer. Om lagstiftningen förbjuder
tillverkning av viss produkt, påverkas förstås hushållens valfrihet, på samma sätt
som att krav på information om kemikaliers miljörisker underlättar det miljömedvetna hushållets val. De relativt nya kraven på bensinstationer att tillhandahålla
alternativa bränslen är ett liknande exempel där hushållens aktiviteter påverkas
indirekt genom miljölagstiftningen.
Sammanfattningsvis visar forskningen inom SHARP att lagstiftningen får betydelse på olika sätt för hushållens miljöbeteenden. Den är ofta basen för ekonomisk och informativ styrning. Tvingande rättsliga krav som riktas mot kommuner
och andra adressater formar samhällsstrukturer och andra ramar för hushållens val
och beteenden. Däremot kan man anta att rättsligt tvingande krav där hushållen är
adressat, har betydelse främst när risken för hälsa eller miljö är påtaglig i det enskilda fallet och inte när riskerna snarast bör hänföras till hushållskollektivets beteende. Lagstiftningens blygsamma tillämpning på enskilda hushålls livsstilsval kan
ses som en indikation på att politiska beslutsfattare föredrar användandet av andra
typer av styrmedel snarare än lagstiftning, vilket hänförs till bilden av individen
som dels relativt miljöintresserad och villig att på frivillig väg följa politiska direktiv, dels rationellt svarande mot ekonomiska styrmedel. Därutöver kan oviljan att
direkt styra genom lagstiftning vara ett uttryck för att politiska beslutsfattare upplever att åtgärder som är ett tydligt steg bort från frivilligheten saknar legitimitet
hos allmänheten.

Den svenska miljönormens legitimitet
Utformningen av miljölagstiftningen kan betraktas som det tydligaste praktiska
uttrycket för rådande miljöpolitiska målsättningar och ger därmed också en fingervisning om hur miljöproblematiken och dess möjliga lösningar generellt betraktas
från politiskt håll. Den analys av svenska miljöpolicydokument (publicerade under
perioden 1994-2004) som genomförts inom SHARP visar att det finns en i Sverige
dominerande miljönorm som genomsyrar hushållsinriktad policy på såväl nationell
som lokal nivå. De övergripande nationella policydokumenten, exempelvis propositioner och skrivelser från regeringen, slår fast den officiella synen på såväl problemens orsaker som dess tänkbara lösningar, från vilken den miljöpolitiska diskursen i de inom SHARP kartlagda kommunerna endast i mindre grad skiljer sig.
Såväl nationella som kommunala policydokument uppvisar i detta avseende en
tydlig samstämmighet med det individfokus som uttrycks i flertalet internationella
miljööverenskommelser, närmast Agenda 21. Ansvaret för att nå det ekologiskt
hållbara samhället beskrivs som lika delat mellan samtliga individer i Sverige, och
där alla medborgare har en skyldighet att aktivt bidra till en gynnsam samhällsut-
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veckling genom utformningen av sin livsstil. Bilden av den goda medborgaren
inbegriper därmed även ett aktivt miljömässigt ansvarstagande i den privata sfären
inom hushållet.
Ur den svenska miljönormen kan vidare utläsas en syn på medborgaren och
dennas miljöengagemang som korresponderar med den ovan nämnda tillämpningen
av lagstiftningen i syfte att reglera enskilda hushålls miljörelaterade ansvar och
skyldigheter. I den övergripande policyretoriken förutsätts visserligen medborgaren
besitta ett visst mått av medvetenhet och beredvillighet att ta ansvar för sina vardagliga handlingars miljökonsekvenser, men samtidigt vara i behov av en vänlig
knuff i rätt riktning för att tydligt se sitt eget bästa intresse samt för att nå insikt i
hur detta praktiskt kan uppnås. Den till detta åtföljande bilden av medborgaren som
en passiv konsument av såväl varor som information innebär emellertid ett stort
ansvar för nationella och lokala myndigheter att indirekt styra medborgarna genom
upplysningar om hur detta miljöengagemang bör ta sig uttryck; om vilka värden
som bör försvaras; samt hur prioriteringar bör göras, snarare än att öppna upp för
en bred, allmän deliberation kring dessa överväganden. Utbildning och information
med en normativ underton beskrivs därför som viktiga instrument för att öka hushållens bidrag till en ekologiskt hållbar utveckling. Samtidigt visar en närmare
analys av de mer specifika politiska resonemangen kring hushållens bevekelsegrunder att såväl positiva som negativa ekonomiska incitament av politiska beslutsfattare upplevs som de främsta metoderna för att få till stånd en beteendeförändring och samtidigt upprätthålla legitimiteten för den förda miljöpolitiken.
Användandet av miljölagstiftningen som bas för ekonomisk och informativ
styrning av hushållens beteenden skapar sannolikt inte några legitimitetsproblem i
sig självt. Däremot blir legitimiteten en kritisk fråga när tvingande rättsliga krav
formuleras direkt mot aktiviteter inom hushållen, eftersom sådana kan uppfattas
som ingrepp i den personliga integriteten. Det gäller särskilt om kravet är sanktionerat med straffregler eller liknande. Miljöbalkens krav på att undvika att använda
en kemikalie när det finns ett mindre farligt alternativ är ett exempel på en straffsanktionerad bestämmelse som griper in hushållens vardag och som därför har
kritiserats. Konflikten mellan statlig styrning, vare sig direkt eller indirekt, och
individuellt självbestämmande nämns dock knappast alls i de policydokument som
analysen omfattar. Som ett led i att undvika denna potentiella konflikt, samt för att
svara mot bilden av medborgaren som i första hand en konsument, klär i stället de
svenska policydokumenten effekterna av miljöskydd genomgående i ekonomiska
termer med förhoppningen att slå an en positiv ton hos allmänheten.
Våra resultat i SHARP visar emellertid att det finns en tydlig diskrepans mellan den bild av medborgaren som framträder genom officiell policy och utformningen av styrmedel, och bilden som medborgarna själva ger. För det första är
frihet och självbestämmande visserligen högt värderade av svenska medborgare,
men eftersom miljöskydd ofta prioriteras i situationer när värdena ställs mot varandra, indikerar vår studie att framtida miljöpolitik har goda förutsättningar att
implementera effektiva miljöskyddande åtgärder samtidigt som den förblir legitim i
allmänhetens ögon. För det andra blir diskrepansen tydlig i frågan om de motiv
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som människor håller för att bete sig miljövänligt, där den moraliskt grundade
viljan att göra rätt av medborgarna själva uttryckligen framhålls som viktigare för
motivationen än ekonomiska belöningar och bestraffningar. För utformningen av
policy och policyinstrument i ett längre perspektiv innebär detta resultat att försiktighet bör iakttas så att inte en ensidig fokus på ekonomiska styrmedel och motiv
tränger undan en redan existerande moralisk övertygelse. Slutligen är det tydligt att
miljöintresset hos de svenska medborgarna är relativt stort och att människor besitter såväl de generella som de mer miljöspecifika attityderna och värderingarna
vilka understödjer miljövänliga handlingar. För policyskapare bör detta tas som en
indikation på att strukturella förändringar av samhället som möjliggör eller underlättar för människor att ta ett personligt miljöansvar i nuläget kan vara mer betydelsefulla för att nå hållbarhetsmålen än fortsatta satsningar på opinionsbildande med
en miljövänlig inriktning.
Det finns emellertid även ett annat legitimitetsproblem som uppkommer i
samband med tvingande miljökrav, eftersom sådana i många fall formuleras vagt i
en lagregel. Ett skäl till detta är att lagstiftaren inte klarar att detaljreglera alla miljöfrågor; verkligheten är för komplex och osäker. Genom allmänt hållna krav täcker man in en större mängd kända och ännu okända situationer där miljöpåverkan
befaras. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken är det viktigaste exemplet på
sådana regler, som alltså fyller en viktig ”uppfångande” funktion. Vaga krav kommer dock oundvikligen i konflikt med rättsäkerheten, då individen inte ser klart
gränsen för det otillåtna och därmed inte heller kan förutse när hon kan drabbas av
sanktioner eller ingripande från myndigheter. Denna intressekonflikt finns även när
reglerna tillämpas mot yrkesmässig verksamhet, men den är sannolikt starkare när
hushållen berörs eftersom dessa typiskt sett är mer resurssvaga. Det finns således
viktiga argument mot att använda tvingande rättsliga krav brett mot hushåll. Man
kan förmoda att sådana krav, liksom idag, kan få betydelse främst när det finns en
någorlunda påtaglig risk för hälsa eller miljö i det enskilda fallet. Däremot bör
lagstiftningen kunna fylla en viktig roll genom att underlätta hushållens val av
miljövänliga beteenden och produkter. Tvingande rättsliga krav kan i detta syfte
ställas mot kommuner, tillverkare, importörer och andra aktörer ”uppströms” hushållen.
Över huvud taget finns det behov av en rättslig utveckling för att hantera den
komplexitet i vilken hushållen är del. Bland annat kan den materiella styrningen i
plan- och bygglagen skärpas i syfte att bygga upp fysiska strukturer som prioriterar
tillängligheten för hushållen (exempelvis till kollektivtrafik eller återvinningsanläggningar) och därmed underlättar ett miljövänligt beteende. Miljökvalitetsnormer
sätter gränser för vad miljön tål, gränser som gäller mot alla, inte minst den påverkan som härrör från hushållen. Den svenska lagstiftningen saknar dock effektiva
instrument för att genomföra dessa normer mot olika aktörer. Framför allt åtgärdsprogrammen, som omfattar kollektivet av miljöpåverkare, behöver bli tydligare och
mer verkningsfulla. Även adaptiv miljöplanering – en förebild finns i Nya Zeelands
Resources Management Act – kan utgöra ett instrument som möjliggör övergripande och integrerade analyser och styrning av komplexa situationer.
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I den svenska miljöpolitiken förutsätts hushållen spela en central roll i det fortsatta
arbetet mot en ekologiskt hållbar utveckling och de förväntas bidra till att uppfylla
miljöpolitikens målsättningar genom att låta ett aktivt ansvarstagande genomsyra
utformningen av de vardagliga aktiviteterna. En närmare analys av såväl policy
som lagstiftning visar dock att det från politiskt håll råder en viss tveksamhet inför
omfattningen av skyldigheter som direkt kan riktas mot hushållens medlemmar,
inte minst från ett legitimitetsperspektiv.

Lärdomar för miljöpolitiken
Sammantaget kan emellertid konstateras att en kombination av styrmedel, där tillgänglighet och resurser för möjliggörande av ett mer miljövänligt beteende kombineras med konkret information om miljönyttan av förändrade aktivitetsmönster, har
goda möjligheter att accepteras som legitima av en bred allmänhet och därmed
bidra till att lägga grunden för en ur miljöhänsyn mer positiv samhällsutveckling.
De viktigaste lärdomarna för miljöpolitiken kan därför sammanfattas i följande
punkter:
•

Möjligheten att styra hushållen via (direkt) lagstiftning är begränsad.
Medborgarna betraktar visserligen inte alltid personlig integritet och
självbestämmande som överordnade miljöskyddet, men vagt formulerade
och allmänt hållna miljökrav har konsekvenser för rättsäkerheten och
därmed också för legitimiteten.

•

Det är viktigt att fokusera infrastruktur och fysisk planering och därmed
underlätta ett miljövänligt beteende på hushållsnivå. Miljömedvetenheten
är relativt hög hos hushållen i allmänhet, men strukturer och resurser saknas ofta.

•

Policypaket, där flera styrmedel samverkar, är ett bra sätt att fånga upp
den i personlig moral grundade motivationen att ta ett personligt miljöansvar samtidigt som nödvändiga resurser tillförs. Försök att framställa miljöfrågan enbart i ekonomiska termer är sannolikt inte en långsiktigt gynnsam strategi, utan ekonomiska och informativa styrmedel bör på ett tydligt
sätt komplettera varandra.

•

Det finns utrymme för att i politiken ”ta steget” från ”vägledning och information” till att tydligare uppmuntra framväxten av politiskt kompetenta
medborgare.
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Hushållens konsumtionsmönster
under femtio år: statlig inverkan
och de strukturella kontexterna
Inledning
Hushållens konsumtionsmönster är centrala i samhällets relation till den naturliga
miljön. Statistiska centralbyrån har regelbundet sedan 1958 kartlagt de svenska
hushållens konsumtion med hjälp av detaljerade utgiftsundersökningar (2000-4000
medverkande hushåll för varje undersökningsomgång). Den historiska forskningen
inom SHARP har bl.a. syftat till att utnyttja detta dataunderlag, och speciellt analysera utvecklingen för de två grupper av varor och tjänster som orsakar de största
utsläppen av växthusgaser: transport och boende. Dessa utgiftsposter står dessutom
för de kraftigaste ökningarna under perioden 1958-2005 (se Box 3 nedan).

Box 3: Hushållens konsumtionsmönster, 1958-2005
Figuren nedan visar det svenska genomsnittshushållets utgifter fördelat på olika
varugrupper. Enheten är kronor uttryckt i 2005 års penningvärde, och alla siffror
baseras på SCBs hushållsutgiftsundersökningar (HUT) för motsvarande år.
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Källa: SCB samt Söderholm, K. (2008). SHARP Working Paper Nr. 12.

Forskningen har också haft som målsättning att skapa en ökad förståelse för den
historiska utvecklingen av hushållens konsumtion av boende och transporter under
den andra halvan av 1900-talen, detta utifrån ett sociotekniskt systemperspektiv.
Analysen visar att den svenska staten såväl indirekt som direkt, genom en rad olika
policyområden sedan 1950-talet, ingripit i hushållens konsumtion med betydande
komplikationer för miljön. Det statliga inflytandet kan betraktas som mer eller
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mindre medvetna konstruktioner av system som ingripit i hushållens vardag och
konsumtion av specifika varor. De sociotekniska system som varit av central betydelse för hushållens konsumtion av transport och bostad sedan 1950-talet är: (a)
efterkrigstidens svenska bostadspolitik och relaterade sociotekniska kontext; (b)
samhällets bilanpassning och därtill hörande sociotekniska system; samt (c) den
efterkrigstida rationaliseringen av detaljdistributionen.

Transport- och bostadskonsumtionen i ett historiskt perspektiv
Såväl hushållens bostads- som transportutgifter har vardera ökat med nästan 300
procent i reala termer sedan 1950-talet (Box 3). Bostadsutgifterna är numer den
största utgiftsposten för svenska hushåll; under mitten av förra seklet stod livsmedel för den största inköpsandelen. Detta är till viss del en effekt av ökade priser
men det är också starkt beroende av förändrade preferenser beträffande boende och
av att de sociotekniska system som omger bostadskonsumtion förändrats över åren.
Ökningen av transportutgifter speglar inte minst en extrem ökning i konsumtionen
av biltransporter; den genomsnittliga transportlängden per person och dag har ökat
från omkring 5 till 30 kilometer sedan 1950-talet. Utgifterna för drift av bil har
således under hela undersökningsperioden varit större än utgifterna för inköp av bil
trots relativt stabila drivmedelspriser och bensinsnålare bilar.
Den svenska staten svarade på efterkrigstidens bostadsbrist med en omfattande social bostadspolitik under framförallt 1940- till 1960-talen. Ambitionen var
att höja hushållens bostadsstandard samt motverka trångboddhet; flera offentliga
utredningar vittnar om detta, såsom Höjd bostadsstandard (1965) vilken också
aktualiserade det s.k. ’miljonprogrammet’ med målet om 100 000 nyproducerade
lägenheter per år i 10 år. Den sociala bostadspolitiken var långtgående i att förändra de sociotekniska system som omgärdar bostadskonsumtion. För att uppnå målet
om många moderna lägenheter måste konstruktionsprocessen rationaliseras. Den
svenska staten bidrog till detta genom att under 1950-talet inleda en process med
att standardisera bostadsstandarden, samt genom att initiera forskningsinstitut och
experimentella aktiviteter. Denna utveckling har, tillsammans med en omfattande
bidragspolitik, bl.a. varit en fundamental förutsättning för den starka ökningen av
ensamhushåll över perioden. Rent generellt har den svenska efterkrigstida bostadspolitiken bidragit med ett kraftigt ökat antal bostäder, en kraftigt förbättrad bostadsstandard och inte minst med en större bostadsyta. Detta har i förlängningen
bidragit till den observerade ökningen i bostadsutgifterna, men har också fört med
sig negativa effekter på miljön (t.ex. högre energikonsumtion för uppvärmning, en
större avsaknad av stordriftsfördelar i matlagningen etc.).
När det gäller det privata bostadsägandet och byggandet av småhus har den
svenska statens inflytande varit mer indirekt än ifråga om de offentliga flerfamiljshusen. Småhusboomen under den första halvan av 1970-talet kan förklaras med
faktorer som reallöneökning och inflation som gjorde det fördelaktigt att ta lån,
men det går också att betrakta den som en reaktion på decennier av massiv standar-
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diserad bostadsproduktion. Den privata villan kunde i större utsträckning än flerfamiljshusen ge uttryck för modeväxlingar och för en speciell livsstil. I mitten av
1980-talet upplevde Sverige en ny småhusboom till vilken den svenska staten bidrog mer direkt, ehuru måhända inte särskilt medvetet. Inte minst skedde detta i
form av förändrad penningpolitik inbegripande en avreglerad kreditmarknad som
gjorde det mycket lättare att ta lån. Ökat privat ägande, större bostäder och moderniserat boende speglas väl i det faktum att hushållens utgifter för ’räntor’ samt
’hyror’/’avgifter’ har mångdubblats i reala termer under de senaste femtio åren,
under det att exempelvis utgifterna för ’hushållsenergi’ ”endast” dubblerades.
I efterkrigstidens bostadspolitik utgjorde grannskapsområdestanken en central idé. En tanke med dessa var att de skulle fostra en solidarisk medborgare genom en distinkt uppdelning av områden att bo i och stadscentra och industriområden att arbeta i. Alla i grannskapsområdet skulle bo inom promenadavstånd till
områdets centrum där det skulle finnas livsmedelsaffärer, bibliotek, skolor etc. För
att uppnå en nödvändig densitet på området krävdes i regel flerfamiljshus. Grannskapsidéns distinkta uppdelning mellan olika enheter främjade i sin tur privatbilismen genom att de tydliga gränserna mellan de olika enheterna i staden gynnade
uppbyggnaden av ett inre och yttre trafiksystem med ett nät av vägar.
Som ytterligare bidrag till det svenska samhällets decentralisering, och således till den ökade privatbilismen över perioden, kan vi också betrakta den efterkrigstida rationaliseringen av detaljdistributionen. Även på detta område har den
svenska staten haft ett betydelsefullt inflytande, inte minst under 1950-talet genom
främjandet av utvecklingen mot fler butiker med självbetjäning. Avskaffad etableringskontroll och bruttoprissättning, en förändrad livsmedelslagstiftning (som tidigare bl.a. förbjudit försäljningen av kött och grönsaker i samma lokal) och bygglagstiftning (som tidigare hållit tillbaka storleken på affärerna) bidrog till att rationalisera detaljdistributionen. Den svenska staten underströk vikten av de arbetskraftsbesparingar som följde med självbetjäningen för såväl handeln som samhället
i helhet. Redan i slutet av 1960-talet distribuerades hela 70 procent av svensk livsmedelsförsäljning genom självbetjäningsbutiker, vilket då var den högsta andelen i
Europa. Rationaliseringen omfattade även storleken på, och lokaliseringen av,
butikerna, vilka kom att bli allt större såväl som färre till antalet. De lokaliseras
dessutom allt längre ut i stadens periferi där markpriserna var låga. På dessa platser
kunde lagerliknande butiker byggas upp som möjliggjorde den mest rationella
distributionen av varor i butik, såväl som de stora parkeringsplatser som rationaliserade det allra sista ledet i distributionen, dvs. det mellan butiken och hushållet.
Den svenska staten har bidragit till privatbilismens kraftiga tillväxt också genom mer direkta åtgärder, såsom genom att standardisera trafikplaneringen. De s.k.
SCAFT-riktlinjerna från 1968 (Riktlinjer för trafikplanering med hänsyn till trafiksäkerhet) var exempelvis strikt åtföljda i svensk stadsplanering. Det går också att
skönja en utveckling där biltransporterna blivit allt mer individualiserade över
tiden, dvs. vi reser allt oftare som förare i stället för som passagerare.
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Box 4: Socioekonomiska faktorers betydelse för konsumtionsmönstren
Forskningen inom SHARP har utnyttjat SCB:s hushållsutgiftsundersökningar för att analysera hur olika socioekonomiska faktorer påverkat hushållens konsumtionsmönster. Den
statistiska analysen bygger på variationen mellan enskilda hushåll och upprepas för fyra
av undersökningsåren (1978, 1985, 1992, och 2003). Nedan visas resultaten för hushållens konsumtion av transport, bostad och utlandsresor.

Kvinna

Inkomst

Ålder

_
_

Utbildning

Storstad

_

+

Singel

Barn

_

_

+

+
+

+

+
_

_

+
+

Transporter (privatbil)

Bostadskonsumtion

Utlandsresor

Figuren ovan indikerar vilka samband som dels är statistiskt signifikanta och dessutom
förhållandevis stabila över tiden. Resultaten visar att hushåll med en kvinnlig ”föreståndare” tenderar att lägga en mindre andel av utgifterna på biltransporter; detta korresponderar
väl med annan forskning som visar att kvinnor använder bilen mindre för fritidsaktiviteter
än män (medan kvinnor och män är lika frekventa bilförare då det gäller t.ex. arbets- och
dagisresor). Resultaten visar också att för vissa år har kvinnlig närvaro en positiv inverkan
på bostadskonsumtion samt på andelen utgifter som går till utlandsresor. Det senare sambandet gäller för senare år (t.ex. 2003) och stämmer väl överens med resultat från marknadsföringsforskning som visar att kvinnor ofta är drivande när det gäller familjers beslut
om att resa på t.ex. charterresor.
Sambandet mellan ökad inkomst och transport respektive utlandsresor är positivt för
alla undersökta år. Analysen visar dessutom att det inte tycks finnas några tecken på en
mättnadseffekt då det gäller utlandsresor; inkomsterna behöver nå signifikant högre nivåer
innan hushållen väljer att reducera sin utgiftsandel för utlandsresor (och i stället öka konsumtionen av t.ex. teater- och biobesök). Den utgiftsandel som läggs på bostaden tenderar att minska med högre inkomster.
Resultaten tyder på att hushåll med äldre medlemmar överlag lägger ner relativt sett
mindre pengar på utlandsresor samt biltransporter, medan de däremot har en högre bostadskonsumtion. Hushåll med relativt hög utbildningsnivå har generellt en högre konsumtion av utlandsresor, medan hushåll med barn reser mindre utomlands. Förekomsten av
barn har dessutom en negativ inverkan på den relativa transportkonsumtionen men en positiv inverkan på bostadskonsumtionen.
Sambandet mellan hushåll i storstad och transportkonsumtion visar upp intressanta
förändringar över tiden. För 1970- och 1980-talen visar resultaten på ett positivt samband
men för 2003 är detta samband negativt. Singelhushållen tenderar också att lägga ner en
mindre andel av sina utgifter på transporter medan deras konsumtion av utlandsresor och
bostad är relativt sett högre än för andra hushåll. Det sistnämnda resultatet är konsistent
med observationen att singelhushåll överlag är mindre yt- och energieffektiva i jämförelse
med hushåll med flera medlemmar där man på ett bättre sätt kan utnyttja samordning i
t.ex. matlagning och uppvärmning.
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Vidare har arbetsrelaterade transporter tillsammans med barnomsorgsrelaterade
transporter ökat som andel av den totala mobiliteten sedan 1970-talet, under det att
shoppingrelaterade-, sociala/besöksrelaterade- samt fritidsrelaterade transporter
minskat i relativa termer. Allt detta svarar väl mot att mobilitet samt konsumtion av
transport utgör ett strukturellt skapat behov snarare än utgör någon form av lyxkonsumtion. Box 4 nedan visar resultaten från en analys av hur olika socioekonomiska
faktorer påverkat de svenska hushållens konsumtionsmönster över tiden.
Forskningen visar sammanfattningsvis att den svenska staten har på flera sätt
och genom en rad olika policyområden, både direkt och mer indirekt, bidragit till
den ökade konsumtionen av transporter, speciellt biltransporter. Det var inte alltid
det huvudsakliga syftet med den sociala bostadspolitiken och rationaliseringen av
detaljdistributionen att bidra med en sådan markant ökning av privatbilismen via
ökade avstånd mellan familj, arbete och shopping. De sociotekniska system som
diskuterats här utgör naturligtvis endast delförklaringar till den kraftigt ökade konsumtionen av bostad och transport sedan 1950-talet. Ökade hushållsinkomster genom en kraftigt ökad andel förvärvsarbetande kvinnor, i sin tur starkt beroende av
en kraftigt utbyggd offentlig barnomsorg, utgör andra centrala förklaringar.

Lärdomar för miljöpolitiken
Exemplen ovan visar att statlig intervention historiskt i betydande omfattning påverkat den sociotekniska kontext inom vilken vi konsumerar. Detta öppnar upp
vitala vägar för policy som syftar uppnå beteendeförändringar, även om en grundläggande förutsättning naturligtvis är att den statsledning som önskar motivera
hållbar konsumtion är medveten om sin egna historiskt bestämda roll i sammanhanget. Följande viktiga lärdomar för policy kan därför lyftas fram:
•

Den sociotekniska kontext som kringgärdar hushållens vardag har historiskt haft en tydlig inverkan på svenska hushålls konsumtionsmönster, och
detta stärker behovet av en miljöpolitik som utreder och belyser möjligheterna att påverka denna kontext.

•

En effektiv politik för hållbar utveckling bör rikta uppmärksamheten på
hur flera olika politikområden påverkar – direkt eller indirekt – hushållens
konsumtionsmönster.
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Hushållens vardag och miljöaktiviteter: en fråga om tid och rum
Inom SHARP har hushållens organisering av vardagslivet studerats i en kvalitativ
djupstudie. Fokus låg på hur olika aktiviteter stöder eller hindrar miljövänligt agerande i vardagslivet, samt hur strukturer och individuella aktörer samspelar med
varandra. 28 hushåll intervjuades vid två tillfällen, och dess enskilda medlemmar
fick skriva s.k. tidsdagböcker. 45 tidsdagböcker skrevs och lämnades in, 64 hushållsmedlemmar intervjuades vid sammanlagt 48 intervjuer, och materialinsamlingen skedde under perioden 2004-2006.

Att zooma in vardagslivets detaljer och sammanhang
I tidsdagböckerna som samlades in i studien hade hushållsmedlemmarna skrivit
ned hur de äter middag, duschar, tar sig till arbete och skola, tvättar och handlar
mat. Men på vilka sätt spelar dessa aktiviteter roll för hållbar utveckling? Genom
studien blev det uppenbart att generella beskrivningar av exempelvis hur de tvättar,
berör väldigt specifika detaljer med miljökonsekvenser som vilken typ av tvättmaskin som inhandlats och används, hur mycket energi den kräver, vilken temperatur
som används, om och i så fall vilket och hur mycket tvättmedel och sköljmedel
som används, hur full maskinen stoppas, om torktumlare används för att torka tvätten eller om den hängs att lufttorka, och vem som tar hand om tvättandet. Dessa
specificeringar av vardagslivet gör att detta blir komplext att undersöka när det
gäller hållbar utveckling, eftersom så gott som varje detalj har ett alternativ som
kan vara mer eller mindre miljövänligt. Det innebär att forskare måste fokusera på
vardagslivets detaljer. Utöver de materiella ting som hushållsmedlemmarna brukar
för att tvätta så påverkas det, liksom många andra aktiviteter, av immateriella normer som rör renlighet, kvinnlighet och manlighet, komfort etc. Dessa är naturligtvis ofta sammanvävda i bemärkelsen att materiella ting har utformats med normerna i åtanken, och kan i sin tur förstärka eller återskapa normerna. I den specifika
aktiviteten ”att tvätta” är hushållen dessutom beroende av system för vatten och el,
och om de vill välja mer ekologiska alternativ av miljömärkningar. Beroende på
om hushållsmedlemmarna bor i villa eller lägenhet kan de ha olika tillgång till
privat tvättmaskin, och nås av olika information om vatten och avlopp och miljöpåverkande aktiviteter från kommunen.
Forskningen visar att det finns en otalig mängd miljövänliga alternativ som
hushållsmedlemmarna ska förhålla sig till, vilket i sin tur kan leda till att det blir
svårt att välja ibland. Detta kan vara en möjlig orsak till att vissa aktiviteter genomförs i större utsträckning än andra, som att sortera sitt hushållsavfall, även om det
sannolikt inte är den enda orsaken. Sammanfattningsvis berör detaljnivån att det
inte bara handlar om vilka aktiviteter som hushållsmedlemmarna genomför, utan
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också hur de genomförs och av vem. Det handlar således om att omforma generella
och abstrakta mål och förslag till konkret vardagliga praktiker.

Box 5: Vardagens tids- och rumsberoende
Snön ligger i ett tjockt täcke över Piteå. Det är slutet på januari, året är 2006.
När väckarklockan ringer vid kvart i åtta stiger Pia upp. Hon ser hur hennes barn
cyklar iväg till skolan. Hennes ena son ringer efter en stund och säger att han har
glömt gymnastikkläderna. Hon tar bilen och kör till skolan med dem. Väl hemma
igen sätter hon kaffepannan på spisen och häller sedan upp det i en termos så att
hon inte behöver koka något mer för dagen. När det är gjort plockar hon i ordning i
köket. Sedan startar hon diskmaskinen, och går vidare in i sovrummet där hon
bäddar sängen och plockar upp kringströdda kläder. Hon tar med sig kläderna och
går vidare ner i källaren och sätter igång en tvättmaskin. Därefter tar hon reda på
en gammal julgrupp som hon fått och delar upp den. Hon sparar amaryllis löken
som hon planerar att sätta ut i rabatten till våren. Hon kan se framför sig hur fint
den kan blomma till nästa jul igen. Glittersnörena och dekorationerna som fanns i
julgruppen lägger hon åt sidan och sparar dem så att de kan användas igen. När
väl dekorationerna ligger i en påse går hon ut ur huset med matresterna från gårdagen till hönorna, och hon tittar roat på hur de slåss om spagettisnörena. Hon går
tillbaka in i huset och stoppar i en ny omgång smutskläder i tvättmaskinen och sätter igång den. När hon ser att maskinen är igång klär hon på sig och packar sina
träningskläder. Med väskan i handen sätter hon sig i bilen och kör iväg till Step-in
och tränar i en och en halv timme på gymmet. När hon har tränat klart åker hon vidare till OK där hon tankar upp bilen. Därpå åker hon till Ica och handlar. Hon väljer
lokalproducerade varor. Tre timmar efter att hon lämnade hemmet är hon tillbaka
igen. Väl hemma är tvättmaskinen färdig. Hon flyttar över tvätten i torktumlaren och
sätter igång den. När tvätten tumlar runt går hon ut i köket och äter en kall lunch.
Mätt och belåten tar hon fram sin stickning och sjunker ner i soffhörnet med den.
Efter några timmars stickning kommer hennes dotter hem från skolan. Tillsammans
tränar de på Petronellas fiolläxa. Till middag har Pia planerat att göra makaronilåda
i ugnen, så hon går ut i köket och förbereder den när fiolläxan väl är färdigrepeterad. När lådan står i ugnen går hon ner i källaren och fyller och startar ytterligare en
omgång tvätt i maskinen. Sedan är det dags att sätta sig i bilen och åka till Petronellas skola för att gå på utvecklingssamtal. Lite över en timme senare är de hemma igen, och Pia stoppar ytterligare en omgång ren tvätt i torktumlaren. Igen, tänker hon. Vid halvåtta på kvällen kan hon åter sjunka ner i soffhörnan för att titta på
tv och Guldbaggegalan medan hon stickar vidare på sin tröja.
Fastän Pia hade varit ledig från sitt förvärvsarbete hade hon under dagens lopp
genomfört en mångfald aktiviteter både själv och med sina barn, och både för sig
själv och för andra hushållsmedlemmar.
Källa: Skill (2006) Mellan grönt tänkande och vardagligt görande. En hushållsstudie
om aktiviteter för hållbar utveckling i fyra svenska kommuner. Licentiatavhandling,
Linköpings universitet.

Olika aktivitetssammanhang kan styras av skilda normer, krav och ”rationaliteter”.
En enskild person kan ha ambitionen och övertygelsen att han eller hon ska agera
mer miljövänligt, men i specifika situationer kan krav ställas mot varandra och
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skapa konflikter mellan olika mål, där viljan att vara miljövänlig inte alltid ”vinner”. Dessa konfliktsituationer behöver studeras ytterligare, men för att exemplifiera kan en person anse att det är viktigt att använda kollektivtrafiken före privatbilen, men för att ta sitt medborgerliga ansvar i olika miljöorganisationer och hinna
mellan olika möten kanske bilen framstår som det enda rimliga alternativet, och i
ett annat fall kan en mamma uppfatta att hon vill minska konsumtionen, men för att
vara en god mamma kanske hon köper produkter till sina barn som önskar sig dem.
Konfliktsituationerna berör på en mer generell nivå hur de tre dimensionerna av
hållbar utveckling – den ekologiska, ekonomiska, och sociala – förhåller sig till
varandra.

Skyldigheter att agera miljövänligt
Som redan nämnts har individualiseringen av ansvaret för miljön inneburit att fokus hamnat på hur enskilda personer agerar. Man säger att eftersom enskilda aktiviteter har miljöpåverkan så har vi alla ett personligt ansvar att förändra livsstil
genom att agera mer miljövänligt. Ofta sägs medvetenhet om miljöproblem bidra
till att enskilda ändrar sina sätt att agera så att de får mindre negativa miljökonsekvenser. I studien ombads hushållsmedlemmarna först att beskriva vilka miljöproblem de ansåg att det finns i världen, och sedan fortsatte frågan med vad de ansåg
att de själva kan göra för att förhindra dessa problem genom deras hushållsaktiviteter.
Hushållsmedlemmarna gjorde en åtskillnad mellan lokala och globala miljöproblem. De globala miljöproblem som beskrevs var klimatförändringar och ozonuttunning, skogsskövling av regnskog, försurning, ökenspridning, övergödning av
haven och att olika djurarter dör ut. Dessa globala miljöproblem sågs i väldigt begränsad utsträckning vara kopplade till lokala miljöproblem. De lokala miljöproblemen rörde nedskräpning, avgaser som ansågs påverka deras personliga hälsa
genom att ge allergier eller huvudvärk, rök från grannars vedpannor, och i några
enskilda fall att djurarter försvunnit. Studien har visat att hushållsmedlemmarnas
beskrivningar av miljöproblemen kan kategoriseras på tre sätt:
•

De problem som de direkt upplevt själva (i form av t.ex. huvudvärk, allergi
etc.).

•

Symboliska problem som de känner till och lärt sig om (t.ex. skogsskövling i Amazonas). Att de kallas symboliska innebär inte att de inte existerar, utan rör snarare frågan om hur hushållsmedlemmarna kommit att uppmärksamma dem från sekundärkällor som media eller miljöorganisationers
kampanjer.

•

De problem som de uppmärksammat direkt (t.ex. skräp, att fisk försvunnit,
avgaser mellan fönstren).

Alla dessa tre former kan påverka hur de själva agerar vid exempelvis olika
typer av konsumtionstillfällen. Att de globala miljöproblemen, som oftast hamnar i
mellankategorin ovan, beskrivs som avlägsna och diffusa i större utsträckning än
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de lokala som de uppmärksammat eller upplevt själva, kan ha betydelse för hur de
resonerar om sitt ansvar för miljöproblemen och vilken rätt de själva har till en god
miljö. En slutsats som dragits är att dessa intervjuade hushållsmedlemmar betonar
sitt ansvar för miljön, medan knappast någon talade om en rätt till en god miljö. De
talade inte heller om att de direkt skapade en sämre miljö för andra världsmedborgare, medan många betonade att de påverkar arbetare i andra länder som producerar de varor som hushållsmedlemmarna köper. I detta sammanhang bör det också
nämnas att vid flera tillfällen var det snarare andra nationers dåliga miljöpraxis som
ansågs innebära att den svenska miljön påverkas negativt (s.k. ’miljönationalism’).

Förhandling om rimliga och effektiva miljöaktiviteter
Förhandlingarna i hushållen gäller såväl hur olika medlemmar förhandlar om vem
som ska göra vad, liksom hur hushållsmedlemmarna bestämmer sig för vad som
utgör relevanta och effektiva aktiviteter (se t.ex. Box 6). Att olika medlemmar i ett
hushåll kan ha olika mål och intressen har inneburit att fokus hamnat på ”hushållsmedlemmar” och inte ”hushåll” som aktörer. Förhandlingarna kan få såväl
explicita som implicita uttryck, och berör bl.a. genusbaserad arbetsfördelning.

Box 6: ”Förhandlingar” om rimliga hushållsaktiviteter
Vanja (Kvinna, 40 år, och mamma till två barn, Växjö kommun)
”Man känner sig lite som en skurk ibland när man kör så mycket bil, men vi samlar
och delar upp sopor så mycket man kan.”
Börje (Trebarnsfar i 30-årsåldern, Huddinge kommun)
”Nu har jag hittat en [återvinningsstation] på vägen till jobbet där jag ändå åker förbi. Man ska ju inte åka med bilen åt sidan för då har du ju redan tappat allt. (skratt)
då är det ju inte så himla miljövänligt längre, då kan jag ju lika gärna slänga det i
soporna.”
Källa: Skill, K. (2006) Mellan grönt tänkande och vardagligt görande. En hushållsstudie om aktiviteter för hållbar utveckling i fyra svenska kommuner, Licentiatavhandling, Linköpings universitet.

Som nämndes ovan karakteriseras miljövänliga aktiviteter av sin komplexitet. Det
kan vara svårt att avgöra vad som är mer och mindre miljövänligt, och det handlar
alltid om i förhållande till vad som det bedöms. Ska man strunta i att källsortera om
det krävs energi och varmvatten att diska ur de återvinningsbara behållarna, eller
om återvinningsstationerna är belägna på så långt avstånd att de behöver transporteras dit med bil? Är det mer miljövänligt att köpa lokalproducerade matvaror som
inte krävt transporter, eller att köpa ekologiskt producerade varor som kommer från
avlägsna platser och som kanske krävt större arealer? Är det bättre att föredra kol-
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lektivtransporter i bussar som går så gott som tomma, eller att tillämpa s.k. ecodriving och köra varsamt? Dessa är samtliga funderingar som de deltagande hushållsmedlemmarna delat med sig av, och det är tydligt att komplexiteten ibland
innebär att de ”gör som vanligt” för att de helt enkelt inte kan bestämma sig för om
det är effektivt att inkorporera föreslagna miljövänliga aktiviteter. Men komplexiteten kan också föra med sig att hushållsmedlemmarna bestämmer sig för ett begränsat antal miljövänliga aktiviteter som de anser är ”goda”, inte minst källsortering.
Den sociala dimensionen av hållbar utveckling fokuserar på vem som agerar
hur, och berör bland annat genus. Studien kan inte påvisa att endera män eller
kvinnor som grupper skulle vara mer miljömedvetna eller miljöengagerade, men
däremot har genuskodade hushållsaktiviteter med relevans för miljön uppmärksammats. Medan kvinnorna i större utsträckning är intresserade av att köpa ekologiska matvaror, särskilt med sina barns hälsa i åtanken, har männen uttryckt kunskapsanspråk när det gäller energisystem för bostaden och kunnat resonera om
vilka konsekvenser olika energival haft för deras miljöpåverkan.

Box 7: Individen och ansvaret
Xiomara (Kvinna, 25-30 år, Växjö kommun)
”I mitt hus finns det inte återvinningsmöjligheter som det gjorde i det förra huset jag
bodde i, så jag återvinner inte längre.”
Beatrice och Börje (Par i 30-årsåldern med tre barn, Huddinge kommun)
Beatrice: ”[Miljöpolitiken ska] underlätta för folk. Det ska ju inte vara besvärligt. Idag
så har man ju så mycket press på sig. Från skolan får föräldrarna mycket mera ansvar än vad de hade när vi var barn upplever jag. Och du ska göra karriär, du ska
ha välstädat och fint hemma. Det är så mycket. Sen ska man då också vara miljömedveten, och då är det ju viktigt att det ska vara lätt. Ja det ska vara nära till miljöstationer, och det ska inte vara så stor prisskillnad, man kanske subventionerar
varor som är mer miljövänliga. Det ska inte påverka familjer så pass mycket att
göra ett aktivt val. Det ska ju inte vara så att man inte har råd att göra det valet.”
Börje: ”Ja, ekonomi och tid det är dom två som det hänger på.”
Källa: Skill, K. (2006) Mellan grönt tänkande och vardagligt görande. En hushållsstudie om aktiviteter för hållbar utveckling i fyra svenska kommuner, Licentiatavhandling, Linköpings universitet.

Att vara ”miljömedveten”
Genom studien har det blivit tydligt att samtliga intervjuade hushållsmedlemmar
påtalat att det är viktigt att vara ”miljömedveten”. Detta kom bland annat till uttryck i att de alla kände till en mångfald samband mellan vardagliga aktiviteter och
dess miljöpåverkan. Men det blev också tydligt att det inte finns något direkt och
linjärt samband mellan att vara miljömedveten och agera miljövänligt. Hushållsmedlemmarna uttryckte att det finns en ”gräns” för hur långt de är redo att gå när
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det gäller att omsätta sina kunskaper i vardagliga handlingar. Miljömedvetenheten
kan dock ge dem ”dåligt samvete” när de inte genomför alla de aktiviteter de känner till, och som det säger sig veta har negativa miljökonsekvenser. Genom vardagslivet förhåller de sig till två olika kategorier människor, dels de som framställs
som ”fanatiska” miljöaktivister och som lägger stor tid och kraft på att vara miljövänliga, och dels de ”oansvariga” som skräpar ner och kastar sopor i naturen. Via
dessa beskrivningar framträder vad de uppfattar som rimligt att göra med miljösituationen som motivering, men också hinder och möjliggörande faktorer.

Dear Nature!
I am thinking a lot about you,
just wanted you to know!

To:
Nature

Warm regards!

Källa: Skill, K. (2008). (Re)Creating Ecological Action Space: Householders’ Activities for Sustainable Development in Sweden, Doktorsavhandling, Linköpings universitet.

Lärdomar för miljöpolitiken
En viktig slutsats är att hushållens vardag är starkt tids- och rumsberoende, och
deras respons på olika miljöpolitiska styrmedel kan därmed skilja sig väsentligt åt.
Några viktiga generella lärdomar kan dock trots allt nämnas:
•

Miljöpolitiken behöver både förstärka de möjliggörande samt hantera de
hindrande faktorerna. Hushållens resonemang och deras egna ”förhandlingar” går ofta ut på att s.k. push-åtgärder (t.ex. bensinskatter) endast betraktas som acceptabla om de kombineras med pull-åtgärder (t.ex. förbättrad kollektivtrafik).

•

Eftersom hushållen främst agerar miljövänligt i de sammanhang där det
finns möjliggörande system för kollektivt agerande (även om detta sker vid
olika tidpunkter och på olika platser) bör sådana system skapas och underhållas. Det individuella ansvaret kräver kollektiva lösningar.

•

För att kunna förena olika dimensioner av hållbar utveckling såsom den
sociala och den ekologiska måste hänsyn tas till såväl vem som förväntas
genomföra föreslagna aktiviteter, som hur de genomförs. Detta kräver integrerade policyanalyser.
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Att leva hållbart: trettio år av erfarenheter från Sveriges första ekoby
Vi har ovan noterat att en rad politiska beslut under de senaste 50 åren påverkat
hushållens möjligheter att konsumera på ett miljömässigt hållbart sätt. Många av
dessa beslut och åtgärder har naturligtvis haft andra mål än miljömässiga (t.ex.
socialpolitik, trafikpolitik etc.), men under 1960- och 1970-talen växer det också
fram en växande miljörörelse och den politisk-ideologiska debatten kommer att
inrymma även miljöfrågorna. Det uppstod under denna tid alternativrörelser, som
försökte gå från ord till handling genom att tillsammans bygga upp ekologiskt hållbara samhällen. Forskningen i SHARP har studerat ett av dessa tidiga exempel på
s.k. ekobyar samt följt upp hur människors liv i dessa har påverkats av deras aktiva
val att leva hållbart. En sådan studie ger värdefulla erfarenheter att ta med sig i
miljöarbetet.

Framväxten av en tillväxt-miljö debatt under
1970-talet
1970-talet dominerades av en rad – delvis motsatta – utvecklingstrender. Å ena
sidan hade den ekonomiska tillväxten och framväxten av välfärdsstaten gett människor i västvärlden en hög materiell levnadsstandard. Den institutionella och politiska modellen för utveckling byggde i hög grad på tillväxt och materiell konsumtion
för att upprätthålla och skapa än mer överflöd. Å den andra sidan kännetecknades
också 1970-talet av framväxten av alternativrörelser, som argumenterade för att
den rådande utvecklingen och därtill hörande livsstilar inte var långsiktigt hållbara.
Denna rörelse växte inte minst efter den första oljekrisen 1973, och det uppstod ett
groende miljömedvetande i de industrialiserade länderna. 1970-talet var också en
period under vilken idén om global solidaritet uppmärksammades allt mer i västvärlden, inte minst i Sverige.
Svenska politiker konfronterades således med två skilda utvecklingsvägar:
högre ekonomisk tillväxt samt ”anti-tillväxt”-linjen, där den senare baserades på de
begräsningar som befolkningsmängd och naturresurser sätter. Tillväxtlinjen stöttades generellt sett av ”etablissemanget” medan den alternativa linjen bars fram av
kontrakulturella grupper som var kritiska till den framväxande konsumismen. I
Sverige fanns det samtidigt en livlig debatt även inom ”etablissemanget” om alternativa utvecklingsvägar och miljöfrågor, t.ex. inom de politiska partierna och speciellt inom det socialdemokratiska partiet. Debatten växte fram ur den oro som
fanns för de risker som följder med det moderna samhället och de nya globala frågorna om naturresurstillgångar, befolkningstillväxt och miljöförstöring. Dessa
frågor samt det växande gapet mellan fattiga och rika länder lyftes bl.a. fram i statliga utredningar tidigt under 1970-talet.
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Att gå från ord till handling: erfarenheter från
ekobyn Tuggelite
Diskussionen ovan visar att under 1970-talet fanns det förutsättningar för en framväxt av ekologiskt hållbara boendeformer. Den politiska debatten lyfte fram miljöfrågorna och det fanns en ökad kunskap om de miljöproblem som skapades av
icke-hållbara konsumtionsmönster. Vår studie av den första s.k. ekobyn i Sverige,
dess framväxt och historia, visar dock att det är möjligt för vanliga medborgare att
aktivt försöka påverka utvecklingen.
Debatten om alternativa utvecklingsvägar under 1970-talet stimulerade en
grupp av forskare i Göteborg till att bygga upp en by i Karlstad med ekologiska
principer som grund. Forskarna intresserade sig mest för energianvändning och
boende, men de ville också skapa något som ökade den sociala sammanhållningen.
Den planerade byn blev aldrig verklighet, men ett antal av de personer som var
aktiva i projektet tog med sig idén och etablerade en ny grupp vars fokus blev att
bygga resurssnåla bostäder med goda levnadsförhållanden. Med stöd från Karlstad
kommun byggde de den första s.k. ekobyn i Sverige, i bostadsområdet Tuggelite.

Box 8: ”Inte på min bakgård”
Ekobyns experimentella karaktär var speciellt kopplad till användningen av
komposttoaletter samt pelletsbrännare. Diskussionerna med kommunen löpte ut
väl, och Tuggelitegruppen fick stöd för att utveckla dessa system. Ett viktigt villkor
var dock att de vid behov i framtiden skulle kunna koppla sig samman med det
kommunala avloppssystemet. Planeringsfasen kännetecknades i övrigt av stor
osäkerhet, inte minst på grund av starka protester från kommunmedborgare i angränsande bostadsområden. Ett antal villaägare etablerade bland annat en protestgrupp, som uttryckte:
”Vi upplever att det redovisade projektet skulle ge oss nästan uteslutande negativa effekter. Vi kommer därför att göra allt för att förhindra eller fördröja dessa genomförande på nu föreslagen plats.”

En rad olika argument mot projektet framfördes. Bland annat hävdades att utsikten
skulle förstöras, samt att transporterna skulle öka på grund av ökad bilanvändning.
Det fanns också farhågor för miljörelaterade problem såsom illaluktande gaser och
rök från toaletterna och pelletsbrännarna. De mest framträdande argumenten var
dock kopplade till sociala farhågor. Grannskapet befolkades främst av villahushåll
och protestgruppen hävdade att kommunen hade lovat dem att det aktuella området skulle förbli orört och/eller utbyggt med fler villor eller en skola.
”Vi känner oss lurade när vi nu investerat i egna hus i ett villaområde som vi trodde. Informationschefen lovade att här skulle inte bli annat än villor möjligen en
skola, idrottsplats och en närbutik på gärdet. Det vet man väl vilka sociala och
andra problem det blir med hyreshus – bebyggelse med vandalisering, inbrott och
nedbusning. Skall vi behöva sitta och titta på deras tvättlinor? Dom där radhusen
bör ju inte heller komma till ett villaområde.”

I slutändan skickades en protest till regeringen, men den avslogs.
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De människor som bosatte sig i Tuggelite valde aktivt att upprätta resurssnåla hus,
och i media framställdes deras byggen som ”experiment”. För att reducera vattenkonsumtionen installerades latrinsystem eller komposttoaletter i stället för vattentoaletter. Ett ytterligare motiv till detta var också att man ansåg att det kommunala
avloppssystemet representerade en miljömässigt dålig lösning. Dessa alternativ
övergavs dock efter en längre tid, och idag har alla hushåll i området vanliga vattentoaletter. Idag har befolkningen i Tuggelite också övergett den negativa synen
på det kommunala avloppssystemet, som nu anses bättre än det ursprungliga systemet. Uppvärmningssystemet baserades på en pelletsbrännare och husen konstruerades också så att de kunde utnyttja s.k. passiv solenergi. Alla hushåll sorterade
sitt avfall and deltog i det interna systemet för kompost. 2007 startade dock Karlstad kommun upp sopsortering i området, och gruppen valde att delta i detta.
Ovanstående egenskaper gjorde Tuggeliteboendet överlag mer miljövänligt
än andra hushåll under samma tidsperiod. Över tiden finns det samtidigt också
skillnader i hur de olika hushållen anpassat sin vardag efter ekologiska principer.
Intervjuer med fem av de kvarboende hushållen visar bl.a. att mycket uppmärksamhet har ägnats åt ekologisk mat. Under 1980-talet köpte hushållen ofta ekologiska grönsaker från lokala bönder, men i takt med att ekomärkt mat blev allt vanligare i affärerna ökad inköpen från dessa i stället. Hushållen har också aktivt propagerat för att affärerna ska öka sitt utbud av sådana varor, och enligt egen utsago
har hushållen varit framgångsrika i dessa strävanden. En majoritet av hushållen
använder fortfarande bilen i begränsad omfattning och nyttjar kollektivtrafik och
cykel i stället; motiven till detta anges vara såväl miljömässiga som hälsomässiga.
De flesta av de kvarboende hushållen är trogna sina ursprungliga värderingar
från 1970-talet, men de medger samtidigt att deras huvuduppgift nu är att förvalta
det som byggts upp och de uttrycker att den energi och aktiva engagemang som
kännetecknade gruppen under 1970-talet nu avtagit. De flesta av de barn som växt
upp i Tuggelite och nu är vuxna säger att de i hög grad anammat sina föräldrars
miljövanor och värderingar. De betonar att för dem har det miljövänliga beteendet
växt till en vana, och de försöker att bidra med så mycket de kan inom de ramar
som vardagen tillåter.

Lärdomar för miljöpolitiken
Framväxten av Tuggelite byggde i hög grad på gruppens homogena ideologiska
bakgrund och sammansättning. De flesta hade sedan tidigare en relation, de var
högutbildade, och hade varit aktiva i anti-kärnkraftsrörelsen. Det fanns en stark
vilja att ”gå från ord till handling”, att skapa ett alternativ till det rådande ’slit-ochsläng’-samhället samt att bygga upp ett område på egna villkor. Sammantaget visar
erfarenheterna från Tuggelite bl.a. att:
•

Vilja, kapacitet och kunskap är centrala egenskaper för att omforma sin
vardag, och på egen hand göra miljöhänsyn till ett vanebeteende. Tuggelite
representerar ett ’bottom-up’ initiativ där människor tog ett aktivt ansvar
för såväl miljö som social samvaro.
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•

Erfarenheterna från Tuggelite visar dock också att miljöarbetet utgör såväl
ett individuellt som ett kollektivt ansvar. Framväxten av Tuggelite var
starkt beroende av stöd från kommunen, både från politiker och byråkrater.
Även en liten grupp kan på så sätt komma långt i anpassningen mot ett
hållbart samhälle men en mer långtgående utveckling mot hållbarhet kräver samtidigt än bredare samhälleliga åtgärder.
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Drivkrafter och hinder för hushållens miljöbeteenden
En enkel modell för analys av miljövänligt
hushållsbeteende
Ett viktigt syfte med SHARP har varit att kartlägga och analysera drivkrafter och
hinder för hushållens miljöbeteenden. I detta avsnitt beskrivs en modell med ett
antal grundläggande faktorer som särskilt studerats inom SHARP. Modellen utgår
från individens möjligheter att bete sig miljövänligt och syftar till att uppmärksamma orsaker till att individen utför eller inte utför olika miljöbeteenden. På så
sätt utgör den en grund för att förstå vilka åtgärder som kan vidtas för att påverka
hushållens beteende i en för miljön positiv riktning. Nedan presenteras denna modell kort, och därefter diskuteras den i relation till de empiriska studier som genomförts inom tre miljörelevanta områden: avfallshantering, konsumtion av miljömärkta produkter samt färdmedelsval.
Det som utmärker de flesta krav på personligt ansvar på miljöområdet är att
de utgör individuella uppoffringar av något slag, i form av pengar, tid eller kanske
minskad bekvämlighet. Dessa gynnar det gemensamma bästa i form av en bättre
miljö, men den nytta som direkt tillfaller individen är ofta mycket liten. Beslutet att
agera miljövänligt kan ses som resultatet av en normaktiveringsprocess. Normer är
informella regler för hur man bör bete sig i en given situation (”ta cykeln då du ska
åka till jobbet”, ”källsortera allt avfall efter måltiden” etc.). Emellertid har även
kostnader förenade med beteendet samt vanor som kan underlätta eller motverka
miljövänliga beteenden en stor betydelse (Figur 1).

Generell miljömedvetenhet

Vanor

Problemmedvetenhet

Personlig norm

Individens betydelse
för lösningen av
miljöproblemen

Social norm

Miljöbeteende

Kostnader

Figur 1: Miljöbeteende som ett resultat av en normaktiveringsprocess samt betydelsen av kostnader och vanor
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Normer kan vara av olika slag och det är viktigt att skilja på sociala och personliga
normer, där det förra är normer som sanktioneras av andra medan personliga normer är sådana man sanktionerar själv. För att uppnå en hållbar privatkonsumtion är
det viktigt att det inte bara finns en påverkan från andra, utan även normer som
individen gjort ”till sina egen” och som innebär att denne känner ett personligt
ansvar – en moralisk skyldighet – att agera miljövänligt. Om miljöpolitiken ska
bygga på normer och moral är det därför viktigt att utforma styrmedel som kan
aktivera personliga normer. Figur 1 visar att olika föreställningar om den enskilde
individens betydelse för miljöproblemen kan leda till att en personlig norm aktiveras. Det är viktigt med en generell miljömedvetenhet, t.ex. en medvetenhet om att
människan orsakar miljöproblemen och om hur allvarliga olika typer av miljöproblem är. Dessutom är det betydelsefullt att uppmärksamma sin egen betydelse för
lösningen av miljöproblemen, t.ex. en upplevelse av att själv kunna påverka genom
att bete sig mer miljövänligt och en upplevelse av att ha ett ansvar att agera mer
miljövänligt.
En (aktiverad) personlig norm upplevs som en känsla av moralisk skyldighet
att agera, dvs. individen upplever att han eller hon har en moralisk skyldighet att
agera miljövänligt. Personliga normer kan vara allmänna eller specifikt relaterade
till en viss typ av miljövänligt beteende. Individen kan därför ha starkare eller svagare personliga normer för olika typer av miljövänliga beteenden. En personlig
norm fungerar som en motivation för att bete sig miljövänligt och de individer som
har en starkare personlig norm att bete sig miljövänligt tenderar således att göra det
i större utsträckning än de som har en svagare personlig norm. Sociala normer, dvs.
hur andra hushåll agerar på miljöområdet och vilka förväntningar närstående har på
den enskilde, har också betydelse för individens personliga normer genom att de
kan internaliseras och blir på så sätt en del av de förväntningar individen har på sig
själv. Sociala normer kan även påverka miljöbeteendet direkt eftersom de ger information om vad som är socialt accepterade beteenden i samhället.
Många miljövänliga beteenden innebär någon form av uppoffring för den enskilde, dvs. det finns en rad kostnader med att bete sig miljövänligt. Ofta är dessa
starkt tids- och kontextberoende (vid t.ex. källsortering). Exempelvis kan det uppfattas vara dyrt, obekvämt eller besvärligt att bete sig miljövänligt, och dessa kostnader kan på ett signifikant sätt motverka miljövänligt beteende i hushållen. Eftersom många vardagliga beteenden regelbundet upprepas i liknande situationer skapas vanor för att underlätta det vardagliga livet. Beteendet blir då automatiserat och
individen reflekterar inte över sitt beteende i så stor utsträckning. En vana att utföra
ett miljövänligt beteende underlättar därför för individen att bete sig miljövänligt.
Emellertid innebär en vana att utföra ett icke-miljövänligt beteende ett hinder mot
förändring eftersom vanan då styr beteendet istället för en inre motivation att agera
miljövänligt.
Detta visar således att även om individen har en motivation att bete sig miljövänligt i form av en personlig norm kan upplevda kostnader eller starka ickemiljövänliga vanor förhindra att detta beteende faktiskt utförs. Den modell som
presenteras i enkel form i Figur 1 har utgjort den teoretiska grunden för ett flertal
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av de empiriska studier av enskilda hushållsaktiviteter som utförts inom SHARP.
Nedan i rapporten beskrivs resultaten från dessa undersökningar i mer detalj, men
vi ska redan här belysa hur vi kan använda modellen för att förstå varför hushållens
beteende skiljer sig åt mellan olika aktiviteter. Vi uppmärksammar här tre miljörelevanta områden: källsortering, konsumtion av grön elektricitet samt färdmedelsval.

Källsortering
Källsortering exemplifierar ett område där svenska hushåll idag uppvisar en mycket hög aktivitet, och ovanstående modell kan användas för att förklara detta positiva utfall. Svenska hushåll ger uttryck för en hög grad av problemmedvetenhet och
upplever att deras roll för att åstadkomma en hållbar avfallshantering är betydelsefull. Dessa faktorer är speciellt viktiga då det gäller att förklara skillnaderna i källsorteringsaktivitet mellan svenska hushåll. Det finns starka sociala normer på detta
område, och en majoritet av hushållen upplever en personlig norm – ett moraliskt
ansvar – att sortera avfallet. Hushåll som upplever att andra hushåll tar ett aktivt
personligt ansvar för ökad källsortering tenderar att själva göra detsamma.
Vanans makt är stor på detta område, men i detta fall i en positiv riktning.
Våra undersökningar visar att för en majoritet av hushållen är källsorteringen en
väl integrerad del av vardagslivet och den upplevda uppoffringen upplevs av
många som förhållandevis marginell. Samtidigt visar också studierna att åtgärder
som underlättar källsortering (t.ex. fastighetsnära insamling) samt gör sådant beteende mer lönsamt (t.ex. viktbaserade avgifter) båda bidrar till ökad källsortering.
Både ekonomi och moral – inte minst dessa två i kombination – bidrar således till
vår förståelse av de relativt höga källsorteringsnivåerna i svenska hushåll.

Konsumtion av grön elektricitet
Den miljömärkta elen kostar idag överlag mer än den konventionella, men överlag
har det extra prispålägget varit förhållandevis lågt, i många fall bara några enstaka
ören per kilowattimme. Trots denna marginella uppoffring har en mycket liten
andel (1-2 procent) av de svenska hushållen valt att aktivt köpa miljömärkt el. Våra
studier inom SHARP visar att förekomsten av normer spelar en viktig roll för att
förstå varför vissa hushåll uttrycker en vilja att köpa ”grön” el (och andra inte). Ju
starkare personlig norm hushållen ger uttryck för då det gäller att handla miljövänligt på elmarknaden, desto mer sannolikt är det att de accepterar de prispremier
som erbjuds av elleverantörerna.
Denna effekt försvagas dock av att många inte tror att ett val av det miljömärkta alternativet får några positiva effekter. Nästan hälften av de undersökta
hushållen höll helt eller delvis med om påståendet: ”Om jag väljer att köpa miljömärkt el är det inte alls säkert att det innebär ökad produktion av miljömärkt el.”
Detta visar att det finns en allmän skepticism på det här området, inte nödvändigtvis till själva produktidén som sådan utan kanske mer gentemot andra grupper i
samhället och vad de gör för att främja produktionen av miljövänlig el. Även om
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cirka en tredjedel av respondenterna ansåg att de själva åtminstone delvis hade ett
personligt ansvar för att främja ”grön” el så ansåg de flesta att ansvarsbördan föll
ännu tyngre på statsmakten och elbolagen. Många uttryckte dessutom ett svagt
förtroende för att dessa aktörer idag lever upp till sitt ansvar.
I ljuset av detta kan vi förstå att det också finns en osäkerhet till förmågan att
genom egna val påverka produktionen av el i en ”grönare” riktning så länge som
andra grupper i samhället inte tar sitt ansvar. Förmågan att påverka visade sig vara
en mycket viktig faktor för att förstå varför de flesta hushåll inte väljer att köpa
miljömärkt el. Information om hur andra hushåll agerar på elmarknaden spelade –
till skillnad mot fallet med källsortering – ingen betydande roll för viljan att köpa
miljömärkt el. En förklaring kan vara att hushållens inköp av el är svåra att observera för utomstående, till skillnad från till exempel deras källsorteringsbeteende.

Färdmedelsval
Bilen används idag för en hög andel av våra vardagliga resor och flera faktorer är
viktiga att uppmärksamma för att förstå drivkrafter och hinder mot ett mer miljövänligt resande. Studier inom SHARP visar att privatbilismen uppfattas vara ett
allvarligt miljöhot globalt, lokalt och för individen själv. Dessutom finns det en
medvetenhet om att ens egen bilanvändning är ett miljöproblem. Däremot existerar
mycket få sociala normer som föreskriver att individen borde minska sin bilanvändning, och endast omkring hälften av bilhushållen upplever en personlig norm
att minska bilanvändningen.
Det är också tydligt att det finns kostnader och uppoffringar relaterade till att
minska bilanvändningen, t.ex. uppfattas alternativa färdmedel ta för mycket tid
eller vara för besvärliga att använda. Att bilen ofta har använts under en lång tid
innebär också att många har utvecklat en vana att använda bilen. Detta bidrar också
till att förhindra användningen av mer miljövänliga alternativ. Resultaten från
forskningen inom SHARP visar därmed att det finns en hög medvetenhet om att
privatbilismen är ett miljöproblem och i vissa fall finns också en personlig norm att
reducera sin bilanvändning. Samtidigt utgör exempelvis sociala normer, vanor,
samt kostnader hinder mot ett miljövänligt resande. Till skillnad från exemplet med
källsortering finns alltså en rad viktiga faktorer som motverkar ett aktivt individuellt beslut att reducera den egna bilanvändningen.

Avslutande kommentarer
Diskussionen ovan visar att de drivkrafter och hinder som presenteras i Figur 1 är
väsentliga för att förstå varför svenska hushåll generellt är bra på att källsortera sitt
hushållsavfall men sämre på att köpa ”grön” el och ställa undan bilen för hushållets
privatresor (se också Box 9). Exempelvis visar vår forskning att relativt få upplever
en stark personlig norm för att köpa ”grön” elektricitet, och detta kan till stor del
förklaras av relativt låg problemmedvetenhet samt en negativ syn på den egna förmågan att genom aktiva val påverka utfallet för miljön. Detta är en viktig förklaring till varför få hushåll väljer att köpa ”grön” el. När det gäller viljan att minska
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hushållets bilanvändning är den också begränsad, men här är problemmedvetenheten högre och de flesta tror att ens eget beteende spelar stor roll för miljön.
Här kan den begränsade användningen av alternativa färdmedel snarare förklaras
av de personliga uppoffringar som krävs. I fallet med källsortering upplevs dock
motsvarande uppoffringar ofta som marginella, och en hög problemmedvetenhet,
starka sociala normer, samt en positiv syn på förmågan att påverka miljön har lett
till att de flesta hushåll upplever en stark personlig norm att källsortera.

Box 9: Normer och förmågan att som individ påverka miljön
Figuren nedan visar hur hushållen i fyra svenska kommuner ställt sig till ett antal
påståenden rörande personlig norm (”jag känner ett personligt ansvar…”), social
norm (”viktiga personer i min närhet vill att jag ska….”), och förmågan att som individ påverka utfallet för miljön. Hushållens svar har kodats enligt en femgradig skala där ”5” indikerar ”håller helt med” och ”1” är ”tar helt avstånd ifrån”. Figuren visar
genomsnittliga värden för tre olika hushållsaktiviteter.
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Källsortering

Reducerad bilanvändning

Personlig norm

Social norm

Inköp av grön el

Individens betydelse

Källa: Resultat från SHARP-enkätundersökning (våren 2004).

De viktigaste lärdomarna för miljöpolitiken kan därför sammanfattas i följande
punkter:
•

Problemmedvetenhet, en positiv syn på den egna förmågan att påverkat utfallet, social påverkan, och rimliga uppoffringar utgör viktiga faktorer som
– i kombination – påverkar hushållens vilja att ta ett personligt ansvar för
miljön i vardagen.

•

Det finns gränser för hur långt man kan komma i miljöarbetet om fokus
läggs på individuella normer, speciellt då uppoffringarna upplevs som stora
(se också nedan).
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Hushållens källsortering: en fråga
om moral och bekvämlighet
Ett centralt syfte med forskningen om hushållens källsortering har varit att skapa
förståelse för de drivkrafter och hinder som förklarar varför – eller varför inte –
hushållen väljer att källsortera sitt avfall. Det är först då vi har en utökad kunskap
om dessa faktorer som vi också har ett bra underlag för att kunna utforma (eller
förändra) styrmedel på avfallsområdet. Den empiriska analysen har utgått från att
individerna drivs av såväl normbaserade (t.ex. en vilja att ta personligt ansvar) som
ekonomiskt betingande motiv (t.ex. bekvämlighet, närhet etc.).

Varför källsorterar svenska hushåll?
Frågan om drivkrafterna och hindren bakom hushållens källsortering har undersökts med statistiska analyser baserat på enkätstudier bland hushållen samt på data
över den faktiska insamlingen av hushållsavfall i Sveriges kommuner. Ett viktigt
resultat från båda dessa typer av studier är att ekonomiska incitament samt underlättande infrastruktur har påtagliga positiva effekter på källsorteringsnivån. Analyserna visar exempelvis att hushåll som har tillgång till s.k. fastighetsnära insamling
rapporterar överlag en mer omfattande källsortering av förpackningsavfall, och i de
kommuner där fastighetsnära insamling är frekvent förkommande är insamlingsnivåerna för plastförpackningar högre än i kommuner som saknar denna tjänst. De
empiriska studierna visar också att de kommuner som har: (a) viktbaserade sophämtningsavgifter; (b) hög täthet av återvinningsstationer; samt (c) erbjuder hämtning av källsorterat avfall; också har högre insamlingsnivåer än andra kommuner.
Dessa resultat visar således sammantaget att politiska åtgärder som syftar till att på
olika sätt underlätta hushållens källsortering har en tydlig effekt på beteendet. Explicita ekonomiska incitament som gör det dyrare att inte källsortera tycks också
påverka utfallet i olika kommuner (se också Box 10).
Överlag är dock de rent ekonomiska incitamenten till källsortering få, och åtgärder som underlättar hushållens arbete är endast nödvändiga – men inte tillräckliga – villkor för att stimulera till ökad källsortering. Våra forskningsresultat bekräftar att det är viktigt att också aktivera normer, och de hushåll som studerats
upplever generellt sett en stark personlig norm – en moralisk skyldighet – att källsortera. Styrkan i den personliga normen varierar dock mellan individer, och detta
är en viktig förklaring till varför vissa hushåll källsorterar mer än andra. De sociala
normerna är också förhållandevis starka (se t.ex. Box 9), men skillnader i styrkan i
dessa förklarar endast i mycket litet mån variationen i källsorteringsambitioner
hushållen emellan. Dessa resultat bör dock främst tolkas som att det finns en samvariation mellan sociala och personliga normer. Normerna på källsorteringsområdet är överlag väl internaliserade, och en stor del av hushållsmedlemmarna drivs att
källsortera av en ”egen inre röst” snarare än av direkt påverkan från andra människor eller myndigheter.
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Box 10: Insamlingen av plastförpackningar i svenska kommuner
Figuren nedan visar ett antal faktorer som tenderar att påverka insamlingsnivåerna
(kg per capita) av hushållens använda plastförpackningar. Resultaten baseras på statistiska analyser av utfallen i nästan alla av Sveriges kommuner.

Insamlingen av
plastförpackningar från
svenska hushåll
ökar om
kommunen

minskar om
kommunen
tenderar inte
att påverkas av

(a) använder viktbaserade
avgifter; (b) har många återvinningsstationer/person; (c)
har fastighetsnära insamling; samt (d) har miljöengagerade medborgare.

(a) demografiska faktorer
(t.ex. befolkningstäthet,
urbaniseringsgrad etc.); (b)
inkomstnivå; (c) politiskt
styre; samt (d) kommunens
åldersstruktur.

(a) har en hög andel nyanlända invandrare; och (b)
använder regionala insamlingsentreprenörer (i stället
för kommunala eller nationella entreprenörer).

Resultaten pekar bl.a. på betydelsen av närhet och ekonomiska incitament för hushållen. De visar dock också att den kostnadsstruktur som möter insamlingsentreprenörerna inte påverkar utfallet i kommunerna. En viktig anledning till detta är att den
ersättning som entreprenörerna får för sitt arbete varierar mellan olika kommuner, och
är högre i glesbefolkade kommuner. På så sätt sker insamlingen i kommunerna inte
på ett kostnadseffektivt sätt. Resultaten visar också på förekomsten av spridningseffekter mellan närliggande kommuner i den bemärkelse att om en kommun har hög insamlingsgrad tenderar närliggande kommuner också att ha det.
Källor: Hage och Söderholm (2008), Waste Management; samt Hage, Sandberg, Söderholm och Berglund (2008). Household Plastic Waste Collection in Swedish Municipalities: A Spatial-Econometric Approach.

Forskningen visar dock också på ett starkt samband mellan hushållens tankar
om andra hushålls beteende samt det egna beteendet; de hushåll som tror att andra
hushåll källsorterar mycket tenderar att själva göra detsamma. Detta kan förklaras
av en rad faktorer; en rimlig tolkning är att andras beteende fungerar som en moralisk kompass för om individen själv ska ta ett personligt ansvar för en viss fråga.
Det känns dessutom mer meningsfullt och rättvist att källsortera om andra också
gör det. För de beslutsfattare som vill utforma politiska styrmedel i syfte att öka
källsorteringen är det således viktigt att förstå hur personliga normer kan aktiveras.

49

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5899 Hållbara hushåll: Miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i vardagen

Box 11: Hushållens källsortering: normaktivering och uppoffringar
Figuren nedan visar ett antal faktorer som aktiverar en personlig norm för källsortering
i hushåll samt hur förekomsten av personlig norm i sin tur – tillsammans med andra
faktorer – påverkar hushållens insatser för att källsortera förpackningsavfall (papper,
glas, metall, och plast). Resultaten bygger på postenkät till hushåll i Eskilstuna (65
procents svarsfrekvens).

Individens
ålder

Legal
norm

Andra sorterar
mycket

Social norm

Individens
utb.nivå

Personlig norm för
att källsortera
Fastighetsnära
insamling

Boende i villa/radhus

Hög andel
källsortering

Alla heldragna pilar i figuren visar på ett positivt (och statistiskt signifikant) samband
mellan de aktuella variablerna. Resultaten visar bl.a. att legala och sociala normer aktiverar personliga normer, och äldre samt högutbildade personer tenderar att i högre
grad uppleva en personlig norm för att källsortera. Styrkan i den personliga normen är
viktig för att förklara källsorteringsutfallet på hushållsnivå, men det är också andra faktorer såsom tillgång till fastighetsnära insamling samt boendeform. Lägenhetshushåll
tenderar att källsortera mindre än andra hushåll (t.ex. på grund av sämre lagringsutrymmen och begränsad närhet till bil).
De streckade pilarna i figuren visar på samband som testats empiriskt men där
inget statistiskt signifikant samband erhållits. Resultaten visar exempelvis att hushållsmedlemmarnas ålder inte har någon direkt effekt på återvinningsbeteende, utan
snarare indirekt via att äldre är mer benägna (allt annat lika) att anamma en personlig
norm att källsortera. Att äldre källsorterar mer än yngre verkar med andra ord främst
bero på moraliska skäl, och inte på grund av att de har en lägre alternativkostnad för
sin tid. Forskningen visar också att de infrastrukturella förutsättningarna inte påverkar
nivån på styrkan i den personliga normen. Samtidigt visar också resultaten att ju mer
man underlättar hushållens källsortering desto mindre betydelse har personlig norm
för att stimulera beteendet; i ett bostadsområde med omfattande fastighetsnära insamling är det med andra ord inte lika centralt att aktivera personliga normer genom
t.ex. informationskampanjer.
Källor: Hage, Söderholm, och Berglund (2008), Resources, Conservation and Recycling; Berglund, Söderholm och Hage (2008). Household Recycling: The Influence of
Norms and Convenience.
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Resultaten från våra undersökningar visar att det är viktigt att det finns en problemmedvetenhet hos individen, och detta går att påverka med information om
t.ex. materialåtervinningens positiva miljöeffekter. En mycket viktig faktor är också att individen känner att hennes beteende har betydelse för utfallet; detta innebär
exempelvis att hushåll som inte upplever att deras källsortering leder till ökad återvinning och/eller bättre miljö är också mindre benägna att källsortera. Problemmedvetenhet samt förmågan att påverka är viktiga faktorer för att förstå källsorteringen av alla de förpackningsmaterial som studerats i detalj (dvs. papper, glas,
metall och plast), men deras betydelse tycks speciellt viktig i fallet med plastförpackningar. Resultaten visar också att positiva nyheter om t.ex. ökningar i återvinningsnivåer kan stimulera hushållen att ta ett än större personligt ansvar för källsorteringen.
Sammanfattningsvis visar resultaten tydligt på att hushållens källsortering är
en fråga om både ekonomi och moral. Information samt infrastrukturella åtgärder
som underlättar källsorteringen i vardagen är därför centrala politiska styrmedel för
att stimulera till källsortering (samt upprätthålla nuvarande höga aktivitet). Information om källsorteringens miljöeffekter, individens betydelse för utfallet samt om
andras beteende är speciellt viktig. Ekonomiska incitament – såsom viktbaserade
avgifter – har också en positiv inverkan på källsorteringen.

Källsortering: ett effektivt – och njutbart – sätt
att ta sitt miljöansvar
De uppoffringar som hushållen gör – inte minst tidsmässigt – för att uppfylla de
krav som myndigheterna ställer på källsorteringen har uppmärksammats såväl av
andra forskare som i den mediala debatten. Denna fråga är viktig av en rad anledningar; inte minst är det centralt att uppoffringarna upplevs om rimliga i förhållande till miljönyttan, annars reduceras avfallspolitikens legitimitet. Dessutom visar en
rad studier att det sätt på vilket man värderar hushållens alternativkostnad för den
tid de lägger ned har en avgörande betydelse för utfallet i samhällsekonomiska
analyser av återvinningssystem.
Vår forskning visar att hushållen ofta lägger ned ca 40-50 minuter i veckan
för att källsortera, och av denna tid går ca en tredjedel åt till transport av avfallet
till en återvinningsstation. Samtidigt upplever en mycket hög andel (ca 50 procent)
att de uppoffringar de gör är små eller t.o.m. obefintliga, medan ca 20 procent upplever dem som stora eller mycket stora. En förklaring till detta resultat är att källsortering utgör ofta en väl integrerad aktivitet i olika ”hushållsprojekt” (t.ex. måltider), och det är överlag lätt att utföra källsorterinsgaktiviteter i vardagen (t.ex.
återvinningsstationerna är ofta placerad nära stora köpcentra).
Samtidigt är det rimligt att anta hushållen vill hushålla med sin tid, och alternativkostnaden av tiden är endast noll i den hypotetiska situationen där det inte
finns något annat att använda tiden till. Även frivilliga bidrag till andra kollektiva
nyttigheter trängs undan av källsortering. Vi har visat ovan att förekomsten av
personliga normer är en viktig drivkraft till varför hushållen trots allt källsorterar,
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och dessa normer är överlag väldigt väl internaliserade. En stor andel av hushållen
anger att de källsorterar för att de vill se sig själva som ansvarsfulla personer och
många instämmer t.o.m. i påståendet att ”källsortering är en aktivitet som får mig
att må bra”. Våra studier visar dessutom att endast en liten andel (ca 30 procent)
vill betala en höjd avfallsavgift för att t.ex. kommunen ska ta över transporten avfallet, och de personer som upplever en stark personlig norm är klart underrepresenterade i denna grupp. Detta tyder på att även om hushållens tid har en positiv
(>0) alternativkostnad uppvägs denna av andra upplevda fördelar med källsorteringen (t.ex. förstärkt självbild) (se också Box 12).

Box 12: Källsortering och hushållens uppoffringar
Enligt ekonomisk teori motsvaras hushållens alternativkostnad av fritid av den s.k.
reservationslönen, dvs. den lägsta möjliga nivå som får en individ att på marginalen
byta ut fritid mot lönearbete. I praktiken mäts denna summa ofta som lönen per
timme efter skatt. Detta brukar antas motsvara en kostnad per timme på ca 60-80
kronor. Våra studier visar dock att om man väljer att uppskatta (netto)kostnaden av
tiden genom att i stället fråga hushållen hur mycket de (maximalt) är villiga att betala för att kommunen tar över ansvaret för antingen all källsortering eller för transporten av avfallet, erhålls väsentligt lägre belopp, ca 4-8 kronor.
Resultaten visar också att nivån på betalningsviljan bestäms av en rad faktorer.
Äldre personer, kvinnor samt lägenhetsinnehavare har överlag en lägre betalningsvilja, och detta gäller också de som uttrycker en stark internaliserad norm för källsortering. Av de som inte alls vill betala extra för att undandras ansvaret för hela eller delar av källsorteringen ange majoriteten att de inte vill bli fråntagna möjligheten
att göra sådant som de ”gärna gör själv”.
Källor: Berglund, C. (2006), Ecological Economics; Berglund, C., och P. Söderholm
(2008). The Mixed Blessing of Responsibility Relief: Assessing Household Preferences for Curbside Recycling.

Dessa resultat visar att källsortering representerar ett område där samhället
lyckats väl med att internalisera normer samt skapa förutsättningar för vanemässigt
miljövänligt beteende i vardagen. Utifrån hushållens perspektiv är källsortering ett
kostnadseffektivt sätt att ta ett miljöansvar, och detta kan förklara varför många
hushåll ser få fördelar med en ändrad ansvarsfördelning. Detta är till stor del positiva nyheter men det finns också en möjlig baksida. Hushållen kan inte förväntas ta
ansvar för alla kollektiva nyttigheter, och det kan uppstå situationer i framtiden där
tekniska och/eller institutionella innovationer gör att det är samhällsekonomiskt
effektivt att andra aktörer tar över ansvaret för hela avfallshanteringen. I ett sådant
läge finns det anledning för myndigheterna att aktivera nya normer hos hushållen
(t.ex. ökat bussåkande), men hushållen upplever denna nya ansvarsfördelning som
en stor uppoffring. Man ger upp något som man lärt sig uppskatta och förväntas i
stället göra något som kan vara svårare att integrera på ett enkelt sätt i vardagslivet.
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Box 13: Källsortering efter materialströmmar: Eskilstunaförsöket

%

Naturvårdsverket utsåg under 2007 Eskilstuna som försökskommun för ett nytt system för avfallshantering baserad på materialströmmar. Syftet var att studera hur
insamlingen påverkas av att hushållen erbjuds/åläggs att samla in materialen hårdplast och metall utöver de förpackningar som är gjorda av dessa material (t.ex.
diskborstar, kastruller, bestick etc.). Försöket pågick från september 2007 till september 2008. Inom SHARP-programmet har två enkätstudier till 800 hushåll i Eskilstuna genomförts; syftet har varit att undersöka hushållens källsorteringsaktiviteter, erfarenheter och attityder inför och efter försöket med material insamling.
Figuren nedan visar svaren på en fråga där hushållen fått bedöma hur stor
andel av deras totala hårdplast- och metallavfall som de lämnar på en återvinningsstation eller i de fastighetsnära kärlen (om sådana finns tillgängliga). Resultaten visar att redan innan försöket sorterade många hushåll (ca en tredjedel) efter
material snarare än efter förpackningar, och svaren efter försöket visar på en ökning av detta beteende.
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Resultaten från försöket visar också att hushållen rapporterar att de under försöket
lade ner mer tid på källsortering samt att de källsorterade en större del av deras
metall, hårdplast men även glasförpackningar. I princip inga förändringar kunde
dock skönjas då det gäller upplevelser av sociala normer, hinder, kontroll, information etc. De upplevda positiva effekterna samt uppoffringarna av återvinning av metall och hårdplast hade inte heller förändrats som ett resultat av det nya systemet.

Lärdomar för miljöpolitiken
De studier som utförts om källsortering inom SHARP leder fram till en rad viktiga
slutsatser, som kan ligga till grund för politiska åtgärder på avfallsområdet:
•

Moraliska styrmedel har en viktig roll att spela för att skapa engagemang
för källsortering bland hushållen; det är inte minst centralt att upprätthålla
hushållens förtroende för att källsorteringen: (a) generellt leder till positiva
miljöeffekter; samt att (b) de egna insatserna är meningsfulla i det sammanhanget.
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•

Det kan finnas en poäng att göra riktade insatser mot ungdomar och nyandlända invandrare; dessa källsorterar minde än genomsnittet men det kan
finnas utrymme för att med enkla medel öka deras bidrag.

•

En viktig lärdom är också att positiva insatser har spridningseffekter; om
en kommun källsorterar mycket tenderar grannkommunerna också att göra
det och om hushållen tror att andra i samma kommun källsorterar mycket
tenderar de också att gör detsamma. Detta kan utnyttjas i informationskampanjer, som t.ex. lyfter fram bostadsområden där källsorteringen fungerar speciellt väl.

•

Ekonomiska incitament – t.ex. viktbaserade avgifter – samt infrastrukturella åtgärder som underlättar källsorteringen i vardagen har en tydlig positiv
effekt på utfallet, men dessa åtgärder är samtidigt mest effektiva om de ingår i större policypaket som också innehåller riktad information till hushållen.

•

Källsortering representerar ett bra exempel på hur myndigheter kan aktivera normer och etablera den infrastruktur som gör att hushållen vill agera efter dessa normer och ta ett aktivt miljöansvar i sin vardag. Vi bör samtidigt
vara försiktiga med att dra för långtgående paralleller till andra områden
där uppoffringarna ofta är mer omfattande. Källsorteringen upplevs generellt vara enkel att integrera i det dagliga livet, medan andra åtgärder (t.ex.
reducerad bilanvändning) ställer långt större krav på förändringar i det sätt
som hushållen valt att organisera sin vardag.
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Miljömärkningens företräden och
begränsningar: historiska vägskäl
och erfarenheter från miljömärkt
elektricitet
Forskningen om miljömärkning som ett instrument för hållbara konsumtionsmönster har för det första analyserat den historiska utvecklingen av de tre vanligaste
miljömärkena i Sverige; KRAV, Svanen och Bra Miljöval. Vi har också i ett antal
fördjupningsstudier analyserat vad som påverkar hushållens vilja att välja (eller
inte välja) miljömärkt elektricitet. En mindre studie undersöker dessutom motsvarande vilja att klimatkompensera för sina koldioxidutsläpp genom att köpa utsläppsrätter.

Historiska vägskäl i utvecklingen av svenska
miljömärken
Bakgrunden till KRAV var att Alternativodlarnas Riksförbund (ARF) 1985 bildade
Kontrollföreningen för Alternativ Odling. En viktig påtryckare var KF som redan
året efter gick med som medlem i KRAV. En mer långsiktigt verkande orsak var
det uppvaknade miljöintresset på 1960-talet, och mer specifikt den gröna vågen i
början av 1970-talet. Under en kort period flyttade en tydlig minoritet av främst
unga människor till landsbygden. De mer radikala ville återvända till naturen, inklusive att bruka jorden på ett ”naturenligt” sätt. Egentligen fyllde den gröna vågen
på redan existerande organisationer. Den antroposofiska rörelsen, med rötter hos
Rudolf Steiner på 1910-talet som bland annat förespråkade biodynamisk odling,
fick sin avläggare i Sverige 1944 i form av Biodynamiska Föreningen (BF). Några
år senare, 1951, bildades Föreningen Naturenlig Odling (FNO) för odlare som hade
svårt att ta till sig antroposofin. Biodynamikerna, som var med om att ta initiativ
till KRAV, hade sitt eget märke, Demeter. Många var kritiska till att utnyttja den
etablerade detaljhandeln som distributör, och stod kvar vid den direktleverans till
kund och butik som Demeter stått för (och alltjämt står för). Medan BF och Demeter står för de strängaste ekologiska reglerna har försäljningen en liten omfattning.
KRAVs bildande innebar en vidgning mot en större kundkrets, men också att den
”ekologiska renheten” gick förlorad till förmån för allianser mellan handel och
industri.
I den ekologiska odlingen och försäljningen har vi således sett ett vägskäl
mellan en renodlad och en ”inklusiv” väg som Demeter respektive KRAV representerar. Ett annat vägskäl återfinns i samband med etableringen av Svanen.
Svenska naturskyddsföreningen (SNF) är en gammal organisation och under 1980talet växte dess medlemsantal kraftigt, från 85000 till 150000 mellan 1985 och
1987, och nådde en topp 1991 på 206000 medlemmar. Detta var en period då miljöfrågan stod högt på dagordningen i Sverige. Då öppnade SNF ett nytt inslag i
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sina aktiviteter, konsumenttryck på producenterna. Man publicerade en bok, Handla miljövänligt (1988), som vägledde konsumenterna till miljövänliga varor. SNF
hade kampanjer kring boken i form av ”Miljövänliga veckan”, samt hade kontakter
med ICA, Coop och Axfood angående miljömärkning. SNF avvaktade dock med
sin lansering eftersom organisationen också var indragen i utarbetandet av Svanen.
Nordiska ministerrådet tog 1989 initiativ till att ett miljömärkningssystem
skulle inrättas. Arbetet med detta drog ut på tiden; SNF blev otåligt och kritiserade
att ”industrin” fick ett stort inflytande över vilka kriterier som skulle gälla. SNF
hade vi den här tiden gått in för en konfrontationsstrategi. Redan 1987 hade SNF
börjat protestera mot pappersindustrins klorblekta papper, som man menade förgiftade sjöarna. Tillsammans med Miljöförbundet utarbetade man krav på klorfritt
papper, vilket blev en framgång: mellan 1990 och 1993 halverades utsläppen av
klor. Än mer uppmärksammad blev bojkotten av tvättmedlet Via 1991. Företaget
Lever, som tillverkade Via, blev taget på sängen. I stället för diskussioner med
SNF stod man nu inför en köpbojkott. Den blev mycket lyckosam för SNF, eftersom Lever redan 1992 lanserade ett helt nytt tvättmedel, och hela utbudet av tvättmedel följde efter. De miljömärkta tvättmedlens andel ökade från 1 till 90 procent
mellan åren 1990 och 1995.

Box 14: Försäljningen av miljömärkta livsmedel
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Figuren nedan visar hur COOPs försäljning av tre olika typer av livsmedel med
märkena Änglamark samt KRAV förändrats över tiden. Den negativa utvecklingen
för brödprodukter beror i hög grad på att många bagare upphörde med ekologiskt
bröd efter 2002. Trots dessa ökningar i absoluta termer utgör miljömärkta produkter
endast ca 2 procent av hushållens utgifter på livsmedel (2006), och denna andel
har varit relativt konstant sedan början av 2000-talet.
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Efter detta vägskäl fick vi två miljömärken, Svanen och Bra Miljöval, för dagligvaror utom matvaror. Detta betydde också att SNF byggde ut den egna organisationen
med en del som utvecklade kriterier, certifiering och kontroller kring miljömärkningen. Medan Svanen, eller snarare SIS Miljömärkning AB, har en genomarbetad
metod för att utarbeta kriterier etc. för varor och tjänster som ska märkas, görs
likartat arbete inom SNF med mindre resurser. Arbetet med miljömärkning innebär
alltid någon form av samarbete med främst detaljhandeln, utan dem når man inte ut
till en bred konsumentkrets. Och samarbete innebär alltid kompromisser. Vägvalet
för SNF att lansera ett eget märke ledde paradoxalt nog till en broms på aktivismen
och kampanjerna. Läxan från det tidiga 1990-talets kampanjer visade på framgången med negativa redskap, dvs. att rikta allmänhetens uppmärksamhet på skadliga
ingredienser och att inte köpa alls. Miljömärkning är ett positivt redskap syftandes
till att vägleda konsumenten att gynna den relativt miljövänligare producenten. Det
förra är väl så viktigt som det senare.
Trots framgångar inom vissa produktgrupper, och ökningar av den miljömärkta försäljningen efter 2002 enligt vissa rapporter, måste det ändå konstateras
en tämligen begränsad andel för de miljömärkta varorna överlag. Andelen miljömärkta varor är endast 2 procent, och försäljningsandelen (i kronor) något lägre
ändå. Bland andra dagligvaror är andelen betydligt högre, cirka 8 procent, och
försäljningsandelen ännu högre, cirka 20 procent. Dessa andelar skymmer dock
avsevärda skillnader när man betraktar enskilda varugrupper. Andelen ekologiska
mjölkprodukter (konsumtionsmjölk, syrade produkter och grädde) har exempelvis
ökat ganska snabbt från 1 procent 1995 till ca 7 procent 2006 (se också Box 14).
Det är speciellt den ekologiska mellanmjölken sam ägg som är stora jämfört med
andra ekologiska matvaror, där ligger marknadsandelarna på 11-12 procent.
Ekologiska varor är dyrare, men att det finns en prisskillnad är inte uppseendeväckande – ekologiskt odlade matvaror borde vara dyrare eftersom giftfri odling
ger mindre skördar och därför stiger kostnaderna per enhet spannmål etc. Men
annan forskning pekar också på de extra hanteringskostnaderna i butiksledet till
följd av att de ekologiska varorna, ofta i små volymer, måste märkas och packas
om för att hållas separerade från konventionella varor. Merpriset till kund skulle
dessutom vara ännu större om det statliga stödet till miljövänlig produktion togs
bort. Det förekommer antagligen också viss korssubventionering på gårdar med
blandad produktion. Forskningen inom SHARP visar att konsumentens möjligheter
att påverka genom sina val är begränsade. Vad konsumenten kan göra betingas till
stor del av den infrastruktur som finns till hands, och ett val bland varor ifrågasätter
inte den totala konsumtionsvolymen. Konsumentens val av miljömärkta varor är ett
tyst och positivt val som endast premierar den relativt bättre varan; det behöver
kompletteras med andra sätt att uttrycka miljöengagemang.
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Varför köper inte svenska hushåll miljömärkt
elektricitet?
Sedan den svenska elmarknaden avreglerades 1996 kan hushåll och företag välja
leverantörer som erbjuder s.k. ”grön” el. Många elhandlare tillhandahåller exempelvis elleveranser med miljömärkningen ”Bra Miljöval”, som administreras av
Svenska Naturskyddsföreningen. Om ett hushåll väljer ett sådant kontrakt väljer
det också aktivt bort bl.a. olja, kol och kärnkraft, och bidrar i stället till ökad användning av t.ex. vindkraft och biobränsle. Den miljömärkta elen kostar mer än
den konventionella elen men överlag har detta extra prispålägg varit förhållandevis
lågt, i många fall bara några enstaka ören per kWh. Trots detta har en mycket liten
andel (1-2 procent) av de svenska hushållen valt att köpa miljömärkt el. Varför är
det så?
Resultaten från våra undersökningar visar att hos nästan häften av alla respondenter fanns en viss vilja att betala en prispremie för miljömärkt el, men det
framgår också att hushållen är priskänsliga. 49 procent accepterade en prishöjning
på 2 öre per kWh medan endast 8 procent uttryckte en vilja att köpa milljömärkt el
om prishöjningen var 10 öre per kWh. Hushåll med elvärme uttrycker också en
signifikant lägre vilja att köpa grön elektricitet.
Förekomsten av normer spelar en viktig roll för att förstå varför vissa hushåll
uttrycker en vilja att köpa ”grön” el. Ju starkare personlig norm hushållen ger uttryck för då det gäller att handla miljövänligt på elmarknaden, desto mer sannolikt
är det att de accepterar de prispremier som erbjuds i experimentet. Denna effekt
försvagas dock av att många inte tror att ett val av det miljömärkta alternativet får
några positiva effekter. Hela 48 procent av respondenterna höll helt eller delvis
med om påståendet: ”Om jag väljer att köpa miljömärkt el är det inte alls säkert att
det innebär ökad produktion av miljömärkt el.” Detta visar att det finns en allmän
skepticism på detta område, inte nödvändigtvis till själva produktidén som sådan
utan kanske mer gentemot andra grupper i samhället och vad de gör för att främja
produktionen av miljövänlig el. Även om cirka en tredjedel av respondenterna
ansåg att de själva (åtminstone delvis) hade ett personligt ansvar för att främja
”grön” el ansåg de flesta att ansvarsbördan föll än tyngre på statsmakten samt elbolagen. Många uttryckte dessutom ett svagt förtroende för att dessa aktörer idag
lever upp till detta ansvar. I ljuset av detta är det lätt att förstå att det också finns en
osäkerhet till förmågan att genom egna val påverka produktionen av el i en ”grönare” riktning så länge som andra grupper i samhället inte tar sitt ansvar.
Information om hur andra hushåll agerar på elmarknaden spelade ingen betydande roll för viljan att köpa miljömärkt el. En förklaring till detta är nog att hushållens inköp av el – till skillnad från t.ex. deras källsorteringsbeteende – är svåra
att observera för utomstående. Ett intressant resultat var dock att respondenter som
upplevde att familjemedlemmar och nära vänner tyckte att de borde köpa miljömärkt el (s.k. föreskrivande sociala normer), också uttryckte en starkare vilja att
göra just det. Påverkan från andra var således i detta fall mest effektiv om den kom
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från nära håll. Detta begränsar i viss mån möjligheterna att i generella informationskampanjer hänvisa till andras positiva beteende.
Den undersökning som refererats till ovan bygger på att hushållen tar ett eget
ansvar för att betala en prispremie för ”grön” el; ett alternativ är dock att myndigheterna bestämmer att konsumentkollektivet tillsammans ska betala en sådan prispremie. I Sverige finns idag det s.k. elcertifikatsystemet som bygger på just dessa
principer. I en SHARP-studie undersökte vi om de faktorer som påverkar hushållens stöd till ”grön” el skiljer sig åt beroende på om det bygger på individuellt eller
gemensamt ansvar. Resultaten visar att i det individuella valet är det extra viktigt
att hushållen upplever att deras val spelar roll för elbolagens produktionsbeslut
samt för miljön. Generell miljömedvetenhet är också central. Om hushållen i stället
ombeds att stödja ett gemensamt åtagande för att öka produktionen av ”grön” el
tappar dessa faktorer i betydelse och det som förklarar skillnaderna mellan hushåll
är snarare förekomsten av s.k. rättvisenormer (”jag har ett ansvar att bidra förutsatt
att andra också gör det”). Detta visar med andra ord att politiska åtgärder som syftar till att öka acceptansen för ”grön” el måste utformas olika beroende på om stödet ska bygga på individuellt eller gemensamt ansvar. I det förra fallet är aktiverandet av en personlig norm nyckeln, och moraliska styrmedel såsom miljöinformation blir extra viktigt.

Vem vill klimatkompensera sin konsumtion?
Betydelsen av deskriptiva normer
För att minska utsläppen av koldioxid har den Europeiska Unionen (EU) under 2005
infört handel med utsläppsrätter. Idag är det främst företag som handlar med dessa
rätter. Naturskyddsföreningen har dock startat en tjänst som gör det möjligt för privatpersoner att köpa utsläppsrätter för koldioxid. Om en individ väljer att köpa en utsläppsrätt innebär det att någon industrianläggning inom EU måste minska sina utsläpp
av koldioxid med ett ton, t.ex. genom att investera i ny teknik. På så sätt bidrar individens köp till minskade utsläpp av koldioxid.
Resultaten från en av våra undersökningar av studenter visar att till stor del är
individernas vilja att köpa utsläppsrätter influerad av samma typ av faktorer som i
fallen med källsortering och miljömärkt el. Respondenter som ålade sig själva ett personligt ansvar för att göra något åt koldioxidutsläppen uttryckte också generellt sett en
vilja att köpa utsläppsrätter. Förekomsten av en sådan norm förstärktes om problemmedvetenheten om klimatfrågan var hög samt om det fanns en övertygelse om att ens
köp skulle leda till faktiska reduktioner i utsläppen av koldioxid. Priset var dock också
en viktig faktor och betalningsviljan sjönk markant med stigande priser (se Box 15).
Eftersom individuella köp av utsläppsrätter är en förhållandevis ny företeelse i
Sverige undersökte vi också om individerna i undersökningen påverkades av information om vad andra individer sagt sig vara villiga att betala för utsläppsrätter. Resultaten
visar att de respondenter som trodde att folk i allmänhet var villiga att köpa utsläppsrätter (dvs. 50 eller 70 procents deltagande), var också mer benägna att uttrycka en
personlig norm för att själva köpa utsläppsrätter jämfört med dem som möttes av in-

59

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5899 Hållbara hushåll: Miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i vardagen

formation om att deltagarandelen bedömdes som låg (10 eller 30 procent). Ju mer man
trodde att andra ville bidra desto mer villig var man att själv bidra till utsläppsminskningar via utsläppshandel. Detta resultat är i linje med idén att i de fall där individen är
osäker på graden av det egna ansvaret kan hon relatera till hur andra gör; om dessa
bidrar till det gemensamma bästa är individen mer villig att göra detsamma.

Box 15: Individers vilja att köpa utsläppsrätter för koldioxid
Figuren nedan ett antal faktorer som aktiverar en personlig norm för att som individ
köpa utsläppsrätter. Individer som: (a) är av kvinnligt kön; (b) har hög problemmedvetenhet om klimatfrågan; (c) tror att deras är val har betydelse för utsläppen; samt
(d) tror att andra har en hög vilja att köpa utsläppsrätter; är också mer benägna att internalisera en norm. Förekomsten av en sådan norm är tillsammans med priset på utsläppsrätten avgörande för valet att köpa.

Problemedvetenhet

Individens
betydelse

Andra är villiga
att köpa

Personlig norm för att
köpa utsläppsrätt

Social norm

Kvinna

Priset på utsläppsrätten

Köp av utsläppsrätt

Källa: Lindman, Å., P. Söderholm, och K. Ek (2008). Citizen Participation in CO2
Emissions Trading: The Role of Norm-based Motivation.

Lärdomar för miljöpolitiken
Forskningen inom SHARP om miljömärkningens betydelse i hushållens konsumtionsmönster har varit långt ifrån heltäckande, men några viktiga lärdomar kan trots
allt identifieras:
•

Det finns gränser för hur långt man kan nå i miljöarbetet med hjälp av miljömärkning; denna typ av styrmedel innebär ofta en stark individualisering
medan miljöfrågan ofta kräver kollektiva ställningstaganden.
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•

Det är väsentligt att hushållen är övertygade om att deras val faktiskt spelar roll i sammanhanget, både att de påverkar besluten hos de relevanta aktörerna (t.ex. elbolagen) samt att dessa beslut också leder till miljöförbättringar. På grund av de kognitiva krav som omgärdar sådana överväganden
är det inte rimligt att individen aktivt ska kunna ”tvinga fram” miljömärkta varor på marknaden. Utbudet av varor – och initiativ från ansvariga företag – spelar en minst lika betydelsefull roll för att andelen miljömärkta
varor ska öka.

•

Genom att hänvisa till andra hushåll som är aktiva konsumenter av miljömärkta varor kan det i vissa fall gå att skapa en positiv loop av ökat deltagande. Dessa möjligheter begränsas samtidigt av att sådana inköp ofta
görs i tysthet och inte alltid är synliga för andra hushåll och konsumenter.

•

I vissa fall är det mer effektivt att göra konsumtionen ”grönare” genom att
förlita sig på gemensamt snarare än individuellt ansvar. Det kan ofta vara
mindre komplicerat att bygga upp acceptans för sådana system (så länge
alla förväntas bidra) än att förlita sig på individuella, frivilliga val. Hushållen accepterar i mångt och mycket att miljöfrågan handlar om kollektiva val, som i viss mån begränsar individens möjligheter att göra fria val.
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Transportpolitiska åtgärder för ett
mer miljövänligt resande i hushållen
SHARP-programmet har studerat möjligheter och hinder för ett mer ekologiskt
hållbart resande i hushållen. Mer specifikt har hushållens vilja att minska sin bilanvändning för sina dagliga resor samt inställning till transportåtgärder som syftar till
att minska negativa miljöeffekter undersökts i fyra empiriska studier.

Hushållens generella miljömedvetande, problemmedvetenhet och normer
I två enkätstudier riktade till ett slumpmässigt urval av hushållen i fyra kommuner
(Piteå, Huddinge, Göteborg och Växjö) år 2004 och år 2006 studerades bland annat
hushållens generella miljömedvetande, problemmedvetenhet och normer. Resultaten visar att hushållen har en relativt hög grad av allmänt miljömedvetande, kvinnor mer än män, yngre mer än äldre och högre utbildade mer än lägre utbildade.
Ingen skillnad finns mellan hushåll med bil och hushåll utan bil i detta avseende.
Hushållen uppvisar också en hög grad av medvetenhet när det gäller de problem
som luftföroreningar från privatbilismen förorsakar. Man upplever luftföroreningarna som ett allvarligt globalt hot, ett något mindre allvarligt hot nationellt och
lokalt (kommunalt) och ytterligare något mindre som ett personligt hot. Resultaten
visar också att ju högre grad av generell miljömedvetenhet desto allvarligare upplevs hotet från privatbilismen. Vi finner att kvinnor, yngre och högutbildade tenderar att uppleva hotet som allvarligare än män, äldre och lågutbildade. När det gäller
luftföroreningar som ett lokalt och personligt hot finns även skillnader mellan hushåll med bil och hushåll utan bil. Tre av fyra hushåll utan bil instämmer helt eller
delvis i att privatbilismen är ett lokalt hot och ett personligt hot, medan endast
drygt hälften av hushållen med bil har samma uppfattning.
För bilhushåll visar resultaten från den första enkäten att mindre än hälften
av hushållen instämmer helt eller delvis i att de har en moralisk skyldighet att
minska sin bilanvändning (en personlig norm). Denna andel har ökat till något mer
än hälften i den andra enkäten. Att samhället, stat och kommun, förväntar sig att
hushållen skall minska sin bilanvändning (samhällelig norm) instämmer endast två
av fem bilhushåll i och denna siffra ändras inte från den första till den andra enkäten. Mycket få hushåll upplever att viktiga personer i deras närhet (social norm) vill
att de skall minska sin bilanvändning och inte heller här sker någon förändring över
tid. Däremot finner vi att andelen hushåll som är villiga att minska sin bilanvändning ökar från något under hälften i den första enkäten till något över hälften i den
andra.
Resultaten visar även att det finns starka samband mellan å ena sidan generell miljömedvetenhet, personlig norm, samhälleliga och sociala normer och å
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andra sidan vilja att minska de negativa konsekvenserna bilanvändningen har för
miljön. Studierna visar därmed att en stor majoritet av hushållen är medvetna om
de problem bilanvändningen orsakar, emellertid är det något färre som upplever att
den enskilde bör minska bilanvändningen.

Bilhushållens upplevda möjligheter att reducera bilanvändningen
I ett fältexperiment bland bilhushåll i Piteå och Huddinge år 2005 studerades möjligheterna att minska användningen av bil. Framför allt undersöktes vilka hinder
och möjligheter hushållen uppfattar när det gäller att minska sin bilanvändning, hur
hushållens vanemässiga användning av bil kan brytas samt hur olika strategier för
minskning av bilanvändningen uppfattas av bilhushållen. Generellt visar resultaten
från fältexperimentet att det finns ett flertal hinder mot ett hållbart resbeteende,
exempelvis en stark bilvana, en svag motivation att minska bilanvändningen samt
externa hinder. Bland de som vanemässigt använder bilen kan bilanvändningen
minskas om de börjar reflektera över sitt resbeteende och samtidigt har en inre
motivation att minska sin bilanvändning, t. ex. i form av en stark personlig norm.
Det är därför viktigt att bryta en vanemässig bilanvändning så att den inre motivationen att förändra resbeteendet kan realiseras. Det finns också ett flertal bilanvändare som saknar en stark motivation att minska sin bilanvändning. För att dessa
frivilligt ska överväga att minska sin bilanvändning måste deras inre motivation
stärkas. Ytterligare ett problem är att många bilanvändare upplever att externa
hinder motverkar ett förändrat resbeteende. De upplever därmed att det är svårt att
minska sin bilanvändning och en kontext som stödjer ett mer hållbart resbeteende
skulle underlätta omställningen för dessa bilanvändare.
När bilanvändarna reflekterar över hur de kan minska sin bilanvändning är
det framförallt möjligheten att använda alternativa färdmedel, såsom kollektiva
färdmedel eller cykel/gång, som uppmärksammas och inte i så stor utsträckning
andra sätt att minska bilanvändningen, såsom att ändra destination eller att ställa in
resor. I de fall bilanvändare ser möjligheter att minska bilanvändningen föredrar de
främst att samordna resor (t.ex. att göra inköp på vägen hem från arbetet) samt att
cykla eller gå. Att använda bilen mer effektivt uppfattas mer positivt än att byta till
kollektiva färdmedel och att ställa in resor för att minska sin bilanvändning. Emellertid uppfattas inte någon bilminskningsstrategi vara enkel och att inte använda
bilen på inköpsresor upplevs vara den svåraste förändringen att genomföra.
Ett övergripande hinder mot att minska sin bilanvändning uppfattas vara att
alternativa färdmedel, främst kollektivtrafik, inte uppfyller de krav man har på
resan. Exempelvis uppfattas alternativa färdmedel innebära ett sämre alternativ om
man har mycket packning och de uppfattas också ta för mycket tid och/eller vara
för besvärliga att använda. Resultaten visar därmed att det finns ett flertal såväl
kontextuella som psykologiska hinder som motverkar en minskning av den privata
bilanvändningen.
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Åtgärder avsedda att minska privatbilismens
negativa effekter på miljön
Olika typer av åtgärder kan vidtas för att uppnå ett mer hållbart resbeteende. Såväl
tekniska lösningar som att införa åtgärder som avser att förändra hushållens resbeteenden kan implementeras. Åtgärder som syftar till att förändra resbeteendet kategoriseras ofta som mjuka eller psykologiska åtgärder (t.ex. information och utbildning) kontra hårda eller strukturella åtgärder (t. ex. lagar och regleringar, ekonomiska styrmedel, samt förändringar i den fysiska miljön). Det går också att göra en
distinktion mellan s.k. push-åtgärder som avser att göra bilanvändning mindre
attraktivt och s.k. pull-åtgärder som syftar till att göra användandet av alternativa
färdmedel till bilen mer attraktivt. En vanlig push-åtgärd är höjd skatt på fossila
bränslen medan förbättringar av kollektivtrafiken är en vanlig pull-åtgärd.
I de två genomförda enkätstudierna studerades vilka åtgärder som accepteras
av bilhushållen samt de faktorer som påverkar acceptansen. Mer specifikt studerades grad av acceptans, upplevd effektivitet och upplevd rättvisa gällande olika
vanligt förekommande åtgärder. Resultaten visar att störst acceptans uttrycktes för
förbättringar av kollektivtrafiken och satsning på förbättrad framkomlighet för
cyklister och fotgängare. Dessutom fanns det hög acceptans för subventioner av
förnyelsebara drivmedel. Knappt hälften av bilhushållen är för en personligt anpassad information om kollektiva färdmedel i den andra enkäten medan en allmän
informationskampanj som undersöktes i den första enkäten fanns det stöd för hos
en fjärdedel. Bilhushållen har en neutral inställning till ett utvidgat bilfritt centrum,
emellertid uppfattades en höjd skatt på fossila drivmedel i hög grad negativt. Generellt uppfattades de åtgärder som innebär en förbättring av alternativa färdmedel
som mer effektiva och mer rättvisa jämfört med övriga åtgärder. Höjd skatt på
fossila drivmedel uppfattades inte som speciellt effektiv och framför allt som orättvis för både individen själv och för invånare i kommunen.
I syfte att öka acceptansen och effektiviteten av åtgärder kan åtgärdspaket
med flera åtgärder implementeras samtidigt. I den andra enkätstudien studerades
därför acceptansen av två åtgärdspaket. I det ena paketet användes en höjd koldioxidskatt på fossila drivmedel till att förbättra kollektivtrafiken och i det andra paketet användes en höjd koldioxidskatt på fossila drivmedel till att subventionera förnyelsebara drivmedel. Resultaten visade att endast ett av fem bilhushåll var för
paketet då skattehöjningen var kombinerad med en förbättrad kollektivtrafik. Något
fler, en tredjedel av bilhushållen, var för att skatten kombinerades med subventioner av förnyelsebara drivmedel. Bilhushållen ansåg även att det var mer troligt att
de inom ett år skulle byta till en bil som drivs av förnyelsebara drivmedel ifall
skatten på fossila bränslen ökade samtidigt som förnyelsebara drivmedel subventionerades, emellertid var andelen likväl förhållandevis låg jämfört med om åtgärdspaketet inte infördes (23 procent jämfört med 6 procent). Båda åtgärdspaketen
uppfattades vara orättvisa och inte speciellt effektiva. Emellertid uppfattades båda
paketen vara mer rättvisa och mer effektiva jämfört med en höjd koldioxidskatt
införd som enskild åtgärd.
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Box 16: Hushållens acceptans för olika åtgärder och åtgärdspaket
I figuren visas acceptans för olika push- och pull-åtgärder samt två åtgärdspaket
där en push-åtgärd användes för att finansiera en pull-åtgärd. Generellt var acceptansen för en push-åtgärd såsom höjd skatt låg, acceptansen var emellertid något
högre för åtgärdspaketen, medan pull-åtgärderna accepterades i större utsträckning.

Förklaringar: (a) Skatt = höjd skatt på fossila drivmedel (t.ex. bensin och diesel); (b)
Kollektiv = ökade subventioner av kollektivtrafiken i Din kommun (t.ex. billigare biljetter, ökad turtäthet); (c) Förny drivmedel = Subventioner av förnybara drivmedel
(t.ex. billigare biogas, etanol, RME): (d) Bilfritt C = Utvidgat bilfritt centrum i Din
kommun; (e) Information = ökad satsning på personligt anpassad information om
kollektivtrafiken i Din kommun; och (f) Cykel/fotg = ökad satsning på förbättrad
framkomlighet för cyklister och fotgängare i Din kommun.
Källa: Resultat från SHARP enkätundersökning (2006), N = 616

För att olika typer av åtgärder ska accepteras av bilhushållen är det framför
allt viktigt att de uppfattas som effektiva och rättvisa. Det finns även stöd för att en
push-åtgärd, såsom höjd koldioxidskatt på fossila drivmedel, accepteras i större
utsträckning om bilanvändaren har en stark personlig norm, medan acceptansen för
en pull-åtgärd, såsom förbättringar av kollektivtrafiken, kan stärkas av en hög problemmedvetenhet.
En scenariobaserade enkätstudie riktad till ett slumpmässigt urval av bilägare
i Växjö år 2007 ger stöd för att en kombination av push- och pull-åtgärder, dvs.
höjd skatt på fossila drivmedel och förbättrad kollektivtrafik, leder till en högre
förväntad minskning i bilanvändning jämfört med de enskilda åtgärderna. I likhet
med fältexperimentet visade denna studie att minskningen främst skulle ske genom
att effektivisera bilanvändningen och att byta färdmedel. Dessutom fanns vissa
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skillnader mellan vilka strategier som skulle användas beroende på vilka åtgärder
som införs. Ifall en höjd skatt införs var det mer troligt att cykel/gång skulle användas och ifall kollektivtrafiken förbättrades eller både skatten höjs och kollektivtrafiken förbättras var det mer troligt att kollektiva färdmedel skulle användas för
att minska bilanvändningen.

Box 17: Föreställningar som påverkar acceptans för olika åtgärder
Figuren visar föreställningar som kan förklara acceptans för olika transportåtgärder.
Både mer generella miljöföreställningar, såsom problemmedvetenhet och personlig
norm, samt åtgärdsspecifika föreställningar, såsom upplevd effektivitet och rättvisa,
bidrar till att förklara acceptans för push- och för pull-åtgärder. Personlig norm tenderar dock att vara viktigare för acceptans av push-åtgärder och problemmedvetenhet viktigare för acceptans av pull-åtgärder.

GENERELLA
MILJÖFÖRESTÄLLNINGAR

Generellt
miljömedvetande

Problemmedvetenhet

Personlig
norm

ÅTGÄRDSSPECIFIKA
FÖRESTÄLLNINGAR

Vilja att
agera
Pull

Push

Effektivitet

Rättvisa

Acceptans för
transportåtgärder

Källa: Resultat från enkätstudie (2006), N = 616
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Box 18: Vad gör hushållen om skatten på fossila drivmedel höjs?
Figuren visar hur troligt det skulle vara att bilhushållen skulle använda olika bilminskningsstrategier ifall en höjd skatt eller en kombination av höjd skatt och förbättrad kollektivtrafik infördes. Resultaten visar att mest troligt skulle hushållen effektivisera sin bilanvändning genom att skapa reskedjor samt att byta färdmedel.
Det var något mindre troligt att hushållen skulle samåka med andra och minst troligt var att hushållen skulle ändra resmål eller avstå från att resa.

Källa: Resultat från scenariobaserad enkätstudie i Växjö (2007).
(Höjd skatt: N = 92, Höjd skatt och förbättrad kollektivtrafik: N = 86).

Lärdomar för miljöpolitiken
Även om det finns en relativt hög generell miljömedvetenhet i bilhushållen visar
studierna att det behövs ett flertal åtgärder och åtgärdspaket för att reducera betydelsen av de hinder som motverkar ett hållbart resbeteende.
•

Genom ett tydligare agerande från stat och kommun kan de samhälleliga
normerna för en minskad bilanvändning stärkas så att signalerna från samhällets sida blir mer enhetliga. Även de sociala normerna för en minskad
bilanvändning bör stärkas genom olika lokala initiativ i bostadsområden,
på arbetsplatser och dylikt.

•

Eftersom bilanvändarna upplever att passande alternativa färdmedel saknas
och det finns en negativ uppfattning om kollektiva färdmedel speciellt i
jämförelse med bilen är det nödvändigt att kontinuerligt förbättra möjligheterna att använda såväl kollektivtrafik som cykel och gång. Det finns också
hög acceptans för sådana åtgärder.
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•

För att motverka en vanemässig bilanvändning och stärka motivationen att
förändra resbeteenden är det viktigt att kombinera pull-åtgärder för att förbättra alternativa färdmedel med push-åtgärder som motverkar bilanvändningen. När pull-åtgärder kombineras med push-åtgärder kan acceptansen
för push-åtgärden öka och paketet kan leda till en större minskning av bilanvändningen jämfört med de enskilda åtgärderna.

•

Genom psykologiska åtgärder såsom individuellt anpassade informationskampanjer kan man arbeta för att stärka individens motivation
att förändra sitt resbeteende, exempelvis genom att fokusera på de
lokala och personliga negativa konsekvenserna av bilanvändning
samt betona de moraliska motiven för att minska bilanvändningen.
Det är också nödvändigt att öka medvetenheten om hur resbeteendet
kan förändras.
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Delprojekt 1
Hushållens svar på miljöpolitiska målsättningar – en fråga om policylegitimitet (2003-2008)
Medverkande i projektet:
Carina Lundmark, projektansvarig, docent, Statsvetenskapliga enheten vid Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå, tel. +46 920 492 503, fax +46 920 492 223, e-post:
Carina.Lundmark@ltu.se
Lars Carlsson, professor, Statsvetenskapliga enheten vid Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet, 971 87
Luleå, tel. +46 920 491814, fax +46 920 492 223, e-post:
Lars.Carlsson@ltu.se
Simon Matti, doktorand, Statsvetenskapliga enheten vid Institutionen för industriell
ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå, tel. +46 920 492 331, fax +46 920 492 223, e-post: Simon.Matti@ltu.se
Annika Nordlund, universitetslektor, Psykologiska institutionen, Umeå universitet,
901 87 Umeå, tel. +46 90 786 7830, fax +46 90 786 66 95, e-post: Annika.Nordlund@psy.umu.se
Huvudfrågeställningar:
Forskningsprojektet analyserar överensstämmelsen mellan miljöpolitiken och hushållens värderingar och attityder, för att klargöra när och hur policy upplevs som
legitim. Projektet syftar även till att förklara effektiviteten i politiska styrmedel
gentemot hushållen. Vilka styrmedel, exempelvis regleringar, avgifter och information, kan förväntas vara mest effektiva, mot bakgrund av de attityder och värderingar som hushållen har, för att bygga ett hållbart samhälle?
Metod, material:
Hur svenska miljömål uppfattas och efterlevs på hushållsnivå påverkas bland annat
av människors värderingar. Om människor delar de värderingar miljöpolicyn bygger på sägs den ha legitimitet, och det gynnar viljan att leva på de sätt politiken
föreskriver. Första steget i analysen av svensk miljöpolicys legitimitet är därför att
identifiera vilka grundläggande värderingar och beteenderegler som denna bygger
på. Detta har skett genom en ingående granskning av policydokument på nationell
och kommunal nivå. Nästa steg är att analysera medborgarnas grundläggande värderingar samt uppfattningar om miljöpolitiken och dess styrmedel. Detta har skett
med hjälp av två stora enkäter.
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Publikationer:
Lundmark, C. (2007). “The New Ecological Paradigm Revisited: Anchoring the
NEP Scale in Environmental Ethics”, Environmental Education Research,
Vol. 13, No. 3, pp. 329-347.
Lundmark, C., and C. Ödberg (2007). ”Lagen som normbildare? En studie av nedskräpningsproblemet vid landets återvinningsstationer”, Förvaltningsrättslig
tidskrift, Vol. 69, Nr. 3, s. 215-244.
Lundmark, C. (2007). Anchoring the NEP Scale in Environmental Ethics, SHARP
Working Paper No. 2, paper presented at the Western Political Science Association Conference in Las Vegas, USA, March 8-10, 2007.
Lundmark, C. (2003). “The Politics of Recycling – A Liberal Democratic Dilemma?” European Environment, Vol. 13, No. 2, pp. 120-131.
Matti, S. (2008). From Sustainable Consumers to Ecological Citizens: Elucidating
Attitudes towards Individual Environmental Action in Sweden, SHARP
Working Paper No. 14, paper presented at the 3rd Karlstad Seminar for the
Study of Political Action, Karlstad University, October 18-21, 2007.
Matti, S. (2008). Revisiting the ‘Legitimacy – Effectiveness Dilemma' of Environmental Protection: The Importance of Considering Personal Values in Researching Environmental Policy Legitimacy, SHARP Working Paper No. 10,
paper presented at the 8th NESS-conference, University of Oslo, June 18-20,
2007.
Matti, S. (2006). The Imagined Environmental Citizen: Exploring the State – Individual Relationship in Swedish Environmental Policy, Licentiate Thesis
2006:44, Political Science Unit, Luleå University of Technology.
Matti, S., and C. Berglund (2006). “Citizen or Consumer: The Dual Role of Individuals in Recycling Policy,” Environmental Politics, Vol. 15, No. 4, pp.
550-571.
Matti, S. (2005). A Swedish Environmental Norm? Exploring the Normative Foundations of Swedish Environmental Policy, SHARP Working Paper No. 3,
paper presented at the ISA RC 24 Conference ‘Double standards and Simulation: Symbolism, Rhetoric and Irony in Eco-Politics', University of Bath,
(September 1-4, 2005.
Matti, S. (2004). The Individual or the Community: Towards a Common Understanding of Values, SHARP Working Paper No. 1, paper presented at the
ECPR Joint Sessions of Workshops, Workshop 5: Citizenship and the Environment, Uppsala University, April 13-18, 2004.
Exempel på samverkan med omvärlden:
Carina Lundmark presenterar SHARP-programmet vid konferensen ”Challenges
and prospects for Northern development”, University of Lapland, 21-22 februari 2008, Rovaniemi, Finland.
Simon Matti intervjuas angående forskning inom SHARP-programmet i Sveriges
Radio P1 Vetandets Värld, 7 februari 2007.
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Simon Matti presenterar forskning från SHARP-programmet vid Naturvårdsverkets
miljöjournalistdagar, 30 januari 2007.
Simon Matti intervjuas i tidskriften Grus och Guld angående artikeln ”Citizen or
Consumer: The Dual Role of Individuals in Environmental Policy”, Grus och
Guld, nr X, 2007.
Simon Matti intervjuas för tidskriften Miljö & Utveckling på temat “Svensk miljöpolicy efter valet 2006”, Miljö & Utveckling, 16 mars 2006.
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Delprojekt 2
Hållbara hushåll – är rätten underlättande eller kontraproduktiv? (2003-2005)
Medverkande i projektet:
Gabriel Michanek, projektansvarig, professor, Rättsvetenskapliga enheten vid Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska
universitet, 971 87 Luleå, tel. +46 920 492 834, fax +46 920 492 012, epost: gabriel.michanek@ltu.se
Christer Ödberg, universitetslektor, Rättsvetenskapliga enheten vid Institutionen
för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå, tel. +46 920 491 816, fax +46 920 492 012, e-post:
christer.odberg@ltu.se
Carina Lundmark, docent, Statsvetenskapliga enheten vid Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet, 971 87
Luleå, tel. +46 920 492 503, fax +46 920 492 223, e-post: Carina.Lundmark@ltu.se
Huvudfrågeställningar:
Projektet bygger på antagandet att, trots att uthållig utveckling förutsätter hushållens medverkan, vill lagstiftaren normalt inte införa miljökrav som i tvingande
mening styr hushållens dagliga beteenden. Projektet ska diskutera och testa antagandet från olika synvinklar.
Metod, material:
Först utreds gällande rätt, främst med avseende på de tre områden (hushållsaktiviteter) som prioriteras i programmet. Frågan är i vad mån rätten å ena sidan underlättar, å andra sidan motverkar hållbarhet hos hushållen. Resultatet ska tjäna som
underlag för andra projekt i programmet. Inom detta projekt kommer de rättsliga
normerna att jämföras med de moraliska normerna (förväntade beteenden hos hushållen, uttryckt i politiska dokument, enkäter m.m.). Denna jämförelse ska utföras i
nära samarbete mellan experter inom juridisk och statsvetenskap. Det rättsliga
projektet ska även inkludera en principiell diskussion om rättens roll i förhållande
till individers (hushållens) dagliga beteenden. Denna fas innehåller en undersökning av dels hur sådana frågor behandlats i den juridiska doktrinen (såväl inom den
allmänna rättsläran som miljörätten), dels hur individers beteenden styrs i lagstiftning utanför miljörätten.
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Publikationer:
Lundmark, C., and C. Ödberg (2007). ”Lagen som normbildare? En studie av nedskräpningsproblemet vid landets återvinningsstationer”, Förvaltningsrättslig
tidskrift, Vol. 69, Nr. 3, s. 215-244.
Michanek, G. (2008). ”Miljörätten och de uthålliga hushållen,”, I Helle Tegner
Anker och Birgitte Egelund Olsen (Red.), Miljøretlige emner. Festskrift til
Ellen Margrethe Basse, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 47-65.
Michanek, G., och C. Ödberg (2007). Rättens roll vid styrning av hushållens val av
miljövänliga produkter, SHARP Working Paper No. 8, Luleå tekniska universitet.
Ödberg, C. (2008). Miljöbalken och hushållet, SHARP Working Paper No. 11,
Luleå tekniska universitet.
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Delprojekt 3
Hushållens organisering av miljövänliga aktiviteter: verktyg för att kartlägga aktivitetsmönster (2003-2008)
Medverkande i projektet:
Elin Wihlborg, projektansvarig, docent, universitetslektor, Statsvetenskapliga enheten vid Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling, Linköpings
universitet, 581 83 Linköping, tel. +46 13 281578, fax +46 13 149403, epost: elin.wihlborg@liu.se.
Kajsa Ellegård, professor, tema Teknik och social förändring, Institutionen för
tema, Linköpings universitet, 581 83 Linköping, tel. +46 13 285836, epost: kajel@tema.liu.se.
Karin Skill, doktorand, tema Teknik och social förändring, Institutionen för tema,
Linköpings universitet, 581 83 Linköping, tel. +46 13 284457, e-post:
karsk@tema.liu.se.
Maria Viklander, professor, Stadens vatten, Institutionen för samhällsbyggnad,
Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå, tel. +46 920 491634, e-post:
maria.viklander@ltu.se.
Helena Krantz, universitetslektor, tema Vatten, Institutionen för tema, Linköpings
universitet, 581 83 Linköping, tel. +46 13 286670, e-post:
helkr@tema.liu.se.
Mariann Mannberg, doktorand, Avdelningen för arkitektur och infrastruktur, Institutionen för samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå,
tel. +46 920 493132, e-post: mariann.mannberg@ltu.se.
Huvudfrågeställningar:
Forskningsprojektet analyserar samspelet mellan hushållens vardagliga agerande,
och miljöpolitiken. Projektet syftar till att förstå hur hushållsmedlemmar uppfattar
sitt ansvar för skapandet och lösandet av gemensamma miljöproblem, och vilka
möjligheter och hinder som finns att få hushållsmedlemmar att delta i byggandet av
ett mer hållbart samhälle.
Metod, material:
Då denna studie är aktivitetsorienterad har metoderna som använts för att samla in
materialet bestått av främst intervjuer men också tidsdagböcker för att fånga det
vardagliga sammanhanget. Hushållsmedlemmarna har i så gott som samtliga fall
intervjuats i sina hem, tillsammans med alla medlemmar. Vid en första intervju
delades tidsdagboken ut, och denna skrevs under den följande veckan. Tidsdagböckerna låg sedan till grund för uppföljningsintervjun som genomfördes efteråt.
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Sammanlagt har 64 hushållsmedlemmar intervjuats, åldersgränsen var 12 år för att
skriva dagbok, och 45 dagböcker lämnades in.
Publikationer:
Krantz, H. (2006). “Household Routines – A Time-space Issue: A Theoretical Approach Applied on the Case of Water and Sanitation,” Applied Geography,
Vol. 26, s. 227-241.
Mannberg, M., och E. Wihlborg (2008). Communicative Planning – Friend or Foe?
Obstacles and Opportunities for Implementing Sustainable Development Locally, Sustainable Development, Vol. 16, s. 35-43.
Mannberg, M., H. Söderberg, och E. Wihlborg (2004). Godmorgon det snöar! En
studie av kommunal snöhantering och dess påverkan på allmänhetens vardagsliv, Forskningsrapport 2004:03. Luleå tekniska universitet.
Skill, K. (2008). (Re)Creating Ecological Action Space: Householders’ Activities
for Sustainable Development in Sweden, Doktorsvhandling No. 449, Liutryck, Linköping.
Skill, K. (2006). Mellan grönt tänkande och vardagligt görande: en hushållsstudie
om aktiviteter för hållbar utveckling i fyra svenska kommuner, Licentiatavhandling. Liu-tryck, Linköping.
Skill, K. (2006). “Methods for Reflection in Sustainable Development,” Paper
presented at the meeting of the American Association of Geographers, March
9, Chicago.
Skill, K. (2005). “Dimensions of Sustainability in Conflict? Ecologically Sustainable Consumption and Gender Equality,” Paper presented at the conference
Vetenskap för hållbar utveckling (VHU), April 15, Västerås.
Skill, K. (2005). “The Enlightened Citizen in Swedish Households,” Paper presented at the 7th Nordic Environmental Social Science (NESS) Research
Conference, Göteborg.
Skill, K. (2005). “The Environmentally Conscious Citizen in Swedish Households:
or Knowledge for Action,” Paper presented at the 7th Nordic Environmental
Social Science (NESS) Research Conference, June, Gothenburg, Sweden.
Skill, K. (2008). “Householder’s Participation in Political Processes for Sustainable
Development”, Proceedings från konferensen Vetenskap för Hållbar Utveckling (VHU).
Söderholm, P., och E. Wihlborg (2005). Inter-disciplinary Cooperation for Environmental Policy Design: Experiences from the SHARP Program, SHARP
Working Paper No. 7, uppsats presenterad vid 7th Nordic Environmental Social Science (NESS) Conference, Gothenburg, 15-17 June, 2005.
Wihlborg, E. (2005). “Flexible Use of Time in Order to Overcome Constraints,” In
A Sloane (Ed.), Home-Oriented Informatics and Telematics, Springer Verlag, Berlin, s. 1-14.
Wihlborg, E. (2005). ”Hållbar utveckling hemma - en kombinerad begreppslig
diskussion,” In J. Palm (Red.), Hållbarhet i vardagens system – forskning
kring IT och energi, Tema T Arbetsnotat No. 290, Linköpings universitet,
Linköping.
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Wihlborg, E. (2005). “Here and Now. The Power of the Time-space Prism,” Paper
presented at the Nordic Geographer Meeting, May, Lund.
Wihlborg, E., och K. Skill (2006). “Legitimate for Others? Policies for Sustainable
Development and Household Work,” Special 30th Anniversary Issue, Women
and Environment International, Nos. 70/71, Spring/Summer.
Wihlborg, E., och K. Skill (2006). “Sustainable Development in Practice – A Female Responsibility?” Paper presented at the meeting of the Western Political Science Association, Panel on Environmental Politics, USA.
Wihlborg, E., och K. Skill (2005). “Gender and Environmental Policies - An
Analysis of Swedish Policy Combinations,” Paper presented at the 7th Nordic
Environmental Social Science (NESS) Research Conference, June, Gothenburg, Sweden.
Wihlborg, E., och K. Skill (2004). Jämställd, hållbar framtid: Idéer och vardag i
samspel, Rapport 5422, Naturvårdsverket, Stockholm.
Exempel på samverkan med omvärlden:
Skill, K., presentation “Mellan vardagligt görande och grönt tänkande” vid Lärarförbundets konferens “Lika för Lika”, 8 mars, 2008.
Skill, K., presentation av forskningsresultat “Hållbara hushållsaktiviteter och
kommunala styrmedel”, för Piteå kommunfullmäktige 30 mars 2007, Huddinge kommun 15 december 2006, samt Östergötlands kommunordförandenätverk 27 september 2007.
Skill, K., och E. Wihlborg, presentation av rapporten Jämställd, hållbar framtid:
Idéer och vardag i samspel på Naturvårdsverket, 7 september, 2006.
Skill, K., presentation på Naturvårdsverket ”Sagt och gjort – hur hushållsmedlemmar deltar i hållbara aktiviteter”, 4 maj, 2006.
Skill, K., presentation av SHARP-programmet vid Women, Environment, Development Organisation (WEDO), New York, USA.
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Delprojekt 4
Återvinning och grön konsumtion i hushåll:
moraliska motiv, beteende och styrmedel
(2003-2008)
Medverkande i projektet:
Patrik Söderholm, projektansvarig, professor, Nationalekonomienheten vid Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska
universitet, 971 87 Luleå, tel. +46 920 492 078, fax +46 920 492 035, epost: patrik.soderholm@ltu.se
Christer Berglund, universitetslektor, Nationalekonomienheten vid Institutionen för
industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet,
971 87 Luleå, tel. +46 920 492 977, fax +46 920 492 035, e-post: christer.berglund@ltu.se
Kristina Ek, universitetslektor, Nationalekonomienheten vid Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet, 971
87 Luleå, tel. +46 920 492 301, fax +46 920 492 035, e-post: kristina.ek@ltu.se
Huvudfrågeställningar:
Det huvudsakliga syftet med projektet har varit att undersöka betydelsen av ekonomiska och normbaserade motiv för hushållens vardagliga arbete med källsortering och återvinning samt deras inköp av miljömärkta produkter. Den senare delen
fokuserar i första hand på hushållens val av miljömärkt elektricitet. Undersökningarna har i första hand syftat till att analysera drivkrafterna bakom hushållens val på
dessa två områden för att i ett andra steg bedöma effekterna av olika typer av politiska styrmedel.
Metod, material:
De empiriska studierna baseras främst på ekonometriska analyser av självrapporterat beteende, det senare kartlagt i två stora enkäter till hushåll i fyra svenska kommuner, samt två mindre enkäter till hushåll i Eskilstuna respektive hela Sverige. De
enkätbaserade studierna har också kompletterats med statistiska analyser av sekundärdata, dels återvinningsstatistik på kommunnivå från Förpackningsinsamlingen
och dels SCB-databasen ”Hushållens utgifter” (HUT).
Publikationer:
Berglund, C. (2005). “Economic Efficiency Issues with Respect to Recycling Behaviour and Waste Management Policy,” International Journal of Sustainable Development, Vol. 8, No. 3, s. 222-238.
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Berglund, C. (2005). “Burning in Moral, Drowning in Rationality? – Ethical Considerations in Forming Environmental Policy,” Minerals & Energy, Vol. 20,
Nr. 1, s. 16-22.
Berglund, C. (2006). “The Assessment of Households’ Recycling Costs: The Role
of Personal Motives,” Ecological Economics, Vol. 56, Nr. 4, s. 560-569.
Berglund, C. (2006). “Do Economic Incentives Demoralize Recycling Behavior?”
In C. V. Loeffe (Ed.), Trends in Conservation and Recycling of Resources,
Nova Science Publishers, New York.
Berglund, C. (2006). “Återvinning och samhällsekonomi,” Ekonomisk Debatt, Vol.
34.
Berglund, C., och S. Matti (2006). “Citizen and Consumer: The Dual Role of Individuals in Environmental Policy,” Environmental Politics, Vol. 15, Nr. 4, s.
550-571.
Berglund, C., och P. Söderholm (2008). “The Mixed Blessing of Responsibility
Relief: Assessing Household Preferences for Curbside Recycling,”
manuskript inskickat till Journal of Environmental Management.
Berglund, C., P. Söderholm och O. Hage (2008). ”Household Recycling: The Influence of Norms and Convenience,” opublicerat manuskript.
Ek, K. (2005). “Public and Private Attitudes towards ‘Green’ Electricity: The Case
of Swedish Wind Power,” Energy Policy, Vol. 33, Nr. 13, s. 1677-1689.
Ek, K. (2005). The Economics of Renewable Energy Support, Doctoral Dissertation
2005:40, Economics Unit, Luleå University of Technology.
Ek, K., och P. Söderholm (2008). ”Shared or Individual Responsibility: Framing
Effects in the Case of Public Support for Green Electricity,” opublicerat
manuskript.
Ek, K., och P. Söderholm (2008). ”Norms and Economic Motivation in the Swedish Green Electricity Market,” Ecological Economics, Vol. 58, s. 169-182.
Ek, K., och P. Söderholm (2008). ”Energy Saving Behavior among Swedish
Households: The Role of Information,” Paper presented at the 31st IAEE International Energy Conference, Istanbul, 18-20 June, 2008.
Hage, O., P. Söderholm, och C. Berglund (2008). ”Norms and Economic Motivation in Household Recycling: Evidence from Sweden,” manuskript accepterat för publicering i Resources, Conservation and Recycling.
Hage, O., och P. Söderholm (2008). “An Econometric Analysis of Regional Differences in Household Waste Collection: The Case of Plastic Packaging in
Sweden,” Waste Management, Vol. 28, No. 10, s. 1720-1731.
Hage, O., K. Sandberg, P. Söderholm, och C. Berglund (2008). “Household Plastic
Waste Collection in Swedish Municipalities: A Spatial-Econometric Approach,” Paper presented at the 16th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE), June 25-28,
Gothenburg, inskickad till Environmental & Resource Economics.
Lindman, Å., P. Söderholm och K. Ek (2008). ”Citizen Participation in CO2 Emissions Trading: The Role of Norm-based Motivation,” manuskript inskickat
till Climate Policy.
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Petersen, C., P. O. Berg, P. Söderholm och C. Berglund (2008). ”Material Collection of Household Waste and Ongoing Research at the Swedish EPA,” I F.
Columbus (Red.), Waste Management: Research, Development and Policy,
Nova Science Publishers, New York.
Söderholm, P. (2007). ”Ekonomi och moral kan gå hand i hand,” I B. Johansson
(Red.), Konsumera mera – dyrköpt lycka, Forskningsrådet Formas, Stockholm, s. 175-187.
Söderholm, P., och E. Wihlborg (2005). Inter-disciplinary Cooperation for Environmental Policy Design: Experiences from the SHARP Program, SHARP
Working Paper No. 7, uppsats presenterad vid 7th Nordic Environmental Social Science (NESS) Conference, Gothenburg, 15-17 June, 2005.
Exempel på samverkan med omvärlden:
Patrik Söderholm presenterar forskning om hushållens källsortering från SHARPprogrammet vid Naturvårdsverkets miljöjournalistdagar, 30 januari 2007.
Patrik Söderholm presenterar de viktigaste slutsatserna från SHARP för Piteå kommunfullmäktige, 15 september 2008.
Kristina Eks och Patrik Söderholms forskning om miljömärkt elektricitet utgör
huvudnyhet på framsidan av Dagens Nyheter (helsida på s. 6), 13 augusti
2007. Artikeln uppmärksammas i en rad andra media på riks- och lokalplanet
(t.ex. Söderholm intervjuas i TV4).
Christer Berglund deltar i TV-debatt om avfallspolitiken (TV1 ”Gomorron Sverige”); 2004.
Christer Berglund presenterar sitt bidrag till Formas pocketbok Sopor hit och dit på vinst och förlust, Formas Fokuserar, vid en pressträff på FORMAS,
Stockholm, oktober 2004.
Christer Berglund deltar som inbjuden kommentator vid en workshop ”Household
Behaviour and Environmental Policy”, 15-16 June 2006, Paris, Empirical
Policy Analysis Unit, National Policies Division, OECD Environment Directorate, Paris, Frankrike.
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Delprojekt 5
Hållbara transporter i hushåll (2003-2008)
Medverkande i projektet:
Jörgen Garvill, projektansvarig, docent, Institutionen för psykologi, Umeå universitet, 901 87 Umeå, tel: +46 90 786 6409, e-post: jorgen.garvill@psy.umu.se
Annika Nordlund, universitetslektor, Institutionen för psykologi, Umeå universitet,
901 87 Umeå, tel: +46 90 786 7830, e-post: annika.nordlund@psy.umu.se
Louise Eriksson, doktorand, Institutionen för psykologi, Umeå universitet, 901 87
Umeå, tel: +46 90 786 6088, e-post: louise.eriksson@psy.umu.se
Huvudfrågeställningar:
Syftet med projektet var att studera en rad faktorer som kan förväntas vara viktiga
för hushållens vilja att minska sin användning av bil för sina dagliga resor och för
deras inställning till transportpolitiska åtgärder avsedda att minska privatbilismens
negativa effekter på miljön. Mer specifikt undersöktes följande frågeställningar: (a)
vilken betydelse har generellt miljömedvetande, problemmedvetenhet och normer
för ett mer hållbart resbeteende?; (b) vilka möjligheter och hinder att minska bilanvändningen upplever bilanvändare? (c) vilken acceptans finns för olika transportpolitiska åtgärder samt vilka faktorer påverkar grad av acceptans?; samt (d) på
vilket sätt påverkas intentionen att förändra resbeteendet som ett resultat av olika
transportpolitiska åtgärder?
Metod, material:
Följande forskningsmetoder har använts i projektet: (a) Enkät till ett slumpmässigt
urval av medborgare i fyra kommuner; Piteå, Huddinge, Göteborg och Växjö år
2004; (b) Enkät till ett slumpmässigt urval av medborgare i fyra kommuner; Piteå,
Huddinge, Göteborg och Växjö samt till politiker och tjänstemän i dessa kommuner år 2006; (c) fältexperiment bland bilanvändare i två kommuner; Piteå och Huddinge år 2005; samt (d) scenariobaserad enkätstudie till ett slumpmässigt urval av
medborgare i Växjö kommun år 2007.
Publikationer:
Eriksson, L. (2008). Pro-environmental Behavior: The Importance of Attitudinal
Factors, Habits, and Transport Policy Measures, Doktorsavhandling, Institutionen för psykologi, Umeå universitet.
Eriksson, L., Garvill, J., och Nordlund, A. M. (2006). ”Acceptability of Travel
Demand Management Measures: The Importance of Problem Awareness,
Personal Norm, Freedom, and Fairness,” Journal of Environmental Psychology, Vol. 26, s. 15-26.
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Eriksson, L., Garvill, J., och Nordlund, A. M. (2006). Acceptability of Travel Demand Management Measures: The Importance of Problem Awareness,
Moral, Freedom, and Fairness, Uppsats presenterad vid IAPS 19/Bibliotheca
Alexandrina International Conference, Alexandria, Egypten.
Eriksson, L., Garvill, J., och Nordlund, A. M. (2008). ”Acceptability of Single and
Combined Transport Policy Measures: The Importance of Environmental and
Policy Specific Beliefs,” Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 42, s. 1117-1128.
Eriksson, L., Garvill, J., och Nordlund, A. M. (2007). Factors Influencing Acceptability of Transport Policy Packages, Uppsats presenterad vid 7th Biennial
Conference on Environmental Psychology, Bayreuth, Germany.
Eriksson, L., Garvill, J., och Nordlund, A. M. (2008). ”Interrupting Habitual Car
Use: The Importance of Car Habit Strength and Moral Motivation for Personal Car Use Reduction,” Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 10, s. 10-23.
Eriksson, L., Garvill, J., och Nordlund, A. M. (2008). Relations between Personal
Norm and Car Use in Facilitating and Inhibiting Contexts, Uppsats presenterad vid 29:e International Congress of Psychology, Berlin, Tyskland.
Eriksson, L., Nordlund, A. M., och J. Garvill (2008). Expected Car Use Reduction
in Response to Structural Travel Demand Management Measures,
manuskript inskickat för eventuell publicering.
Garvill, J., Eriksson, L., och Nordlund, A. M. (2006). Effects of Environmental
Concern, Problem Awareness, and Norms on Environmentally Significant
Behaviours, Uppsats presenterad vid IAPS 19/Bibliotheca Alexandrina International Conference, Alexandria, Egypten.
Nordlund, A. M., Garvill, J., och Eriksson, L. (2006). Willingness to Reduce Private Car Use: A Question of Values, Beliefs, Personal Norm, and Perceived
Justice, Uppsats presenterad vid IAPS 19/Bibliotheca Alexandrina International Conference, Egypten.
Exempel på samverkan med omvärlden:
Eriksson, L. (2005). Miljövänligt resande – frivillighet eller tvång? Presentation
vid Umeå universitets 40-års jubileum, Umeå.
Eriksson, L. (2007). Att bryta vanor och ställa undan bilen, Presentation vid miljöjournalistdagarna, 30 januari, Swedish Environmental Protection Agency,
Stockholm.
Eriksson, L. (2007). Betydelsen av värderingar, normer och vanor för miljövänligt
beteende, Presenterad på en konferens för hållbar utveckling för lärare i Västerbotten (3 oktober i Skellefteå, och 29 oktober i Vilhelmina).
Eriksson, L. (2008). Hushållens acceptans för åtgärder som syftar till att minska
bilanvändningen. Presenterad vid seminariet “Resor och transporter i morgondagens samhälle, 3 april, Centrum för miljövetenskaplig forskning i
Umeå, Umeå.
Eriksson, L., Garvill, J., Nordlund, A. M. (2004). Möjligheten att påverka hushållens resmönster. Ett psykologiskt perspektiv. Presenterad vid ett seminarium
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om hållbar produktions- och konsumtionsmönster, 7-8 september, Naturvårdsverket, Stockholm.
Eriksson, L., Garvill, J., Nordlund, A. M. (2006). Hushållens upplevda hinder mot
att minska bilanvändningen. Presenterad vid ett seminarium för forskningsprogrammen SHARP och FLIPP 3-4 maj, Naturvårdsverket, Stockholm.
Nordlund, A. (2007). Miljöpsykologi – Från min horisont. Föreläsning under kursen ‘Den globala utmaningen’, Umeå universitet, Umeå.
Nordlund, A. (2007). Vad påverkar oss till ett miljövänligt beteende? Presentation
under Umeå universitets ‘Miljövecka på campus’, Umeå.
Nordlund, A. (2007). Vad påverkar oss till miljörelevant beteende? Presentation
under Umeå universitetsbiblioteksanställdas dag, Umeå.
Nordlund, A. (2007). Vilken är effekten av miljöinformation? Föreläsning under
kursen ‘Humanekologi’, Umeå universitet (Sommaruniversitetet), Umeå.
Nordlund, A. (maj 2007). Vad påverkar oss till miljörelevant beteende? Föreläsning under kursen ‘Miljövetenskapliga strimman’, Miljöhögskolan, Umeå
Universitet, Umeå.
Nordlund, A. (2006). Beteende och miljö. Presentation på Hållbarhetsrådet, Umeå
Nordlund, A. (2005). Beteende och trafik. Presentation på Vägverket Norr utbildningsdag (SUMO), Umeå.
Nordlund, A. (maj 2005). Miljövänligt resande. Presentation på Miljönämndens
sammanträde, Umeå Kommun, Umeå.
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Delprojekt 6
From consumerism to sustainable behaviour
(2007-2008)
Medverkande i projektet:
Mats Bladh, projektansvarig, docent, Institutionen för Tema, Tema Teknik och
social förändring, Linköpings Universitet, 581 83 Linköping, tel: +46 13
284453, e-post: matbl@tema.liu.se
Hilde Ibsen, docent, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Miljövetenskap,
Karlstads Universitet, tel +46 54 7001796, e-post: hilde.ibsen@kau.se
Kristina Söderholm, universitetslektor, Teknikhistoriaenheten vid Institutionen för
industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet, tel +
46 920 491541, e-post: kristina.soderholm@ltu.se
Huvudfrågeställningar:
Projektets övergripande fråga är hur hushållens konsumtionsmönster har förändrats
sedan 1950-talet? Denna bearbetas genom fyra underfrågor: (a) vilka trender har
funnits i svensk konsumtions- och miljöpolitik?; (b) vilka långsiktiga mönster kan
vi se i hushållens utgifter vad gäller hushållsenergi, produkt- och transportval?; (c)
vilka är erfarenheterna av boende i en ekoby?; och (d) vilka är erfarenheterna av
miljömärkta varor?
Metod och material:
Huvudsakligen har det empiriska materialet bestått i SCBs hushållsbudgetundersökningar, samt intervjuer med ekobyboende och med företrädare för olika miljömärken. Därtill kommer olika dokument, såsom statliga utredningar och utvärderingar och undersökningar av miljömärkning.
Publikationer:
Bladh, M. (2007). Environmental Labelling in Sweden, SHARP Working Paper Nr.
9, Linköpings universitet.
Bladh, M. (2008). ”Att bygga för boende i Stockholm. Från förort till tredje stadsområdet,” I Tillväxt och tradition, Stockholmia förlag.
Bladh, M. (2008). ”Shaping the Market? Eco-labelling in Sweden,” I Proceedings
from VHU-conference, Linköping.
Bladh, M., and H. Krantz (2008). ”Towards a Bright Future? Use of Electric Lights
in Swedish Homes,” Energy Policy, Vol. 36, Nr. 9, s. 3521-3530.
Ibsen, H. (2008). Consumers’ Society: Historical Perspectives, Uppsats presenterad vid “Karlstad Seminar on Political Action”, Karlstad universitet,
12-14 oktober. .
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Ibsen, H. (2009). “Miljø, makt og medborgerskap” artikel under bearbetning för
festskrift till Edgeir Benum, Universitetet i Oslo.
Ibsen, H. (2008). ”Creative Living: Eco-village and Sustainable Everyday Life,”
Manuskript under bearbetning för internationell tidskrift.
Ibsen, H. (2008). Environment, Consumption and Citizens’ Responsibility, Uppsats
inskickad till World Conference on Environmental History (WCEH),
Köpenhamn, 2009.
Söderholm, K. (2008). Swedish Household Consumption and the Environment,
1958-2005: The Historical Transformation of Systems Explaining Consumption Patterns with Significant Impacts on the Environment, SHARP Working
Paper Nr. 12, Luleå tekniska universitet.
Söderholm, K. (2008). Understanding Post-war Trends of Swedish Households’
Consumption Patterns: Empirical Facts and Policy Implications, Paper presented at the 2nd International Sustainability Conference, August, Basel,
Switzerland.
Exempel på samverkan med omvärlden:
Hilde Ibsen ger föredraget ”Konsum og livsstil”, Karlstad kommun, 4 december
2007.
Hilde Ibsen ger föreläsningen ”Hållbart medborgerskap”, vid Karlstad universitet,
28 januari, 2008.
Hilde Ibsen ger föredraget ”Tuggelite og visjonene om en bærekraftig hverdag”,
vid Miljövetardagen, Karlstad universitet, 31 januari 2008.
Hilde Ibsen ger föredraget ”Fra miljøvern til bærekraftig utvikling: medborger,
konsument, ansvar”, för gymnasielärare i Hammarö kommun, 18 juni 2008.

84

Hållbara hushåll:

Miljöpolitik och
ekologisk hållbarhet
i vardagen

rapport 5899
NATURVÅRDSVERKET
isbn 978-91-620-5899-9
Issn 0282-7298

Slutrapport till Naturvårdsverket från
forskningsprogrammet SHARP

”Hållbara hushåll” är ett mångvetenskapligt femårigt forskningsprogram om miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i
vardagen. Forskningsresultaten visar att hushållen styrs av
moral och ekonomi. En positiv syn på förmågan att påverka
ihop med rimliga uppoffringar är viktiga drivkrafter bakom
miljövänligt beteende.
SHARP (Sustainable Households Attitudes Resources
& Policy) eller ”Hållbara hushåll” redovisar sina forskningsresultat i denna rapport. Det övergripande syftet med
forskningen har varit att analysera hur miljöpolitiska målsättningar och styrmedel påverkar hushållen i deras vardag. Vad
får oss att handla miljövänligt, vad förhindrar ett miljövänligt
beteende och vilken roll spelar olika politiska styrmedel?
Forskningen bygger bland annat på tidsdagböcker, djupintervjuer och enkäter. Undersökningarna har skett i nära
samarbete med fyra svenska kommuner: Göteborg, Huddinge, Piteå och Växjö.
Forskningsprogrammet har pågått under perioden 20032008, och finansierats av Naturvårdsverket och Formas.
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