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Förord

En effektiv avfallshantering har alltid varit en förutsättning för ett 
fungerande samhälle. avfallshantering är av avgörande betydelse 
för folkhälsan, men är även av betydelse för energiproduktion och 
en effektiv materiell resurshantering. på senare år har avfallshan-
teringen även blivit en allt viktigare förutsättning för ett hållbart, 
eller kanske mindre ohållbart, konsumtionsintensivt samhälle. 

syftet med forskningsprojektet organiseringen av kritiska infra-
strukturtjänster – En fallstudie av avfallshantering, finansierad av 
Vinnova, har varit att belysa centrala aspekter av hur avfallshan-
tering organiseras i sverige, delvis i kontrast med Nicaragua. 

Denna rapport presenterar forskningsprojektets studier samt  
resultat.

Helsingborg, januari 2013

hervé corvellec,  
projektansvarig
Kontaktperson:  
herve.corvellec@ism.lu.se
(+46) 042 356 603

Johan hultman,  
vice projektansvarig
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Ur ett akademiskt perspektiv har projektet Organiseringen 

av kritiska infrastrukturtjänster – En fallstudie av avfalls-

hantering (Vinnova, dnr 2009-01696) legat väl i tiden i rela-

tion till internationell samhällsvetenskaplig avfallsforskning. 

Tjänsteperspektivet, som genomsyrat alla delar av projektet, 

har varit innovativt ur nationellt och internationellt perspektiv. 

Projektet har visat på relevansen av en samhällsvetenskaplig 

ansats för att förstå avfallets samhälleliga komplexitet.

Ur ett praktiker- och organisationsperspektiv har projektet 

levererat resultat om avfallets ekonomiska, symboliska,  

politiska, materiella, miljömässiga och sociala värden. De 

kommunalt ägda avfallsbolag som medverkat är alla aktiva i 

att kontinuerligt hitta innovativa affärsmodeller och utveckla 

nya tjänster, och forskningsresultaten har bidragit till att 

synliggöra tidigare undanskymda aspekter av detta arbete.

Projektet har fokuserat på att förstå de olika potentiella och 

realiserade värden som avfall representerar. Projektet har visat 

detta för de tekniskt och organisatoriskt avancerade svenska 

avfallsbolag som medverkat, och för den informella avfalls-

hantering som utmärker deponier i utvecklingsländer. Oavsett 

kontext, är avfallshantering konsten att skapa värde ur det 

som av många anses värdelöst. För de svenska kommunalt 

ägda avfallsbolagen handlar detta om ett strategiskt arbete 

med att utveckla en affärsmodell som kan hantera både 

Sammanfattning

ökande och minskande avfallsmängder samtidigt. I och med 

att synen på avfall har ändrats, har projektet från flera håll 

ifrågasatt det meningsfulla i att över huvud taget använda 

begreppet ”avfall” för en materialkategori som allt tydligare, 

och i olika sociala, geografiska och politiska sammanhang, 

betraktas som en värdefull resurs.

Projektet har tydliggjort hur avfallshanteringen skapar 

många olika värden. Värde ses ofta som något som skapas 

tillsammans av den som producerar en tjänst och den som  

konsumerar den. Avfallsproducenter och avfallsbolag är så-

ledes beroende av varandra för att realisera avfallets värden. 

Värde är dessutom något som är beroende av sammanhanget.  

En tjänst eller vara är alltså olika mycket värd i olika situa-

tioner, platser och tidsperioder.  När man tittar på avfallshan-

teringen på detta sätt har projektet formulerat flera slutsatser. 

Det finns stort värde i det arbete som har investerats i större 

avfallsanläggningar eller i att utbilda avfallsproducenter, orga-

nisationer såväl som hushåll, att sortera rätt. Det finns värde i 

återvunnet material, och hushållen uppskattar att avfallet tas 

omhand. Avfallsbolagen skapar också värden för folkhälsan 

och för miljön. Det har även ett juridiskt värde för den som 

har ett lagligt ansvar för det, samt ett politiskt och symbo-

liskt värde för exempelvis turismnäringen. Avfallshanterings-

tjänster är centrala för en hållbar stadsutveckling, ett faktum 

som är lika giltigt oavsett om det gäller tjänsteekonomier 

Figur 1. Bortskänkes och doneras.
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som Sverige eller utvecklingsländer med en till stora delar 

informell avfallsbransch. Gemensamt för avfallshantering oav-

sett den samhälleliga kontexten är att värdeskapande tjänster 

förutsätter noggrann sortering och oavbruten cirkulation  

av det sorterade materialet. Såväl avfallsbolag som avfallspro-

ducenter måste därför kontinuerligt utveckla sin avfallskom-

petens. Projektet har visat detta genom studier av den euro-

peiska avfallshierarkin, produktionen av biogas från matavfall, 

arbetet på svenska återvinningscentraler där avfallsbolagen 

kommer ansikte mot ansikte med hushållen, samt hur idéer och 

principer för avfallssortering och organisering växer fram och 

anpassas till lokala förutsättningar i tidigare okontrollerade  

deponier i Managua, Nicaragua. En slutsats från studierna i 

Managua är nyttan och kanske även nödvändigheten av ett 

framtida utökat samarbete mellan formella och informella 

avfallsaktörer även i Sverige.

Flera av projektets publikationer illustrerar hur det finns 

många så kallade värderegimer som visar hur avfallsbrans-

chen skapar värde ur avfall. Detta är värden som ständigt 

förändras. Projektet har skrivit om – och diskuterat med av-

fallsbolagen – vikten av att kommunicera hur avfallshantering 

skapar olika typer av värden för olika intressenter, värden 

vars relevans och samhällspåverkan sträcker sig över långa 

tids- och rumsskalor.  Som projektets publikationer ur olika 

perspektiv visar på, ligger en av avfallsbranschens viktigaste 

strategiska utmaningar i att kunna hantera och kommuni-

cera ett mångsidigt värdeskapande som står i samklang med 

avfallshierarkin – den styrande princip för svensk avfallshan-

tering som säger att förhindrandet av uppkomsten av avfall 

är högsta prioritet medan deponering av avfall bör undvikas. 

Återanvändning, återvinning och energiutvinning genom till 

exempel förbränning ligger i hierarkin mellan dessa extremer. 

Men projektets forskning har också visat – ur såväl svensk 

som internationell horisont – att det är ännu mer innovativt 

att kombinera detta med kopplingar till de nya värderegimer 

som uppenbarar sig när avfallsbolagen agerar allt längre såväl 

upp- som nedströms i samhällets materialflöden. Ur svenskt 

perspektiv skulle detta kunna innebära att svensk avfallshan-

tering inom en snar framtid har potential att bli den mest 

centrala infrastrukturen i en resurssnål och hållbar integrerad 

stads- och landsbygdsutveckling.

Projektet har dock visat på hinder för värdeskapande avfalls-

tjänster. En effektiv avfallshantering innebär stora infrastruk-

turella investeringar, och detta kan föra med sig att vägarna 

och principerna för sortering och cirkulation av material låses 

fast under långa tidsperioder. Det kan då uppstå en svårlöst 

konflikt mellan avfallsbolagens förmåga till tjänsteinnova-

tion i enlighet med avfallshierarkins rationalitet, å den ena 

sidan, och juridiska, ekonomiska och materiella hinder för 

denna innovation å den andra. Projektet har analyserat dessa 

inlåsningseffekter med hjälp av satsningar på förbrännings-

teknologi. Sammantaget har detta exempel i kombination 

med övriga publikationer visat på en central slutsats för fram-

tida avfallshantering: värdeskapande är en politisk process. 

Avfallshantering har potential för värdeskapande i en mängd 

olika sammanhang och på många olika sätt. Men alla värden 

som kan skapas är inte kommensurabla med varandra, och 

flera av de värden som är möjliga att skapa kan vara direkt 

motstridiga. Tjänsteinnovation i samhällets materialflöden är 

därför en prioriteringsfråga med ett stort antal variabler. Ett 

renodlat företagsekonomiskt perspektiv kan inte täcka in mer 

än ett fåtal av dessa. Avfallets värdeskapande måste även 

ta med sociala, etiska, miljömässiga och kulturella aspekter, 

och här krävs värderingsprinciper som inte begränsas till det 

monetära.

• Olika samhällsberättelser om avfall utgör bakgrunden för 

avfallshanteringen: att deponin ska minimeras, att av-

fallet ska användas för att producera energi, att material 

ska återvinna, samt, med tilltagande betydelse, att avfall 

ska förebyggas. Dessa olika berättelser sammanställs och 

ordnas i avfallshierarkin.

• Avfall är ett sociomaterial: hur man ser på avfall beror 

på tekniska val, politiska beslut, juridiska definitioner, 

individuell och kollektiv syn på ansvar, symboliska  

associationer, konsumtionssvanor och vardagliga avfalls-

hanteringspraktiker. 

Huvudresultat

• Över åren har avfallshanteringen gått från en dissociativ 

sociomaterialitet som kännetecknas av ett lågt engage-

mang i avfallet, till en associativ sociomaterialitet som 

kräver avfallskompetens och adekvata handlingsmönster 

hos avfallsproducenterna.

• Avfallsbolagen kännetecknas av en affärsmodell där de 

får intäkter både på inputsidan i samband med att de 

tar emot avfall och på outputsidan i samband med att 

de levererar energi eller säljer återvunnet material och 

avfallstjänster. Dessa två typer av intäkter är beroende 

av varandra. 
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• Kommunala avfallsbolag verkar på fyra olika marknader: 

en avfallsmarknad där det gäller att införskaffa avfall, en 

politisk marknad där det gäller att behålla sin legitimitet 

som kommunal organisation, en processteknikmarknad 

där olika tekniker för avfallshantering konkurrerar med 

varandra, samt en marknad för energi, sorterat och för-

ädlat material. Bolagens ekonomiska hållbarhet vilar på 

en samordning av de olika krav som dessa marknader 

ställer. 

• Avfallets mångsidiga sociomaterialitet gör att avfalls-

bolagen producerar olika typer av värden, bland andra 

ekonomiska, sociala och miljömässiga. Dessa värden 

mäts med olika mått och bolagen behöver engagera sig 

i politiska avvägningar för att kombinera dem.

• En framgångsrik avfallshantering kan leda till en inlås-

ning (eng. lock-in) i det som har lett till denna framgång. 

En sådan inlåsning har olika orsaker: institutionella, tek-

nologiska, ekonomiska, kulturella och materiella.

• Avfallshantering är avgörande för en hållbar stads-

utveckling, och därmed en hållbar utveckling. 

• Avfallshanteringen är en hybridinfrastruktur som kom-

binerar informella och formella inslag.

• Avfallspersonal vid återvinningscentralerna arbetar på 

en central plats i konsumtionssamhällets materialflöden. 

Yrkets utveckling har resulterat i att personalen blivit 

leverantörer av hållbara materialhanteringstjänster.

The project Organizing critical infrastructure services –  

A case study of waste management (Vinnova , Grant # 2009-

01696) confirms the relevance of a social scientific approach 

to the societal complexity of waste. It has benefited from 

the continuous efforts of participating municipally owned 

waste companies to innovate and develop new services. The 

project presents a series of unique contributions grounded in 

its service perspective on waste management.

The results of the project have confirmed that waste manage- 

ment involves the creation of various values. Regardless 

of context and degree of technical sophistication, waste  

management is the art of creating value from objects that 

may be considered worthless. For Swedish municipally  

owned waste management companies today, this art involves, 

among other things, the development of a business model 

that can handle increasing and decreasing waste volumes 

simultaneously. And as the perception of waste varies over 

time and space, the meaningfulness of the very term ”waste” 

has been questioned when used to designate something that 

can be considered a valuable resource in specific social, geo-

graphical and political contexts.

Researchers embarking upon service studies often perceive 

value as being co-created by the service producer and the 

person or organization utilizing the service. The results of 

this project demonstrate that waste producers and waste 

management companies are dependent on each other to 

realize the value of waste. Social and cultural studies of value 

also stress the context-dependence of value. The findings 

of this project demonstrate the value of investing in waste 

facility or requiring educated waste producers, companies, 

and householders to sort their waste properly. More gene-

rally, there is public health value and environment value in 

English summary

waste management. Householders appreciate that someone 

takes care of their trash and that there is value in recycled 

materials. There is even legal, political and symbolic value 

for the public authority with a legal responsibility for waste. 

Waste management services are central to sustainable  

urban development in developed countries like Sweden and in  

developing countries such as Nicaragua. Central to all these 

value-creation processes is their involvement in a careful 

sorting of waste and a continuous circulation of the sorted 

material, requiring waste producers and waste companies 

to develop their waste competence continually. European 

waste hierarchy, the production of biogas from food waste in  

Sweden, the study of sanitation workers at Swedish recycling  

centers, and rag pickers at an uncontrolled landfill in  

Managua have all been examined in this project, demon-

strating that the ideas, principles, and rationale of waste 

management are emerging from and can therefore be  

adapted to local conditions, as they travel from place to place. 

The finding that waste management in Managua requires 

enhanced cooperation between formal and informal waste 

operators, for example, can become a relevant lesson for 

Sweden if translated adequately to the Swedish context.

Waste management creates value from waste according to 

different, constantly changing regimes of value. The project 

has established the importance for waste companies to 

communicate the message that waste management creates 

different values for different stakeholders, and with societal 

impacts that extend over long time and space scales. One of 

the most strategic challenges for today’s Swedish waste com-

panies, for example, is to show that they can create values in 

accordance with the waste hierarchy –  the guiding principle 

for Swedish waste governance – and in particular, contribute 

to waste prevention. If they manage to do so, because waste 
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• Waste management develops and interacts with socie-

tal stories on waste: that landfills should be minimized; 

that waste should be used to produce energy; that more 

material should be recycled; and, increasingly, that waste 

should be prevented. The waste hierarchy compiles and 

arranges these narratives.

• Waste is a socio-material: How to conceive of waste rests 

on technical choices, political decisions, legal definitions, 

individual and collective views on responsibility, sym-

bolic associations, consumption patterns, and everyday 

waste-disposal practices.

• Over the years, waste management has gone from disso-

ciative sociomateriality characterized by low involvement 

in waste, to associative sociomateriality that requires a 

distinct waste competence and appropriate behavior on 

the part of waste producers.

• Waste companies are characterized by a business model 

with revenues on the input side when they receive waste 

and on the output side when they supply energy or sell 

recycled material and waste services. These two sources 

of income are interdependent.

• Swedish municipal waste companies operate in four mar-

kets: a market for waste where they compete for waste, 

a political market where they compete for legitimacy as 

a municipal organization, a technology market where 

various waste management techniques compete, and a 

market for energy and recycled material. The financial 

sustainability of the companies rests on the integration 

of the different requirements of these four markets.

Main Results of the Project

• The diverse sociomateriality of waste means that waste 

management companies produce various types of value: 

economic, social, and environmental, for example. These 

values are measured by various metrics along different 

regimes of value, and companies need to engage in a 

politics of value to combine them efficiently.

• Successful waste management solutions can lead to 

lock-ins that impede innovations in alternative systems. 

Lock-ins have various causes: institutional, technological, 

economic, cultural, and material.

• Waste management is crucial for sustainable urban  

development, and hence sustainable development.

• Waste management is a hybrid infrastructure that com-

bines informal and formal elements.

• The personnel at recycling centers work in a critical place 

in the material flows of the consumer society. Their 

profession has evolved, and they have now become 

suppliers of sustainable material management services.

prevention involves a drastic move toward material efficiency, 

if they manage to do so, Swedish waste management has the 

potential to become a key infrastructure for resource-efficient 

and sustainable integrated urban and rural development.

The findings of this project underscore the fact that efficient 

waste management solutions – incineration infrastructures, for 

example – can create lock-in that prevents the emergence of 

innovative waste-handling solutions. It points to an intractable  

conflict between the imperative for waste companies to 

innovate and engage, for example, in waste prevention, 

on the one hand, and the strict existing legal and financial  

demands put on the same companies, on the other hand. This 

leads to a central finding of the project: that value creation in 

waste management is a political process. Waste management  

has the potential for value creation in a variety of contexts 

and in many different ways. Yet, all the values that waste 

management can create are not commensurable; they 

may even be contradictory. There is a need for trade-offs 

that cannot be made purely on a commercial basis. Value  

creation from waste includes social, ethical, environmental, 

and cultural values that, in turn, require non-monetary valua-

tion principles.
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• Från avfallshantering till avfallsförebyggande - Att  

minska genomförandeunderskott med hållbara hand-
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Universitet. Hervé medverkar i det internationella projektet 

The territorial dimension of waste policies: Constructing a 
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urbana systemet, med fokus på hållbar samhälls- och företags-
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bränslen, återvinningssystem för hushållsavfall, hållbar natur-

turism, utvinning av bioenergi (biogas) och näringsämnen ur 

Presentation av deltagande och till projektet 
anslutna forskare

avfall, ekologiska effekter av luftföroreningar, vegetation som 

filter för vatten- och luftföroreningar samt effekter av urbana 
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syfte att skapa ett mer hållbart och resurssparande ”flöde av 

varor”. I ett aktuellt EU/INTERREG projekt, tillsammans med 
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geografiskt perspektiv, och resonerat kring i beröringspunkter 

mellan materialflöden och upplevelseekonomi.
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Organizational Change Management, Waste Management 

and Research, Culture Unbound och Annals of Tourism  

Research.
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det moderna kalhyggesbrukets ideologi och estetik, och hur 

det kritiserades och förändrades med hjälp av begreppet 

biologisk mångfald. Hon har även studerat sociala processer 
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och tankemodeller i anslutningen till projekteringen av lager 

för utbränt kärnavfall i två svenska kommuner.

Därefter har Ebba arbetet med flera forskningsprojekt som 

från olika perspektiv diskuterat urbant naturumgänge, häl-

soeffekter av naturumgänge i staden och invandrargruppers 

önskemål och preferenser för friluftsliv. Hon har deltagit i 

OKI-projektet från 2011, och hennes delprojekt handlar om 

hur arbetare på återvinningscentraler reflekterar kring sitt 

arbete och de materiella flöden de dagligen hanterar, samt 

även hur deras arbetssituation förändrats över tid. Privat har 

Lisberg Jensen ett engagemang för naturvård och friluftsliv, 

och arbetar bland annat ideellt i styrelsen för Hörjelgården, 

ett kunskapscenter med landskapsvård och lägerskola för 

hållbart lärande.

patrik Zapata disputerade 2004 med en avhandling om 

skandaler i offentlig sektor. Därefter var Patrik verksam som 

lärare och forskare vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs uni-

versitet. Under några år var han delägande chokladfabrikör i 

Matagalpa, Nicaragua. Patrik återvände 2007 till Förvaltnings-

högskolan, där han sen 2012 är docent.

Forskningsmässigt är Patrik nyfiket intresserad av organisering 

av staden, hållbarhet, avfall, organisatoriska språk, skan-

dalogi, ledarskap; ofta från ett neo-institutionellt perspektiv 

och med analysverktyg som handlingsnät och översättnings-

metafor.

Patrik undervisar på Förvaltningshögskolans kandidat- och 

masterprogram samt i forskarutbildningen, oftast inom 

organisationsteori, ekonomistyrning, projektledning och 

hållbarhetsfrågor, handledning, vetenskapsteori och metod.

Patrik är huvudredaktör för tidskriften Scandinavian Journal 

of Public Administration. 

maría José Zapata campos är sociolog. Hon är forskare i 

Managing Big Cities-programmet vid Gothenburg Research 

Institute, Göteborgs Universitet. Hennes forskningsintressen 

fokuserar på urban avfallinfrastruktur, organisering av mil-

jömässig hållbarhet i städer, styrning och action-net theory. 

Inom projektet Organisering av kritiska infrastrukturtjänster 

och som post-doc har hon bedrivit avfallsforskning både i 

Nicaragua och i Sverige.

María José är associerad forskare i Electronic Waste Reco-

very Project med Brasilien som partner (Vinnova 2012-2013), 

projektet Design sustainability and Solid Waste Policies som 

drivs vid Fakulteten för Arkitektur och Urbanism, University 

of Sao Paolo, i Brasilien (sedan 2013), och är medansvarig 

för projektet Avfall i översättning: Hur styrningsidéer reser 

från globalt till lokalt tillsammans med University of Central 

America, i Nicaragua (finansierat av Gothenburg Centre for 

Globalisation and Development, 2010-2011). Hon har också 

redigerat en bok baserad på fallstudier om organisering av 

avfall i städer i det globala nord och syd (Zapata Campos och 

Hall 2013). Från 2014 hon är också forskare i projektet Från 

avfallshantering till avfallsförebyggande - Att minska genom-

förandeunderskott med hållbara handlingsnät, finansierat av 

Formas (2014-2017).

Utgångspunkten för forskningsansökan som ledde till detta 

projekt har varit att betrakta avfallshantering som en kritisk 

infrastrukturtjänst. Det innebär att vi utgick från att avfalls-

hantering är en kritisk infrastruktur, det vill säga en verksam-

het som, om den förstörs eller utsätts för driftsstörningar, 

allvarligt kan störa grundläggande samhällsfunktioner. En 

icke-fungerande avfallshantering utsätter befolkningen för 

obehag och hälsorisker, samtidigt som stora ekonomiska 

och miljömässiga värden går förlorade. Vi utgick också 

från att avfallshantering är en tjänst, och att det var därför  

viktigt med fokuserade analyser av tjänstemöten mellan den 

som utför tjänsten och den som tar emot den, till exempel 

mellan hushåll och personalen vid återvinningscentralen. Vi 

ville visa hur avfallsbolagen bygger och utvecklar relationer 

till olika aktörer, såväl privata personer som organisationer, 

förvaltningar, företag och andra regionala, nationella och 

supra-nationella intressenter. Vi ville även visa hur organise-

Forskningsprojektets ursprungliga ambitioner

ringen av avfallshantering förutsätter en samordning av långa 

kedja av personer, platser, processer, logiker, marknader och  

organisationer.

Ytterligare ett mål med projektet var att belysa avfallets värde 

i ett sammanhang där urban hållbarhet stod i fokus. Här pla-

cerades avfallsbolagens och andra avfallsaktörer in i ett vidare 

system av materialflöden som inkluderar design, produktion 

och konsumtion av varor och tjänster. Marknadsperspek-

tivet var inte lika framträdande i denna del av projektet, men 

tjänsteperspektivet var centralt. Den ekonomiska betydelsen 

av avfallstjänster kompletterades därmed med andra värden 

som avfallshantering genererar. Avfallshanteringens betydelse 

för en urban hållbar utveckling undersöktes i Göteborg och 

Managua, två städer med helt olika avfallsinfrastrukturer.  

Genom dessa olikheter kunde avfallstjänsternas värdeska-

pande principer förtydligas.
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Genom att koppla ihop den institutionella betydelsen av  
kritiska infrastrukturer när det gäller att bidra till en hållbar 
samhällsutveckling med ett uttalat tjänsteperspektiv, var pro-
jektets övergripande slutmål därmed att ha möjliggjort nya sätt 
att diskutera effektiviseringen av avfallshanteringens värde- 
skapande processer i nationella och internationella samman-
hang. projektets resultat utgör sammantaget ett tydliggörande 
av vilka typer av värden som avfallshanteringen skapar, samt en 
praktikerorienterad diskussion om hur olika värden kan stärka 
varandra med hjälp av en innovativ avfallshantering.

Forskargruppens kompetens täckte företagsekonomi, kul-

turgeografi, sociologi, statsvetenskap, humanekologi och 

miljöstrategi. Det innebar att, i stället för att fokusera på de  

juridiska aspekterna av avfallspolicy eller de tekniska aspek-

terna av avfallshantering, vi kunde anlägga ett mångdimen-

sionellt samhällsvetenskapligt perspektiv på våra frågor. 

Det svenska avfallshanteringssystemet ligger i internationell 

framkant när det gäller att erbjuda effektiva och hållbara 

lösningar. Att systematiskt belysa hur de svenska avfalls-

bolagen organiserar sig (och kan göra det på ett ännu mer 

effektivt sätt) är därför en värdefull kunskap. Det handlar 

inte endast om att främja en mer hållbar hushållning med 

resurser i Sverige. Kunnandet om hur man organiserar en 

kritisk infrastrukturtjänst som avfallshantering är en potentiell 

exportvara. Behovet av effektiva och hållbara avfallshan- 

teringslösningar är universellt och av livsavgörande betydelse. 

Kunskapen om effektiv avfallshantering kan därför hjälpa den 

svenska avfallsbranschen att positionera sig på en internatio-

nell marknad med hög utvecklingspotential.

Ur det ursprungliga huvudtemat om tjänstearbete som angavs 

i Vinnovas utlysning och den empiriska frågan om hur en 

infrastruktur organiseras har två spår utvecklats och preci-

serats i projektets forskning: Organiseringen av avfallshan-

tering samt Avfallshantering för en hållbar stadsutveckling. 

Utgångspunkterna och fokus för dessa två teman skiljer sig 

åt och är kompletterande i förhållande till varandra. Temat 

om organiseringen av avfallshantering har kommunalt ägda 

avfallsbolag i centrum, medan temat om en urban hållbar 

utveckling placerar in avfallshantering i en vidare kontext. 

Organiseringstemat riktar blicken in mot bolagen, medan det 

urbana temat diskuterar vilka roller avfallshanterande aktörer 

har på det urbana ekosystemet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Forskningsstrategi

Det är inte möjligt att a priori definiera de värden branschen 

genererar. Projektet har därför byggts upp genom ett dialo-

giskt analysperspektiv, där förståelsen för avfallshanteringens 

värdeskapande inledningsvis formulerats utifrån branschens 

egen förståelse av utmaningar och möjligheter. I praktiska ter-

mer betydde detta att projektets första publikationer fick en 

beskrivande och kartläggande karaktär. Dessa har fungerat 

som en inkörsport till vidare dialog med branschaktörerna, 

nödvändiga för att upprätta forskargruppens legitimitet i 

förhållande till branschen. Detta var extra viktigt i just detta 

projekt som anlade ett samhällsvetenskapligt perspektiv på 

avfallshantering. Avfallshantering är en forskningsintensiv 

Projektets forskningsteman och resultat: 
Organisering och Hållbar utveckling

bransch, men i det svenska sammanhanget har detta till störs-

ta delen handlat om teknisk och naturvetenskaplig forskning. 

Att begripliggöra avfallshanteringens samhällsvetenskapliga 

relevans var därför en nödvändig första insats och en utma-

ning för projektet.

Eftersom det tidigt blev tydligt att avfallshanteringens eko-

nomi skiljer sig i sin affärsmodell och marknadsexponering 

från många andra verksamheter, blev det första steget ett 

tydliggörande av den marknadskomplexitet som svenska 

kommunalt ägda avfallsbolag, men även privata bolag, verkar 

inom. Denna beskrivning med hjälp av företagsekonomisk 

teori visade sig fungera som en förklaringsmodell där avfalls-

bolagen själva fick en strukturerad förståelse för sitt sam-

manhang. Därmed fick den också den legitimerande funktion 

vi avsåg för projektets fortsatta forskning. Ett bevis för detta 

är intresset som representanterna för avfallsbolagen visat för 

de årliga möten där hela projektgruppen träffades. Detta ska-

pade en positivt självförstärkande dialog, något som ledde till 

regelbundna inbjudningar att presentera forskningsresultaten 

på branschens egna FoU-dagar samt möjligheter att publicera 

resultat i branschens facktidning Avfall och Miljö.
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organiseringen av avFallshantering

Avfall är ett begrepp som täcker in en mängd olika material 

med skilda ursprung. I Sverige delas avfall upp i kommersiellt 

och industriellt avfall, farligt avfall, kärnkraftsavfall, avfall som 

faller under det utökade producentansvaret (tidningar, för-

packningar, elektronik, däck och fordon) samt hushållsavfall.

Hanteringen av kommersiellt och industriellt avfall avregle-

rades år 2000, och hanteringen av farligt avfall avreglerades 

2007. Hanteringen av hushållsavfall och jämförbart avfall  

(t ex avfall från offentliga institutioner, restaurangavfall, etc) 

är emellertid ett kommunalt ansvar och monopol. Det finns 

dock starka privata intressen som verkar för att hanteringen 

av allt avfall ska avregleras och marknadsanpassas. Detta visar 

ett centralt faktum för all avfallshantering: avfall är inte den 

värdelösa materia som det kan tyckas ur avfallsproducentens 

perspektiv, utan en materialkategori som är föremål för in-

tensiv konkurrens utifrån ekonomiska motiv. Det visar också 

att avfall inte är en endimensionell materialkategori. Avfallets 

betydelse begränsas inte till ett ekonomiskt intresse, utan 

spänner över ett vitt spektrum av miljömässiga, hygieniska, 

sociala och kulturella aspekter som omfattar olika tids- och 

rumsskalor.

kommunala avFallsBolags aFFärsmodell

Corvellec, H., Bramryd, t. & Hultman, J. (2012). the  
business model of solid waste management in 
sweden – a case study of two municipally-owned 
companies. Waste Management & Research 30(5): 
512-518.

Corvellec, H. & Bramryd, t. (2012). the multiple 
market-exposure of waste management compa-
nies: a case study of two swedish municipally ow-
ned companies. Waste Management 32: 1722-1727

Avfallsbolagen som vi samarbetat med i projektet är kom-

munalt ägda: NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) i 

Figur 2. Förpackningssortering på återvinningscentralen.  
Foto: patrik Zapata.

Helsingborgsregionen, SYSAV (Sydskånes avfallsaktiebolag) i 

Malmöregionen och – som fallstudie – Renova AB i Göteborgs-

regionen. Bolagen verkar i en detaljerat styrd institutionell 

omgivning där verksamheten regleras genom miljötillstånd 

som söks hos Miljödomstolen och lokala miljömyndigheter. 

Miljötillstånden sätter exakta gränser för transporter och 

hantering av avfall, och för olika avfallshanteringsmetoder. 

Tillstånden reglerar också miljöeffekterna av avfallshantering 

och –transporter. Även om de regleringar som anges av mil-

jötillstånden är exakta, var det i projektets inledning mindre 

undersökt vilken organisatorisk logik som styrde företagen, 

och hur deras affärsmodell såg ut. Förutom att ha monopol 

på hanteringen av hushållsavfall och hushållsliknande avfall 

inom sina ägarkommuner, kan de kommunala bolagen även 

konkurrera om avreglerat avfall under marknadsmässiga för-

hållanden samt hantera hushållsavfall utanför sina ägarkom-

muner om de vinner aktuella upphandlingsprocesser. Sam-

mantaget skapar detta en komplex blandning av rättigheter 

och regleringar som särskiljer kommunala avfallsbolag från 

många andra bolag.

Med hjälp av två fallstudier på NSR och SYSAV, skapade 

projektet en modell för bolagens affärsmodeller. Fältarbetet 

visade att bolagens verksamhet kunde delas upp i tre olika 

delar. Den första var allmännyttiga tjänster med ursprung i 

de ägardirektiv som de kommunala ägarna formulerat som 

mål för verksamheten. Den viktigaste principen här är att 

avfallshanteringen ska ske på ett miljömässigt ansvarsfullt 

sätt. Den andra dimensionen i ägardirektiven är att de kom-

munala bolagen ska erbjuda konkurrenskraftiga avfallshante-

ringsalternativ för lokala företag. Detta innebär bland annat 

att avfallsbolagen ska kunna vara konkurrenskraftiga på 

avreglerade avfallsmarknader, samt att kunna erbjuda kon-

kurrenskraftiga tjänster till kommuner utan egna avfallsbolag.

Den andra delen av bolagens verksamheter är processaktivi-

teter, det vill säga fysisk avfallshantering. Båda bolagen styrs 

ytterst av Europeiska Unionens avfallstrappa, den så kallade 

avfallshierarkin, ett prioriteringsverktyg som anger olika al-

ternativ för avfallshantering.

Hierarkin anger – i stigande grad av önskvärdhet – följande 

processaktiviter: deponering, förbränning (med energiutvin-

ning i form av el och värme), återvinning av material, återan-

Figur 3. avfallshierarkin. Källa: Lunds kommun.
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Figur 4. De kommunala avfallsbolagens affärsmodell.

vändning av produkter samt avfallsminimering. Båda bolagen 

arbetar för att minimera deponering, men där SYSAV har 

satsat mest på energiåtervinning genom förbränning, har 

NSR fokuserat på biogasproduktion och att fungera som en 

plattform för materialåtervinnande entreprenörer.

Bolagens tredje affärsben är marknadsaktiviteter. Detta inne-

bär att man hittar avsättning på marknader för de produkter 

som blir resultatet av processaktiviteterna. Dessa tre aspekter 

av bolagens agerande sattes samman i en grafisk affärsmodell 

(figur 4).

De allmännyttiga tjänsterna genererar inkomst genom av-

fallstaxor som betalas av hushållen. Inkomster genereras 

också från försäljningen av de produkter som är resultatet 

av bolagens processaktiviteter. Modellen visar därmed på 

en situation där bolag får inkomster på både inputsidan och 

outputsidan, något som särskiljer avfallsbolag från de flesta 

andra bolag som betalar för sin input och tar betalt för sin 

output.

Detta resultat utvecklades sedan för att kunna diskutera och 

utveckla marknadsbegreppet i relation till avfallsbranschen. 

Med utgångspunkt i de tre delarna allmännyttiga tjänster, 

processaktiviteter och marknadsaktiviteter kunde projektet 

även slå fast att avfallsbolagen verkar på fyra olika typer av 

marknader (figur 5).

Figur 5. De kommunala avfallsbolagens marknadsexponeringar.

Figuren visar hur avfallsbolagen befinner sig i en position som 

möjliggör för dem att verka på en avfallsmarknad (att vara 

konkurrenskraftig i att införskaffa avfall), en politisk marknad 

(en dynamik mellan ideologiskt färgade styrningsprinciper 

och spänningen mellan vinstintresse och samhällsnytta), en 

processteknikmarknad (där olika tekniker konkurrerar med 

varandra) samt en marknad för de produkter som är resulta-

tet av deras processaktiviteter (energi, sorterat och förädlat 

material). Sammanfattningsvis ledde de inledande kartlägg-

ningarna av avfallsbolagens affärsmodell till ett synliggörande 

av de olika värden som avfallshantering ger upphov till.

Flerdimensionellt värdeskapande och 
avFallsBerättelser

Corvellec, H. & Hultman, J. (in press). Managing the 
politics of value propositions. Marketing Theory.

Corvellec, H. & Hultman, J. (2012). From ”less 
landfilling” to ”wasting less”: societal narratives, 
socio-materiality, and organizations. Journal of 
Organizational Change Management 25(2): 297-
314.

Zapata Campos, M. J. & Hall, C. M. (2013). Framing 
the organizing of waste in the city, in M. J. Zapata 
Campos & C. M. Hall (Eds.) Organizing waste in the 
city: International perspectives on narratives and 
practices. Bristol: the policy press.

Som en konsekvens av att verka på olika marknader, kan 

de värden som avfallshanteringen genererar delas in i olika 

kategorier: hälso- och hygienvärde, praktiskt värde, juridiskt 

värde, ekonomiskt värde, miljövärde, politiskt värde och 

symboliskt värde. Dessa värden är förknippade med en rad 

sektorer i samhället och har konsekvenser för bland annat 

folkhälsa, välfärd, ekonomisk tillväxt, turism, urban hållbarhet 

och landsbygdsutveckling.  Det är alltså värden av sinsemellan 

mycket olika karaktär som avfallshanteringen har möjlighet 

att generera. Det innebär att avfallsbolag måste kunna han-

tera och kommunicera med en mängd samhällsaktörer vars 

respektive intressen inte med nödvändighet överensstämmer. 

Olika aktörers intressen kan till och med vara direkt motstri-

diga. Ökad effektivitet i avfallshantering kan stå i konflikt 

med juridiska begränsningar i bolagens handlingsutrymme; 

en balans i materialflöden mellan stad och landsbygd kan 

missgynna ekonomisk tillväxt. Dessutom verkar de värden 

som skapas genom avfallshantering i olika tids- och rums-

skalor. Detta gör det ofta svårt att jämföra och vikta olika 

värden mot varandra. I och med att avfallshantering därmed i 

grunden handlar om olika värderingsprinciper, är avfallshante-

ring en fråga om prioriteringar och avvägningar. Kommunala 

avfallsbolag har visserligen ägarkommuner vars företrädare 

är politiskt tillsatta och som därmed kan ge bolagen politiskt 

motiverade direktiv, men bolagens dagliga operativa verk-

samhet och organisering är också politisk i betydelsen ”att 

välja och motivera sina val”.
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De kommunala avfallsbolagen måste hela tiden förhålla sig 

till en rad mer eller mindre kommensurabla värderegimer, 

det vill säga institutionaliserade principer för värdering och 

prioritering. Det handlar inte bara om ekonomisk värdering, 

utan även om social, kulturell, samhällelig, etisk och miljö-

baserad värdering. Den stora utmaningen för avfallsbolagen 

är därmed inte att kunna visa på den mängd värden man 

kan skapa, något som är relativt okomplicerat (se värdeka-

tegorierna ovan). Istället ligger innovationsfronten i att visa 

hur man genom sin affärsmodell och sina processaktiviteter 

kan hantera sinsemellan ojämförbara värderegimer på ett 

sätt så att dessa förstärker varandras värde. Dessutom ska 

detta kommuniceras till bolagens kunder och intressenter. I 

denna kommunikation måste bolagen ta hänsyn till sin egen 

institutionella och samhälleliga inramning. Här blir det tydligt 

att avfall inte är en absolut materialkategori. Istället är avfall 

vad man skulle kunna kalla för en socio-kulturell kategori, vars 

natur skiftar över tid och rum, och vars mening i varje givet 

tillfälle måste knytas an till specifika kontexter.

sin mängd och sin ökade kemiska komplexitet och farlighet, 

började förstås som ett miljöproblem. Deponering sågs allt 

mindre som en lyckad lösning på avfallsproblematiken. Den 

berättelse som tog form kan därför benämnas ”minskad de-

ponering”. Ansvaret för förverkligandet av de nya lösningar 

denna berättelse kräver låg till stor del på kommunerna, och 

organiseringen av de kommunala avfallsbolagen följde på 

detta ansvar.

Många kommuner valde avfallsförbränning som metod för 

att minska deponeringen. Andra alternativ för att minska 

deponeringen blev satsningar på återvinning av material och 

återanvändning av produkter. Stora ansträngningar har gjorts 

även här, bland annat genom det utökade producentansvaret 

som ålägger producenter att samla in konsumtionsvaror som 

förpackningar, tidningar, fordon, däck och elektronik efter 

förbrukningsperioden.

Sedan 1994 har antalet aktiva deponier i Sverige minskat 

från 300 till 80, och för närvarande hamnar bara tre procent 

av hushållens fasta avfall på deponi om bottenaska räknas 

som återvunnen produkt. Avfallshanteringen har alltså lyckats 

organisera sig på ett sätt som kunnat genomföra samhällsbe-

rättelsen om minskad deponering.

Nya berättelser om avfall håller nu återigen på att ta form. 

Ekologisk kritik av hur en ekonomi som bygger på ständigt 

ökande konsumtion, samt den ökande komplexiteten och 

giftigheten i produkterna, har poängterat hur material och 

Figur 6. avfall eller resurs? Foto: patrik Zapata.

Här är samhällets syn på avfall tätt kopplad till vilka sam-

hälleliga berättelser, eller narrativ, som avfall är inbäddat i. 

Samhällsnarrativ handlar om karaktären av, historien bakom 

och föreställda framtider för det aktuella samhället. När det 

gäller avfall i Sverige, har en rad samhällsnarrativ avlöst och 

även överlappat varandra. Dessa narrativ har haft avgörande 

betydelse för organiseringen av såväl avfallshanteringen som 

för avfallsbolagens affärsmodell och processaktiviteter.

Sett ur ett längre historiskt perspektiv har avfall alltid varit en 

resurs för någon. Förindustriella samhällsordningar, och större 

delen av den industriella eran, var inte slösaktiga. Snarare har 

någons avfall alltid varit någon annans resurs. Under indu-

strialismens senare del bröts detta mönster. Under en stor del 

av 18- och 1900-talen kom avfallsmängder att representera 

ett ökat materiellt välstånd. Med ökad konsumtion följde 

naturligtvis ökande avfallsflöden, vars lösning låg i att samla 

avfallet på hög i deponier utanför städerna, eller låta avfallet 

”försvinna” på andra sätt. För kuststäder låg det här nära till 

hands att låta avfallet spolas ut till havs. Osynliggörandets 

princip gällde. Under 1970-talet växte det emellertid fram 

en annan samhällsnarrativ om avfall. Avfallet, både genom Figur 7. En avfallsberättelse för framtiden.
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ämnen oavsett behandlingsmetod inte försvinner utan bara 

omvandlas och tar nya former. Den berättelse som blir allt 

tydligare när det gäller avfall kan kallas ”minskat slöseri”. 

Enligt denna narrativ är teknikerna för avfallshantering inte 

lösningen, snarare är det de praktiker som överhuvudtaget 

skapar avfall som är problemet.

Ansvariga aktörer bör därför sträva efter en organisering som 

i första hand förhindrar uppkomsten av avfall, och i andra 

hand fortsätter omvandla det avfall som är oundvikligt till nå-

got värdefullt. Vad som blir allt mer tydligt i denna samhälls-

berättelse är att avfall och avfallshantering inte är tekniska 

frågor, utan en problematik som är oskiljbar från människors 

handlingar, föreställningsvärldar, etiska värderingar, motiv och 

sociala relationer. Avfallet är med andra ord en sociomateriell 

fråga.

avFallets Förändrade socio-materialitet

Corvellec, H. (2014). recycling food waste into 
biogas, or how management transforms over-
flows into flows, in : B. Czarniawska & o. Löfgren 
(Eds.) Coping with excess : How organizations, 
communities and individuals manage overflows. 
Cheltenham : Edward Elgar.

Corvellec, H. & Hultman, J. (2013). Waste manage-
ment companies: Critical urban infrastructural ser-
vices that design the sociomateriality of waste, in 
M. J. Zapata Campos & C. M. Hall (Eds.) Organizing 
waste in the city: International perspectives on 
narratives and practices. Bristol: the policy press.

Corvellec, H., Campos Zapata, M. J. & Zapata, p. 
(2013). infrastructures, lock-in, and sustainable 
urban development: the case of waste incinera-
tion in the Göteborg Metropolitan area. Journal 
of Cleaner Production, 50: 32-39.

Hultman, J. & Corvellec, H. (2012). the European 
Waste Hierarchy: From the sociomateriality of 
waste to a politics of consumption. Environment 
and Planning A, 4: 2413-2427.

De samhälleliga berättelser om avfall som reflekterar och re-

flekteras i organiseringen av avfallshanteringens har en stark 

institutionell inramning. Sett ur ett perspektiv där avfallsbo-

lagens processaktiviteter sätts i fokus är de första fyra stegen 

(deponering, förbränning, återvinning, återanvändning) i 

denna hierarki förhållandevis okomplicerad; det handlar till 

största delen om olika teknologier för avfallshantering. Ge-

nom åren har Sverige lyft sig från avfallshierarkin lägsta steg 

upp till energiåtervinning, återvinning och i mindre utsträck-

ning återbruk. Men när den nationella avfallsplanen fastställer 

att förebyggande ska prioriteras ställs avfallsbolagen inför ett 

uppdrag av en annorlunda karaktär.

En mindre uppmärksammad aspekt av en effektiv avfallshan-

tering är att den tar bort det problematiska i att producera 

avfall; avfallsproduktionen blir normaliserad. Men när avfalls-

producenterna ställs i centrum i relation till avfallshierarkins 

femte steg, blir avfallshanteringen i sin helhet en mer komplex 

fråga. Det är här avfallets sociomaterialitet blir av central 

betydelse. Om den rådande samhälleliga avfallsberättelsen 

prioriterar förbränning så blir exempelvis hushållens relation 

till det avfall de producerar förhållandevis okomplicerat: släng 

det och få fjärrvärme i retur. Om avfallsberättelserna istället 

framhåller återvinning av material och återanvändning av pro-

dukter blir relationen genast mer mångdimensionell. Plötsligt 

handlar det inte om att bunta ihop och slänga bort. Istället 

krävs reflektion över avfallets karaktär och en fysisk omor-

ganisering av avfallets flöden inom hushållet för att sortera 

det i olika och korrekta fraktioner. Samhällets avfallsnarrativ 

resulterar alltså i olika sociomaterialiteter för avfall: olika sätt 

som avfallet definieras och hanteras på utifrån sin sociala 

plats, funktion och betydelse.

Enligt detta resonemang blir avfallets sociomaterialitet och 

en hållbar samhällsutveckling omöjliga att skilja åt. Vi kan 

introducera begreppen dissociativ respektive associativ so-

ciomaterialitet för att illustrera detta. De två nedersta stegen 

i avfallshierarkin – deponering och förbränning – kräver 

förhållandevis låg grad av sortering av avfall. Det är till och 

med så att förbränningstekniker, för att fungera med optimal 

effektivitet, förutsätter en avvägd materialblandning och en 

balans mellan vått och torrt material. Kraven på avfallsprodu-

centerna, exempelvis hushåll, industrier och offentliga institu-

tioner, att själva sortera sitt avfall blir därmed låga. Det mest 

intressanta med avfallet ur avfallsproducenternas perspektiv 

blir i det här fallet att få det utom kontaminering-, syn- och 

lukthåll. Engagemanget i avfallet som sådant blir lågt; vi kan 

tala om en dissociativ sociomaterialitet för avfallet.

Figur 8. avfallsförebyggandet startar i barndomen/butiken. 
Foto: Maria José Zapata Campos.
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Tar vi oss uppåt i avfallshierarkin förändras detta förhållande. 

I Sverige har en kostnads- och materialeffektiv återvinning av 

material hittills betytt källsortering snarare än centralsortering 

av redan sammanblandat material. Sortering för återvinning 

av produkter (förpackningar, kläder) ställer ännu högre krav 

på isärhållningen av olika material. Som en konsekvens krävs 

ett mer engagerat förhållningssätt från avfallsproducenternas 

sida när det gäller det avfall de själva genererar. I dessa steg 

på avfallshierarkin kan avfallet inte dissocieras från avfallspro-

ducenterna. Istället handlar det om ett explicit och målmed-

vetet synliggörande av avfallet genom reflektion och fysisk 

omorganisering av platserna där avfall produceras. Avfallets 

sociomaterialitet blir associativ; den kräver eftertanke och 

förändrade handlingsmönster hos avfallsproducenterna.

Det innebär också ökade krav på kunskap om avfall. För att 

uppfylla de krav som avfallshierarkin anger är det inte bara 

avfallsbolagen som måste utveckla nya tankesätt. Även av-

fallsproducenterna – däribland hushållen – måste utveckla 

sin avfallskompetens. Avfallets värdeskapande potential blir 

därmed beroende av ett tydligt samskapande, där avfalls-

bolag och avfallsproducenter i dialog med varandra höjer 

sin avfallskompetens. Ett exempel projektet analyserat med 

avseende på begreppet avfallskompetens är hur kommunala 

avfallsbolag förvandlar det materiella, ekonomiska och etiska 

problemet med förekomsten av matavfall till en resurs genom 

produktionen av biogas för bussar och bilar. Denna förvand-

ling av matavfall till mobilitet ställer nya krav på avfallsprodu-

centernas avfallskompetens då kategorisering och sortering 

av olika material blir helt central för problemets lösning.

I övergången från en dissociativ till en associativ sociomate-

rialitet för avfall blir avfallsbolagens strategiska arbete såväl 

centralt som politiskt. Steget från deponeringsminimering till 

ansträngningar att plocka isär, sortera, cirkulera och återintro-

ducera så mycket material som möjligt till ekonomin öppnar 

upp helt nya tjänstehorisonter för avfallsbolagen. Istället för 

att uteslutande utgöra slutstationen för samhällets mate-

rialflöden, måste nu bolagen börja agera mer aktivt både 

nedströms (nya processaktiviteter, nya marknadsstrategier för 

material) och uppströms (nya tjänster för att effektivisera och 

underlätta isärhållandet och sorteringen av materialkatego-

rier). Dessa strategier är politiska så till vida att de innebär nya 

prioriteringar mellan olika värderegimer. Men här blir plötsligt 

avfallshierarkin djupt problematisk för såväl kommunala och 

privata avfallsbolag som för det rådande samhällsekonomiska 

paradigmet som helhet. Det är det högst prioriterade avfalls-

hanteringsalternativet – avfallsminimering – som vänder upp-

och-ner på den tidigare logiken och ställer relationen mellan 

ekonomisk tillväxt respektive miljöhänsyn i nytt ljus.

De fyra första stegen i avfallshierarkin bygger på en allt mer 

effektiv organisering och sortering av avfallets materialflöden. 

En sådan organisering är förutsättningen för att avfall ska 

omvandlas från problem till resurs. I dessa segment av hie-

rarkin uppmuntras en ökad materialcirkulation, eftersom mer 

material innebär större marknader. Men hierarkins översta 

steg syftar istället till att göra avfallets materialflöden så 

små som möjligt. Den materiella ekonomi som hittills gett 

rationalitet och legitimitet åt avfallshanteringen försvinner. 

Tidigare investeringar befinner sig med ens i ett nytt ljus. Det 

uppstår en situation då lösningar som tidigare genomförts i 

syfte att öka möjligheterna för en hållbar utveckling plötsligt 

riskerar bli kontraproduktiva av samma orsak som de en gång 

Figur 9. avfallets sociomaterialitet. Foto: Hervé Corvellec. Figur 10. En associativ avfallshandling. 
Foto: Ebba Lisberg Jensen.

Figur 11. Från mat till mobilitet. Foto: Hervé Corvellec.
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skapades för. Orsaken till denna inlåsning i en suboptimal 

infrastrukturell organisering av avfallshantering är alltså inte 

den infrastrukturella teknologin i sig, utan att de omgivande 

narrativen, direktiven och kraven förändrats.

Ett exempel på en sådan infrastrukturell inlåsning som följd 

av avfallets förändrade sociomaterialitet är avfallsförbränning. 

När den dominerande samhällsberättelsen om avfall tog form 

som ”minska deponering” samt ”producera energi”, sågs för-

bränning av avfall som en effektiv och miljömässigt effektiv 

lösning. Avfallsmängderna förvandlades därmed från problem 

till resurs eftersom förbränning resulterar i energi i form av el 

och värme som kommunen kan avyttra på en marknad. Incita-

mentsstrukturen på såväl samhälls- som kommunnivå i en för-

bränningsregim uppmuntrar på så sätt ökade avfallsmängder. 

Investeringarna i förbränningsanläggningar och infrastruktur 

för distribution av el och fjärrvärme är stora, och kräver därför 

en jämn och förutsägbar tillgång på stora mängder avfall för 

att bli lönsamma. De kommuner som via sina avfallsbolag 

investerade i förbränningsanläggningar låste därför in sig i 

fyra olika rationaliteter som alla förhindrar en utbrytning när 

avfallets sociomaterialitet förändras: en institutionell ratio-

nalitet där avfallsbolagen får en specifik position i relation 

till andra aktörer i samhällets materialflöden; en teknologisk 

och ekonomisk rationalitet där investeringar måste avskrivas 

innan alternativ kan diskuteras; en kulturell rationalitet där 

det symboliska värdet av en lösning etableras och legitimeras 

politiskt och medialt; och slutligen en materiell rationalitet 

där en specifik sociomaterialitet fått fäste i avfallsproducen-

ternas organisering av sina respektive verksamheter samt i 

etableringen av infrastrukturellt givna marknader för energi.

Prioriteringen av avfallsminimering i den europeiska avfalls-

hierarkin tvingar alla avfallshanteringsaktörer att ställa sig 

frågan: ”Befinner vi oss i en inlåsning enligt någon av dessa 

fyra rationaliteter?” I de fall svaret är ”ja”, behöver avfalls-

bolagen rikta sökljuset på möjligheterna för att utveckla nya 

avfallstjänster. I en samhällelig kontext väcker detta frågor om 

organiseringen av materialflöden å den ena sidan, och förhål-

landet mellan ekonomi och miljö å den andra. Om de kom-

munala avfallsbolagens uppdrag går från att gynna regional 

tillväxt genom att hantera ökade materialflöden till att arbeta 

utifrån samma mål genom att minimera materialströmmarna, 

måste sambanden mellan design, produktion, konsumtion 

och avfallshantering organiseras om. Avfallsbolagens posi-

tion som slutstation för materialflöden som enkelriktat går 

från produktion till avfallshantering blir inaktuell. Avfallsmi-

nimering måste integreras redan i designstadiet av produkter 

(varor såväl som tjänster), och avfallsbolagens ackumulerade 

kompetens som materialhanterare får möjlighet att utnyttjas 

och utvecklas i nya sammanhang.

Den politiska dimensionen av avfallshanteringen blir därmed 

allt mer tydlig. Det handlar inte längre om att hantera vär-

deregimer i avfallshantering, utan även om att agera i kon-

sumtionssammanhang. Och diskussionen om konsumtion i 

en samhällsordning, som oavsett en historiskt sett ökande 

grad av miljöhänsyn ständigt prioriterar ekonomisk tillväxt 

som medlet att nå mål om social och miljömässig hållbarhet, 

är en i högsta grad politisk fråga.

Avfallsbolagen står nu inför en situation då de, för att kunna 

uppfylla sina ekonomiska och samhällsnyttiga direktiv, ska 

omvärdera sin tidigare kärnverksamhet på ett radikalt vis. 

Utifrån de resultat projektet redovisat är detta inte någon 

ny situation för bolagen. Förmågan att anpassa och orga-

nisera sin verksamhet utifrån förändrade avfallsnarrativ och 

nya värderegimer är utmärkande för branschen. Det som är 

kvalitativt nytt i situationen som avfallshierarkins översta 

steg skapar, är direktivet att bidra till att bryta den hittills 

rådande korrelationen mellan ekonomisk tillväxt och ökande 

avfallsflöde. På olika sätt har projektet visat att detta inte i 

första hand är en teknologisk fråga, utan en komplex av-

vägning mellan politik, etik och värderingslogiker som inte 

nödvändigtvis är jämförbara.

Figur 13. avfallskompetens och samskapande av värde. 
Foto: patrik Zapata.

Figur 12. avfallshantering eller energiproduktion. När blir  
nyttan en inlåsning? Foto: patrik Zapata.
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Figur 14. avfallets sociala, etiska och politiska dimensioner. 
Foto: Maria José Zapata Campos.
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Avfallshanteringens sociala och politiska relevans samt 

centrala betydelse för en hållbar samhällsutveckling är inte 

på något sätt begränsad till kommunalt ägda avfallsbolag i 

Sverige. I en rad publikationer har forskningsprojektet även 

visat detta i ett internationellt sammanhang där kontrasterna 

och spänningarna mellan formell och informell stadsplanering 

respektive organisering av infrastruktur ställs i fokus.

Det är lätt att uppfatta idéer och principer för avfallshante-

ring som generella och allmängiltiga. Men som forsknings-

projektet visat på flera sätt, är såväl definitionerna av avfall 

som deras organisering beroende av rumsliga, sociala och 

kulturella dimensioner. Projektet har även visat detta ur ett 

internationellt perspektiv. Med utgångspunkt i Managua, 

Nicaragua, illustreras hur organiseringen av hanteringen av 

hushållsavfall i informella bosättningar växer fram som ett 

resultat av underifrånskapade nätverk och samarbeten mel-

lan privata och offentliga intressen. Mellan 30 och 60 % av 

befolkningen i många storstäder i utvecklingsländer lever i 

informella bosättningar som präglas av överbefolkning samt 

social och materiell osäkerhet. Vanligtvis är dessa bosättning-

ar inte uppkopplade mot infrastrukturella system som vägnät, 

vattenförsörjning, avlopp, elektricitet eller avfallshantering. 

De informella bosättningarna är vita fläckar på infrastruktur-

kartorna. När avfallshantering ignoreras av offentliga aktörer, 

i synnerhet kommunala institutioner, är lösningen en informell 

organisering av avfallshanteringen, något som resulterar i ille-

gal dumpning av avfall och usla hygieniska förhållanden. Som 

kritisk infrastruktur är avfallshantering därför ett prioriterat 

mål för internationella icke-statliga hjälporganisationer.

Ofta tar sådana biståndsprojekt dock sig uttryck i uppifrån-

styrda processer där standardiserade lösningar prioriteras 

framför lokala förutsättningar. Invånarnas handlingsutrymme 

blir i dessa fall kontrollerat och kraftigt begränsat, något som 

inte visat sig gynna lyckade genomföranden. Forskningspro-

jektet har i motsats till detta tänkande tagit sin utgångspunkt 

i att infrastrukturella lösningar istället kan färdas (mer eller 

mindre framgångsrikt) i tid och rum, och ”översättas” till den 

situation de ska implementeras.

Resultaten av studierna i Managua visar att avfallshanterings-

tjänster kan koppla ihop informella bosättningar med den 

formella stadsförvaltningen. Detta bygger i sin tur på hur 

befintliga handlingsmönster i de informella bosättningarna 

organiseras på nya sätt. Studierna visar hur det tidigare fanns 

informella sophämtare vars tjänster var inbäddade i en disso-

ciativ avfallshanteringspraktik, där de och invånarna slängde 

hushållens avfall på illegala dumpningsplatser i anslutning till 

bosättningarna. Sophämtningen var emellertid varken regel-

bunden eller legitim, och genom den illegala dumpningen i 

Figur 15. En kommunal sopbil samlar in sopor i en stadsdel i 
Managua. Foto: Maria José Zapata Campos.
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närområdet dessutom en miljömässig och hygienisk katastrof. 

Genom en att en internationell hjälporganisation kunde agera 

som ”utvecklingsöversättare” – det vill säga agera som en 

tolk mellan avfallshanteringsprinciper från ett helt annat 

sammanhang respektive lokala förutsättningar, praktiker 

och handlingsutrymmen – kunde beståndsdelarna i denna 

situation vändas till ett tjänstedrivet värdeskapande.

Lösningen var att skapa en hybridinfrastruktur, ett system 

som kopplade samman informella och formella system och 

aktörer. En central innovation i sammanhanget var skapandet 

av fysiska omlastningsstationer för hushållsavfall. De infor-

mella sophämtarna fortsatte att göra samma sak de gjort 

tidigare: samla in hushållsavfall med hjälp av hästdragna 

kärror. Men istället för att dumpa avfallet illegalt, lämnades 

det av på en omlastningscentral där avfallet sedan hämtades 

av stadens officiella avfallshanteringsföretag. Detta gjordes 

Figur 16. Ett resultat av informell avfallshantering. Kommunala 
tjänstemän i Managua rensar ett dike inför regnperioden. 
Foto: patrik Zapata.

möjligt genom att sophämtarna licensierades, något som i 

sin tur kunde formalisera ett allmännyttigt-privat samarbete 

mellan sopåkarkollektivet och stadsförvaltningen.

Genom översättningen av organiseringen av avfallshante-

ringen för att anpassas till lokala förutsättningar uppstod en 

associativ avfallshanteringspraktik som skapade flera olika 

typer av värden. Avfallshanteringen legitimerades; avfallsar-

betarnas inkomster höjdes och stabiliserades; lokala miljö- 

och hygienproblem avhjälptes genom att illegal dumpning 

försvann; informella bosättningar kopplades upp mot stadens 

kritiska infrastrukturella system; staden fick en ökad social 

och miljömässig motståndskraft och stabilitet; socialt kapital 

utnyttjades och nyskapades genom att sophämtarna blev 

”miljöhjältar”; genom samskapandet av värde mellan avfalls-

producenter, avfallsarbetare och offentlig förvaltning i ut-

vecklingen av avfallstjänster stärktes demokratiska principer. 

Projektets internationella studier visar därmed att avfallshan-

tering är en politisk fråga med genomgripande konsekvenser 

för ekonomiskt, socialt och miljömässigt värdeskapande. En 

generaliserbar slutsats av studierna i Managua är vikten av 

att integrera aktörer från formella och informella delar av 

avfallshanteringen. Detta är arena för tjänsteinnovation i olika 

sammanhang, inte minst för Sveriges framtida anpassning till 

avfallshierarkin och de ökade kraven på avfallskompetens som 

detta innebär för både avfallsbolag och avfallsproducenter.

mötet mellan avFallsproducenter och 
avFallshanteringens tJänsteleverantörer

Lisberg Jensen, E. (in press ). How many thick tV 
sets can there be in the world? recycling workers 
and customers reflecting on resource flows, in: J. 
Hoff & t. Boon (Eds.), The Social Technologies of 
Climate Change Mitigation. Challenges of Citizen 
Engagement. London: routledge.

Som projektets forskning om avfallshanteringens betydelse 

för hållbar stadsutveckling ur ett internationellt perspektiv 

illustrerar, är det praktiska, handgripliga arbetet med avfallsin-

samling och sortering helt avgörande för att avfallstjänsternas 

värdeskapande potential ska kunna realiseras. När avfallets 

sociomaterialitet förändras från dissociativ till associativ inne-

bär detta inte bara nya krav på avfallshanteringen på före-

tags- och samhällsnivå. Det medför även en ny professionell 

roll för arbetarna på återvinningscentralerna, den plats där 

hushållen som avfallsproducenterna fysiskt kommer i kontakt 

med avfallsbolagen. Här har projektet ur ännu en synvinkel 

illustrerat hur avfallshantering är en uttalat social fråga.

I likhet med legitimeringen av sophämtarna i Managua, 

innebär avfallshierarkin att arbetarna på de svenska återvin-

ningsstationerna går från att ha varit ”sopgubbar” till att bli 

serviceleverantörer. Detta är både en praktisk och narrativ 

omvandling som speglar avfallets förändring från problem 

till resurs. Forskningsprojektets utgångspunkt i studien av 

arbetet på återvinningscentralerna är avfallsarbetarnas syn på 
Figur 17. allmännyttigt-privat samskapande av värde. 
Foto: Maria José Zapata Campos.



20 Organisering av avfallstjänster för ett hållbart samhälle

sitt eget arbete, sin självbild och vilka upplevda kompetenser 

deras tjänsteproduktion kräver. Studien visar att arbetet på 

återvinningscentralerna går långt utöver att hjälpa kunderna 

med att slänga olika material i rätt container. Personalen ser 

själva sitt jobb ett uttalat socialt arbete. De beskriver avfalls-

hanteringen på centralerna i termer som kontextualiserar av-

fall i relation till avgörande livssituationer: dödsfall, skilsmäs-

sor, flyttar, etc. De återger situationer där människor tar sig till 

återvinningscentraler bara för att prata med personalen, och 

avfallsarbetarna ser det som en del av sitt jobb att lyssna på 

besökarna även då samtalen inte handlar om avfall. På så sätt 

blir avfallsarbetarnas uppgift att fylla en social funktion som 

Figur 18. Återvinningscentralens servicepersonal. sysav. 
Foto: andreas offesson.

allt mer försvunnit då andra tjänsteverksamheter – som post-

kontor, banker och mindre livsmedelsbutiker – rationaliserat 

bort personal, har fått minskade öppettider, eller lagts ner.

Personalen på återvinningscentralerna reflekterar över avfall 

på ett sätt som kopplar samman design, produktion och kon-

sumtion. Ur deras perspektiv är det tydligt hur konsumtions-

objekt designas för att snabbt bli omoderna, eller till och med 

gå sönder, i syfte att hålla samhällets konsumtionstakt uppe. 

Ett resultat är att återvinningscentralerna blir vad deponier 

var en gång i tiden: en plats där folk skiljer sig från de ägo-

delar de inte längre vill ha, fast numera handlar det inte om 

skräp, utan om fullt funktionsdugliga konsumtionsobjekt vars 

ekonomiska värde är så stort att centralerna ibland drabbas 

av såväl spontana som organiserade stölder. Detta resone-

mang visar hur återvinningscentralerna är platser där avfal-

lets associativa sociomaterialitet blir tydligare än på många 

andra ställen i samhällets materialflöden. I likhet med flera 

av projektets övriga publikationer, illustrerar denna studie hur 

själva begreppet ”avfall” förlorar sin tidigare mening i takt 

med att branschens värdeskapande tjänstearbete kopplas till 

avfallshierarkins principer.

Figur 19. Hur många tjock-teveapparater finns det i världen? 
Foto: Ebba Lisberg Jensen.
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summa nya forskningsmedel som projektet genererat: 
13.48 MsEK / M€ 1.7

Hervé Corvellec, projektansvarig: Från avfallshantering till 
avfallsförebyggande - att minska genomförandeunder-
skott med hållbara handlingsnät (2013-2017). Finansierat 

av FORMAS, 7,9 MSEK / € 910 000.

Hervé Corvellec, projektansvarig: decoupling services: 
new management practices for a new understanding 
of waste (Frikopplingstjänster: nya managementprak-
tiker för en ny syn på avfall) (2013-2015). Finansierat av 

Plattformen, Helsingborg Stad: 1,1 MSEK / € 126 000.

Hervé Corvellec, projektdeltagare: the territorial dimen-
sion of Waste policies: constructing a regime of proxi-
mity (dimensions territoriales des politiques de gestion 
des dechets : la construction d’un regime de proximite 
proXiter). (2013-2016). Finansierat av den franska myndig-

het för innovation (ADEME). 

Patrik Zapata, projektansvarig: improving Basic urban ser-
vices in informal settlements –linking waste research 
in global south cities (2014-2016). Finansierat av Veten-

skapsrådet: 700 000 SEK / € 87 500.

Nya projekt och engagemang som projektet 
resulterat i

Maria José Zapata Campos, projektansvarig: combating 
poverty and Bulding democracy through the co-pro-
duction of participatory Waste management services. 
the case of kisumu, kenya. (2014-2015). Finansierat av 

The Swedish Research Institute for Local Democracy: 1.7 

MSEK / € 212 500.

Patrik Zapata, projektansvarig, Hervé Corvellec, medsökande 

och projektdeltagare: governing in action nets - swedish 
municipalities and their Waste responsibility (2011-

2013). Finansierat av CEFOS, Göteborgs universitet: 910 000 

SEK / € 105 000.

Hervé Corvellec. intiativtagare samt vetenskaplig rådgivare: 

strategiska allianser för ett uthålligt samhälle (2010-

2014). Finansierat av Plattformen, Helsingborg Stad: 1 MSEK 

/ €115 000; Projektansvarig: Mikael Bergmasth, institutionen 

för service management och tjänstevetenskap, LU.

Hervé Corvellec, referensgruppsmedlem: kommunal av-
fallsverksamhet som motor i regional utveckling - en 
möjlig affärsmodell? (municipal waste management 
facilities: a possible business model?) (2013-1014). Pro-

jektansvariga Rosqvist Resurs och Retikfabriken.

internationella artiklar

Corvellec, H. & Bramryd, T. (2012). The multiple market-

exposure of waste management companies: A case study 

of two Swedish municipally owned companies. Waste 

Management 32: 1722-1727.

Corvellec, H., Bramryd, T. & Hultman, J. (2012). The business 

model of solid waste management in Sweden – A case 

study of two municipally-owned companies. Waste Ma-

nagement & Research 30(5): 512-518.

Corvellec, H. & Hultman, J. (2012). From “less landfilling” to 

“wasting less”: Societal narratives, socio-materiality, and 

Publikationer, presentationer och diskussioner

organizations. Journal of Organizational Change Manage-

ment 25(2): 297-314.

Corvellec, H. & Hultman, J. (In press). Managing the politics 

of value propositions. Marketing Theory.

Corvellec, H., Zapata Campos, M. J. & Zapata, P. (2013). In

frastructures, lock-in, and sustainable urban development: 

The case of waste incineration in the Göteborg metropoli-

tan area. Journal of Cleaner Production 50: 32-39.

Hultman, J. & Corvellec, H. (2012). The European waste 

hierarchy: From the socio-materiality of waste to a politics 

of consumption. Environment and Planning 44: 2413-2427.

antal publikationer och presentationer inom projektet: 10 internationella artiklar, 1 bok, 9 bokkapitel, 3 bransch-
publikationer, 19 konferenspresentationer, 11 branschpresentationer.
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Zapata Campos, M. J. & Zapata, P. (2013). Switching 

Managua on! Connecting informal settlements to the for-

mal city through household waste collection. Environment 

& Urbanization 25(1): 1-18.

Zapata Campos, M. J. & Zapata, P. (2014). The travels of 

global ideas of waste management. The case of Managua 

and its informal settlements. Habitat International 41: 41-

49.

Böcker och Bokkapitel

Corvellec, H. (2014) Recycling food waste into biogas, or how 

management transforms overflows into flows, in: B. 

Czarniawska & O. Löfgren (Eds.), Coping with Excess: 

How Organizations, Communities and Individuals Manage 

Overflows. Cheltenham: Edward Elgar.

Corvellec, H. & Hultman, J. (2013). Waste management com

panies: Critical urban infrastructural services that design 

the sociomateriality of waste, in: M. J. Zapata Campos & 

M. C. Hall (Eds), Organizing Waste in the City. Internatio-

nal Perspectives on Narratives and Practices, pp. 139-158. 

Bristol: Policy Press.

Hall, C. M. & Zapata Campos, M. J. (2013). Conclusions: 

Framing the organizing of waste in the city, in: M. J. Zapata 

Campos & M. C. Hall (Eds), Organizing Waste in the City. 

International Perspectives on Narratives and Practices, pp. 

223-236. Bristol: Policy Press.

Lisberg Jensen, E. (In press ). How many thick TV sets can 

there be in the world? Recycling workers and customers 

reflecting on resource flows, in: J. Hoff & T. Boon (Eds.), 

The Social Technologies of Climate Change Mitigation. 

Challenges of Citizen Engagement. London: Routledge.

Zapata, P. (2013). Waste in translation: Global ideas of urban 

waste management in local practice, in: M. J. Zapata 

Campos & M. C. Hall (Eds), Organizing Waste in the City. 

International Perspectives on Narratives and Practices, pp. 

83-98. Bristol: Policy Press.

Zapata Campos, M. J. (2013). The function of waste urban in

frastructure as heterotopias of the city: Narratives from 

Gothenburg and Managua, in: M. J. Zapata Campos & M. 

C. Hall (Eds), Organizing Waste in the City. International 

Perspectives on Narratives and Practices, pp. 41-62. Bristol: 

Policy Press.

Zapata Campos, M. J. & Hall, C. M. (2013). Introduction: 

Narratives of organizing waste in the city, in: M. J. Zapata 

Campos & M. C. Hall (Eds), Organizing Waste in the City. 

International Perspectives on Narratives and Practices, pp. 

1-20. Bristol: Policy Press.

Zapata Campos, M. J. & Hall, C. M. (Eds) (2013). Organizing 

Waste in the City. International Perspectives on Narratives 

and Practices. Bristol: Policy Press.

Zapata Campos, M. J. & Zapata, P. (2013). Urban waste: 

Closing the system, in: L.J. Pearson, L. J. Newton & P. 

Roberts, (Eds.), Resilient Sustainable Cities, pp. 139.145. 

London: Taylor & Francis, Routledge.

Zapata, M. J., Zapata, P. & Eriksson-Zetterquist, U. (In press). 

Waste socio-technical transitions: From landfilling to waste 

prevension, in: M. C. Loschiavo dos Santos, S. Walker 

(Eds.), Design, Sustainability and Waste.

BranschpuBlikationer

Corvellec, H. (2013). Tiden då offentliga aktörer gör allt är 

förbi. Trend- och omvärldsanalys – Planeringsförutsätt-

ningar 2015: Vad möter vi 2035: 50-51. Helsingborg: Hel-

singborg Stad. (Tillgänglig på: http://www.helsingborg.se/

ImageVaultFiles/id_46570/cf_2/Trend_omvarld_Hbg_pla-

nering_2015_LR.PDF)

Corvellec, H. & Hultman, J. (2013). Konsten att skapa värde 

ur avfall. Avfall & Miljö 5: 28-29.

Corvellec, H., Hultman, J. & Bramryd, T. (2011). Konkurrens

lagstiftningen hotar utvecklingen. Avfall & Miljö 3: 25.

Lisberg Jensen, E. (In press). Sopgubben blev sorteringsexpert. 

Avfall och Miljö 2.

Soporna går upp i rök på en brännhet marknad. Intervju 

med Patrik Zapata. Effekt klimatmagasinet. (Tillgänglig 

på: http://effektmagasin.se/soporna-som-gar-upp-i-rok-

pa-en-brannhet-marknad-sopor)

konFerenspresentationer

2013

department of organizations, copenhagen Business 
school: Waste: Object of Management, Valuation and 

Sustainability (Hervé Corvellec).

reduce, reuse, recycle – environmental and social 
challenges, Borås: Waste prevention action nets (Hervé 

Corvellec).

swedish academy of management, Lund: Recycling food 

waste into biogas or how management transforms abnor-

mal overflows into normal flows (Hervé Corvellec).

accounting, organizations and society Workshop, 
Galway: Extending the realm of accounting inscriptions: 

Pay-As-You-Throw (PAYT) solid waste collection invoicing 

and the moral enrolment of residents in environmental 

governance (Hervé Corvellec).



23Organisering av avfallstjänster för ett hållbart samhälle

standing conference on organizational symbolism, 
Warsawa: Recycling food waste into biogas or how mana-

gement transforms overflows into flows (Hervé Corvellec, 

inställd på grund av sjukdom).

nordic environmental social science conference, 
Köpenhamn: How many thick TV sets can there be in the 

world? Recycling workers reflecting on resource flows 

(Ebba Lisberg Jensen).

urban ecologies Workshop, Milton Keynes: Switching 

Managua on! Connecting forgotten wastescapes to the 

formal city through household waste collection (Maria 

José Zapata Campos).

public management seminar, Göteborg: The everydayness 

of environmental governance practice: The organizing of 

waste infrastructures in the city of Gothenburgh (Maria 

José Zapata Campos).

urban and regional studies research group of the in-
ternational sociology association, Berlin: Waste in

frastructures and the invisible city (Maria José Zapata 

Campos & Patrik Zapata).

2012

american management academy servsig, Helsingfors: 

Managing the politics of value creation – The case of 

waste management services (Hervé Corvellec).

nordic conference on consumer research, Göteborg: 

Recycling food waste into biogas or how management 

transforms overflows into flows (Hervé Corvellec), Every 

heaven requires its hell: The consume & discard society and 

the invisible city (Maria José Zapata Campos).

the association of european sociologists research 
group, Moskva: How the socio-materiality of waste shapes 

economies: Waste management as critical infrastructural 

service (Johan Hultman).

nordic symposium in tourism and hospitality research, 
Umeå: Waste tourism: Guided tours to the city back re-

gions (Maria José Zapata Campos).

association of european researchers on urbanization 
in the south, Paris: Governing urban informality through 

waste transference stations (Maria José Zapata Campos 

& Patrik Zapata).

2011

public management symposium, Göteborg: Value in 

services as multidimensional social construct (Hervé Cor-

vellec), The governance of waste-to-energy infrastruc-

tures: Locking in “Sustainable urban transformations”? 

(Maria José Zapata Campos & Patrik Zapata).

globalization and development: rethinking interven-
sions and governance, Göteborg: Global narratives of 

waste governance in Managua, Nicaragua (Maria José 

Zapata Campos 6 Patrik Zapata).

nordic environmental social science conference, 
Stockholm: Switching Managua on! Connecting forgot-

ten wastescapes to the city (Maria José Zapata Campos 

& Patrik Zapata).

european group of organisation studies conference, 

Göteborg: Organising the overflow of waste in the city. 

From waste to clean energy. What is lost in translation? 

(Maria José Zapata Campos).

international critical management studies, Neapel: 

Narratives of sustainable waste management in interna-

tional aid agencies (Maria José Zapata Campos & Patrik 

Zapata).

swedish academy of management, Linköping: From ‘Less 

Landfilling’ to ‘Wasting Less’ - Societal narratives, socio-

materiality, and organizations (Hervé Corvellec).

scandinavian academy of management, Stockholm: 

Value as multidimensional cultural construct – The case of 

critical urban services (Hervé Corvellec).

Waste and human Behaviour, Lund: The business model 

of Swedish Waste Management Companies (Hervé Corvel-

lec).

rhetoric and narratives in management research, 
Barcelona: From “A farewell to landfill” to “Waste as 

resource” - Societal narratives, socio-materiality and or-

ganizations (Hervé Corvellec).

international Waste management and landfill sympo-
sium, Margherita di Pula: The multiple market-exposure of 

Swedish municipally owned waste management compa-

nies (Torleif Bramryd).

Branschpresentationer och -diskussioner

2013

omvärldsseminarium - helsingborg stad, huvudtalare: 

Att sluta med ett avfallsintensivt levnadssätt: förebyg-

gande nästa! (Hervé Corvellec).

nsr:s styrelse och vd, huvudtalare: Olika marknader - Olika 

slags värde (Hervé Corvellec).

renova forskningsdag, huvudtalare: Konsten att skapa 

olika slags värde ur avfall (Hervé Corvellec).
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återvinningsdagen, deltagare (Maria José Zapata Campos).

global Forum on sustainable Waste management for 
the 21st century, deltagare (Maria José Zapata Campos).

stena metall, deltagare: Avfall – Ett strategiskt innovations

område (Maria José Zapata Campos).

2012

nsr Fou-dag, huvudtalare: Konsten att skapa olika slags 

värde ur avfall (Hervé Corvellec).

campus open – lunds universitet, föredrag för 

allmänheten och branschen: Det värdefulla skräpet (Hervé 

Corvellec).

Företaget och samhället – stockholms universitet, 
paneldeltagare (Hervé Corvellec).

sYsav åvc-arbetares vårsammankomst, juni 2012: Från 

sopgubbe till serviceproffs? (Ebba Lisberg Jensen)

handelshögskolans dag, göteborgs universitet, okto-
ber 2012, Cities, waste and sustainable development (Maria 

José Zapata Campos).

2011

nsr-dagen, huvudtalare: Att organisera avfallshantering 

(Hervé Corvellec).

sYsav-dagen, huvudtalare: Den svenska avfallsmodellen 

(Hervé Corvellec).

Föreläsningar vid högskolor och universitet

avfall och konsumtion. (Hervé Corvellec) Kandidatprogram 

i service management, LU, 2010-tillsvidare, ca 230 studenter. 

Föreläsningen ingår i ett ’Tema avfall’ som har inrättats vid 

kursen. 

avfallslogistik. (Hervé Corvellec) Kandidatprogram i logis-

tics management, LU, 2012-2013, ca 40 studenter.

konsumtion för hållbarhet? (Johan Hultman) Kandidat-

program i service management, LU, 2010- tillsvidare, ca 230 

studenter. Föreläsningen ingår i ett ’Tema avfall’ som har 

inrättats vid kursen.

kritisk infrastruktur, inlåsning och hållbar stadsutveck-
ling. Fallet avfallsförbränning i göteborgsområdet. 
(Patrik Zapata) Lunchföreläsning FGU, 2012.

avfallets multipla ontologi. (Patrik Zapata) Västra Göta-

lands utbildning för inköpare, 2011.

sammankopplandet av staden genom avfallshantering. 
(Patrik Zapata) Förvaltningshögskolans dag, 2011.

public and private interests in organizing. (Maria José 

Zapata Campos) Masterprogram, Handelshögskolan, Göte-

borg, 2013, ca 20 studenter.

det vilda och det tama: Från periferikonflikter till natu-

ren mitt ibland oss (Ebba Lisberg Jensen) Docentföreläsning 

Malmö högskola, mars 2013

studentuppsatser

kandidatuppsatser inom service management, lunds 
universitet, handledda av hervé corvellec: 

Jesper Andersson, Luca Candiani & Jacob Löfving. 2011.  Av

fallstudie - kring effektivt kunddeltagande.

Rosanna Lindström, Kristina Nilsson & Sara Nilsson. 2011. 

Intern kommunikation för att verkställa ett avtal inom 

avfallssektor.

Emelie Klasson, Maria Nilsson & Emma Sahlé. 2011. Jag är 

bara glad att någon vill ta skiten - villaägarnas berättelser 

om avfallshanteringen.

Jonathan Alsvold, Jonas Persson & Christian Wallman. 2012. 

Vad utgör en kompetent sophämtare? – En fallstudie i 

samarbete med representanter för yrkeskategorin och 

aktörer i dess närhet.

masteruppsats i offentlig förvaltning, göteborgs  
universitet, handledd av patrik Zapata:

Karin Rhodin. 2013. Samverkan och avfallsminimering.

Figur 20. Vad är avfall? sorterat material till vänster, osorterat 
till höger. Foto: patrik Zapata.
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