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Abstract 

The purpose of this master’s thesis is to study why there are difficulties in creating action net during 

the absence of critical infrastructure, in the specific case of Lebanon. The result of failed 

infrastructure can result in actions on different levels but in the same context which can lead to 

actors and then action nets.  

  This is a case study with a qualitative approach of the ongoing waste crisis in Lebanon. Interviews 

and observations have been used as methods to study actions on the ground in the region of Mount 

Lebanon, the al-Matn district. Two methods that were used with the purpose to get access to 

privileged information in the municipalities of Jedeydeh, el-Sedd and Bouchrieh. 

   The findings of this study have been that the complexity and distinction between formal and 

informal settlements exists and that they affect the coordination of actions between different levels 

in the multilevel governance system. The results of this study also shows a distinction and weak 

connections not only between the formal and informal actions but also within them. Weak 

connections between actions have resulted in difficulties for an action net to develop which makes it 

difficult to form a plan adjusted to the reality that has taken form in the absence of critical 

infrastructure.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion  

Hur samhället är uppbyggt och fungerar med dess olika flöden, tas ofta för givet och normaliseras 

till den grad att de osynliggörs för oss i vårt dagliga liv. Det kan ofta handla om kritisk infrastruktur, 

det vill säga grundläggande tjänster i samhället såsom el, vatten samt avfallshantering. Hur dessa 

tjänster fungerar är något vi inte tänker på när de är välfungerande. Vad händer om dessa plötsligt 

skulle brista? Vilka handlingar skulle vi (samhället) och de som styr ta till för att lösa problemet? 

Den organisering och teknik som krävs för att upprätthålla ett sådant system hamnar i skymundan 

så länge våra gator hålls rena och vi inte påverkas av exempelvis de konsekvenser en ohållbar 

avfallshantering kan medföra. Vi slänger vårt avfall på utsatta stationer och när avfallet försvinner 

brukar tankarna kring distributionen och konsumtionen av detta flöde inte vara av relevans i vår 

vardag. Om vi vänder på scenariot, för att på så sätt belysa problematiken av detta fenomen, kan 

man istället föreställa sig att avfallet inte längre försvinner utan att det istället fyller våra gator och 

att infrastrukturen därmed misslyckas. Det är i detta sammanhang som en bakgrundshistoria som 

varit gömd, normaliserad och tagen för givet får betydelse. Det är alltså vid sådana tillfällen som 

flöden synliggörs. Det är med andra ord inte förrän när något slutar fungera som delar av systemet 

och själva flödet eller processen belyses och även ifrågasätts (Graham, 2010:3ff).  

I Neapel uppstod en avfallskris och det som hände var att befolkningen förväntade sig att staten 

skulle agera och hitta en lösning på den ohållbara situation som de befann sig i. Det gick dock för 

långsamt vilket ledde till att befolkningen började ta saker i egna händer och började bränna det 

avfall som fyllt deras gator (Vinci, 2008). Problem kring avfallshantering kan väcka oro kring 

governance i moderna samhällen. Governance som syftar till interaktionen mellan samhället och 

staten i frågor rörande den lokala politiken. Effektiv governance inkluderar positivt politiskt 

beteende såsom transparens, effektivitet, öppenhet, hållbarhet och ansvarsutkrävande (Leonard, 

2013:113f). Staten är med andra ord endast en av många aktörer i policyskapandet, men hur 

integrerar man det som sker på gräsrotsnivå i policyskapandet under kris? Det finns en distinktion 

mellan staten och det civila samhället och för att klyftan mellan dessa inte ska bli för stor för att 

sedan upplösa dessa bör staten anta utmaningen att möjliggöra ett samarbete med det civila 

samhället (Rhodes, 1996:659).  
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Det är i ett sådant sammanhang väldigt lätt att endast fokusera på soporna som är kvar på gatan 

istället för den bakomliggande processen. En fråga som uppkommer är vilka potentiella lösningar 

som finns och hur de kan komma att bli verklighet. Det är under avsaknaden av kritisk infrastruktur 

som en lucka för olika samhällsaktörer uppstår, att kunna ta saker i egna händer. Människor agerar 

utifrån sina egna behov och preferenser som kan vara så enkla som att slippa se soporna på gatan 

eller av en mer komplex karaktär som att implementera ett avfallshanteringssystem från grunden. 

Vad händer då när olika handlingar uppstår i samma kontext, men på olika nivåer? Är det relevant 

att föra dessa handlingar samman till handlingsnät, och i så fall vilka svårigheter kan förekomma 

Olika samhällsgrupper agerar med olika förutsättningar, preferenser och syften. De besitter även en 

kunskap som andra samhällsgrupper inte har. Att hitta en lösning som matchar den verklighet som 

uppstått under avsaknaden kan utan en samordnad process bli svår och avlägsen från folket. 

Problematiken som uppstår är att alla är kompetenta nog (för att hitta en lösning) men ingen vill 

bära ansvaret (för att faktiskt genomföra det).  
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1.2 Frågeställning  

Varför uppstår det svårigheter med att skapa handlingsnät under avsaknaden av kritisk infrastruktur 

under rådande avfallskris i Libanon? 
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2. Teori 
2.1 Mötet mellan det informella och det formella - tidigare forskning 
 

En studie kring avfallskrisen i Cairo där staten misslyckades med att integrera ett befintligt 

informellt system (lokal nivå) med det nya formella (nationell nivå) påvisade vikten av samspelet 

mellan olika aktörer på olika nivåer. Ett tydligt exempel på den lokala nivåns betydelse och vikten 

av samspelet mellan olika nivåer (Fahmi & Sutton, 2013:177). I detta fall beskrivs de olika nivåerna 

i samhällets behov och preferenser gällande avfallshanteringen. Underklassen ”Zabaleens” 

försörjningsbehov, medelklassens behov av ett fungerande avfallssystem samt överklassens strävan 

efter effektivitet och vinstmaximering. Då staten privatiserade avfallshanteringen i östra Cairo för 

att på olika sätt uppnå en statlig agenda försummades även den lokala nivåns intresse och en 

avfallskris uppstod (Fahmi & Sutton, 2013:168).  Uteslutningen eller känslan av denna leder till en 

politisk lucka för olika grupper. Samhället har i och med kontraktet med en privat aktör använt 

pengar som skulle finansiera kommunernas avfallshantering, något som i sig skapar en lucka för 

samhällskampanjer (Leonard, 2013:195ff).  

Det rådande informella systemet i Cairo ansågs ohygieniskt men faktumet var att det informella 

decentraliserade systemet lyckades sortera 80 procent av avfallet medan den centraliserade 

lösningen med utländska bolag i centrum endast lyckades sortera 20 procent. Det var inte enbart 

miljömässiga konsekvenser som den nya planen medförde utan även ekonomiska. Dels skulle 

privata företag vara dyrare att finansiera för staten och dels skulle kostnaderna för Cairos invånare 

öka. Försök att integrera det globala systemet med det lokala var på tal, men de privata företagen 

föredrog att anställa ”Zabaleen” istället för att integrera det föregående systemet med det nya 

(Fahmi & Sutton, 2013:170ff). Staten hade tillsammans med andra aktörer en annan agenda med 

den nyligen implementerade planen vilket var att få åtgång till mark som sedan skulle byggas om 

till ett lyxigare område (Fahmi & Sutton, 2013:176f). Sammanfattningsvis påvisar denna studie 

vikten av en ”bottom-up” lösning inför stadsplaneringen. En lösning med ett samarbete från alla 

nivåer skulle resultera i att de lägre samhällsklasserna beaktas och gynnas i policyskapandet (Fahmi 

& Sutton, 2013:178).  

�5



2.2 Handlingsnät 

 

Av ovan presenterad forskning framgår vikten av ett gränsöverskridande samarbete mellan olika 

nivåer i stadsplaneringen. Med utgångspunkt i organiseringen av staden och skapandet av 

handlingsnät ligger betoningen på kartläggningen av handlingar och sedan aktörer. Konceptet 

handlingsnät är en kombination av nyinstitutionell teori och aktör-nätverkteori. Handlingsnät 

medför synen om att det går att tala om en överordnad institutionell ordning med kopplingen av 

handlingar till nätverk som kräver översättningen av olika handlingar till andra handlingar och även 

dess beroende av människor och objekt. Det finns en kronologisk ordning i handlingsnätsteorin där 

handlingen kommer i första hand, nätverk i andra och aktörer i tredje. Denna ordning tar oss tillbaka 

till aktörers ursprung, nämligen till deras roll som actant, det vill säga att det är först genom 

handlingar som aktörer blir aktörer. De befinner sig sedan i kontakt med andra handlingar och 

aktörer som tillsammans bildar ett handlingsnät. Actants blir ett samlingsbegrepp för etablerade 

aktörer eller nätverk. Det är genom framgångsrika handlingar som en aktör blir en actant, annars 

förblir denna ett objekt för någon annans handlingar. Syftet med detta är att kartlägga vad som 

händer på olika plan men i samma kontext. Alltså är den färdiga produkten inte av intresse utan 

snarare processen av organisering, så väl inom organisationen som över organisationens gränser 

(Czariniawska, 1999:5f).  

Olika handlings leder till olika aktörer som i sin tur konstruerar ett handlingsnät (Czariniawska, 

1999:11f). Nätverkande sociala rörelser länkas samman genom ett handlingsnät som sedan kan 

översättas till utvecklingsprojekt samt policyskapande. Vilka idéer och vad de leder till är vad som 

utgör ett handlingsnät (Zapata Campos & Zapata, 2012:2). Barbara Czarniawska (1999) påpekar 

ytterligare vikten av att forskningens fokus inte enbart behöver kretsa kring organisationen i sig 

utan att undersökningar kring organisering kan hjälpa oss att kartlägga hur händelser och handlingar 

kan resultera i en meningsfull historia (Czarniawska, 1999:15).  

Ett handlingsnäts perspektiv fokuserar på dynamiken av organisering och påvisar att nytänkande, 

utveckling och stabilisering krävs för att konkretisera mål för att på så sätt uppnå förändring. 

Handlingsnät hjälper till att skapa nya kontakter inom det kollektiva agerandet för att uppnå målet. 

Ageranden och samverkan är två viktiga byggstenar för denna teori då det i organiseringsprocesser 

av stadsplanering förekommer handlingar från olika nivåer med konflikterande intressen. För att 
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dessa ska utmana institutioner och normer som råder bör de uppnå tillräcklig stabilitet för att 

sammankoppla handlingar till handlingsnät (Czarniawska 2010:420).  

2.3 Avfallshantering i ett flernivåsystem – tidigare forskning 

 

I en studie om det irländska avfallssystemet kartläggs många spänningar som uppkommer under en 

organiseringsprocess. Spänningar mellan lokal och nationell nivå och även spänningar som uppstår 

av internationella aktörers förväntningar. Den irländska staten försökte att förändra samhällets och 

den privata och offentliga sektorns beteende som hade byggt en stor tillit för användningen av 

deponier. Policy agendan som introducerades av staten för att hantera EUs krav eller det bekymrade  

samhället beskrevs som ett trubbigt verktyg. Detta då de försökte att tvinga fram ett regelverk som 

hanterade  plikter samtidigt som fokus låg på ekonomisk tillväxt. I samband med detta har 

bekymrade samhällsaktörer utmanat statens syn på förbränning av avfall i samband med statens 

försök att skapa policyramverk för att hantera avfallsproblematiken. Denna teknokratiska 

centraliseringen av ett ”top-down” beslutsfattande har i sin tur skapat ett behov för lokala politiker 

att driva på ”bottom-up” tryck (Leonard, 2013:105).  

Samhällskampanjer lyckades uppnå tillgång till politiken i olika utsträckning. Problem kring 

avfallshantering kan väcka oro kring governance i moderna samhällen. Governance som syftar till 

interaktionen mellan samhället och staten i frågor rörande den lokala politiken. Effektiv governance 

inkluderar positivt politiskt beteende såsom transparens, effektivitet, öppenhet, hållbarhet och 

ansvarsutkrävande. Det är även av vikt att samhällsgrupper och såväl miljögrupper som kan ha 

angelägenheter i frågan inkluderas i avfallshanteringsstrategi, infrastrukturella projekt och 

hållbarhets utvecklingen redan i förhandlings och konsultationsprocessen (Leonard, 2013:113f). 

2.4 Politisk Styrning  

 

Governance är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt. Rhodes (1996) menar att ett sätt att använda 

begreppet är genom att referera till självorganiserande nätverk. Guy och Jon (2005) menar å andra 

sidan att governance är processen av att skapa och implementera beslut för ett samhälle (Guy&Jon, 

2005:133). Vidare argumenterar Rhodes (1996) för att dessa nätverk är komplement till marknaden 

och hierarkier som styrstrukturer för officiell resursfördelning, kontrollutövning och koordinering. 

Dessa nätverk utmanar och underminerar reformer som grundas i konkurrens och att de blir 
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autonoma och resistenta för centralstyrning (Rhodes, 1996:652). Nätverk som governance belyser 

faktorer som rykte, tillit, ömsesidighet och ömsesidig självständighet. Nätverk ses alltså som ett 

alternativ för och inte en hybrid av marknader och hierarkier och de är bredare än offentlig och 

privat sektor (Rhodes, 1996:659).  

Staten är med andra ord endast en av många aktörer i policyskapandet. En stats kapacitet för 

styrning kan också vara begränsad för anledningar som avsaknad av legitimitet, komplexa 

policyprocesser, komplexa och ett flertal involverade institutioner. Staten är en av många aktörer i 

ett samhälle och har därför inte tillräckligt med makt för att utöva makt på ett tvingande sätt. Andra 

sociala institutioner och aktörer anses därför vara autonoma och styrs inte av en överordnande aktör 

(Rhodes, 1996:659). Vilken roll sociala aktörer har i processen är något som än idag diskuteras. 

Faktum är att staten anses ha en central roll om inte en central aktör i processen av policyskapandet 

(Guy&Jon, 2005:133). Det finns en distinktion mellan staten och det civila samhället och för att 

klyftan mellan dessa inte ska bli för stor för att sedan upplösa dessa bör staten anta utmaningen 

möjliggöra ett samarbete med det civila samhället (Rhodes, 1996:659). Det är dock svårt för staten 

att veta vilka aktörer och vilken kombination av resurser som skulle vara mest optimal och effektiv. 

Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att samhället har blivit mer komplext vilket stärker behovet 

av koordinering, något som institutioner är mer kapabla till än lösa nätverk (Guy&Jon, 2005:133f). 

”The outcomes of administrative action are in many areas not the outcomes 
of authoritative implementation of pre-established rules, but rather the 
results of a ‘co-production’ of the administration and its clients” (Rhodes, 
1996:659). 

Detta samarbete är dock även viktigt för ett ansvarsutkrävande av politiken och ett sätt att inte 

exkludera folket från politiken (Rhodes, 1996:659). Detta faller tillbaka på vilka värden som 

genomsyrar styrningen, värden som effektivitet och output eller legitimitet och demokrati. Effektiva 

governance system som inte tillåter någon form av transparens och kontroll kommer aldrig vara 

hållbar i längden (Guy&Jon, 2005:134).  

2.5 Infrastruktur 

  

Modern infrastruktur är socio-teknologiska system som möjliggör och reglerar den effektiva 
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produktionen, distributionen och konsumtionen av betydande flöden såsom vatten, energi och 

material (Corvellec, Zapata Campos & Zapata, 2012:33). Infrastruktur ger en bakgrund till den 

moderna staden och dess uppbyggnad - en bakgrundshistoria som oftast är gömd, tagen för givet 

och även normaliserad. När infrastrukturen misslyckas uppstår en möjlighet för att lära om politiken 

i det moderna livet, teknologi eller infrastruktur något som sällan är möjligt i fungerande system. 

Sådana tillfällen synliggöra flöden och rörlighet inom dessa som tidigare inte kan utmärkas i ett 

modernt samhälle. Alltså är det inte förrän något slutar fungera som man lägger märke till olika 

delar av ett system och hur flödet av dessa fungerar. Mobiltelefoner är till exempel något som 

används varje dag av nästan alla i samhället, men denna banala sak ger ingen indikation på den 

massiva geografiskt utsträckta men osynliga infrastruktur som upprätthåller systemet (Graham, 

2010:3ff).  

Konsekvensen av när modern infrastruktur misslyckas kan variera från att endast vara ett 

störningsmoment till att utgöra en kris. Infrastruktur kan även kopplas samman till 

samhällsordningen då denna strukturerar och tillgodoser gemensamma referensramar över en längre 

tidsperiod. När ett system faller samman och slutar fungerar ifrågasätter människor som drabbats av 

detta de grundläggande faktorerna för organisering. Det blir då svårt för personer inom 

organisationer att ge mening till det de gör i relation till organisationer i verkligheten (Sims, 

2010:45f). Det kan gå fort för en infrastruktur att kollapsa inte endast på grund av att systemet inte 

är robust men även då det är beroende av andra. Städer kan alltså som sociala institutioner vara 

oerhört sårbara mot infrastrukturell kollaps då kontakter för beslutsfattare och policyskapare med 

andra organisationer kan brytas och aktörer vars roll är att lösa problem i krissituationer saknar 

resurser för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt (Sims, 2010:52).   
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3. Metod 

3.1 Fallet 

Valet av fallstudie som forskningsstrategi för denna studie styrdes av mitt syfte som har en 

förklarande karaktär. Fallstudier är då ett sätt som möjliggör fördjupning i ett visst ämne och olika 

företeelser som inträffar samt förklaringar till dessa. Med inspiration av Yin (2006) har jag valt 

denna typ av forskningsstrategi då fokus för denna studie är aktuella händelser och svårigheter 

snarare än att dra mätbara slutsatser (Yin, 2007:23).  

I avsaknaden av kritisk infrastruktur har en organiseringsprocess uppstått under den rådande 

avfallskrisen i Libanon, en process där handlingar uppstår på olika plan men i samma kontext. I 

dess frånvaro skapas alltså handlingar som kan leda till aktörer och bli handlingsnät som slutligen 

blir potentiellt policyskapande. Det är därför handlingar och handlingsnät som står i fokus och som 

utgör studiens kärna. Det libanesiska fallet är illustrativt för regionen då efterfrågan för basservice 

som avfallshantering och management har lett till att invånarna försöker uppnå förändring på lokal 

nivå i kommunerna (Tadamun Partners, 2015). Den politiska dimensionen kan studeras i detta 

sammanhang och även vikten av den offentliga förvaltningen och informella handlingar som 

uppstår i avsaknaden för kritisk infrastruktur. Avfall och hanteringen av denna kan studeras som ett 

ämne för sig och även som ett ämne för att undersöka processer i samhället (Luca, 2015). Valet av 

fall har varit naturligt då jag syftade till att undersöka varför det uppstår svårigheter med att skapa 

handlingsnät under avsaknaden av kritisk infrastruktur. Libanon blev då ett naturligt val då landet 

under en lång tid har lidit av avsaknaden av ett fungerande avfallssystem som lett till en mycket 

medialt uppmärksammad avfallskris. Min personliga anknytning till Libanon och min arabiska 

kunskap var två ytterligare faktorer som vägde in i valet av fall. För att utföra en sådan fallstudie av 

kvalitativ karaktär och som baseras på semistrukturerade intervjuer krävdes inte endast en god 

kunskap i det arabiska språket utan även ett kontaktnät då intervjuer kan vara svåra att arrangera 

något som jag talar mer om under avsnitt 3.4 nedan.  

Fallstudie som strategi är högst relevant när forskaren ämnar testa eller utveckla teorier. Studiens 

fokus är ofta att undersöka processer snarare än att komma fram till generaliserbara resultat. Studier 

av denna art kan generaliseras till viss utsträckning och tillämpas på andra fenomen i andra kontext 
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(Esaiasson m.fl., 2012:89). Det talas om en analytisk generalisering där teorin är i fokus och 

resultatet oftast styrker eller förkastar olika hypoteser. I detta sammanhang har jag utvecklat ett 

analysverktyg som både är testande och utvecklande av teorin som ligger till grund för studien (mer 

om analysverktyget finnes i senare kapitlet). 

3.2 Avgränsning av fallet  

Då kommuner är olika stora har de olika förutsättningar för att genomföra organiseringsprocessen. 

Grundtanken var att jag skulle avgränsa min studie till ett kommunsamarbete i regionen Mount 

Lebanon i distriktet al-Matn. Distriktets kommuner Bouchrie, Jdeydeh, al-Sedd, Chwaifet, och Burj 

Hammoud skulle tillsammans i ett samarbete återta ansvaret över avfallssystemet i kommunerna. 

Detta blev dock inte fallet. Väl i Libanon och under processen för uppräkningen av intervjuer 

upplöstes detta samarbete mellan kommunerna och varje kommun skulle nu arbeta för sig själv. 

Trots att samarbetet upplöstes valde jag att utgå från al-Matn distriktet. Då krisen berör totalt 400 

olika kommuner i distriktet, gjorde jag ett strategiskt val då detta fångar upp flera kommuner som 

lider av samma problematik, ett system som fallerat och avsaknaden av konkreta lösningar. Då varje 

kommun är unik gällande styrning, historia, politik och förutsättningar blev det svårt att avgränsa 

min studie. Vid detta vägskäl beslutade jag mig för att avgränsa mig till kommunerna Jdeydeh, al-

Sedd och Bouchrieh med anledningen att samtliga kommuner styrdes av samma distriktsordförande 

och kommunpresident, vilket innebar en gemensam utgångspunkt för kommunerna i 

organiseringsprocessen. Valet som gjordes baserades även på att jag tidigare upprättat en kontakt 

med distriktets ordförande, något jag lyckades med genom personer jag har anknytning till sedan 

tidigare i Libanon. Kommunerna i fråga är kommuner jag har besökt och bott i under andra privata 

vistelser i Libanon vilket gör att jag känner till dessa kommuner och har en insikt i deras 

geografiska och strukturella uppbyggnad. Detta har vidare underlättat för att ta kontakt med 

personer som bor i området samt för att utföra observationer som beskrivs närmre i avsnitt 3.5 

nedan. Detta har även underlättat inhämtning av data i det informella spektrumet. 

3.3  Skriftliga källor 

I syfte att inledningsvis få en överblick över avfallskrisen, de handlingar samt aktörer som finns på 

arenan har jag tagit del utav landrapporter, avfallsplaner samt nyhetsrapportering från Libanon. 

Landrapporteringen bidrog till största del till att ge bakgrundsinformation om den politiska 
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strukturen i Libanon och en historisk överblick, vilket krävs för att förstå problematiken och för att 

sedan få förståelse för den handlingsprocess som uppstod. Därefter valde jag att studera den 

avfallsplan som idag tillämpas samt generella riktlinjer för hantering av avfall som har framställts 

av Jordbruksministeriet, United Nations Environment Programme (UNEP) och The Independent 

Municipal Fund. Dokumentens roll i studien är att kartlägga formella handlingar; de som har utförts 

samt de som är planerade att utföras och aktörer kopplade till dessa. Som komplement till 

dokumenten ifråga följde jag medierapporteringen som täckte informaliteten i krisen och pekade på 

informella handlingar och aktörer. Viktigt att ha i åtanke under denna process är att de flesta 

libanesiska mediekällor har en politisk koppling och partipolitiska intressen som genomsyrar 

rapporteringen. Jag har valt att kritiskt granska mina källor för att undvika insamlingen av normativ 

data och för att olika gruppers intressen inte ska genomsyra fakta som presenteras och även 

analysen i studien. I och med min kunskap om vilka mediekanaler som tillhör olika politiker och 

deras intressen i Libanon har jag valt att utgå ifrån icke-politiskt kopplad medierapportering i det 

empiriska materialet och även officiella dokument och uttalanden från statliga institutioner och 

aktörer. 

3.4 Samtalsintervjuer 

Eftersom mitt syfte är att undersöka handlingsnät i tider av kris; ett samhälleligt tillstånd genomgår  

ständig förändring, har jag valt samtalsintervjuer som ett verktyg för att samla in information som 

inte går att hitta enbart med hjälp av skriftliga källor. Samtalsintervjuer är för denna studie av stor 

vikt, enligt Descombe (2009) kan man genom intervjuer få tillgång till information som på andra 

sätt kan vara svår att få tag på. Genom att välja ut nyckelpersoner som intervjuobjekt kan man få 

tillgång till information som andra inte besitter och som annars är otillgänglig (Descombe, 

2009:232). Ett resonemang som även legat till grund för valet av respondenter för denna studie. I 

valet av respondenter var det viktigt för mig att utföra intervjuer med personer som både besitter 

kunskap om och även arbetar med avfallshantering och problematiken kring avsaknaden av denna 

kritiska infrastruktur, detta för att komplettera insamlad information från skriftliga källor och även 

fånga upp information som endast finns internt.  

Intervjuerna utfördes på ett semistrukturerat vis vilket innebär att den grundläggande strukturen (se 

bilaga) kompletterades med följdfrågor under intervjuns gång. Syftet med semistrukturerade 

intervjuer är att fånga in subjektiva åsikter om fallet och att skapa förståelse för hur respondenterna 
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upplever arbetet med avfallshanteringen. Detta i inspiration av Esiasson et al. (2012) för att länka 

samman studiens syfte och frågeställningar med intervjuerna. Frågorna som ställdes var öppna, 

korta och enkla. Dessa var utformade på detta sätt för att dels ge så uttömmande svar som möjligt, 

dels för att undvika missförstånd och även för att underlätta intervjuprocessen. Användningen av 

ovan redovisade intervjuteknik underlättade uppföljningen av respondenternas svar och gav 

möjligheten att bibehålla en röd tråd.  

Jag ämnade att på egen hand skicka ut förfrågningar till kommunpolitiker som arbetar med 

avfallsfrågan inom distriktet, men då kontaktpersoner inom kommunen endast kunde upprättas 

genom direkta kontakter i Libanon fick jag använda mig av ett annat tillvägagångssätt. Det fanns 

inte heller en möjlighet att söka efter kommunpolitikerna och deras kontaktuppgifter på nätet. 

Kontakten till kommunerna skedde istället genom distriktets ordförande. Detta kännetecknas som 

Esiasson et al. (2007) så kallade snöbollsurval vilket innebär att en informant, i detta fall distriktets 

ordförande, leder till nästa informant och så vidare (Esaiasson, et al, 2007: 291).  

Totalt genomfördes åtta intervjuer varav en var med distriktets ordförande, kommunpresidenten 

samt två kommunpolitiker. För att skapa en bredd i undersökningen utförde jag även intervjuer med 

företrädare inom företaget Cedarenviromental och rörelsen You Stink och organisationen Arcenciel 

(se tabell nedan). Intervjuerna utfördes i al-Matn i Libanon. Intervjuerna varierade i längd och 

pågick i mellan 60 till 90 minuter. Under dessa intervjuer fick jag inte enbart möjligheten att få svar 

på mina frågor utan även möjligheten att diskutera dessa. Då intervjuerna pågick under en längre tid 

gav detta möjligheten att följa upp respondentens svar och därmed få en djupare förståelse. Jag har 

intervjuat respondenter som arbetar både med den politiska agendan och även med verkställandet av 

beslut samt aktörer som kan anses vara utanför den formella processen. Detta har gett mig 

tillräckligt underlag för att få en nyanserad bild av vad som händer och varför. 

För att kunna lyssna igenom intervjun och använda datan på ett korrekt sätt gjordes 

ljudupptagningar. Då intervjuerna utfördes på arabiska var en transkribering inte möjlig, jag har 

istället valt att översätta ljudupptagningarna och sammanfatta dem. Intervjufrågorna som finns i 

bilagan är därför också översatta från arabiska till svenska.  
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  Tabell 2: Översikt respondenter  

3.5 Observationer 

Observationer innebär att hämta information ute på fältet vilket kan anses vara mer informationsrik 

än verbal kommunikation (Gustavsson, 2003:129). För att få tillgång till mer information och på så 

sätt få en bredd i studien har jag utöver intervjuerna även besökt de olika kommunerna där mitt 

syfte har varit att observera systemet samt utvecklingen av avfallshanteringen. Jag har även fått 

möjligheten att prata med kommuninvånarna. Informella möten med befolkningen har vidare 

använts för att skapa kontext för den information som fångats upp under intervjuerna. Gustavsson 

(2003) menar att fenomen som beteenden och kroppsspråk också kan vara en informationskälla som 

ibland kan innehålla mer information än det verbala. Det finns även nackdelar med denna metod 

gällande informationens autenticitet detta då forskarens närvaro påverkar sociala fenomen som 

undersöks (Holme, Solvagn och Nilsson, 1997:116). Trots detta har resultatet av observationerna 

möjliggjort en djupare förståelse för företeelser hos studieobjektet. I och med att jag tidigare bott i 

området och har tidigare varit i kontakt med kommuninvånarna sågs jag inte på som någon 

utomstående forskare i alla möten som skedde, utan kontakter som upprättades kändes naturliga och 

utfördes på det lokala språket vilket gjorde att påverkan på sociala fenomen, som Holme, Solvagn 

och Nilsson (1997) talar om, inte påverkade informationens autenticitet i någon högre grad.  
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Intervjuperson Befattning Referens 

Intervjuperson 1 Distriktordförande för al-Matn (Qa'm 
maqam)

NQ

Intervjuperson 2 Kommunpresident för Jdeydeh, el-Sedd 
och Bouchrieh

NP

Intervjuperson 3 Kommunpolitiker el-Sedd NK

Intervjuperson 4 Kommunpolitiker Bouchrieh NK1

Intervjuperson 5 Partiordförande för Kateeb i kommunerna 
Jdeydeh, el-Sedd och Bouchrieh 

NM

Intervjuperson 6 VD och grundare av Cedarenviromental NC

Intervjuperson 7 Utvecklingsledare Arcenciel NA

Intervjuperson 8 Aktivist You Stink NY



3.6 Analysprocessen 

Studien har genomförts med hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska huvudkrav, 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  Samtyckeskravet 

tillgodosågs genom att söka samtycke från samtliga respondenter innan intervjun startat. Jag 

frågade även om jag fick spela in intervjuerna för att utföra korrekt citering och översättning. 

Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna blev informerade om studiens syfte samt 

deras roll och frivilliga deltagande. Studiens resultat har hanterats med diskretion och enbart av 

författaren därav tillgodosågs nyttjandekravet. Slutligen tillgodoses vanligtvis konfidetialitetskravet 

genom att anonymisera uppgifter av etisk och känslig karaktär (Vetenskapsrådet, 2002:6ff). 

Sättet man presenterar material på samt inverkan på intervjusituationen är två saker som jag har 

reflekterat över under processen. Enligt Bryman och Nilsson (2011) är det vanligt förekommande 

att studera verkligheten i relation till sina förkunskaper samt egna erfarenheter. Jag har därför 

strävat efter att ha detta i åtanke genom hela processen. Jag skulle hävda att detta är ofrånkomligt 

och att forskare påverkar framställningen av studien, men en viss medvetenhet kring problematiken 

kan anses önskvärd. Hatch och Yanow (2005) menar att vetenskaplig kunskap betraktas vara 

beroende av forskarens intresse och preferenser (Hatch&Yanow, 2005:610), jag skulle dock påstå 

att objektivitet är svårt att uppnå och det även går att ifrågasätta hur eftersträvansvärt det är.  

3.6 Sortering av data 

 

För att besvara mitt syfte med hjälp av ovan teorier och tidigare forskning har jag framställt en 

tabell för att sortera insamlad data. Detta för att studera varför det uppstår svårigheter med att skapa 

handlingsnät under avsaknaden av kritisk infrastruktur under rådande avfallskris i Libanon. Det har 

därför varit av vikt att reda ut vad som händer, därför har handlingar i sig varit centrala för detta 

verktyg, då det enligt teorin om bildandet av handlingsnät utgör första delen i processen. När kritisk 

infrastruktur fallerar uppmärksammas olika delar av en process som tidigare inte uppmärksammats 

vilket ger ett ypperligt tillfälle att studera flödet av handlingar och ett behov för att sortera insamlad 

data uppstår.  

I tabellen har olika parters handlingar delats upp i fyra grupper nämligen nationell politik, lokal 

politik, organisationer och enskilda informella aktörers handlingar på gräsrotsnivå som man kan se i 
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tabellen nedan. Detta för att belysa att staten inte är den enda aktören i processen som uppstår trots 

att de kan te sig att den innehar den mest centrala rollen. Inte heller har staten en tvingande makt 

över det civila samhället. Det sker därför en distinktion mellan de två första och de två sista 

grupperna. De två första grupperna tillhör de formella instanserna där staten har mer inflytande 

medan de andra grupperna har framkommit som ett resultat av den politiska lucka som uppstått i 

avsaknaden av kritisk infrastruktur och i samband med att människor ifrågasätter organiseringen på 

grund av infrastrukturell kollaps. Denna indelningen mellan formalitet i de två första grupperna och 

informalitet i de två andra grupperna har även gjorts för att se om det finns en distinktion mellan 

formalitet och informalitet, i detta fall staten, distriktet och kommunen och det civila samhället. 

Tanken har även varit att belysa vilka värden som genomsyrar styrningen av de två blocken och på 

vilket sätt det påverkar skapandet av ett handlingsnät. Slutligen också vad som görs och hur det 

knyts ihop med andra handlingar som sker i samma kontext.  

För att utläsa vad som händer på olika nivåer med hjälp av tabellen är det även viktigt att veta vad 

som är handlingsplanen, syftet, tillvägagångssättet och resultatet för de olika grupperna. Med 

handlingsplanen undersöks vad som uttalat ska göras och syftet beskriver vidare vad målet med 

denna handlingsplan är. Vidare beskrivs tillvägagångssättet, hur handlingsplanen fungerar i 

praktiken och sedan vad resultatet av denna blir. Dessa faktorer har valts för att det enligt 

handlingsnätsteorin börjar ledet med handlingen för att sedan utläsa huruvida det finns en splittring 

inom och mellan det formella och informella i praktiken. Detta är väsentligt för att undersöka varför 

det uppstår svårigheter med att skapa handlingsnät under avsaknaden av kritisk infrastruktur under 

rådande avfallskris i Libanon, då handlingar som kopplas däremellan skapar handlingsnät.  Detta 

kan även användas för att belysa om det finns en interaktion mellan de olika blocken och 

indikationer för att ett handlingsnät skapas.  

  

Genom att göra denna uppdelningen kommer analysen sedan ske av den empiri som använts till 

hjälp för att besvara frågorna som är ställda under varje rubrik i tabellen nedan. Anledningen till att 

verktyget är uppbyggt på detta sätt är för att underlätta analysen av insamlad data på ett strukturerat 

sätt och med hjälp av ovan teorier. Genom att utläsa hela rader kan man följa flödet av handlingar 

för exempelvis den nationella politiken som förts. Tabellens uppbyggnad ger vidare möjligheten att 

analysera datan och jämföra de olika uppdelade grupperna emellan genom att utläsa den 

information som insamlats från varje grupp och även block. Infrastruktur är, som förklarat ovan, 

kopplat till samhällsordningen då den tillgodoser gemensamma referensramar. Det går därför att 
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utläsa handlingar på olika samhällsnivåer.  

 

 Tabell 1: Sortering av data 

Med hjälp av ovan tabell delas analysen i tre delar. Den första delen berör det första blocket och den 

formella nivåns handlingar och den andra delen berör det andra blocket, den informella nivåns 

handlingar. Slutligen är den tredje delen en samlad analys av block ett och två i samma kontext. 

Samtliga delar har analyseras utifrån ovan teorier och ovan tabell. Anledningen till denna 

uppdelning är främst för att konkretisera att det trots denna uppdelningen även är viktigt att 

analysera varje grupp i sin kontext för att skapa förståelse och konkretisera fallet. En annan 

anledning för denna uppdelning beror på handlingsnätsteorin som är en central teori för det 

konstruerade analysverktyget, där syftet är att kartlägga vad som händer på olika plan (del 1&2 i 

analysen) men i samma kontext (del 3).  Det är på detta sätt undersökningar kring organisering kan 

hjälpa oss att kartlägga hur händelser och handlingar kan resultera i en meningsfull historia. 

3.7 Analysverktyg 

För att vidare kunna analysera resultatet av datan som framkommer i ovan tabell kommer jag att ta 

hjälp av ett analysverktyg. Det är med hjälp av detta analysverktyg som jag ska försöka koppla 

samman de olika handlingarna som framkommit av datan i tabellen ovan. För att sedan kunna 
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Handlingsplan Syfte Tillvägagångssätt Resultat

Nationell politik • vad som ska göras
• förslag på åtgärder
• tidsram
• arbetsfördelning

• mål med 
handlingsplanen 
på lång-/kortsikt

• implementering
• styrmedel

• vad som händer i 
praktiken

• avvikelser från initial 
planen

• potentiella samarbeten

Lokal politik

Organisationer

Enskilda 
informella aktörer
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besvara frågan varför det finns svårigheter för handlingsnät att skapas under avsaknaden av kritisk 

infrastruktur i Libanon. Handlingarna har delats upp i olika färger där den formella nivån är grön 

och informella nivån är blå. Vidare har jag knutit an till det som tidigare framgått av analysen 

genom att koppla de handlingar som skett i samma kontext. Därmed kunde jag utläsa vilka 

svårigheter som fanns för att koppla handlingarna till varandra. En svårighet kan exemplevis vara 

när vissa handlingar inte tas i beaktande i policyskapandet. En analys av dessa leder i sin tur till en 

förklaring till varför det uppstår svårigheter med att skapa handlingsnät. Kopplingarna har även 

märkts med en ”svårighet” i form av ett sträck och en numrering för att utpeka svårigheter som kan 

uppstå i skapandet av handlingsnät. Poängen med detta analysverktyg är att kartlägga svårigheter i 

första hand och analysera varför de har uppstått i andra hand. Med hjälp av ett sådant verktyg går 

det att på ett enkelt sätt visualisera de svårigheter som uppstår vid kopplingen mellan handlingar 

och därigenom även visa på svårigheten som finns för att handlingsnät ska uppstå. 

Exemplet nedan visar hur analysverktyget är uppbyggt. Inspiration är hämtat från Jaan-Henrik Kain 

m.fl.s (2015) studie om uppbyggnad av avfallshanteringen i Kenya, där de använt sig av en modell 

som kartlägger svagheter i avfallshanteringssytemet (Kain, Oloko, Zapata & Zapata Campos, 

2015:5). Olika handlingar tagna från analysen utgjord av den data som hämtats från tabellen som 

redovisas ovan kommer att länkas samman. Varje svårighet som illustreras kommer sedan i sin tur 

att analyseras med syfte att besvara forskningsfrågan.  
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4. Libanon 
 

Republiken Libanons politiska struktur kan ses 

som ett resultat av dess historiska och religiösa 

bakgrund, efter ockupationer av först det 

ottomanska riket och sedan det franska imperiet 

blev landet självständigt och makten skulle då 

delas mellan landets största religiösa grupper, 

kristna och muslimer. Den verkställande makten ligger hos ministerrådet vilket leds 

av landets premiärminister, talesmannen leder det nationella rådet som har den lagstiftande makten. 

Presidenten tilldelar posterna för premiärministern och andra ministrar i konsultation med det 

nationella rådet. Vidare består den offentliga verksamheten i landet av ministerier, offentliga 

verksamheter och kommuner (Antioils, 2002:16).  

Libanon är uppdelat i regioner, distrikt, kommuner och icke-kommuner. Icke-kommuner är något 

som kallas för ”Kariyat" vilket översätts till byar. Landet är uppdelat i åtta regioner och totalt 1108 

kommuner (CAS, 2013). Distriktet al-Matn är ett av 25 distrikt i landet och tillhör regionen Mount 

Lebanon som totalt är uppdelat i sex distrikt. Regionerna styrs av en guvernör, distriktet 

av en distriktsordförande (Qa’m maqam), kommunerna av en kommunpresident 

samt icke-kommuner av en borgmästare. Distriktsordförande i al-Matn ansvarar 

för 54 kommuner och 25 icke-kommuner vilket innebär att samtliga beslut från 

kommun eller stat kommuniceras genom denne. Distriktsordförande är 

dels statens förlängda arm på lokal nivå och dels ansvarig för att 

medla mellan nationella och lokal nivån i olika beslut som ska 

fattas. De 25 icke-kommuner som finns i distriktet får ingen 

finansiering varken av staten, regionenen eller distriktet.  De styrs av 

en borgmästare som på olika sätt, genom att samla in pengar 

av invånarna måste hitta olika lösningar på problem som kan 

uppstå. De anses vara icke-kommuner tills dess att de bildat en 

kommunfullmäktige och valt en kommunpresident som 

godkänts av distriktsordförande (NQ). 

    Karta: (CAS, 2013) 
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Statsskick: Republik, enhetsstat  
(president General Michell Aoun vald 2016, 
efter två år utan president 
Folkmängd: 6 200 000 (uppskattning 2016)  
Yta: 10 452 km2 
Huvudstad: Beirut 1 900 000  
(uppskattning 2010)  
Religion: Huvudsakligen kristendom och islam

(CAS, 2013)

BAALBEK-HERM
EL



Libanon är ett land som under nästan två decennium haft en orolig tillvaro på grund av nedsatt 

prestation från den offentliga sektorn. Det råder brist på organisatoriskt ramverk, brist på revision 

och tillsyn från statlig nivå och även brist på resurser. Trots organisatoriska och administrativa 

reformer har den offentliga sektorn i landet inte utvecklats eller förbättrats vilket inte är oförväntat 

då korruptionen fortfarande genomsyrar det offentliga spektrumet i hög utsträckning. Flertalet 

reformer har inte heller finansierats då staten inte tillgodosett de resurser som behövts trots att 

planer för reformer utformats (Massoud, Fadel & Abdel Malak, 2003:15). Den första reformen för 

den offentliga sektorn var baserad på ett offentligt och privat partnerskap (public-private 

partnership, PPP). Denna reform innebar att stora delar av den offentliga servicen skulle skötas av 

privata aktörer och sågs som ett potentiellt styrmedel vars syfte var att förbättra den offentliga 

sektorns prestationer, effektivisera arbetet i praktiken, kostnadseffektivisera olika verksamheter, 

utveckla ett ekologiskt hållbart arbete samt att få tillgång till privat kapital för att tillgodose 

infrastrukturella förbättringar (Fadel & Massoud 2002:621). Tillhörande den offentliga sektorn 

finns även icke etablerad personal och privata företag där staten äger stora delar av företagen 

(Antioils, 2002:17). 

4.1 Avfallshantering i Libanon 

Ansvaret för avfallshanteringen i Libanon är uppdelad mellan olika instanser enligt följande: 

• Miljöministeriet förbereder studier kring avfallshantering, deltar i förberedelser för 

känsliga dokument gällande infrastruktur och ingenjörsarbetet samt uppförandet av 

deponier för behandlingen av avfall. 

• Ministeriet för kommuner och lantliga affärer ansvarar för faktureringen från privata 

aktörer för upphämtning och hantering av avfall. Ministeriet betalar avgifter från 

Independent Municipal Fund (IMF) för samtliga kommuner som tar del av servicen.  

• Ministeriet för folkhälsa tillgodoser tekniska specifikationer som bör följas i 

avfallsupphämtning och undanröjning.  

• Ministeriet för offentligt arbete har hand om förberedelser av projekt för avhämtning och 

undanröjning för hushållsavfall. De har även hand om känsliga dokument för sådana 
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projekt och dess implementering.  

• Kommunala samarbeten hanterar lokala intresseprojekt som är till fördel för alla 

kommuner och i synnerhet gemensamma avfallshanteringsprojekt. (Antioils, 2002:22).  

Innan inbördeskriget i Libanon som var mellan 1975-1990 stiftades en lag som skulle 

implementeras bara ett år innan kriget bröt ut. Lag No. 8735 innebar att det huvudsakliga ansvaret 

för den praktiska avfallshantering låg hos kommunerna. Staten skulle genom IMF (Independent 

Municipal Fund) finansiera detta och även tillgodose kommunerna med deponier. Ansvaret var med 

andra ord planerad att bli uppdelad på statlig och kommunal nivå. När landet befann sig i en 

efterkrigstid med en tömd statskassa uppstod ekonomiska problem samt en oförmåga att tillgodose 

deponier (Herzog, 2016:272). Resultatet av detta var att oreglerade deponier skapades i brist på 

annat. Detta trots att det fanns ett program för reglerade deponier för hela landet och även en plan 

för hur de oreglerade deponierna skulle hanteras. Denna lag implementerades aldrig och de 

oreglerade deponierna används än idag. Tillgodoseendet av en plan för hur de oreglerade 

deponierna ska stängas ner och städas upp var alltså inte tillräcklig för att lösa problematiken, ett 

sätt att implementera planen skulle vara att hitta ett mellanläge för det formella och informella att 

mötas (Antioils, 2002:25).  

Vidare hade miljöministeriet år 2005 tillsammans med ”Council for development and 

reconstruction” (CDR) arbetat fram en 10-årig kommunalplan för hållbar avfallshantering som 

skulle gälla för hela Libanon. Denna plan skulle haft sitt startskott år 2006 och skulle varit 

implementerad år 2016. Anledningen till att planen aldrig implementerades var det krig som 

drabbade Libanon år 2006 och tömde statskassan på nytt. Åren fram till 2010 hände inte mycket i 

avfallsfrågan då landet återigen befann sig i en efterkrigstid. År 2010 försökte staten att återupprätta 

planen från 2006, med en utgångspunkt i att utveckla avfall till energi, en plan som inte heller 

genomfördes (Herzog, 2016:272f). 

Då den originella planen och lagstiftningen inte kunde implementeras gällande tillgodoseendet av 

deponier och finanser till kommuner valde regeringen att implementera en nödlösning för de mest 

drabbade området Beirut och Mount Lebanon. Den plan som skulle reglera avfallshanteringen på 

90-talet var nödlösningen som blev deponin i Naameh, en nödlösning som varade i 20 år. Det fanns 

inga anmärkningsvärda händelser som tog plats på det sena 90-talet i form av sociala motsättningar 
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och samhället i stort verkade inte reagera på den tillfälliga ohållbara lösningen som 

implementerades. Regeringens oförmåga att lösa problem som uppstått kring avfallshanteringen i 

regionerna Beirut och Mount Lebanon har lett till att missnöjet för landets politiker blivit mer 

synligt. I Juli 2015 belystes problematiken som speglat statens misslyckade avfallspolitik ytterligare 

då myndigheter stängde ner den huvudsakliga platsen för avfall i Naameh (Herzog, 2016:272f).  

4.2 Missnöjets framväxt  

Mellan åren 1995 och 2015 har Libanon spenderat mer än två miljarder USD på avfallshantering. 

Majoriteten av denna summa har betalats till de privata systerbolagen Sukleen och Sukomi, två 

företag där den föregångna presidenten Rafik al-Hariri var majoritetsägare. Sukleen ansvarade för 

gatsopning och sophämtning medan Sukomi ansvarade för källsortering och återvinning av avfall på 

deponierna. Dessa aktörer brast i källsortering och återvinningsarbetet vilket gjorde att deponin i 

Burj Hammond snabbare än förväntat uppnådde sin kapacitet år 1997 (Tarhini, 2015).  

Olika rörelser har skapats i landet som består av Libanons yngre generationen vilka kräver 

förändring och en mer hållbar avfallshantering. Dessa grupper fick sitt genombrott i samband med 

nedläggningen av Naamehs soptipp och när kontraktet med det privata avfallsföretaget Sukleen och 

Sukomi upphörde och gatorna fylldes med sopor sommaren 2015. Den avfallskris som uppstod då 

har lett till en rad protester i landet då invånarna inte längre tolererar regeringens oförmåga att 

hantera eller lösa problemet som utvecklats till att bli ett folkhälsoproblem. Syftet med protesterna 

har inte endast varit för att hitta en lösning för den rådande problematiken kring avfallshanteringen 

utan har kommit att riktas mot landets dysfunktionella politiska system. Avfallskrisen är ett av 

många problem som skylls på landets stagnerande politiska situation. Ett dödläge har rått inom det 

libanesiska parlamentet då det tog från maj 2014 till oktober 2016 för det libanesiska parlamentets 

olika anhang att utse en president. Avfallet har alltså kommit att bli en symbol för den libanesiska 

regeringens oförmåga att under flera år leverera bastjänster till landets befolkning (Herzog, 

2016:272ff). 

Vidare till protestvågen som initierades av olika organisationer som uppstod för ett bättre Libanon. 

Rörelsen bildades av folket för folket i form av en paraplyorganisation bestående av aktivister och 

bloggare från hela Libanon som svar på statens oförmåga att lösa den pågående avfallskrisen på ett 

hållbart sätt. Ett problem för den libanesiska regeringen att tillämpa politiken i praktiken. 
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Organisationer samarbetade med olika miljöexperter för att hitta lösningar med fokus på en 

återgång till kommunal avfallshantering samtidigt som de vill uppnå en nationell medvetenhet kring 

återvinning. Lokala aktörer kan skapa utrymmen för olika utvecklingsprojekt att anpassas till lokala 

behov genom att utöva sitt inflytande. De uppmanar även kommunerna att ta sitt ansvar och att hitta 

en lösning på kommunal nivå då de anser att en hållbar lösning (Abdallah, 2015). 

4.3 Chehayeb planen 
 

Libanon producerar kring 5000 ton avfall per dag varav hälften hanteras av Sukleen i 400 

kommuner. Sukleen blev upphandlat först år 1994 och har sedan dess, utan nya upphandlingar, fått 

sitt kontrakt förnyat av staten. Detta har skett vid tre tillfällen och vid varje förnyelse har priserna 

för avfallshanteringen ökat, en kostnad som täckts med hjälp av kommunernas finanser från IMF 

(Chaaban, 2016). Trots detta har Sukleen i Chehayeb planen återigen fått sitt kontrakt förnyat som 

en kortsiktig lösning för avfallskrisen under tiden som andra företag upphandlas 

(Jordbruksministeriet, 2015).   

I samband med ovan nämnda avfallskris har det uppstått en civil rörelse som strävar efter 

förändring och en korruptionsfri avfallshantering. Staten å andra sidan svarade på denna vädjan med 

Chehayeb planen. En plan bestående av två delar, en kortsiktig plan på fyra år följd av en långsiktig. 

Under dessa fyra år som den kortsiktiga planen är aktuell ska kommuner utveckla ett långsiktigt 

avfallshanteringssystem på egen hand och som sedan ska godkännas av miljö-, jordbruks- och 

inrikesministeriet. En plan som ska decentralisera avfallssystemet från statlig nivå. 

Den fyra åriga planen öppnade upp för upphandling för företag att hantera avfall i ”Sukleen 

regionerna” och även uppbyggandet av två deponier, en i Burj Hammoud (en förort i norra Beirut) 

och Costa Brava (en förort i södra Beirut). Kommunerna runtom deponierna (Burj Hammoud, 

Jdeydeh-Bouchrieh, Burj al-Barajneh, el-Sedd och Choueifat) har fått finansiella incitament i 

samband med detta i form av 40 miljoner USD var och 50 miljoner USD för ett fyra årigt 

utvecklingsprojekt som ska upprättas. Kommunerna fick även rätt att utnyttja kustområden som 

deponier.  Andra kommuner exkluderas från denna plan och ingen deponi har tillgodosetts ännu 

(Jordbruksministeriet, 2015).  
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Kontraktet för deponin i Burj Hammoud och Costa Brava upphandlades i juni 2016 för sammanlagt 

137 miljoner USD av företaget Jihad al-Arab. Detta företag har även fått i uppdrag att sortera och 

behandla allt avfall i ”Sukleen regioner” för 81 miljoner USD över fyra år. I det stora hela kommer 

planen att kosta 528 miljoner USD för fyra år vilket innebär att kostnaden per ton landar på 170 

USD (Jordbruksministeriet, 2015). Detta är 20 USD per ton mer än vad som betalades till Sukleen.  

�24



5. Intervjuer och Observationer 

5.1 Chehayeb planen i praktiken   

Enligt lag ska Libanon styras av en tudelad förvaltning, vilket dock inte appliceras i praktiken. Det 

som sker i dagsläget är att politiker betraktar kommuner som sina ägodelar vilket resulterat i att 

kommuner är beroende av politiker på statlig nivå i alla lägen. Med detta menas att politiker på 

statlig nivå detaljstyr och att de även har familjemedlemmar eller nära vänner som är 

kommunpresidenter vilket således begränsar kommunernas självstyre (NQ).  

”Krisen började redan för många år sedan när de implementerade en 
ohållbar nödlösning som var Naamehs deponi, men ingen ville lyssna när 
jag försökte påpeka det. Alla i miljöministeriet och CDR trodde att jag var 
galen när jag försökte påpeka hur farligt detta var, de trodde aldrig att det 
var möjligt att göras på ett annat sätt.” (NC)  

Efter krisen och fram till dagens datum har ingenting hänt, förutom att staten efter tio månader 

presenterade den så kallade Chehayeb planen. Ingen lösning har återfunnits eller implementerats 

berättar kommunpresidenten för Jdeydeh, Bouchrieh och el-Sedd samt distrikt ordförande för al-

Matn. Det enda som har förändrats är att avfallet tillfälligt försvunnit från gatan och därmed 

medfört en allmän tro om att problemet är löst. När avfallet återigen dök upp på gatorna, under 

Sukleens strejk den 24 till 25 oktober 2016 samt den tillfälliga nedstängningen av deponin i Burj 

Hammoud i september 2016, insåg invånarna att det fortfarande fanns ett problem som var större än 

uppskattat (NQ&NM). Strejken var mot de dåliga lönerna, arbetsförhållandena samt att många av 

arbetarna inte fått den ersättning de ska ha. Detta resulterade dels i att avfallet inte plockades upp 

och lagrades istället på gatorna samt att de efter sin tre dagars strejk inte plockade upp det avfall 

som hade samlats intill containers, 

vilket syns på bilden nedan. 
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”I avfallsfrågan vill kommunerna decentralisera sitt arbete från staten, det 
är något de flesta kommunerna strävar efter. Chehayeb planen sägs sträva 
efter en decentralisering, men jag ser det endast som en taktik för att tysta 
röster. Det finns inget som i planen eller i arbetssättet som tyder på att den 
kortsiktiga delen endast är kortsiktig.” (NQ) 

Planen handlar delvis om en decentralisering. Just nu råder en centralisering och den kortsiktiga 

delen av Chehayeb planen ser till att detta fortsatt genomsyrar arbetet. Den decentralisering som 

diskuteras i den politiska agendan ger dock inte kommunerna självständighet utan endast ett litet 

utrymme att handla självständigt då handlingsplanen måste godkännas av olika statliga instanser 

(NA). 

”I verkligheten händer det ingenting i form av decentralisering då det inte finns 
kunskap i frågan kring avfallshantering på kommunal nivå, inte heller hjälper 
staten kommunerna på något konkret sätt i Jdeydeh, Bouchrieh och el-Sedd. Medel 
i form av pengar finns i al-Matn distriktets samtliga kommuner, men kunskapen 
som är viktigast finns inte. Även om vi skulle haft kunskapen hade det varit svårt att 
få igenom någon plan. Detta då syftet med en decentraliseringen formas till att  
skapa tillfälle för personliga vinningar genom att anta olika projekt, anlita företag 
som fakturerar kommunen på en summa som är mycket högre än vad projektet 
egentligen kostat. Mellanskillnaden hamnar därefter i kommunpolitikernas fickor 
som de sedan kommer att vara tvungna att dela med politikerna som godkände 
deras plan inom de olika ministerierna.” (NQ) 

Vidare fanns det en tydlig förvirring bland samtliga respondenter gällande vad en decentralisering 

skulle innebära.  

”I min åsikt ska det vara decentraliserat avfallssystem vilket har varit min 
sakfråga från början, varje kommun ska vara ansvarig för sitt eget avfall. 
När jag började att jobba med avfall och strävade efter detta tyckte 
representanter från kommuner och staten att jag var galen.” (NQ) 

Det var i planen tvetydigt om vilken nivå i flernivåsystemet som skulle hantera avfallssystemet samt 

på vilket sätt. Detta gällde inte endast planen utan även den information som nått distrikten och 

kommunerna ansågs också vara tvetydig. 
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”Den fråga få ställer idag är om decentraliseringen gäller kommuner, regioner, 
distrikt eller kanske till och med kommunsamarbeten. Kommunerna är bundna 
ekonomiskt till IMF och geografiskt då de inte har utrymme för deponier. Det 
finns inte heller normer för hur decentraliseringen ska fungera. På vilken nivå 
ska en decentralisering implementeras? Det har inte satts några geografiska 
gränser för decentraliseringen. Kommunerna är lämnade till att lösa ett 
problem de inte kan lösa och de får inte någon som helst hjälp i det.” (NK) 

Just nu betalar samtliga kommuner i al-Matn distriktet fortfarande Sukleen som i sin tur inte sköter 

sitt arbete på ett korrekt sätt och heller inte betalar ut löner till sina anställda, något som i sin tur 

resulterat i en strejk som tidigare nämnts. Detsamma gäller avfallet som finns kvar på gatorna efter 

att kontraktet med Sukleen gick ut sommaren 2015, vilket lett till informella deponier har uppstått 

(NM). Detta kan man se på bilderna nedan. Detta är en av många platser i Jdeydeh, Bouchrieh och 

el-Sedd som har blivit en informell deponi under avfallskrisen och där invånare har valt att slänga 

sitt avfall i brist på andra alternativ. Det är en plats intill motorvägen i el-Sedds kommun. Avfallet 

blir då återigen kvar på Jdeydeh, Bouchrieh och el-Sedds gator vilket inte endast medfört en 

bristande tillit för statliga instanser men även påverkat folkhälsan.  

”Jag är lärare i grunden, förra vintern hade vi en frånvaro på 50% under 
hela terminen. Detta då brister i kontrollen av det som händer gällande 
organiseringen av avfallshanteringen. Vi försöker belysa för folket att den 
plan som upprättats pekar på ännu en nödlösning som kommer att vara i 
bruk längre än lovat, precis som deponin i Naameh och kontraktet med 
Sukleen. Det kommer att leda till att vi återigen hamnar i en avfallskris, men 
då kommer det vara en avfallskris som egentligen bara fortsatt. Vi vet att den 
här planen inte implementeras, vi har även filmat sättet staten arbetar på 
och de stämmer inte överens med att det ska vara hållbart även ifall det är 
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kortsiktigt. Det finns inte heller tillräcklig infrastruktur för att genomföra 
planen. Även den tillfälliga planen fallerar då Sukleen strejkar var och 
varannan dag och Burj Hammoud deponi stängs ner på grund av protester, 
något som återigen resulterade i att gatorna fyllts med sopor.” (NY) 

Respondenterna hade skilda åsikter om Chehayeb planen och vad som ansågs vara bra respektive 

mindre bra med den. Majoriteten av respondenterna var dock överens om att den kortsiktiga planen 

är ohållbar samt okontrollerad och att den långvariga inte kommer implementeras efter den. 

Granskning, transparens och möjligheten för ansvarsutkrävande är dessutom frånvarande i hela 

processen vilket också påverkar processens utfall. 

”Vi följde upp upphandlingarna för Burj Hammoud och Costa Brava 
deponierna samt för Jihad al arab som skett i enlighet med Chehayeb 
planen, men som inte skötts på ett korrekt sätt. Det finns en del av planen 
som är bra förutsatt att den implementeras och det är den långsiktiga, men 
den kortsiktiga är katastrofal (…) Det är inte längre en teknisk fråga utan 
det är en politisk. Det är dags att få inflytande i policyskapandet och ett 
nytänk krävs för det. Chehayeb planen är fortfarande under uppbyggnad, 
den förändras hela tiden, vi försöker påverka och ge påtryckningar under 
processens gång, men det är svårt att säga hur mycket av det vi gör som når 
fram. Men bara det att planen ständigt förändras och att den inte är huggen 
i sten är bra.” (NY) 

Lagarna i Libanon är enligt kommunpolitikerna utformade på ett sätt som de tror skulle vara 

tillräckliga för att kommuner ska få stöd i organiseringen av avfallshanteringen på lokal nivå. Detta 

dels genom den tudelade förvaltningen och olika lagar om ansvarsutkrävande och sist men inte 

minst lagen om att staten ska tillgodose kommunernas deponier. Detta med förutsättning att 

lagstiftningen följs. I praktiken har inte en enda av dessa lagar varit en utgångspunkt i arbetet 

(NK1). Staten har inte arbetat mot att tillgodose kommuner med deponier och när kommunerna väl 

kommer med förslag på ett område där de äger marken där det kan vara möjligt att bygga 

återvinningscentraler och deponier måste dessa presenteras för civilministeriet som avslår ansökan 

med anledningar som kommunpolitiker anser vara påhittade (NK&NK1).  

Flertalet politiker på regional och kommunalnivå har vid flera tillfällen försökt få igenom förslag 

för organiseringen av avfallskrisen på lokal nivå, dock utan framgång. Det råder ett samtycke om att 

målet för staten är att behålla Sukleen och undvika decentralisering i kommunerna Jdeydeh, 
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Bouchrieh och el-Sedd. Det råder även en viss rädsla för att som kommunpresident eller 

lokalpolitiker offentligt stödja en viss organiseringsplan eller process. Orsaken för detta är att 

invånarna i kommunen inte vill att avfallshanteringen ska ske nära dem vilket innebär att om 

kommunpresidenten och lokal politiker stöttar en plan som placerar deponin nära invånarna 

kommer det att resultera i att hen förlora röster i nästa kommunval (NK1). Den andra orsaken är för 

att kommunordförande har en koppling till partipolitiker på statlig nivå vilket innebär att det som 

ligger i deras partis intresse oftast är det som tas hänsyn till (NK&NQ). 

En gemensam uppfattning för samtliga respondenter i frågan om Chehayeb planen och den formella 

organiseringen av avfallskrisen är att den överlag inte fungerar i praktiken, vilket även gäller i 

kommunerna el-Sedd, Bouchrieh och Jdeydeh. Det råder även konsensus om att den kortsiktiga 

planen kommer att stå fast och att en mer långsiktig lösning inte kommer att implementeras på 

bevåg av nationell politik, vilket i sin tur gör det osannolikt att det kommer att hända på regionalt 

eller kommunalt bevåg. Detta mot bakgrund av att flernivåsystemet är beroende av den statliga 

nivån och därmed handlingsförlamas på grund av avsaknaden av självstyre, kunskap samt i vissa 

fall finanser.  

5. 2 En Politisk Lucka   

”Det som har hänt under avsaknaden för systemet som fanns är att avfallet 
plockats upp. Men det har bara förflyttas från gatorna till någon 
slumpmässigt vald plats som är utom synhåll. Detta leder till kaotisk 
tillfälligt konstruerad lösning under kris i brist på annat. Avfallsfrågan är 
därför oerhört instabil i dagsläget.” (NA) 

Ett fungerande avfallssystem är inte den enda kritiska tjänst som inte fungerar i kommunerna el-

Sedd, Bouchrieh och Jdeydeh utan kommunerna drabbas av elavbrott 12 timmar om dagen och har 

endast tillgång till vatten från kommunen varannan dag. Det som har uppstått i avsaknaden av dessa 

tjänster är att befolkningen hittat egna lösningar på dessa problem (NQ). Detta är något som har 

normaliserats i kommunerna och skräcken för att avfallssystemet går mot samma öde är levande 

(NK). 

”Vi har ingen el, inget vatten och infrastrukturen är generellt bedrövlig och 
trots detta väljer vi om de politiker som drivit oss till den situationen vi 
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befinner oss i idag. Sedan inbördeskriget på 70-talet har folket behövt hitta 
egna lösningar gällande allt från vatten till el och nu även avfallshantering. 
Dessa lösningar har dock aldrig formaliserats då det inte finns ett samarbete 
mellan nationell, lokal och gräsrotsnivå, inte heller finns det en vilja att 
sammankoppla det formella med det informella. Politikerna i landet är 
medvetna om alla informella lösningar som uppstått och även de informella 
aktörerna som finns, lösningar som fungerar i praktiken. Detta är lösningar 
som behöver utvecklas för att bli mer hållbara, men politikerna vägrar att 
samarbeta.” (NQ) 

Distriktet al-Matns ordförande berättar vidare om hur oreglerade deponier har uppstått under krisen, 

deponier som staten ignorerar. Hen menade att detta är typiska situationer politikerna behöver lösa 

eller i alla fall erkänna. Vidare berättar hen att det finns ett praktexempel på detta i al-Matns 

kommun som man kan dra paralleller till. Det finns en välkänd plats som heter al-Dawra där bussar 

avgår till olika destinationer i landet. Idag föreligger ett välfungerande informellt system som går ut 

på att en kioskägare i området reglerar avgångstiderna för bussarna för att undvika kaos. De har 

även själva markerat ut platser för bussarna att på stanna för att underlätta på- och avstigningen. 

Ordförande för distriktet såg detta som ett tillfälle att formalisera det befintliga systemet genom att 

införa tidtabeller och busshållplatser för att organisera systemet ytterligare. Detta var dock inte en 

idé som uppskattades av nationella politiker och kom aldrig att genomföras. Vidare berättar hen att 

det finns en majoritet som aktivt försöker jobba emot förändringar vare sig de är bra eller dåliga 

(NQ). 

Andra kommunpolitiker och främst kommunpresidenten uttryckte tydligt att hen inte förstod syftet 

med en förändring i avfallshanteringen och inte heller med att inkludera organisationer, rörelser 

eller infromella aktörer i arbetet.   

”…jag förstår inte varför alla såg folkets motstånd mot systemet vi hade som 
något positiv. Inte heller har jag förståelse för när man protesterar för att 
stänga ner först deponin i Naameh och sedan Burj Hammoud. Problemet 
med dessa rörelser som uppstått är att det skapade kaos utan att komma 
fram med en alternativ lösning. Dessutom fungerar deponierna i både 
Naameh och Burj Hammoud, jag tycker att vi ska hålla oss till den planen 
som finns idag. En centralisering, Sukleen fungerade uppenbarligen bra och 
vad spelar det för roll om vi går över kapaciteten på deponierna? Vi har 
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möjligheten att dumpa vårt avfall i havet också. Fiskarna kommer inte dö av 
det och inte heller påverkar det folkhälsan som alla vill påstå.” (NP) 

Det framgick tydligt i intervjuerna att det råder en viss problematik kring samarbetet mellan olika 

nivåer och aktörer i landet. En av respondenterna menar att politiker på alla nivåer inte lyckats 

fånga upp hur olika organiserinsprocesser utvecklas i praktiken samt att de endast följer den 

formella politiska strukturen vilket är problemet. Det behövs ett kommunalt samarbete mellan vissa 

kommuner då det finns kommuner som är för små för att organisera ett eget avfallssystem och andra 

som är så stora att de behöver en deponi för sig själva. Jdeydeh exempelvis producerar 1200 ton 

avfall dagligen och skulle kunna organisera ett eget avfallshanteringssystem och ha en egen deponi 

(NM). Al-Matn distriktet försökte samordna ett kommunsamarbete som inte fungerade då problemet 

var att politikern Michel Morr kom upp med en plan som inte godkändes och samarbetet splittrades. 

Nu väntar man på en ny plan från Morr då det utan hans godkännande inte kommer att hända något 

i distriktet. På grund av hans starka politiska fäste i distriktet måste han vara inblandad i alla beslut. 

Enligt en representant från Arcenciel går det inte att genomföra något projekt i någon kommun utan 

politikernas stöd i de berörda kommunerna (NA).  

Sammanfattningsvis har inget förändrats från krisen förutom att Sukleen, som åter har fått ansvaret 

för kommunernas avfallshantering, är ovilliga att ta upp det avfall som finns i de oreglerade 

deponier som uppstått under avsaknaden av avfallshanteringen. Trots att det uppstått ett flertal 

informella processer har inga förändringar skett i planeringen eller policyskapandet (NK).  

5.3 Handlingar  

Deponin i Burj Hammoud som är avsedd för bland annat el-Sedd, Bouchrieh och Jdeydeh 

överstiger redan idag den avsedda dagliga kapaciteten. Deponin sträcker sig mellan kommunerna 

Burj Hammoud och Jdeydeh. Deponin beräknades ha en kapacitet på 800 ton dagligen, men det 

slängs idag 1400 ton per dag. Detta har resulterat i att den del som sträcker sig över Jdeydeh 

kommun redan uppnått full kapacitet. Den andra delen som sträcker sig över Burj Hammoud består 

av något som har kommit att kallas "avfallsberget". Detta är resultatet av det avfall som slängts på 

deponin och inte hanterats på ett korrekt sätt när deponin tidigare var öppen för bruk på 90-talet. 

Problemet idag är att "avfallsberget" är ett hinder för att använda deponin som det är utsatt i 
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Chehayeb planen samt att man inte vet hur man ska skära ner det på ett sätt som minimerar 

utsläppet av toxiner som bildats över åren (NM).   

"Det har inte ens gått ett år sedan Chehayeb planen introducerades och vi 
har redan överstigit den kapacitet för den del av planen som 
implementeras." (NY) 

Detta pekar på att den kortsiktiga planen som nu är aktuell för kommunerna redan i startskedet inte 

är lämplig för att skapa förutsättningar för ett korrekt sätt att organisera avfallshanteringen. Detta 

har skapat en lucka för organisationer som You Stink att agera och försöka påverka policyskapandet 

(NY). Det som framgått är att olika handlingar har gett olika aktörer en viss roll i 

organiseringsprocessen. Rörelsen You stink, företaget Cedarenviromental och organistationen 

Arcenciel strävar efter samma mål, men med olika metoder i den luckan som uppstått på grund av 

avsaknaden för en kritisk infrastruktur.  

Det har även tagits intiativ av privata företag i Libanon, varav ett som är 

Libanons största bryggeri, Almaza som har ställt ut återvinningsstationer 

runtom i kommunerna för glasflaskor. På dessa stationer står det på arabiska att 

det är ett intiativ för att Beirut ska förbli ”almaz” vilket betyder diamant.  

     

     

      

Vidare har även Sukleen placerat ut återvinningsstationer för plast, metall, 

papper och wellpapp. Detta syns på bilden nedan. Det som även syns på bilden är att invånarna inte 

har använt dessa utan valt att slänga sitt avfall vid sidan av. 
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Cedarenviromental är ett företag som säljer en tjänst till olika kommuner. Denna tjänst går ut på att 

Cedarenvirometal med hjälp av banklån kommer att öppna återvinningscentraler för olika 

kommuner. Ansvaret för upphämtningen av avfall ligger hos kommunerna som sedan lämnar av 

avfallet till en av de återvinningscentraler som öppnas på deras mark. Med detta lämnar de även 

över ansvaret för att avfallet behandlas. Dock behöver denna plan ett godkännande från statliga 

institutioner och trots att flertalet kommuner ser detta som en godtagbar lösning och är villiga att 

engagera sig har förslaget mött avstånd från statliga institutioner.  

"Vi måste få ett godkännande från staten, men de är fega, de vill inte ta 
ansvar för att godkänna något. Det finns hörsägen om att de inte godkänner 
planer för att de har sin egen agenda vilket är att behålla Sukleen och 
bevara det centraliserade systemet." (NC)  

Vidare berättar VD:n för Cedarenviromental att hen spenderade hela dagen innan vår intervju på en 

polisstation.  

"Jag spenderade hela morgonen hos polisen igår. Jag blev ifrågasatt för 
mina aktiviteter, för att jag tydligen är en förorenare då de anser att jag inte 
har tillstånd för att forska om utveckling av avfallshanteringsprocesser. Vi 
behöver enligt lag inte ha tillstånd för att forska om återvinning och 
utvecklingen av denna, så jag gick till industriministeriet och sa att jag 
behövde det här tillståndet varpå de berättade för mig att man inte kan få ett 
sådant. Så jag gick till miljöministeriet och de sa att de inte är en 
licenserande instans. De vill att jag ska sluta forska men jag kommer inte 
sluta. Det är försent för dem att stoppa oss nu då det finns kommuner som 
vill samarbeta med oss. Detta har lett till att vi hamnat i konflikt med 
miljöministeriet men de kan inte stoppa oss längre." (NC) 

You Stink hade i sin start varit en opartisk och icke politisk gräsrotsrörelse, vilket enligt dem själva 

varit nyckeln till deras framgång. De har under kristiden utvecklats till en rörelse som strävar efter 

förändring och ställer krav på att det ska finnas ett ansvarsutkrävande i organiseringsprocessen. 

Transparens är även något de strävar efter då det framkommit att Chehayeb planen anses vara 

tvetydig samt att delar av den som implementeras inte är hållbara, såsom deponin i Burj Hammoud 

(NY). När det talades om en export av avfallet under hösten 2016 avslöjade You Stink att planen 

egentligen var att lasta avfallet som fanns på gatorna och dumpa det i havet. Genom att avslöja detta 

lyckades de också att sätta stopp för det (NA).   
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"Vi vill vara de som påpekar felen, vi strävar helt enkelt efter att agera som 
någon form av kontrollinstans. Vi förespråkar nya partier för att påverka 
policyskapandet. Just nu är vi fortfarande en rörelse som försöker peka ut 
vad som är fel som till exempel Chehayeb planen som inte implementeras på 
ett korrekt sätt. Nu är det ett presidentval som pågår och vi hoppas på att 
parlamentet kan utnämna en president, det vi försöker göra är att 
tillsammans med andra rörelser få insyn i parlamentet och i 
policyskapandet. Vi har använt gatorna som ett verktyg för att få 
uppmärksamhet, men nu vill vi påverka policyskapandet och vi tror att ett 
samarbete med andra rörelser är nyckeln för att uppnå detta. Det vi uppnått 
än så länge är att vi har öppnat upp vägen för att utmana det nuvarande 
systemet, vi har brutit normen som har funnits i över 20 år." (NY) 

Samtidigt som detta arbetet pågått har rörelsen mött ett motstånd från statlig nivå i form av försök 

att diskreditera rörelsen. You Stink har även mött motstånd av andra organisationer och rörelser när 

de försökt samarbeta med dessa då de försöker att vara opartiska och andra organisationer har haft 

tydliga anknytningar till en viss partipolitik. Dock har detta inte stoppat rörelsens framgångar eller 

arbete. 

"Problemet med samarbetet med olika organisationer är att det blir svårt att 
komma överens om ett lämpligt tillvägagångssätt. Vi blev därför tvungna att 
handla innan vi egentligen blev en organisation eller rörelse för att sedan 
samarbeta med andra aktörer. Under förhandlingen för Chehayeb planen 
hade vi några medlemmar som var närvarande, men vi fick inte fram vår 
åsikt. Bara att vi fått delta i förhandlingarna är en framgång då vi inte vill 
ge staten en lösning, vi vill att staten ska ge oss en lösning. Det är de 
skyldiga oss." (NY) 

Arcenciel å andra sidan försöker och har under en lång tid försökt att skapa en medvetenhet för 

människor om att avfallshanteringen inte sker på ett korrekt sätt. Responsen de fick innan krisen 

bröt ut var att de blev sedda som galningar då ingen uppfattade vad de menade med problematiken 

gällande den rådande avfallshanteringen. Efter krisen har de fått en roll som problemlösare. De 

jobbar idag på tre punkter implementeringen av decentralisering, uppdelningen av avfallssystemet 

så att det inte är endast en aktör som hanterar hela kedjan för att skapa konkurrens på marknaden 

och därmed få ner priserna och sedan att skapa en medvetenhet nationellt om vad en 
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decentralisering innebär. I samband med detta har de skapat ett samarbete med olika politiska 

partier.  
"Vi jobbar även med politiska partier för att de ska ge klara direktiv till 
kommuner om hur deras avfallssystem har fungerat och vad som krävs för 
att bygga upp det på lokal nivå. Planen måste bli mer tydlig och därför 
jobbar vi tillsammans med politiker på nationell nivå för att skapa en klarhet 
i policyprocessen för att underlätta organiseringsprocessen på lokal 
nivå." (NA) 

Arcanciel har begränsade befogenheter då de är en rådgivande organisation, men har trots detta  i 

samarbete med miljöministeriet hittat olika lösningar för kommuner och vägledning i 

organiseringsarbetet. Detta med förutsättningen att viljan, mark och finansiering finns hos 

kommunen i fråga. Det framkom att detta inte alltid varit fallet och speciellt inte i el-Sedd, Jdeydeh 

och Bouchrieh (NQ).  

Sammantaget finns det olika vägar till samma mål. Informella enskilda aktörer har också haft en del 

i denna lucka som uppstått. Dessa är dock inte uppskattade och har inte heller tilldelats någon större 

betydelse i processen enligt flera respondenter. Därför har en viktig del av mitt empiriska material 

har varit observationerna jag gjorde på plats i al-Matn distriktet i kommunerna Jdeydeh, Bouchrieh 

och el-Sedd. Gemensamt för samtliga kommuner var att olika aktörer har, i skuggan av staten och 

kommuners misslyckande i att implementera politiken i praktiken för att hitta en lösning på 

avfallskrisen, försökt att hitta andra lösningar på eget håll (NA). Flera informella system har införts, 

några mer hållbara än andra. Det har uppstått flera sopupphämtningsalternativ. Det första är att 

oftast yngre killar dagligen knackar på människors hem för att plocka upp deras hushållsavfall för 

en avgift på 6 USD.  

Avfallet på gatorna har ännu inte plockats upp från sommaren 2015 trots att Sukleen har börjat 

operera i de områden krisen drabbade. Resultatet av detta blev att människor börjat plocka upp 

material ur avfallet som finns på gatorna, kartong, plast eller aluminium som de sedan säljer vidare 

till företag som återanvänder materielet. Jag fick möjligheten att tala med två män som samlade på 

sig dessa material i Jedeyde och Bouchriehs kommuner. De berättade syftet med det de gör, jag såg 

dock att de inte plockade upp plast i lika stor utsträckning som andra material och det berodde på att 

det i regionen Mont Lebanon endast finns ett företag som kan återvinna plast och att de endast har 
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en liten kapacitet att göra det. De tar oftast inte emot den plast man kommer in med. Detta trots att 

de berättade att det finns mer plast än något annat material bland avfallet.  

"Det finns en grupp  som plockar upp kartong, aluminium och PET flaskor 
som de sedan säljer vidare. Denna informalitet finns oftast endast i 
storstäder där staden inte kan hantera det flöde av avfall som finns." (NC) 

Då jag under tiden bodde i kommunen el-Sedd fick jag möjligheten att ställa några frågor till en av 

de killar som har gjort sopupphämtning från bostäder till sitt yrke. Det jag fick lära mig var att han 

var av syriskt ursprung något han berättar är en gemensam faktor för samtliga som jobbar i 

kommunen, han berättade även att han var 13 år gammal och gjorde detta för att hjälpa till med 

försörjningen hemma. Vidare berättade han att han plockar upp hushållsavfall som utan undantag är 

osorterade och att invånarna i kommunen inte bryr sig vart avfallet tar vägen så länge de inte 

behöver bära ansvaret. Detta fick  jag även bekräftat i konversationer jag fick möjlighet att ha med 

ett flertal av kommunens invånare. Han tillfrågades även vad han gör av detta avfall varpå han 

svarade att han dumpar det i grannkommunerna, han vägledde mig även till två av de platser han 

och några av hans vänner använder för att dumpa avfallet.  

Efter denna observation valde jag att följa upp dessa två platser som båda var belägna i Jdeydehs 

kommun. Den ena platsen var på en bilväg i ett bostadsområde där Sukleen placerat två containrar 

för områdets invånare att slänga sitt hushållsavfall. Dessa containrar var överfulla ändå var det 

människor som slängde soporna intill dem, vilket illustreras på bild 6 nedan. Det man även kan se 

på bilden är att det intill dessa finns en skylt uppsatt av kommunen där det står ”förbjudet att slänga 

avfall”. På bild nummer två kan man se den andra platsen jag vägleddes till, detta har tidigare varit 

en bilväg som idag blockeras helt av avfall och som nu även är nedgrävda i jord.  

Trots att några respondenter uttryckte denna informalitets värde i organiseringsprocessen framkom 

det att fem av åtta respondenter inte gjorde det. En typ av argument var att dessa handlingar inte har 

något värde då den grupp som plockar upp olika material från gatorna inte kommer vara användbara 

i organiseringsprocessen.  
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"Dessa personer kommer från en lägre samhällsklass vilket innebär att 
ingen aktör kommer att ge dem jobb eller pengar för det de gör. Dessa är 
riktigt fattiga människor som inte har något annat alternativ i livet. Dessa 
personer tar endast det de behöver och lämnar allt annat på gatorna. Jag 
tror att avfallshanteringen förlorar sin effektivitet om man tar det informella 
in i det formella, jag tycker att man bör använda kunskapen de har och få in 
den i den formella planen om man kan, men inte mer än så. " (NC)  

En annan typ av argument var att denna informalitet som uppstått är något av vikt för en 

framgångsrik organiseringsprocess.  

"Projektet som kommunerna implementerar oavsett utformning bör ha en 
roll för informella aktörer. Företag som kommuner anställer kan ha svårt för 
att orientera sig på ett effektivt sätt i kommunen, något som dessa grupper 
redan kan. De finns även personer som går från dörr till dörr för att 
kollektera avfall vilket också kan få en effektiv roll som ansvarsutkrävare då 
de kan utpeka vilka hem som sorterar fel och då återgå till dem och 
informera dem om hur de ska sortera rätt." (NA) 

Sammantaget finns det olika viljor och olika sätt att organisera avfallshanteringen enligt de 

intervjuer som utfördes. Något samtliga respondenter var överens om var att det uppstått en lucka 

som de försöker fylla på bästa möjliga sätt. Respondenterna var även överens om att Chehayeb 

planen inte är tillräcklig för att organisera avfallshanteringen på ett, enligt dem, korruptionsfritt och 

hållbart sätt.  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6. Analys 

6.1 Block 1 – formella handlingar  

Tabell 3: Block 1   

Den nationella politiken har tydligt genomsyrats av en centraliserad styrning i avfallsfrågan genom 

åren, något som även påverkat avfallshanteringen idag. Handlingsplanen som presenterats och nu 

implementeras i Jdeydeh, el-Sedd och Bouchrieh är på kort sikt en ny variant av den lösning som 

tidigare funnits, skillnaden nu är att istället för deponin i Naameh är deponin i Burj Hammoud 

återigen öppnad. Nationell politik har även påvisat att en privatisering av avfallshanteringen är att 

föredra, en värdering som har spridit sig till den lokala politiken. Detta är något som Fahmi och 

Sutton (2013) beskriver som olika nivåers behov och preferenser gällande avfallshantering (Fahmi 

& Sutton, 2013:168). Den nationella och lokala nivån behöver och strävar efter att stabilisera den 

avfallskris som uppstått så snabbt som möjligt för att inte förlora legitimitet och skapa en större 

politisk lucka än den som redan uppstått på grund av avsaknaden av kritisk infrastruktur som de ska 

tillgodose invånarna med (Leonard, 2013:105). Det är idag den kortsiktiga delen av Chehayeb 

planen som implementeras som innebär en privatiserad och centraliserad avfallshantering. Under 

70-talet implementerades en liknande plan som också var ämnad att vara kortsiktig och också 

betraktades som en nödlösning, men varade istället i 20 år. Det var en plan som liknade Chehayeb 
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politik
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• Fortsatt centralisering
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• Stabilisera 
avfallshanteringen  

• Kontrollera 
organiseringsprocessen 

• På långsikt 
decentralisera 
avfallshanteringen 

• Öppnat deponi i Burj 
Hammoud

• Fortsatt kontrakt med 
Sukleen

• Handlingsplan till 
kommuner

• Styr genom statliga 
institutioner

• Burj Hammoud 
deponin har nått full 
kapacitet

• Flertalet strejker av 
Sukleen 

• Komplex och 
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decentraliseringsproc
ess

Lokal 
politik

• Implementera 
Chehayeb planen

• Organisera 
avfallshantering på 
kommunal nivå

• Stabilisera 
avfallshanteringen 

• Decentralisera och 
effektivisera 

• Implementering av 
Chehayeb planen

• Kommunsamarbeten 
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presenterad för 
inrikesministeriet 

• Misslyckad 
organisering

• Splittrat 
kommunsamarbete 

• Rädsla bland 
kommunpolitiker att 
leda en 
organiseringsprocess



planen till utformning både gällande centraliseringen, tidsramen och privatiseringen, något som 

resulterade i att den lokala nivåns intresse hamnat i skymundan. Det var även den ovannämnda före 

detta nationella handlingsplanen bestående av nödlösningen i Naameh och upphandlingen av 

Sukleen som lett till den avfallskris Libanon befinner sig idag. De faktorer som lett till avfallskrisen 

är även några av de som låg bakom avfallskrisen i östra Cairo i Fahmi och Suttons (2013) studie.   

Den långsiktiga delen av Chehayeb planen som inom fyra år ska implementeras ses som slutmålet 

för planen. Lagarna i Libanon är utformade på ett sådant sätt som tillåter en decentralisering av 

avfallshanteringen. Trots det upplevs den nationella politiken ha förts på ett sätt som fortfarande gör 

att kommunerna är beroende av staten samt för att  begränsa självstyret. På kommunalnivå finns 

uppfattningen om att staten inte vill genomföra en decentralisering, något som varit tydligt i både 

handlingsplanens utformning samt implementering. Detta då kommunpolitiker berättat att staten 

använder institutioner som medel för att avslå handlingsplaner som syftar till decentralisering, för 

anledningar som inte anses legitima just för att hindra decentraliseringsprocessen. Låt oss trots detta 

anta att den långsiktiga planen kommer att implementeras inom fyra år. Att staten och den lokala 

nivån befinner sig i processen att implementera ett beslut för ett samhälle kan liknas vid den typ av 

governance Guy och Jon (2005) nämner (Guy & Jon, 2005:134).  

För att uppnå förändring enligt handlingsnätsteorin ligger fokus på dynamiken av organisering för 

att konkretisera mål och uppnå förändring (Czarniawska, 2010:420). På ytan kan det verka som att 

samtliga faktorer uppnås genom den långsiktiga planen, men huruvida målet uppnås är frågan. 

Agerande och samverkan krävs för att dynamiken av organisering ska fungera. Den lokala 

politikens handlingar och samverkan med den nationella politiken talar dock emot att agerande och 

samverkan används som byggstenar i arbetet då det är ett "top-down" system som råder. Detta tyder 

på att det inte skapas nya kontakter för ett kollektivt agerande och därmed försvårar stabiliseringen, 

nytänkandet och konkretiseringen av målet - en decentraliserad avfallshantering (Leonard, 

2013:105).  

I policyskapandet under kris är det viktigt för institutioner att ha legitimitet, något som är svårt vid 

infrastrukturell kollaps. När systemet slutar fungera ifrågasätter människor både inom och utanför 

organisationer de grundläggande faktorerna för organisering och det blir även svårt för 

organisationer att ge mening till det de gör i relation till organisationer i verkligheten (Sims, 

2010:45f). De komplexa policyprocesser och faktumet att det finns ett flertal involverade statliga 
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institutioner i planerings- och implementeringsarbetet av Chehayeb planens långsiktiga mål har 

minskat statens legitimitet och därmed dess centrala roll i arbetet (Rhodes, 1996:652). Detta har i 

sin tur resulterat i en möjlighet för den lokala politiken att få en central roll. Kommunerna i al-Matn 

försökte i skuggan av detta skapa ett kommunsamarbete för att skapa sin egen policyprocess i 

arbetet mot decentralisering och uppbyggnad av kritisk infrastruktur. Dock uppstår det problem när 

den lokala nivån blir beroende av den nationella nivån i flera avseenden genom de styrmedel staten 

använder för att uppnå önskade resultat. Vilket var fallet när kommunsamarbetet fallerade på grund 

av den lokala politikens beroende och hängivenhet till den nationella nivån.  

Det har på så sätt uppstått spänningar mellan nationell och lokal nivå i arbetet under avsaknaden av 

kritisk infrastruktur. Detta då staten försöker tvinga fram ett regelverk som inte verkar fungera i 

praktiken. Det har även skapat ett behov för politiker på lokal nivå att sträva efter ett "bottom-up" 

styre. Åsikterna skiljer sig dock åt i kommunerna och då kommunpresidenten är en av de som 

förespråkar en fortsatt centralisering samt ett "top-down" beslutsfattande blir det svårt för den 

lokala nivån att driva denna fråga som samlad grupp. Att kommunpresidenten tillsammans med 

staten försöker att tvinga fram samma regelverk på grund av att hen har en stark anknytning till 

politiker på den nationella nivån (Leonard, 2013:105). Ett fenomen som genomsyrat Libanons 

politik i flera årtionden.  

Städer är sårbara i situationer där det råder infrastrukturell kollaps vilket det gör i kommunerna el-

Sedd, Bouchrieh och Jdeydeh idag. Det märks även när aktörer vars roll är att lösa krissituationer, i 

detta fall den lokal nivån, saknar resurser för att genomföra sitt arbete på ett effektivt sätt (Sims, 

2010:52).  Det framkommer även att kommunerna saknar resurser för att uppnå förändring. Enligt 

distriktsordförande finns det resurser i form av pengar, men den huvudsakliga bristen är kunskap 

och mark. För att hitta en ekologisk och ekonomisk hållbar lösning krävs kunskapen som brister på 

den lokala nivån vilket även försvårat den lokala nivåns politikers jobb att hitta mark för deponier 

eller återvinningscentraler. Det är då statens ansvar att koordinera arbetet som lösa nätverk inte kan 

göra på ett lika effektivt sätt är av vikt (Guy&Jon, 2005:134). Staten har genom att miljöministeriet 

tillsammans med den rådgivande organisationen Arcenciel arbetat fram en vägledning som stöd för 

kommunernas arbete mot en decentralisering och därmed försökt bidra till ökad kunskap. Problemet 

med att hitta mark är dock resultatet av att kunskapen brister hos befolkningen samt att de på grund 

av tidigare erfarenheter påverkats negativt av deponier som placerats nära deras hem och vill därför 

inte utsättas för samma problematik igen. Detta tyder på att staten tidigare misslyckats med en 
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fungerande infrastruktur då flödet för avfallshanteringen inte normaliserats eller heller dolts 

(Graham, 2010:3ff). 

6.2 Block 2 – informella handlingar  

Tabell 4: Block 2   

Under avsaknaden av kritisk infrastruktur är staten och den formella nivån inte ensamma aktörer, 

därför är det viktigt att beakta deras omgivning. Även här beror handlingar på de preferenser och 

behov samhället har i frågan om kritisk infrastruktur, vilket genomsyrar handlingar. Organisationer, 

företag och rörelser är den första gruppen presenterad i tabell 3, som främst är i behov av en 

fungerande avfallshantering och strävar i första hand för att bringa systemet till lokal nivå för att på 

så sätt influera policyskapandet. Effektivitet och ekonomisk vinst är värden som är mer 

eftersträvansvärda för företag än andra organisationer. Den andra gruppen som består av informella 

enskilda aktörer tillhör en lägre samhällsklass, i liknelse med ”Zabaleen” i Cairo (Fahmi & Sutton, 

2013:168). Denna grupp handlar utifrån det försörjningsbehov de har och agerar på en lokal nivå i 

informella miljöer där de besitter information som andra på nationell nivå inte har. Gruppen har 

även sett till att en källsortering och återvinning har påbörjats i kommunerna el-Sedd, Bouchrieh 

och Jdeydeh, något som tidigare inte fungerat när företaget Sukomi ensamma var ansvariga för det. 

De har heller inte haft chansen att på ett lika synligt sätt som nu få en roll i samhällsorganiseringen 

då det innan avfallskrisen bröt ut inte fanns avfall på gatorna på samma sätt som idag. Trots 

skillnaden i behov och preferenser finns det en gemensam nämnare för dessa grupper som är att de i 

avsaknaden av en kritisk infrastruktur utnyttjat den lucka som uppstått för att handla på eget bevåg.  
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Den första gruppens handlingar har varit mer uppmärksammade i media än den andra. I synnerhet 

You Stink som haft en central roll i protester mot det rådande systemet och även de handlingar som 

utförts av formella instanser. Detta gör att det skapas en distinktion mellan dessa grupper då det i 

intervjuerna framkommer att de informella enskilda aktörerna inte är lika uppskattade i arbetet som 

organisationer är och andra tros sig inte behöva den kunskap de besitter och anser sig inte heller 

påverkas av deras hadnlingar. Båda dessa grupper handlar på olika plan men i samma kontext. Det 

är genom framgångsrika handlingar som gruppen organisationer i tabellen ovan blivit actants i vissa 

sammanhang; You Stink i media, Cedarenviromental i samarbete med kommuner, Arcenciel i 

samarbete med staten och kommuner. Denna framgång för grupperna i fråga betraktas som ett 

genombrytande i deras arbete, men det är även i detta sammanhang viktigt att belysa andra 

informella aktörers handlingar för att dessa inte ska förbli objekt för andra gruppers handlingar 

(Czariniawska, 1999:5f). Det arbetet som enskilda informella aktörer utför hamnar i skymundan på 

så sätt.  

Detta block faller under Leonards (2013) beskrivning av aktörer som utmanar statens syn på arbetet 

som utförs under avsaknaden av kritisk infrastruktur och har lett till att driva en ”bottom-up” 

lösning. Ett krav av gruppen organisationer är att få mer insyn och påverka policyprocessen. Det 

strävas sammantaget efter en hållbar lösning, ekonomisk effektivitet, decentralisering och möjlighet 

för ansvarsutkrävande. Detta ska uppnås genom att i skapandet av en avfallshanteringsstrategi, 

alltså under organiseringsprocessen (Leonard, 2013:105). Det informella blocket har aktivt jobbat 

autonomt i organiseringsprocessen då de är självorganiserade rörelser som på grund av sin 

autonoma karaktär underminerar reformer och blir således resistenta för centralstyrning. Detta har 

vart märkbart när exempelvis Cedarenviromental trots motstånd av statlig styrning fortsatt sin 

verksamhet (Rhodes, 1996:652).    

Trots att dessa grupper strävar efter samma mål vilket är en organisering av avfallskrisen finns det 

olika värderingar som skiljer dem åt. Arcenciel vill exempelvis ha en rådgivande roll för kommuner 

i decentraliseringen medan Cedarenviromental, ett vinstmaximerande företag strävar efter 

decentralisering för att införa en privat lösning på en marknad som öppnas upp för privata aktörer. 

Det krävs alltså en koordinering av dessa grupper förutsatt att de vill uppnå målet tillsammans trots 

delade värderingar. You Stink har sedan de startade som en rörelse försökt att samarbeta med andra 

organisationer eller rörelser utan resultat. Något som är speciellt för Libanon är den hängivenhet 

befolkningen har för politikerna, något som hindrar samarbeten då politikers vilja genomsyrar olika 
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organisationers arbete. Det var i detta läge som You Stink bestämde sig för att handla som individer 

och inte en formell organisation, då de insåg att en koordinering av olika grupper skulle ta för lång 

tid. Det var i detta fall ett beslut som baserades på att handlingar skulle leda till olika aktörer för att 

skapa ett handlingsnät och inte tvärtom (Czariniawska, 1999:11f).  

6.3 Block 1 och 2 – en samlad analys 

Tabell 5: Block 1 & 2 

Syftet med analysverktyget har varit att på ett strukturerat sätt utläsa vad som händer på olika plan 

men i samma kontext och på så sätt sortera data för att kunna besvara forskningsfrågan; varför 

uppstår det svårigheter med att skapa handlingsnät under avsaknaden av kritisk infrastruktur under 
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rådande avfallskris i Libanon? Enligt tidigare studier och teorier som legat till grund för denna 

analys har vikten av samverkan, inkludering och samordning varit faktorer av stor vikt. I Fahmi och 

Suttons (2013) studie om avfallsproblematiken där klyftan mellan det informella och det formella i 

organiseringsprocessen resulterade i en avfallskris. Detta är ett praktexempel på vikten av den 

nationella och lokala nivåns samspel i policyskapandet (Fahmi&Sutton, 2013:170ff). Det råder idag 

ett visst samspel mellan den nationella och lokala nivån, men främst mellan staten och kommunen i 

implementeringsprocessen men dock inte i policyskapandet rörande kommunerna Jdeydeh, 

Bouchrieh och el-Sedds avfallshantering. Det är dock den informella nivån som försummas i brist 

på öppenhet från staten. I ljuset av den genomsyrande korruptionen och brist på transparens och 

tillsyn har staten inte varit öppna för medborgarnas intressen. Inte heller har det skett ett 

ansvarsutkrävande av politiker gällande hur avfallsproblematiken uppstått. Politiker har med andra 

ord misslyckats och ständigt vägrat att arbeta gentemot en hållbar avfallshantering för landet eller 

för medborgarnas intresse. De värden som genomsyrar styrningen är alltså effektivitet och output 

snarare än legitimitet och demokrati och ett governance system som inte tillåter någon form av 

transparens, den typen av kontroll kommer aldrig vara hållbar i längden (Guy&Jon, 2005:134), 

vilket det inte heller varit i detta fall. 

Det är mot bakgrund av detta som olika informella lösningar för kritisk infrastruktur har 

konstruerats av befolkningen men aldrig formaliserats. Såsom el och vatten och nu avfallshantering. 

Distriktets ordförande ser informella lösningars framväxt som en möjlighet till att i policyprocessen 

beakta informaliteten för att underlätta översättningsprocessen från informalitet till formalitet utan 

att den informella nivån försummas (Fahmi&Sutton, 2013:170ff). Detta genomsyrar dock inte den 

nationella politiken och inte heller kommunpresidentens åsikter, två formella aktörer som har en 

central roll i policyskapandet. Ett exempel på detta är distriktsordförandes plan att formalisera den 

befintliga informella kollektivtrafiken men bemötte ett stort motstånd från politiker och kunde 

slutligen inte genomföra planen. Sådana förutsättningar förhindrar att handlingar kommer i kontakt 

med andra handlingar för att handlingsnät ska formas, dock stoppar det inte olika grupper att sträva 

efter sina mål och vilket också kan leda till att handlingsnät skapas (Zapata Campos & Zapata, 

2012:2).  

Det är intressant att betrakta innehållet i tabellen ovan som tyder på att de nationella och lokala 

grupperna hittills inte har lyckats uppnå många av sina mål som planerats och att det under studiens 

gång framkommit att det inte finns ett förtroende för dem att lyckas heller. Å andra sidan har 
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organisationer och informella enskilda aktörer lyckats skapa en väg för att uppnå sina mål och 

utnyttja den politiska lucka som uppstått och det faktum att de som självorganiserande nätverk inte 

påverkas av den makt den nationella politiken utövar på samma sätt som kommuner i fallet. Faktum 

är att de informella blocket är oberoende av staten på ett sätt kommunerna inte är (Rhodes, 

1996:652). Dels ingår kommunerna i ett flernivåsystem som gör att det är bundna till staten och dels 

är kommunpresidenter och andra kommunpolitiker bundna till partier eller politiker i parlamentet 

och blir på så sätt handlingsförlamade. Detaljstyret som genomsyrar det libanesiska systemet har 

resulterat i den klyftan som idag finns mellan de två blocken som är presenterade i ovan analys.  

Trots de framgångar gruppen organisationer haft finns det än idag spänningar mellan dessa och den 

formella nivån. Spänningarna uppstår i större utsträckning mellan stat och organisationer.  

Chehayeb planen som introducerades av staten har beskrivits som en plan för att tysta befolkningen 

och förtroendet för denna är lågt. Bekymrade samhällsaktörer har i likhet med Leonards (2013) 

studie utmanat statens syn på hur avfallshanteringen bör organiseras. Detta har även skapat ett 

behov för att förändra den centralisering som råder i Libanon och sträva efter ett ”bottom-up” styre 

(Leonard, 2013:105). Det är genom samhällskampanjer som olika handlingar har fått tillgång till 

politiken i viss utsträckning. Ett exempel på tillgång till politiken är dels Arcenciels samverkan med 

staten för att skapa stöd för kommuner, You Stinks möjlighet att vara med under 

planeringsprocessen av Chehayeb planen. Att detta har skett i viss utsträckning är att varken 

Arcenciel eller You Stink fått möjligheten att påverka policyprocessen trots deras närvaro.  

Då problem rörande avfallshantering kan väcka oro kring governance och därmed interaktionen 

mellan samhället och staten i frågor rörande den lokala politiken ifrågasätts det politiska beteendet. 

I och med att det politiska beteendet i detta avseende inte genomsyras av transparens då 

förhandlingar sker bakom stängda dörrar eller effektiv då det tog staten upp till 10 månader att 

komma upp med en handlingsplan anses detta inte heller vara positivt politiskt beteende. Inte heller 

har det politiska beteendet genomsyrats av hållbarhet eller ansvarsutkrävande. Något som skulle 

ändra detta politiska beteende är att samhällsgrupper som de som nämnts i denna studie och även 

enskilda informella aktörer som kan ha angelägenheter i frågan inkluderas i 

avfallshanteringsstrategi, infrastrukturella projekt och hållbarhets utvecklingen redan i förhandlings 

och konsultationsprocessen (Leonard, 2013:113f). I och med att detta inte varit fallet uppstår frågan 

om inkludering av olika samhällsaktörer faktiskt sker. Denna frågan är även relevant då det 
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sammantaget finns en gemensam uppfattning om att det råder status quo i praktiken gällande 

avfallskrisen i kommunerna Jdeydeh, el-Sedd och Bouchrieh i al-Matns disktrikt.    

Det har redan konstaterats att staten inte är ensam aktör, med det som i detta sammanhang kan vara 

mer komplext att utläsa vilken roll sociala aktörer har i processen för policyskapande. Det finns en 

tydlig distinktion mellan det civila samhället och staten, den formella och informella nivå 

presenterad i tabell 5, som kan resultera i ett upplösande av det civila samhällets roll i 

stadsplaneringen. För att undvika detta bör staten och kommuner anta utmaningen och möjliggöra 

samarbeten med det civila samhället (Rhodes, 1996:659). You Stink skulle exempelvis utan de 

framgångar de haft som exempelvis insyn i policyskapandet riskerat att upplösas enligt ovan 

resonemang. Detsamma gäller de informella enskilda aktörerna vars försörjning beror på utfallet av 

av avsaknaden av kritisk infrastruktur. Det går även att argumentera för att det finns ett ömsesidigt 

beroende i detta då staten inte innehar samma kunskap eller kontakter som dessa informella aktörer 

har. Kontakter som anses vara av stor vikt som beslutsfattande instanser förlorar i tider av kris 

(Sims, 2010:45f).  

Sammantaget har avsaknaden av kritisk infrastruktur belyst komplexiteten i avsaknaden av kritisk 

infrastruktur och vad det innebär (Sims, 2010:45f) i Libanon, något som tidigare tagits för givet till 

systemet övergick från att vara ohållbart till att sluta fungera. Då infrastruktur även kopplas 

samman till samhällsordningen har indikationer till förändring påvisats i detta fall. Det civila 

samhället har historiskt sett i Libanon inte gått samman på det sätt som de gjort under avfallskrisen, 

något som utvecklats till olika rörelser och organisationer, ett påbörjat handlingsnät på gräsrotsnivå. 

Det finns även olika grupper som vill få en specifik roll i organiseringsprocessen. You Stink strävar 

efter att vara en ansvarsutkrävande instans, Cedarenvirometal strävar efter att göra ekonomisk 

vinning på återvinningscentraler i kommuner och Arcenciel en strävar efter att vara en rådgivande 

instans. Enskilda aktörer har å andra sidan som tidigare andra preferenser som går att relatera till 

den samhällsklass de tillhör och det är att uppfylla sitt försörjningsbehov. Ett samarbete mellan de 

två blocken är viktigt för ett ansvarsutkrävande av politiken och ett sätt att inte exkludera folket från 

denna (Rhodes, 1996:659). Det är trots allt en samproduktion av administrationen och dess klienter 

som leder till outcome för administrativa handlingar. Det är dock svårt för staten att veta vilka 

aktörer och vilken kombination av resurser som skulle vara mest optimal och effektiv. Samtidigt är 

det viktigt att ha i åtanke att samhället har blivit mer komplext vilket stärker behovet av 

koordinering, något som institutioner är mer kapabla till än lösa nätverk (Guy&Jon, 2005:133f), 
�46



detta belystes även av You Stinks försök till koordinering med andra grupper och det misslyckade 

samarbetet kommuner emellan. 

6.4 Svårigheter i skapandet av handlingsnät 
 

Svårighet 1 finns mellan den långsiktiga planen, den kortsiktiga planen och implementeringen i 

kommunerna. Mellan den långsiktiga och kortsiktiga planen har det framkommit att det inte finns 

någon plan för hur en övergång ska ske och inte heller hur eller på vilken nivå avfallshanteringen 

ska decentraliseras. Detta har vidare försvårat implementeringsprocessen för kommunerna. Det har 

även framkommit att statliga institutioner försvårar arbetet för kommunerna mot en decentralisering 

genom att avvisa handlingsplaner kommuner presenterar för de statliga institutionerna som 

upprättats som en form av kontrollinstans inför arbetet mot en decentralisering av 

avfallshanteringen. Det finns dock en länk mellan Arcenciel och deras roll som rådgivare mellan 

den långsiktiga planen som inte markerats som en svårighet. Det är i det sammanhanget som 

Arcenciels roll har uppmärksammats och tagits in av både kommuner och stat för att främja arbetet 
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mot en decentraliserad avfallshantering, det har även kunnat förstärka deras roll i kommuners 

implementering av Chehayeb planen.  

  

Svårighet 2 som illustreras ovan visar den svårighet som finns för enskilda informella aktörer (EIA i 

figuren) och You Stink (YS i figuren) till implementeringen som sker i kommuner. Det har visat sig 

i ovan analys att dessa handlingar haft en svagare koppling till vad som händer i praktiken i 

kommunerna och att dessa handlingar inte har fått en anknytning i det pågående arbetet, detta oaktat 

implementeringen och arbetets omfattning i praktiken. Dock har det visat sig finnas mindre 

svårigheter mellan Arcenciel och implementeringsprocessen i kommunerna el-Sedd, Bouchrieh och 

Jdeydeh då distriktsordförande har berättat om deras befintliga roll som rådgivare och inblandning i 

arbetet mot en decentraliserad avfallshantering. Denna länk stärks ytterligare på grund av den 

handlingsplan som tillsammans med staten upprättats och finns tillgänglig som stöd för samtliga 

kommuner att använda. Mellan Cedarenviromental (Cedar i figuren) och implementeringen i 

kommuner finns det även en svårighet då de i kommunerna i fråga, el-Sedd, Bouchrieh och 

Jdeydeh, inte har ett samarbete eller planerar på att upprätta ett system baserat på de lösningar 

Cedarenviromental presenterar. Om denna studie hade avgränsats till andra kommuner finns 

möjligheten till en starkare koppling mellan Cedarenvirmontal och kommunerna då 

Cedarenviromental sålt deras plan gällande återvinningscentraler i andra fall till andra kommuner. 

Detta är dock inte fallet i frågan rörande el-Sedd, Jdeydeh och Bouchrieh.  

Svårighet 3 finns mellan samtliga informella grupper och den kortsiktiga planen och även mellan de 

informella handlingar, med undantag av Arcenciel och den långsiktiga planen. Gällande 

svårigheterna länkade till den kortsiktiga planen har dessa handlat om att det i avsaknaden av kritisk 

infrastruktur uppkommit en plan där handlingar utanför det offentliga spektrumet och i synnerhet 

utanför statens handlingar inte skapats utrymme för annat. Detta har även påvisat svårigheterna av 

den kortsiktiga planen som idag är i fokus. Svårigheterna mellan de tre handlingarna och den 

långsiktiga planen har visats sig i form av en begränsad samverkan dels i dess utformning och dels i 

implementeringen av denna. Handlingar har konstant mött motstånd när de berört den långsiktiga 

handlingsplanen både i planerings- och implementeringsstadiet. Det finns dock en länk mellan 

Arcenciel och den långsiktiga planen som inte markerats med en svårighet, detta då Arcenciel fått 

delta och kommunicera information om det arbete som krävs för stat och kommun.  
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Svårigheter 4 finns mellan de olika informella handlingarna men främst mellan informella enskilda 

aktörer och resterande grupper och handlingsplaner. Denna grupp har inte inkluderats och av det 

som framkommit i denna studie finns det inte heller indikationer på att deras handlingar är av värde 

under avsaknaden av kritisk infrastruktur under rådande avfallskris i Libanon för att kunna kopplas 

till andra handlingar och grupper. Detta på grund av denna grupps tillhörighet till en lägre 

samhällsklass med andra preferenser än andra grupper i samhället.  

I avsnittet där teorier presenteras framgår vikten av ett gränsöverskridande samarbete mellan olika 

nivåer i stadsplaneringen. Det krävs en koppling av handlingar till nätverk som i sin tur kräver 

översättningen av olika handlingar till andra handlingar. I ovan figur och där svårigheter i nätverket 

framgår, går det även att se handlingars beroende av människor och objekt. Som exempel är det 

olika handlingar och de som representerar handlingarna som spelar en viktig roll i sammanhanget. 

De enskilda informella aktörernas handlingar kan ses som en värdefull kompetens, men dessa har 

hamnat i skymundan på grund av deras låga status i samhället. Det är något som även märks av i 

länkarna till Cedarenviromental handlingars koppling till andra handlingar. Detta då det är ett 

vinstdrivande företag vars tjänster inte är lika uppskattade av offentliga institutioner, till skillnad 

från Arcenciels kostnadsfria rådgivning.  

Det är genom framgångsrika handlingar som en aktör blir en actant, ett tydligt exempel på detta är 

dels Arcenciel och dels You Stink. You Stink har genom sina handlingar fått ett stort genomslag i 

samhället och fått vara del av de förhandlingar som tagit plats, men i och med begränsningen av 

deras roll i förhandlingarna har länkarna mellan handlingarna markerats med en svaghet. Dock är 

det viktigt att beakta att det inte är den färdiga produkten som är av intresse utan vägen dit. Med 

andra ord är dessa svårigheter inte permanenta och trots att det innebär svårigheter för handlingsnät 

att skapas är det av vikt att ha i åtanke att fallet fortfarande är under pågående process.  

Det är enligt Czariniawska (1999) olika handlingar som leder till aktörer som i sin tur konstruerar 

handlingsnät. Första steget i processen illustreras kan i ovan figur då handlingarna kopplas till 

aktörer. Något som mynnat ut från den tabell där handlingar analyserats i tidigare avsnitt. Trots 

svårigheterna i länkar mellan handlingar har dessa lett oss till olika aktörer. Det är i nästa steg som 

sociala rörelser länkas samman genom ett handlingsnät som sedan kan översättas till 

utvecklingsprojekt samt policyskapande. Fallet i fråga är i startfasen för ett bildande av 
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handlingsnät då idéerna har kartlagts, men med en osäkerhet om vad de leder till. Det är 

kombinationen av detta, idéerna och deras resultat som utgör handlingsnätet.  
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7. Slutsats 

Fallet avfallskrisen i Libanon kan studeras utifrån många aspekter, men det intressanta i frågan för 

mig var varför man inte bara löser krisen. Som jag såg det hände det mycket i de drabbade 

kommunerna som endast behövde sammankopplas för att knytas samman och skapa ett fungerande 

system, att fylla luckan den misslyckade infrastrukturen skapat. I och med att detta inte hänt när det 

snart gått två år sedan avfallshanteringen raserade i Libanon, innebär det att det finns en barriär för 

olika handlingar att kopplas samman och på så sätt skapa ett handlingsnät. Studiens resultat har 

visat att det finns svårigheter för handlingsnät att uppstå för att det finns en lucka mellan det 

informella och det formella. Dels beror detta på den centraliserade styrning som genomsyrat 

avfallshanteringen under en lång tid och dels för att även om det sägs att system för avfallshantering 

ska decentraliseras har det inte framkommit några indikationer på ett samarbete mellan det formella 

och informella. Detta kan även bero på de olika preferenserna mellan det informella och det 

formella som framkommit och även en motvilja från den formella politikens sida att utvidga sitt 

samarbete.  

Det var enkelt att kartlägga distinktionen mellan det formella och informella, men vid en 

fördjupning visade sig andra svårigheter för handlingsnät att uppstå. Det finns även svårigheter för 

handlingsnät att uppstå eftersom det finns en brist i koordinationen inom de formella och informella 

blocken. I det formella blocken finns det varken kopplingar mellan den kortsiktiga och långsiktiga 

Chehayeb planen och inte heller implementering i kommuner, detta har berott på motviljan som 

finns för decentralisering från nationell nivå samt okunskapen som råder hos kommunerna för att på 

egen hand upprätta ett sådant system. Gällande det informella blocket finns det tydliga distinktioner 

mellan de olika handlingarna på grund av den grupp handlingen kommer ifrån och därmed 

samhällsklass och de preferenser den gruppen har.  

Sammantaget finns det svårigheter för handlingsnät att uppstå under avsaknaden av kritisk 

infrastruktur under rådande avfallskris i Libanon för att varje handling har ett syfte, vare sig det 

syftet är baserat på försörjningsbehov, politisk agenda, vinstmaximering eller endast att upprätta en 

fungerande avfallshantering. Problematiken är inte de olika målen som ligger bakom varje handling 

utan snarare att man inte lyckats förbise det egna intresset och föra dem samman. Ett handlingsnät 

skulle resultera i att målen uppfylls för samtliga aktörer, men om inte dessa kopplas samman är det 
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någon grupp eller några aktörer som kommer att lämnas utanför. Detta innebär att någon 

samhällsgrupp inte kommer kunna dra nytta av den lucka som uppstått under avsaknaden av kritisk 

infrastruktur och att de handlingarna endast kommer att förbli ett objekt för andra handlingar. Flera 

olika system upprättas och styrs parallellt med varandra vilket tydligare synliggör de klyftor som 

uppstått under avsaknaden av kritisk infrastruktur och då synliggjorts.  

7.2 Diskussion  

I denna studie diskuterades även misslyckad kritisk infrastruktur och vad ett sådant misslyckande 

leder till. Förändring är något som är konstant och är egentligen ett flöde som aldrig tar slut. En 

förändringsprocess ger därför mening för det lokala oaktat resultatet och dess påverkan på 

framtiden. Zapata Campos och Zapata (2012) beskriver bedrifter, i en förändringsprocess, som 

något som kommer att leva kvar i det kollektiva minnet av den lokala nivån (Zapata 

Campos&Zapata, 2012:15). Det har i fallet Libanon uppstått en våg av handlingar som kan 

betraktas vara meningsfulla för förändringsprocessen, men att påstå att det skulle vara fallet för 

andra länder vars avfallshantering misslyckas är inte troligt.  

Vad kan det då dras för slutsatser av den ovan besvarade frågan. För fallet Libanon har det i denna 

studie framkommit att det hela började med avsaknaden av kritisk infrastruktur och avfallskrisen 

som följde detta, som i sin tur har bidragit till att organiseringsprocessen startat på olika håll. Det 

positiva i fallet har varit att en medvetenhet har skapats, oaktat om den är ekonomisk, politisk eller 

ekologisk. Det finns en viss strävan mot decentralisering, hållbarhet och stabilisering. Olika aktörer 

har kommit att inta en specifik roll som ett resultat av avsaknaden av kritisk infrastruktur. Då 

handlingar i olika utsträckning fortfarande exkluderas från policyskapandet, samt att det finns 

distinktioner mellan olika grupper, har det hindrat handlingsnät från att uppstå på grund av 

avståndet som bildats mellan formella och informella handlingar under avsaknaden av en 

fungerande avfallshantering i Libanon. 

Med hjälp av analysverktyget har det gjorts möjligt att få en helhetsbild av handlingar och hur de 

länkas samman under rådande avfallskris i Libanon. Detta har varit avgörande i denna studie då det 

annars hade blivit betydligt svårare att besvara studiens frågeställning, då relationen mellan 

handlingarna i detta fall ger en helhetsbild av vad som händer under en process som än i dag pågår. 

Olika handlingar har visat sig ingå i en egen process fram till att dessa format aktörer och sedan 
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handlingsnät som binder samman handlingar till en enhetlig och koordinerad process i fallet 

Libanon. 

Med hjälp av tidigare forskning och teorier är slutsatsen att det krävs många byggstenar för att 

handlingsnät ska uppstå under avsaknaden av kritisk infrastruktur. Det krävs att många parter 

oavsett mål, preferenser eller samhällsklass samarbetar och koordinerar arbetet, handlingarna. Det 

kan även visa sig att det finns flera olika system som redan upprättats som i sin tur behöver 

koordineras precis som detta fall visar. Problematiken ligger i att vissa värden värderas högre än 

andra vilket kan lämna svårigheter i sammankopplingen av handlingar. Det krävs också en 

koordinering, som i analysen diskuterats, bör komma från statligt håll, då få aktörer har möjlighet 

till att genomföra detta. Det finns ett behov av ett ledarskap som är inkluderande och som kan se 

värdet i andra aktörers handlingar annars kommer resultatet vara som fallet Cairo eller Irland, där 

den lokala nivån försummas och en lösning implementeras i ett top-down styre. En sådan lösning 

skulle inte bidra till skapandet av ett handlingsnät utan snarare tvärtom och dessutom resultera i en 

plan som inte är anpassad till den verklighet som uppstått i avsaknaden av kritisk infrastruktur.  

7.3 Förslag på vidare forskning 

Det har varit en utmaning att undersöka en förändringsprocess och svara på frågan varför det finns 

svårigheter för  under rådande avfallskris i Libanon. De informella lösningar som uppstått i 

avsaknaden av kritisk infrastruktur har dock visat hur lärorikt det varit att studera ett fall under 

förändring och vilken betydelse samverkan och koordinering har för att bygga broar mellan det 

formella och informella - staten och befolkningen och även däremellan. Utifrån ovan slutsats om 

avsaknaden av samverkan och koordinering mellan informella och formella handlingar påvisas 

utmaningar för en samproduktion. Hur länkas formella och informella handlingar? Vilka lösningar 

är eftersträvansvärda för att minska glappet mellan det formella och informella? Vilka konsekvenser 

kan olika lösningar få för organiseringen? För att undersöka detta skulle det vara av intresse att 

studera en förändringsprocess men i ett annat stadie. Det kan vara fallet Libanon om ett år eller ett 

liknande fall i en annan kontext.  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Bilaga - Intervjuguide 

Berätta gärna fritt om hur avfallssystemet sett ut innan krisen?  

Hur ser avfallshanteringen ut idag rent praktiskt?  

Hur ser en önskvärd framtid ut?  

Hur kan ni uppnå denna?  

Har ni någon speciell tidsram ni försöker hålla? 

Hur planerar ni/planeras det att organisera avfallshanteringen under rådande kris?  

Hur ser kommunens förutsättningar ut för att klara av organiseringen av en kritisk infrastruktur?  

Hur fungerar samarbetet kommunerna emellan?  

Politiken i Libanon och partier genomsyrar ofta arbetet även på kommunal nivå, hur stor inverkan 
tror du att detta har på organiseringsprocessen?  

Vad tror du skulle krävas för en organisering av avfallskrisen under kris? 

Finns det något samarbete med andra aktörer, eller andra möjliga gränsöverskridande samarbeten?  
 
Har ni under denna process kartlagt faktorer som skulle vara av större betydelse rent praktiskt?  

Hur ser ni på olika organisationers idéer kring lösningar till avfallskrisen?  

Hur ser ni på andra aktörers roll i arbetet för organiseringen och policyskapandet?  

Finns det några aktörer som kommer ingå i samarbetet och till vilken utsträckning?  

Har någon annan handling eller aktör haft några idéer som påverkat utförandet av arbetet?  

Hur ser statens roll ut i organiseringsprocessen? 

Hur ser ni på statens idéer? 
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