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3FRIKOPPLINGSTJÄNSTER – EN LÖSNING FÖR AVFALLSFÖREBYGGANDE?

Förord
Denna rapport ingår i ett forskningsprojekt om utveckling av tjänster 
som kan bidra till minskat avfall. Idén till rapporten kom eftersom 
det från politiskt håll, bland annat EU och Sveriges regering, och från  
avfallsbranschen finns en önskan och ett behov av att utveckla inno-
vativa idéer som leder till att avfallsmängderna kan minskas. Mot bak-
grund av detta var det intressant att undersöka hur avfallsbranschen 
arbetar för att uppfylla dessa behov och önskemål.

I rapporten kallas de tjänster som bidrar till minskade avfallsmäng-
der för frikopplingstjänster. Det betonar att de syftar till att bidra till 
avfallsmängderna slutar växa i takt med den ekonomiska tillväxten. 
Resultaten visar att avfallsorganisationer, experter, konsulter och ak-
törer som arbetar med avfallsfrågor, samt kommunala avdelningar 
med ansvar för miljöfrågor, idag har svårt att utveckla sådana tjänster. 
Avfallsbranschen ser ut att vara låst i arbetssätt som försvårar ett av-
fallsförebyggande arbete. Samtidigt skulle utvecklingen av frikopp-
lingstjänster gynna både avfallsproducenter och avfallsorganisationer.

Projektet finansieras av Helsingborgs stad, Plattformen som fördelar 
medel för relevanta utvecklings- och forskningsprojekt vid Campus 
Helsingborg, Lunds universitet. 

Helsingborg, december 2015

Anette Svingstedt Hervé Corvellec 
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Rapporten bygger på 19 personliga intervjuer med informan-

ter från privata avfallsbolag (4), kommunala avfallsorganisa-

tioner (6), intresseorganisationer (3), kommunala tjänstemän 

med ansvar för avfalls- och miljöfrågor (2) och konsulter 

och avfallsexperter (4 personer). Syftet med rapporten är 

att förmedla den gemensamma bild som de intervjuade har 

av svårigheterna som idag kännetecknar det avfallsförebyg-

gande arbetet.

EN INLÅSNING I EN KONVENTIONELL AFFÄRSLOGIK 
Den första inlåsningen har sitt ursprung i branschtraditio-

ner som har format affärslogik, affärsmodeller och synen 

på kunder och affärsavtal. De rådande affärsmodellerna 

och affärsavtalen tenderar att fokusera mer på enskilda af-

färstransaktioner än på relationsskapande samarbeten som 

stärker en affärslogik där mer avfall är bättre än mindre. De 

intervjuade förmedlar bilden av en bransch som präglas av 

ett konventionellt transaktionsperspektiv där samverkan och 

relationsskapande inte tillmäts så stor betydelse för ett ökat 

värdeskapande.

EN INLÅSNING I VANOR OCH FÖRESTÄLLNINGAR 
Den andra inlåsningen handlar om hur människor som arbetar 

i branschen ser på sina roller, uppgifter och möjligheter, till 

exempel när det gäller den egna kompetensen eller mark-

naden för avfallsförebyggande tjänster. Informanterna är 

tveksamma till att avfallsbranschens kompetens skulle kunna 

användas för att minska företagskundernas avfallsproduktion 

genom exempelvis samarbeten kring design och produktions-

processer. De har en avvaktande inställning till efterfrågan 

på avfallsförebyggande tjänster och snarare ett proaktivt 

förhållningssätt som syftar till att stimulera efterfrågan på 

frikopplingstjänster.

EN INLÅSNING I BEFINTLIG INSTITUTIONELL STRUKTUR 
Den tredje inlåsningen utgörs av institutionaliserade struktu-

rer, till exempel ett regelverk som är mer inriktat på att sä-

kerställa god sortering och återvinning än att främja ett ökat 

avfallsförebyggande, eller avsaknaden av tydliga ekonomiska 

incitament för att kunna välja att satsa på ett avfallsföre-

byggande arbete. De intervjuade pekar på de låga kostna-

derna för hantering av avfall och anser att kraven på ökad  

Sammanfattning

materialeffektivitet ännu inte har fått den ekonomiska bety-

delse som ett ändrat regelverk skulle kunna ha. Denna inlås-

ning ställer därför krav på upplåsande åtgärder från framför 

allt politiska institutioner.

EN INFRASTRUKTURELL INLÅSNING 
Den fjärde inlåsningen avser den infrastruktur som är upp-

byggd kring avfall idag. Befintliga infrastrukturer som förbrän-

ningsanläggningar, återvinningssystem och deponier innebär 

som regel stora ekonomiska åtaganden och är komplicerade 

att förändra. De befintliga avfallsinfrastrukturerna stödjer i 

dagsläget främst åtgärder och aktiviteter som bidrar till att 

välsorterat avfall strömmar in till förbränningsanläggningen, 

snarare än att de ger stöd åt en minskad inströmning av avfall. 

Sammanfattningsvis låser dessa fyra på olika sätt in avfalls-

organisationer och andra avfallsaktörer i syn- och arbetssätt 

som inte gynnar ett ökat avfallsförebyggande. Det finns ett 

gap mellan å ena sidan den politiska viljan att arbeta avfalls-

förebyggande och en medvetenhet hos avfallsorganisatio-

nerna om behovet av avfallsförebyggande, och å andra sidan 

hur avfallsorganisationerna ser på möjligheten att utveckla 

avfallsförebyggande frikopplingstjänster.

Utifrån tjänsteforskningens perspektiv på värdeskapande 

skulle detta gap kunna täckas genom en tätare samverkan 

och ett ökat relationsskapande med de avfallsproducerande 

kunderna. Avfallsorganisationer kan inte förebygga avfall 

själva. Men de kan bidra till att utveckla en marknad för 

avfallsförebyggande frikopplingstjänster genom att visa för 

avfallsproducenterna att det finns anledning att tillsammans 

reflektera kring avfallsförebyggande för att gemensamt kom-

ma fram till rimliga och relevanta tillvägagångssätt. Faktum 

är att medan kunderna är experter på sina egna processer så 

har avfallsorganisationerna en både djupare och bredare av-

fallskompetens än sina kunder – en kompetens som kan ligga 

till grund för ett kunskapsutbyte kring kundernas processer 

där avfallet uppstår. 

Identifieringen av de rådande inlåsningarna ger upphov till 

idéer om hur dessa kan låsas upp och möjliggöra en utveck-

ling av tjänster som bidrar till att resursförbrukning frikopplas 

från ekonomisk tillväxt.

Att avfallsförebyggande ska stå högst upp på den avfallspolitiska agendan råder det enig-
het om. Men hur avfall ska förebyggas råder det däremot otydlighet och osäkerhet kring. 
Den här rapporten fokuserar på hur uppkomsten av verksamhetsavfall kan förebyggas och 
pekar på fyra inlåsningar som hindrar en snabbare utveckling av frikopplingstjänster, det 
vill säga avfallsförebyggande tjänster som syftar till att frikoppla utvecklingen av avfalls-
produktionen från den ekonomiska tillväxten. Dessa fyra inlåsningar är: en inlåsning i 
ett visst sätt att göra avfallsaffärer – som kan kallas för en inlåsning i en konventionell 
affärslogik, en inlåsning i vanor och föreställningar, en inlåsning i befintlig institutionell 
struktur, samt en infrastrukturell inlåsning.
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Eftersom många andra studier analyserar avfallsförebyggande 

initiativ som riktas mot hushållen (till exempel Barr, Gilg & 

Ford, 2001; Brook Lyndhurst & Waste Watch, 2007; Corvellec 

& Czarniawska, 2015; Gregson, Crang, Laws, Fleetwood & 

Holmes, 2013; Tucker & Douglas, 2007), fokuserar den här 

studien och rapporten på det avfall som företag producerar, 

så kallat verksamhetsavfall. Med 18 miljoner ton verksam-

hetsavfall om året i Sverige utgör detta avfall mycket mer än 

de 4,2 miljoner ton avfall som hushållen producerar (Avfall 

Sverige 2014). Att förebygga verksamhetsavfall är därför en 

högprioriterad fråga och tidigare studier har visat att det 

finns en stor potential till att minska avfallet inom industrin 

(Antonioli & Massarutto 2012, Lu & Yuan 2013). Det kan ex-

empelvis innebära att företagen blir bättre på att designa och 

producera varor och produkter som är lätta att plocka isär för 

att återvinnas eller brukas igen, använda återvunnet material i 

produktionen eller effektivisera materialanvändningen (Karls-

son & Thompson, 2012; McDonough & Braungart, 2009). Den 

här rapporten handlar emellertid inte om avfallsproducenter-

nas egna interna arbete med att minska sitt avfall, utan om 

hur avfallsorganisationer kan arbeta för att hjälpa sina kunder 

att förebygga och minska sitt avfall genom tjänster som bidrar 

till att produktionen av avfallet minskar. 

Att förebygga avfall är uppe på agendan och i synnerhet 

signaleras det tydligt från politiskt håll, som EU, Sveriges re-

gering och de svenska kommunerna, att avfallspolitiken ska 

främja arbetet med att förebygga avfall. Europeiska unionens 

avfallsdirektiv (Europaparlamentet och Europeiska unionens 

råd, 2008/98/EC) slår fast att avfallsförebyggande ska priori-

teras och att medlemsstaterna därför måste arbeta mer med 

att förebygga uppkomsten av avfall. De politiska ambition-

erna och målen när det gäller att förebygga avfall är alltså 

tydliga och det skulle kunna hävdas att avfallsförebyggandet 

idag håller på att ersätta minskningen av deponier som ett 

vägledande samhällsmål när det gäller avfall (Corvellec & 

Hultman, 2012). Medan frågan om varför det är viktigt att fö-

rebygga avfall är besvarad, är det svårare att svara på frågan 

hur det ska göras och hur avfallet ska hanteras. Att minska 

avfallsmängderna är en av de stora utmaningarna som både 

avfallsbranschen, Sverige och resten av världen står inför idag. 

Sverige har hörsammat kravet i EU:s avfallsdirektiv (Euro-

paparlamentet och Europeiska unionens råd, 2008/98/EC) 

och låtit Naturvårdsverket utforma ett avfallsförebyggande 

program (Naturvårdsverket, 2013) som kompletterar den na-

tionella avfallsplanen (Naturvårdsverket, 2012). Programmet 

innehåller både mål för att förebygga avfall och förslag på 

1. Studiens bakgrund: Att förebygga 
verksamhetsavfall

åtgärder för att minska avfallsmängderna. Det avfallsföre-

byggande programmet betonar att både stat, kommuner, 

organisationer och enskilda individer måste bidra för att de 

uppsatta målen för minskade avfallsmängder ska nås. En-

ligt det europeiska avfallsdirektivet (Europaparlamentet och 

Europeiska unionens råd, 2008/98/EC:§12) innebär det en 

minskning av både avfallsmängderna och avfallets farlighet: 

Förebyggande åtgärder som vidtas innan ett ämne, 

ett material eller en produkt blivit avfall och innebär 

en minskning av a) mängden avfall, inbegripet ge-

nom återanvändning av produkter eller förlängning 

av produkters livslängd, b) den negativa påverkan 

av miljön och människors hälsa genom det gene-

rerade avfallet, eller c) halten av skadliga ämnen i 

material och produkter.

Arbetet med att förebygga avfall förväntas dessutom bli en 

central del av EU:s strävan och utveckling mot en cirkulär 

ekonomi och en mer hållbar tillväxt.

 

Studien vilar på två centrala utgångspunkter: dels att ett 

avfallsförebyggande arbete är värdeskapande, dels att ett 

tjänsteorienterat perspektiv på avfallshanteringen kan för-

klara hur avfallsaktörer (exempelvis privata och kommunala 

avfallsorganisationer samt kommunala avdelningar med an-

svar för miljö- och avfallsfrågor) kan öka värdeskapandet. Den 

första utgångspunkten grundar sig i en klassisk kulturell syn 

på avfall som innebär att avfall anses sakna ett värde (Stras-

ser, 1999). Enligt denna syn har avfall till och med ett negativt 

värde eftersom avfallets ägare vanligtvis måste betala för att 

bli av med det (Hawkins & Muecke, 2003). I det perspektivet 

kan avfallsproduktion ses som ett sätt att förstöra värde. 

Syftet med den här studien är att undersöka och besvara frågan hur kommunala och 
privata avfallsorganisationer arbetar för att hjälpa sina företagskunder att förebygga och 
minska sitt avfall. 

Bild 1. Avfallsförebyggande handlar om att minska avfall.
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Dess motsats blir då att förebygga att avfall uppstår eller 

att ta hand om avfall så att det återförs i det ekonomiska 

systemet (O’Brien, 2012) för att undvika att värde förstörs. 

Det är anledningen till att avfallsförebyggande ses som en 

värdeskapande handling i den här rapporten.

Den andra centrala utgångspunkten i studien är att sättet 

att se på avfallshantering och avfallsförebyggande, samt 

värdeskapande tjänster, har sin grund i hur tjänsteforsk-

ningen ser på värdeskapande. Nästa avsnitt redogör för 

tjänsteforskningens syn på värdeskapande mer i detalj, men 

i korta drag betonar den att värdeskapandet sker genom att 

kunder, leverantörer och andra involverade samverkar och 

påverkar varandra och tillsammans skapar värde, ett så kallat 

gemensamt värdeskapande (se till exempel Grönroos 2008a; 

Vargo & Lusch 2004). Tjänsteleverantörens viktigaste uppgift 

är att underlätta kundens värdeskapande och leverantören 

bör därför fokusera på att möjliggöra interaktioner, samar-

beten och en ökad kommunikation med kunden (Grönroos, 

2008a). Nära samarbeten ökar dessutom möjligheterna för 

innovation och utveckling av nya och mer kundanpassade 

tjänstekoncept (Vargo, Maglio & Akaka, 2008). I den här 

studien undersöker vi om en mer tjänsteorienterad syn på 

avfallsförebyggande och värdeskapande kan var en väg som 

avfallsorganisationerna kan gå. 

Mot bakgrund av dessa två utgångspunkter redovisar rap-

porten en analys av förutsättningarna för avfallsorganisatio-

ner att utveckla och erbjuda tjänster som hjälper företag att 

förebygga uppkomsten av avfall. Studien visar att det idag 

finns inlåsningar som hindrar avfallsorganisationerna från 

att utveckla tjänster som kan hjälpa avfallsproducenterna, i 

detta fall företagen, att minska sitt avfall. Det finns icke desto 

mindre anledning att tro att ett ökat utbud av avfallsföre-

byggande tjänster skulle underlätta för avfallsproducenterna 

att minska sitt avfall, att frikoppla sambandet mellan verk-

samhetens tillväxt och avfallsproduktionen och bidra till en 

mer hållbar avfallshantering. På motsvarande sätt finns det 

anledning att tro att en utveckling av frikopplingstjänster kan 

vara ett sätt för avfallsorganisationerna att föra verksamheten 

i riktning mot avfallstrappans högsta steg (avfallsminimering 

och avfallsförebyggande) och därmed stärka deras ställning 

som nyckelaktörer i arbetet med att göra ekonomin mer re-

surssnål och hållbar. Utmaningen ligger i att utveckla mer 

intensiva och värdeskapande interaktioner som syftar till att 

förebygga uppkomsten av avfall.

Läsare som framför allt är intresserade av rapportens analys 

och slutsatser kan gå direkt till avsnitt fyra och fem. För de 

som vill ta del av hela rapporten är innehållet disponerat på 

följande sätt. Avsnitt två visar hur tidigare tjänsteforskning 

ser på och förklarar värdeskapande och den värdeskapande 

processen. Avsnitt tre redogör för de kvalitativa metoder 

som har använts för att analysera den empiri som har sam-

lats in. Avsnitt fyra visar hur de som har intervjuats ser på 

förutsättningarna för ett ökat avfallsförebyggande. I avsnitt 

fem, slutligen, diskuteras rapportens slutsatser och möjliga 

upplåsningar som kan öka förebyggandet av avfall.

Tjänsteforskning visar att organisationer behöver samarbeta 

med sina kunder för att utveckla och stärka värdeskapandet. 

Den kunskapen kan bidra till att avfallsorganisationer hit-

tar nya sätt att arbeta och öka avfallsförebyggandet. Ökad 

kunskap om hur värde skapas i en tjänsteverksamhet visar 

hur avfallsorganisationer kan utveckla fler tjänster för att 

minska sin avfallsproduktion genom bättre samverkan med 

företagskunder.  

Att arbeta avfallsförebyggande är ett sätt att skapa värde 

eftersom avfall som inte uppstår innebär att man undviker att 

värde förstörs. Dessutom skapas ett värde genom att avfalls-

producenterna kan öka sin materialeffektivitet och sänka sina 

kostnader, samt leva upp till de krav på avfallsförebyggande 

som ägare och andra myndigheter ställer. Slutligen reduceras 

den negativa påverkan som avfallet har på miljön. Ett avfalls-

förebyggande arbete skapar olika typer av värden, över flera 

tidshorisonter, och för flera olika intressenter (Corvellec & 

Hultman, 2014). 

2. Tjänsteforskning om hur värde skapas

Tjänsteforskning visar att värdeskapandet i tjänster uppstår i 

interaktionen och i samarbetet mellan kund och leverantör. 

På så vis blir kunden medproducent till det upplevda värdet 

(Normann & Ramirez, 1993; Prahalad & Ramaswamy, 2004). 

Därför är interaktionen och samarbetet mellan kund och 

leverantör ytterst centralt för värdeskapandet.

Intresset för begrepp som värde och värdeskapande är stort 

inom tjänsteforskning och särskilt inom service management 

(se Grönroos, 2012 för en översikt). Tydliga satsningar på ut-

veckling av interaktioner och samarbeten ökar möjligheterna 

till innovationer samt nya och mer kundanpassade tjänste-

koncept (Vargo et al., 2008). En slutsats är därför att ökad 

samverkan mellan avfallsorganisationer och avfallsproducen-

ter är ett viktigt steg för utvecklingen av avfallsförebyggande 

tjänster och innovationer.

Det här avsnittet beskriver vad ett tjänsteorienterat perspektiv på värdeskapande kan 
innebära för tjänsteorganisationers sätt att arbeta med sina kunder. 
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VÄRDESKAPANDE I TJÄNSTER
Värdet i tjänster växer fram i interaktionen mellan leverantör 

och kund (Vargo & Lusch, 2004). Kunden utgör en part som 

aktivt deltar i tjänsteprocessen (Prahalad & Ramaswamy, 

2004), men värdet är inte på förhand givet eller inbäddat i 

det som levereras eller utförs, utan det skapas när parterna 

samspelar och samarbetar. Leverantörens uppgift och roll är 

att underlätta och stödja samarbetet med kunderna och deras 

värdeskapande processer. För att förstå hur de bäst kan stödja 

kundernas värdeskapande är det viktigt att leverantörerna 

kommer nära sina kunder och blir involverade i deras dagliga 

verksamhet (Grönroos, 2008a). 

Den viktigaste uppgiften för organisationen är att den ser 

och använder sin nyckelresurs – medarbetarnas kunskap 

och kompetens – för att främja värdeskapandet hos kunder, 

samarbetspartner och leverantörer (Vargo & Lusch, 2004). 

När kunden får tillgång till organisationens kompetens och 

integrerar den med sitt eget kunnande ökar värdeskapandet 

(Vargo et al., 2008). Därför bör organisationer inrikta sig 

på att erbjuda kunderna sin kompetens och hjälpa dem att 

använda sina egna resurser bättre. På så sätt kan de bidra till 

framgång för båda parter (Payne, Storbacka & Frow, 2008). 

Genom att direkt involvera sig i kundernas verksamhet kan le-

verantören anpassa utbudet av varor och tjänster på ett bättre 

sätt och säkerställa att olika erbjudanden stödjer kundernas 

värdeskapande (Grönroos, 2011). Möjligheterna till tjänsteut-

veckling ökar när organisationens kompetens integreras med 

kundernas kunnande (Korkman, 2006). En slutsats är att nya 

tjänster som frikopplingstjänster innebär att avfallsorganisa-

tioner får större användning av sin avfallskompetens och kan 

hjälpa sina kunder att förebygga avfall på ett bättre sätt.

Kunden är en produktionsresurs som ska motiveras att vara 

aktiv och involverad i tjänsteprocessen, vilket ger organisa-

tionen stora möjligheter att skapa bättre kundanpassning 

(Ramírez, 1999). Värdet är inbäddat i det arbete som kun-

derna själva gör. Därmed blir kunden och leverantören sam-

arbetspartners som tillsammans skapar ett värde i både de 

egna och de gemensamma processerna (Grönroos, 2006). 

Det interaktiva förhållningssättet i värdeskapandet behöver 

ledning, organisering och styrning  som gör det möjligt att 

arbeta utifrån ett tjänsteorienterat perspektiv. I texten som 

följer nedan visas några villkor för att ett värdeskapande ska 

bli framgångsrikt. 

LEDNING OCH CHEFSKAP
Kunden är en kvalitetsproducerande resurs. Det innebär att 

ledningen ansvarar och planerar för hur de ska styra sina 

kunder i den värdeskapande processen (Grönroos, 2008a). 

Det behövs incitament som motiverar både den egna organi-

sationen och kunden att se över och genomföra nödvändiga 

förändringar för att se hur de ska samarbeta och integrera 

respektive parts resurser (Saarijärvi, Kannan & Kuusela, 2013). 

Ledningen har ett stort ansvar för att väcka kundens intresse 

för ökad samverkan som kan bidra till att man tillsammans 

utvecklar innovativa idéer (jämför Saarijärvi et al., 2013).

Samarbete för ett ökat värdeskapande ställer också krav på 

att ledning och chefer är relationsorienterade (Normann, 

2000). Cheferna måste prioritera att kommunicera och ut-

veckla sociala kontakter med både sin personal och kunder 

(Grönroos, 2008b). Ledningens fokus bör därför riktas mot 

att utveckla långsiktiga relationer och samarbeten med kun-

derna, i stället för att utgå från mer kortsiktiga synsätt och 

lösningar.

INTERAKTIVITET, DIALOG OCH SAMARBETE 
Värdeskapande i tjänster utgår från att det finns en inter-

aktivitet mellan leverantör och kund och att båda parter är 

intresserade av och visar ett engagemang för att samspela 

och samarbeta (Matthing, Sandén & Edvardsson, 2004). Det 

räcker inte att enbart organisationen är villig att samverka, 

utan kunden måste också vara beredd på att engagera sig. 

Alla kunder vill inte engagera sig i ett samarbete med sin le-

verantör som därför många gånger måste ta ett större ansvar 

för att motivera kunderna till ett engagemang. 

Värdeskapande bygger också på att det finns en ständigt 

pågående dialog mellan kund och leverantör (Matthing et 

al., 2004). Dialogen ska präglas av öppenhet och tydlighet, 

det gäller både leverantör och kund (Grönroos & Helle, 2010). 

Öppenhet kan till exempel handla om att kunden delar med 

sig av information om vad det är som leder till kostnader res-

pektive ger intäkter i organisationen. Den typen av informa-

tion gör det lättare för leverantören att hitta lösningar som är 

rätt anpassade till kundens ekonomi (Grönroos & Helle, 2010). 

Många gånger är informationen ojämnt fördelad mellan kund 

och leverantör i den meningen att kunden vanligtvis har min-

dre information än leverantören (Winklhofer, Palmer & Brodie, 

2007). En ojämn informationsfördelning gynnar inte värde-

skapande samarbeten, men ett nära samarbete och intensiva 

dialoger förbättrar parternas möjligheter att komma fram till 

gemensamma definitioner av både problem och problemlös-

ning (Winklhofer et al., 2007). Därmed kan organisationerna 

på ett strukturerat och bättre sätt rikta problem, processer 

och aktiviteter och förbättra potentialen till innovativa och väl 

anpassade lösningar för kunden (Grönroos & Voima, 2013). 

Leverantörerna behöver hitta innovativa sätt att ta sig in i 

kundernas processer för att förstå hur deras värdeskapande 

fungerar (Heinonen, Strandvik & Mickelsson, 2010; Saarijärvi 

et al., 2013). Insyn i kundernas verklighet och verksamhet, 

till exempel hur de använder och kombinerar olika resurser 

och processer, bidrar till ökad kunskap om vad som påverkar 

deras värdeskapande process. 

Sammanfattningsvis ställer värdeskapande med ett tjänste-

orienterat perspektiv krav på att vissa förutsättningar är på 

plats, som att komma nära sina kunder, vara i ständig dialog 

med kunderna och personalen och utveckla goda samar-

beten. Om detta är uppfyllt ökar möjligheterna till lärande, 

vilket underlättar utveckling och innovation för både kund 

och leverantör. 
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FORSKNINGSSTRATEGIN
Forskningsstrategin syftar till att öka kunskapen om hur 

det avfallsförebyggande arbetet inom den svenska avfalls-

branschen ser ut. Med utgångspunkt från teorier om värde-

skapande som betonar att organisationer måste samarbeta 

med kunder för att utveckla och stärka värdeskapandet var 

tanken att undersöka hur avfallsorganisationerna gör. Initialt 

var avsikten att undersöka hur kommunala avfallsorganisa-

tioner samarbetar med sina företagskunder för att utveckla 

tjänster som bidrar till att förebygga uppkomsten av avfall. 

Frågeställningen förändrades dock när fältarbetet startade, 

vilket redovisas nedan.  

Fältarbetet inleddes med intervjuer på en kommunal avfalls-

organisation. Syftet med intervjuerna var att undersöka hur 

de arbetade för att hjälpa sina kunder att minska avfalls-

produktionen och därmed skapa ett värde. Redan vid de 

inledande intervjuerna pekade de intervjuade på ett antal 

svårigheter som de möter i det avfallsförebyggande arbetet. 

Det beslutades därför att undersöka hur privata avfallsorga-

nisationer ser på det avfallsförebyggande arbetet och hur 

de beskriver sitt eget arbete. Intervjuerna fortsatte därför 

med olika företrädare på privata avfallsorganisationer. Deras 

beskrivningar och berättelser liknade redogörelserna från de 

kommunala verksamheterna. Därefter var tanken att bredda 

bilden ytterligare och därför intervjuades personer som fö-

reträder branschens intresseorganisationer, företrädare för 

kommunala avdelningar med ansvar för miljö- och avfalls-

frågor, samt andra experter som arbetar med avfallsrelaterade 

frågor. På detta sätt säkerställdes att flera olika avfallsaktörers 

perspektiv representeras i studien och i rapporten. 

De intervjuades berättelser om vad som försvårar eller hindrar 

det avfallsförebyggande arbetet som är riktat mot företag 

ledde snart till att studiens fokus vidgades ytterligare. Från 

att fråga hur avfallsorganisationerna arbetar med att före-

bygga avfall, gick frågorna vidare till att försöka identifiera de 

hinder som informanterna beskrev och som begränsar deras 

möjligheter att bidra till att utveckla det avfallsförebyggande 

arbetet. Författarna började tänka i termer av inlåsningar 

(engelska lock-ins).

Begreppet inlåsning har hämtats från Unruh (2000; 2002) 

som visar hur teknologiska, institutionella och sociala krafter 

förhindrar utveckling av ny och mer energibesparande tekno-

3. Metod: Hur har studien genomförts?

logi. Unruhs (2000; 2002) analys grundas på att teknologiska 

systemen inte existerar i ett socialt vakuum, utan att de är 

inbäddade i institutioner. Det kan vara sociala och kulturella 

normer och infrastrukturella system som gör att de lösningar 

på dagens problem som eftersträvas många gånger begrän-

sas av historiska beslut och val (Hughes, 1983). 

Det som kännetecknar många inlåsningar är att användarna 

anser att det arbetssätt eller den teknologi som används är ef-

fektiv och att det rådande tekniska systemet är en tillfredstäl-

lande lösning (Arthur, 1989). De som påstår att det tekniska 

systemet lider av inlåsning får därför ofta frågan: Varför ändra 

på något som fungerar och är framgångsrikt? 

En inlåsning kännetecknas också av att den omges av stöd-

jande koalitioner, till exempel enskilda företag, fackföreningar 

och intresseorganisationer, men även av lagar och andra 

teknologier. Dessa koalitioner har mycket att vinna på att 

motsätta sig förändring och hålla tillbaka nya idéer till ut-

veckling och förändring (Corvellec, Zapata Campos & Zapata, 

2013). Även om det oftast är svårt att bryta en inlåsning 

är det inte omöjligt. Cowan och Hultén (1996) menar att 

upplåsningar kan växa fram genom en kombination av flera 

faktorer, exempelvis en krissituation, förändrade regelverk, ny 

och kostnadsbesparande teknik, nya kundbehov, framväxt av 

nischade marknader eller ny forskning.

Från att kartlägga hur organisationer med ansvar för avfall 

utvecklar avfallsförebyggande tjänster, så kallade frikopp-

lingstjänster, övergick det fortsatta arbetet till att kartlägga 

och analysera varför organisationerna tycker att det är svårt 

att göra detta.

DATAINSAMLING
Det empiriska underlaget utgörs av intervjumaterial och 

samtal vid två endagsseminarium om avfallsförebyggande. 

Den empiri som samlades in under seminarierna bestod av 

anteckningar som gjordes under de båda dagarna. Detta 

material finns också med som citat i rapporten. Empirin sam-

lades in under perioden oktober 2013 till mars 2015. En av 

forskarna (Anette Svingstedt) har gjort 19 intervjuer. Några 

skedde på plats, andra på telefon och de varade mellan en 

till två timmar. Intervjuerna var förhållandevis strukturerade i 

den mån att det fanns en frågeguide med ett antal frågor (se 

nedan). Frågorna fungerade som en vägledning för samtalet 

Den här rapporten baseras på en kvalitativ studie av hur olika organisationer med ansvar 
för avfall arbetar för att hjälpa företag att minska sitt avfall. Det empiriska underlaget har 
hämtats från intervjuer med olika personer som är verksamma inom organisationer med 
ansvar för avfall. Dessutom ingår studier av dokument som till exempel EU:s avfallsdi-
rektiv (Europaparlamentet och Europeiska unionens råd 2008/98EC), Sveriges avfallsplan 
(Naturvårdsverket, 2012), Sveriges avfallsförebyggande program (Naturvårdsverket, 2013) 
och information från olika avfallsorganisationers hemsidor. 
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och tillät de intervjuade att vara öppna i sina svar. De som 

intervjuades var företrädare för privata (4) och kommunala 

avfallsorganisationer (6), samt intresseorganisationer (3 per-

soner). Dessutom genomfördes intervjuer med kommunala 

tjänstemän med ansvar för avfalls- och miljöfrågor (2) samt 

konsulter och avfallsexperter (4 personer).

Tabell. 1. Deltagande informanter

VERKSAMHET ANTAL 

PERSONER

INTERVJU- 

UPPLÄGG

Stena Recyckling 1 Personlig 1 timme

Stena metall 1 Telefon 1 timme

Avfall sverige 2 Personlig 1 timme

Återvinningsindustrierna 1 Personlig 1 timme

Rhetikfabriken 1 Personlig 1 timme

Envir AB 1 Personlig 1,5 timme

Sita 1 Personlig 1 timme

Ragn-Sells 1 Telefon 1 timme

Sysav 2 Personlig 1 timme

Recyckling 1 Personlig 1 timme

NSR 3 Personlig 1-2 timme

SÖRAB 1 Telefon 1 timme

Falu Energi 1 Telefon 1 timme

Järfalla kommun 1 Telefon 1 timme

Svensk avfallsrådgivning 1 Telefon 1 timme

TOTALT 19

Intervjufrågorna fokuserade generellt på att undersöka hur 

de intervjuade ser på sitt arbete med att öka avfallsförebyg-

gandet, samt utvecklingen av nya tjänster som syftar till att 

förebygga och minska avfallsmängderna. Frågorna hade föl-

jande karaktär:

• Hur arbetar, samarbetar och samverkar ni för att hjälpa 

era kunder med att förebygga avfall?

• Hur ser du på utvecklingen av nya typer av avfallsföre-

byggande tjänster till riktade verksamheter?

• Vilka är möjligheterna respektive problemen för att öka 

samarbetet och utveckla avfallsförebyggande tjänster? 

• Vilka olika typer (karaktärer) av tjänster som syftar till att 

förebygga avfall erbjuder ni era kunder idag?

Frågorna anpassades och omformulerades beroende på vem 

som intervjuades, men utan att ge avkall på syftet: att söka 

kunskap om hur företagen får hjälp att förebygga avfall.

De personliga intervjuerna spelades in och transkriberades 

ord för ord. Telefonintervjuerna spelades inte in, utan istället 

fördes anteckningar som renskrevs efter intervjun. Transkri-

beringarna och anteckningarna utgör det empiriska underlag 

som sedan har analyserats.

DATAANALYS
Analysen av det empiriska underlaget inleddes med att ett 

antal hinder som försvårar det avfallsförebyggande arbetet 

identifierades. Underlaget pekade på flera typer av hinder 

som i allt väsentligt liknar de olika inlåsningar som tidigare 

forskning har undersökt och definierat (se ovan). De hinder 

som kom fram i analysen sorterades i fyra tydliga kategorier 

som betraktas som inlåsningar, enligt diskussionen ovan, och 

kan förklara varför utveckling och innovationer för ett ökat 

avfallsförebyggande försvåras. 

De fyra inlåsningarna är: 1) inlåsning i ett visst sätt att göra 

avfallsaffärer, vilket i den här rapporten kallas inlåsning i en 

konventionell affärslogik, 2) inlåsning i vanor och föreställ-

ningar, 3) inlåsning i befintlig institutionell struktur och 4) en 

infrastrukturell inlåsning. Alla inlåsningarna har olika grunder 

eller ursprung. Den första är kopplad till branschens affärs-

logik som har ett ursprung i branschtraditioner som formar 

affärsmodeller, affärsavtal och synsätt på kunder. Den andra 

handlar om människors vanor och föreställningar, det vill säga 

hur de som arbetar i branschen ser på sina roller och uppgif-

ter och på verkligheten i avfallsbranschen. Den tredje har en 

institutionell natur som i det här sammanhanget innebär att 

det saknas ekonomiska incitament och en institutionaliserad 

syn på marknad och regelverk. Den fjärde inlåsningen har en 

materiell karaktär vilket främst avser den infrastruktur som 

är uppbyggd kring avfall idag. Dessa fyra kategorier låser in 

avfallsaktörerna i syn- och arbetssätt som inte gynnar ett ökat 

avfallsförebyggande.

Det empiriska underlaget visar att de intervjuade tydligt  

pekar på att det avfallsförebyggande arbetet går långsamt 

och trögt. I nästa avsnitt beskrivs hur de intervjuade ser på 

och beskriver svårigheterna i arbetet med att förebygga avfall.
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Det finns en stor medvetenhet om behovet av att arbeta 

avfallsförebyggande hos de intervjuade, samtidigt som de 

hellre talar om hinder, så kallade inlåsningar, för det avfalls-

förebyggande arbetet än om det faktiska arbetet med att 

utveckla avfallsförebyggande tjänster. De inlåsningar som 

informanterna pekar på är olika arbetssätt eller lösningar som 

fungerar väl för avfallsorganisationen och som det därför är 

svårt att komma ur. Ambitionen finns, men arbetet försvåras 

av inlåsningarna och den karaktär som dessa har.

Merparten av de intervjuade är generellt eniga om att ut-

vecklingen av det avfallsförebyggande arbetet som riktas till 

företag går långsamt. Några av de intervjuade förklarar det 

på följande sätt:

Mitt övergripande intryck är att man famlar väldigt 

mycket. Man har förstått att det är viktigt men man 

har inte en aning om egentligen hur man ska jobba 

med det och man har väl egentligen inte någon 

aning heller om vem som ska jobba med det.

Vi ser så pass lite av avfallsförebyggande arbete i 

verkligheten och det är inte så konstigt. De sågar 

av den gren de själva sitter på. De kommer de ju 

inte att göra.

Jag tycker det är förvånansvärt att man inte i bran-

schen pratar mer om bristen på avfallsförebyg-

gande arbete.

Även om utvecklingen enligt de intervjuade inte går snabbt, 

är de eniga om att det ändå görs en del som bidrar till att 

förebygga verksamhetsavfallet. Exempelvis har privata och 

kommunala avfallsorganisationer i Sverige sedan ett antal år 

tillbaka utvecklat ett stort utbud av avfallstjänster till industri 

och verksamheter som syftar till att minska mängden verk-

samhetsavfall. På frågan hur de arbetar med att förebygga 

företagens avfall svarar flera av de intervjuade att de fokuse-

rar på att hjälpa kunderna att förbättra källsorteringen och 

öka återvinningen. Nedan följer några av dessa svar:

Då brukar vi säga som så, alltså grundförutsätt-

ningen för att påbörja avfallsminimering det är att 

börja källsortera. Och då kan man ju fråga sig: jaha, 

vad menar du då med det? Jo, för om jag bara 

har en container och lägger allt avfall där i form 

av blandat avfall som sen ska eftersorteras. Den 

ende som egentligen tjänar på det, det är ju jag. För 

det är ju liksom en av våra ”business”, att ta in på 

anläggning och eftersortera. Det är ju dyrare, det 

är mer resurskrävande och det är en rätt så smutsig 

4. Hur går arbetet med att förebygga avfall?

”business” alltså. Vi har liksom inget självändamål i 

att hålla på med det där. Utan enda anledningen är 

ju att vi vill få ut så rena material som möjligt. Om 

någon säger till mig: nu måste du minimera avfal-

let. Okej, vad är det då jag egentligen ska göra? 

tänker jag.

Det är svårt att få avfallsverksamheter att lämna 

återvinningsdiskussionen och diskutera avfallsföre-

byggande.

De [avfallsorganisationen, förf. anm.] är pinsamt 

medvetna om sina egna tillkortakommanden, som 

att de fokuserar på sortering och återvinning.

Företag erbjuds i nuläget tjänster som underlättar för bättre 

avfallssortering, ökar avfallets återvinningsgrad, ökar kundens 

avfallskompetens, samt utbildningar eller smidigare logistik-

lösningar för avfallshanteringen. Informanternas berättelser 

pekar också tydligt på att den huvudsakliga affären i dags-

läget finns i den typ av tjänster som förbättrar och effektivi-

serar sorteringen och återvinningen av avfall. Ofta förs det 

också fram som exempel på avfallsförebyggande åtgärder, 

med hänvisning till att de i alla fall indirekt har en förebyg-

gande inverkan på produktionen av verksamhetsavfall. Detta 

kan förklara varför de intervjuade väljer att se och ta upp 

en rad tjänstelösningar som snarare syftar till återvinning än 

till avfallsförebyggande, åtminstone sett till definitionen av 

avfallsförebyggande i EU:s avfallsdirektiv (Europaparlamentet 

och Europeiska unionens råd, 2008/98/EC). De berättar sam-

tidigt om de problem och hinder som avfallsorganisationerna 

har för att klättra uppåt i avfallshierarkin. 

Nedan redogörs för de fyra inlåsningarna och hur de skapar 

svårigheter för ett ökat avfallsförebyggande: 1) inlåsning i 

ett visst sätt att göra avfallsaffärer (en så kallad inlåsning i 

en konventionell affärslogik), 2) inlåsning i vanor och före-

ställningar, 3) inlåsning i en befintlig institutionell struktur, 

samt 4) en infrastrukturell inlåsning som har identifierats i 

det empiriska underlaget.

Syftet med detta avsnitt är att visa hur arbetet med att förebygga avfall går, enligt de 
intervjuade företrädarna för olika organisationer med ansvar för avfall.

Bild 2. Fyra typer av inlåsningar försvårar avfallsförebyggande   
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INLÅSNING I EN KONVENTIONELL AFFÄRSLOGIK
Den första inlåsningen handlar om att vara fast i en konven-

tionell affärslogik som har sin grund i hur organisationen gör 

affärer och ser på kunder, samt i affärsavtal och i marknaden 

för avfallsförebyggande tjänster.

Avfallsflödeslogik 
Flera av de privata avfallsorganisationerna har ett förflutet 

som åkeriverksamheter1.  De har i huvudsak ansvarat för in-

samling avfall, vilket kan jämföras med kommunala avfallsor-

ganisationer som i huvudsak ansvarar för behandling av avfal-

let.  I dessa privata verksamheter har det funnits en tradition 

(som till viss del fortfarande finns kvar) som innebär att man 

fokuserar på avfallsflödet, som att lämna och hämta avfall. 

Det kallas här för avfallsflödets logik och betyder att avfalls-

organisationen först och främst söker effektiva lösningar på 

hämtning och lämning av avfallscontainrar hos kunderna. En 

informant uttrycker detta så här: 

De [avfallsorganisationen, förf. anm.] är mycket 

duktiga på att köra lastbilar. De är mycket duktiga 

på att sätta ut containrar, så att säga, och att hitta 

logistikfördelarna. 

Diskussionerna både internt och med kunderna 

handlar främst om hur mycket det kostar att tömma 

en container, än om hur vi kan förädla det som finns 

i containern. 

De som har intervjuats berättar att kärntjänsten har varit att 

hämta och lämna containrar med avfall och att det är den 

tjänsten man tjänar pengar på. Historiskt sett har styrkan 

hos en rad avfallsorganisationer alltså legat i att hämta och 

behandla avfallet. Lönsamheten har funnits i en effektiv logis-

tisk för hanteringen av avfallscontainrar, ibland kopplad till en 

behandling av avfallet (Corvellec, Bramryd, & Hultman, 2012) 

och inte i att minska avfallsmängderna.

Någon kommenterar den traditionella affärslogiken inom 

avfallsbranschen på följande sätt:

Det har ju varit att ta hand om skiten helt enkelt. 

Det är just det tror jag som tar tid, det är mycket 

kompetenser som ska utvecklas och bytas ut och 

förändras.

Flera utrycker sig på liknande sätt, som att den his-

toria och de traditioner som avfallsbranschen bär 

med sig kan vara ett skäl till att omställningen till 

ett utökat avfallsförebyggande arbete går långsamt.

Fokuseringen på logistiken kring avfallsflödet kan också för-

klaras utifrån att avfallsbranschen inte har använt begreppet 

kund så länge och därmed inte har någon längre tradition 

av begreppet. 

1 Även om de kommunala avfallsorganisationerna eller avdelningarna med 
ansvar för avfallsrelaterade frågor oftast har sitt ursprung inom avfallsinsamling, 
tenderar de idag att vara organiserade kring det kommunala ansvaret att ta 
hand om och behandla avfall.

En informant berättar att ”så sent som 2006 införde vi be-

greppet kund i bolaget” och fram till ganska nyligen betrakta-

des kunderna som ”abonnenter på och till avfallscontainrar”. 

Detta kan ha viss betydelse för hur man ser på och förstår 

kundernas perspektiv.

Respondenterna pekar också på att utformningen av många 

företagsavtal kan vara en förklaring till att logistiken av av-

fallsflödet prioriteras istället för det förebyggande arbetet. 

Någon av de intervjuade menar att avfallsförebyggande 

kan hindras av att exempelvis en privat avfallsorganisation 

(som samlar in avfallet) sluter ett avtal om att leverera en 

viss mängd avfall med en kommunal avfallsorganisation 

(som behandlar avfallet). Avtalet sträcker sig över en lång 

tidsperiod då fasta priser på den avtalade avfallsmängden 

gäller. En informant förklarar hur dessa avtal kan hindra det 

avfallsförebyggande arbetet: 

Avfallsleverantören [i detta fall ett privat avfallsbo-

lag som samlar in avfallet, förf. anm.] avtalar om 

[till exempel med ett kommunalt avfallsbolag, förf. 

anm.] en viss mängd avfall till ett visst fastställt pris. 

Levereras [av det insamlande avfallsbolaget, förf. 

anm.] en mindre mängd avfall än avtalat betalas ett 

högre pris för att bli av med avfallet. Detta upplägg 

hindrar, eller i alla fall gynnar inte, de respektive 

parterna att arbeta med avfallsförebyggande åt-

gärder. 

Den här typen av avtal gynnar avfallsorganisationer som kan 

leverera den mängd avfall som ingår i avtalet och missgyn-

nar de som minskar avfallsmängden under avtalsperioden. I 

sådana avtal saknas ekonomiska incitament att arbeta för att 

minska kundernas avfall.

Affärsmodeller med fokus på enskilda transaktioner
Vid intervjuerna framkommer det att fokus ligger på att hitta 

det bästa priset för den enskilda transaktionen i affärer med 

kunderna. Informanterna pratar om raka och tydliga köp och 

säljförhållanden mellan kund och avfallsorganisation:

Avfallsorganisationen är inriktad på att göra affärer, 

det är den sista raden som räknas. Tjänster som har 

för låg marginal eller som inte direkt ger lönsamhet 

avstår man gärna ifrån till förmån för affärer med 

stora marginaler.

De, avfallsbolagen, letar bra affärer. Det är sista 

raden som räknas.

Besluten ligger ju längst ut, det är klart, och även 

det ekonomiska ansvaret ligger längst ut. Och 

krasst, om det nu är så att det blandade avfallet är 

en bra business för mig, då kanske det är så att där 

finns ett visst motstånd att ge upp det. Jag säger 

inte att det är så men det kan ju vara så.
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Det är den enskilda transaktionens lönsamhet som står i 

centrum. Det handlar något förenklat utryckt om att köpa 

billigt och sälja dyrt. 

Man kan därför prata om en affärslogik som är inriktad på 

transaktioner som både formar och formas av branschens 

affärsmodeller. En affärsmodell beskriver hur en organisation 

skapar och levererar ett värde. Den anger de mest centrala 

aspekterna för organisationen, som dess syfte, strategier, 

kundsegment, organisatoriska processer och strukturer, samt 

affärspraktiker. Dessutom anger affärsmodellen hur de som 

ingår i organisationen ska använda sin kompetens för att 

skapa värde för kunden och lönsamhet för organisationen 

(Magretta, 2002; Osterwalder, Pigneur & Clark, 2010; Zott, 

Amit & Massa, 2011). Olika typer av avfallsorganisationer 

har så klart olika affärsmodeller, inte minst beroende på om 

aktören ansvarar för insamling av avfall eller ansvarar för 

avfallsbehandling (om affärsmodeller för kommunala avfalls-

bolag, se Corvellec, Bramryd, & Hultman, 2012). Merparten 

av informanterna menar att nuvarande affärsmodeller för 

de flesta avfallsorganisationer är problematiska utifrån ett 

avfallsförebyggande perspektiv. De stimulerar inte till minskad 

avfallsproduktion, utan snarare till en ökad hantering av allt 

större mängder avfall:

Boven i dramat är affärsmodellen. Det gäller att 

hitta bra affärsmodeller som främjar utveckling av 

nya tjänster. Affärsmodeller som ger en profit för 

båda parter. 

Samtliga affärsmodeller bygger ju på att desto mer 

avfall du tar emot, desto mer pengar tjänar du. Så 

är det och det har ju tjänat kommunerna väldigt väl, 

men när man då ska upp i de två översta trapporna, 

som att man faktiskt ska minimera och förebygga, 

så sitter man ju alltså lite i klistret därför att ekono-

min ska ju samtidigt hänga ihop.

Det är fortfarande lönsamt att ta hand om avfall. 

Detta är ett problem. Det finns en tradition i bran-

schen, ett beteende som handlar om att det finns 

pengar i avfall. Gamla affärsmodeller som gynnar 

avfallshantering.

Konstruktionen av affärsmodellen hindrar en snab-

bare och större utveckling av avfallsförebyggandet.

Någon av de intervjuade menar att man istället borde försöka 

hitta nya affärsmodeller som främjar en samverkan med kun-

derna för att utveckla nya idéer till ökat avfallsförebyggande. 

Detta tas upp i rekommendationerna i slutet av den här rap-

porten och informanterna själva beskriver det som något som 

”borde” göras. Det vill säga: det är inget som finns idag. 

Några av de intervjuade menar dessutom att de tjänster som 

i nuläget erbjuds utöver själva kärntjänsten som utbildning 

och andra konsultativa avfallstjänster (se ovan), har låga mar-

ginaler. Det bidrar till det i nuläget relativt svala intresset för 

tydliga satsningar på fler avfallsförebyggande tjänster.

Jag säger också att det vi tjänar pengar på idag 

i mångt och mycket är det vi tjänade pengar på 

för tjugo år sen också, skulle jag gissa. Men det 

handlar ju om att vi kanske inte är bra på att ta 

betalt för tjänsterna. Utan det kanske är något som 

[kunderna, förf. anm.] får på köpet.

Utbudet av avfallsförebyggande tjänster som är riktade till 

företag har ökat något, främst kring återvinning, men är än 

så länge inte så stort. De tjänster som finns ses snarare som 

något som stödjer avfallsorganisationens kärntjänst, som 

insamling, sortering, transporter, återvinning eller annan be-

handling av avfallet, än som viktiga tjänster för lönsamheten. 

I respondenternas berättelser växer det fram en bild av en 

bransch som präglas av ett konventionellt transaktionsper-

spektiv där samverkan och relationsskapande inte tillmäts nå-

gon större betydelse för ett ökat värdeskapande. Kunden ses 

som en förhållandevis passiv part som ska övertalas att köpa 

det som leverantören erbjuder. Avfallsorganisationen strävar 

i första hand inte efter att skapa en dialog med kunden som 

syftar till ett tätare samarbete än det rent praktiska.

De rådande affärsmodellerna är långt ifrån de relationsori-

enterade affärsmodeller som tjänsteforskningen exempelvis 

Grönroos (2008a) ser som mest värdeskapande. Dessa model-

ler utgår från kundernas perspektiv. De satsar på samverkan 

mellan kunden och tjänsteproducenten för att stimulera 

innovationen (Heinonen et al., 2010; Saarijärvi et al., 2013) 

och skulle kunna innebära en utveckling av nya typer av av-

fallsförebyggande tjänster. För en avfallsorganisation kan en 

relationsorienterad affärsmodell innebära att man arbetar 

för att ta sig in kundens sfär och på så sätt bli varandras 

samarbetspartner. I detta nära samarbete ökar möjligheten 

att få kunden att bidra med sin kompetens i frågor som rör till  

exempel design (co-designers) eller produktion  

(co-producers). Detta sätt att arbeta framstår som ganska 

långt ifrån dagens praxis, sett med informanternas ögon.

Att fokusera på utveckling av tjänster som hindrar uppkom-

sten av avfall är i nuläget något som ligger en bit från den 

affärslogik som präglar praktiken i branschen. Att bryta ett 

sätt att göra framgångsrika affärer som har existerat under 

lång tid kan upplevas som problematiskt: Varför ska man 

ändra på något som fungerar väl? De eventuella förtjänster 

som uppnås genom att fokus läggs på utveckling av kundrela-

tioner som baseras på långsiktighet, interaktivitet, samarbete 

och annat relationsskapande (till exempel möjligheten att få 

viktig information och kunskap om kundernas värdeskapande 

processer för att öka kundanpassningen av tjänsteerbjudan-

det) väger lätt i jämförelse med ett nuläge som upplevs som 

tillfredställande. Detta är karakteristiskt för en inlåsning och 

gynnar inte utvecklingen av avfallsförebyggande tjänster som 

behöver ske i samverkan och i dialog med kunderna och an-

dra intressenter. Härnäst presenteras ytterligare hinder som 

framkommit i studien. Dessa är relaterade till de vanor och 

föreställningar som råder inom i branschen.



14 FRIKOPPLINGSTJÄNSTER – EN LÖSNING FÖR AVFALLSFÖREBYGGANDE?

INLÅSNING I FÖRESTÄLLNINGAR OCH VANOR
Den andra inlåsningen är relaterad till hur människor i  

avfallsorganisationer ser på sin kompetens, ledning, arbets-

sätt och avfallsmarknaden. Den grundar sig i människors 

tankar och föreställningar. 

Föreställningar om avfallskompetens 
Informanterna ser på den egna kompetensen på ett sätt som 

kan vara problematisk för det avfallsförebyggande arbetet. 

De betonar att de som arbetar med avfallsfrågor är kunniga 

och har stor avfallskompetens. Det är alltså inte någon brist 

på kompetens som hindrar utvecklingen av det avfallsföre-

byggande arbetet, utan det är snarare den tilltro man sätter 

till hur den egna kompetensen kan användas för att hjälpa 

kunderna (här företag) att minska sitt avfall. Avfallstjänster 

som sorteringshjälp, utbildningar, rådgivning och andra mer 

konsultativa avfallstjänster som i viss mån minskar avfalls-

produktionen visar tydligt på ett brett kunnande. Men trots 

detta kunnande svarar en av de intervjuade så här på frågan 

om hur de med sin kompetens kan hjälpa företagskunderna 

att förebygga uppkomsten av avfall:

Menar du att vi skulle gå till våra kunder att säga åt 

dem vad de ska göra? Skulle vi säga: Så ska ni inte 

göra. Vi kan ju inget om deras produktion.

Citatet uttrycker en föreställning om att avfallsorganisa-

tionens medarbetare inte riktigt ser hur de kan bistå sina 

företagskunder med kunskap som kan hjälpa dem att minska 

sitt avfall. Svaret kan tolkas som att man inte till fullo ser hur 

viktig och värdefull den egna kompetensen är. Att den egna 

kompetensen inte ses som mycket värdefull är problematiskt 

utifrån hur tjänsteforskningen ser på kompetens. Kompetens 

är en nyckelresurs i interaktioner och i samarbeten med kun-

derna för ett ökat värdeskapande för alla inblandade parter 

(Lusch & Vargo, 2014, s. 13).

Andra intervjuade är tydliga med att de visserligen har 

kompetensen att kunna hjälpa sina kunder, men att deras 

organisation inte tydligt arbetar för, eller inte lyckas med, att 

ta sig in i den del av kundens process där de skulle vara till 

stor hjälp för att minska avfallsmängderna. Det uttrycks på 

följande sätt:

Vi behöver komma in redan i inköpsfasen. Men 

där är vi inte. Vi är inte alls med i denna fas och 

det är där vi skulle kunna påverka för att minska 

avfallsmängderna. 

En annan informant säger:

Vi har kompetens som vi inte alltid använder. Det 

kan finnas kompetens i mindre projekt som vi inte 

lär oss av i hela organisationen eller i större projekt. 

Det övergripande lärandet finns inte riktigt. Vi skulle 

kunna göra mer. Men det finns ingen efterfrågan 

[på vår kompetens, förf. anm.] och inget fokus på 

detta hos våra kunder. Det är stora byggföretag 

som bara bryr sig om priser.

Andra respondenter menar att det handlar om att avfalls-

branschen inte är bra på att sälja och marknadsföra sitt kun-

nande och säger:

Vi borde bli mer måna om att tala om att vi är 

duktiga på avfall och avfallsrelaterade frågor.  

Vi behöver bli mer tydliga med att säga till våra 

[företag, förf. anm.] kunder: Vi har ett problem, för 

mycket avfall, vi måste avfallsförebygga. Vi måste 

kunna visa att alla har något att vinna på att före-

bygga uppkomsten av avfall. 

Vår bransch är egentligen en icke-säljande bransch. 

Det har mest handlat om att svara på upphandling-

ar. Vi har ingen lång tradition av att sälja och sälja 

in vårt utbud av tjänster. Säljarna i denna bransch 

har traditionellt sett haft låg status. Detta innebär 

att dialogen med kunderna i det närmaste har varit 

icke-befintlig.

En annan av de intervjuade betonar att kompetensen finns 

men att den ibland inte får användas.

Den avfallsförebyggande kompetensen finns i  

avfallsbolagen. Många har denna kompetens och 

det finns många duktiga människor som skulle 

kunna arbeta med avfallsförebyggande, men de 

tillåts inte av aktieägarna och ledningen.

Beskrivningarna ovan visar att även när företrädarna för  

organisationerna anser att de har relevant avfallskompetens, 

vilket inte alltid är fallet, är de osäkra på hur de ska kunna 

marknadsföra och sälja den, som en hjälp till avfallsprodu-

centerna för att förebygga uppkomsten av avfall. Sättet att 

se på sin egen kompetens som beskrivs ovan hämmar avfalls-

organisationerna att lyfta fram, sälja och använda sitt breda 

kunnande om avfall till sina företagskunder.

Managementtraditioner
De intervjuade menar att dagens sätt att organisera, leda och 

styra avfallsorganisationerna behöver utvecklas och föränd-

ras. På frågan vilka utmaningar de ser för att kunna öka det 

avfallsförebyggande arbetet, nämns att den ledningskultur 

som präglar en del avfallsorganisationer i viss mån kan för-

klara den långsamma utvecklingen av innovativa sätt för att 

samverka och samarbeta med företagskunderna. 

Någon säger att organisationen inte är rustad för att arbeta 

med att förebygga uppkomsten av avfall, medan någon an-

nan menar att: 

Vi har inte något upplägg i organisationen för att 

arbeta med avfallsminimering eller förebyggande 

av avfall för verksamhetsutövare. 

Informanterna tycks inte anse att avfallsorganisationerna 

är organiserade för att kunna hjälpa företagen med deras 

avfallsförebyggande arbete.
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Andra poängterar att flera som idag har chefspositioner har 

en teknisk utbildning, exempelvis en ingenjörsutbildning, 

och att de hellre ger företräde till mer tekniska och konkreta  

frågor istället för till ”mjukare” frågor som avfallsförebyg-

gande. En av de intervjuade säger:

Avfallsförebyggande är mer mjuka frågor och dessa 

finns det inte så stort intresse för i vår organisation. 

Ledarskap eller management behöver förändras. Nu 

är det enbart fokus på de lönsamma affärerna. Det 

är så man får gehör i verksamheten.

Citatet ger ett intryck av att det ibland uppfattas som att 

avfallsförebyggande står i något slags motsatsförhållande till 

hur affärer bedrivs idag.

Avfallsbranschen har inte traditionen att samverka nära med 

kunderna och sätta dem i fokus, menar de intervjuade. Därför 

har ledningarna inte heller varit inriktade på att utveckla mer 

samverkande och nära relationer med kunderna, vilket kan 

behövas för att kunna öka det avfallsförebyggande arbetet 

tillsammans med dessa. På grund av det är avfallsförebyg-

gande också en fråga om hur man ser på chefskompetens. 

En av respondenterna säger följande om framtidens chefer:

Vi söker en ny profil på våra chefer, de har fått nya 

och mer kundorienterade arbetsuppgifter. Men hos 

oss har det dock inte skett några större förändringar 

i ledarskapet.

Respondenten menar att kraven på ökad kundorientering i 

många avfallsorganisationer gör att framtida chefer behöver 

en annan profil än vad de har haft tidigare – en profil som 

prioriterar utveckling av relationer och kommunikation för 

att göra nya typer av affärer. Detta förslag är i linje med 

tjänsteforskningens lovord för en relationsorienterad ledning 

– en ledning som utgår från och främjar arbetet med att  

utveckla långsiktiga kundrelationer genom ett ökat samarbete 

med kunden (Grönroos, 2008b). För att öka värdeskapandet 

kring avfallsförebyggande kan avfallsorganisationerna behöva 

chefer som tydligare än förut ägnar sig åt att underlätta kom-

munikation och sociala kontakter med både personal och 

kunder.

Föreställningar om marknaden
Flera av de intervjuade beskriver att det saknas efterfrågan 

på avfallsförebyggande tjänster. De berättar att deras kunder 

i dagsläget inte söker efter, i alla fall inte uttryckligen, hjälp 

hos avfallsorganisationen för att minska sitt avfall. En av dem 

säger: 

Jag tror att det måste till en ny typ av regelverk 

för att få fart på efterfrågan. Då kommer också 

affärsmodellen att hittas.

Bristen på efterfrågan är kanske inte ett direkt hinder, men 

den bidrar i alla fall till att utvecklingen av avfallsförebyggande 

tjänster går långsamt. Enligt de intervjuade beror bristen på 

att kunderna inte har en tydlig ambition att minska sitt avfall:

Det vi gör beror väldigt mycket på våra kunders 

ambitionsnivå. Vad de vill styr vad vi kan göra för 

att öka avfallsförebyggandet. Det verkar som att 

avfallsförebyggande är mindre naturligt att arbeta 

med [syftar på att deras företagskunder inte tycker 

det är en prioriterad fråga med avfallsförebyg-

gande, förf. anm].

Ambitionsnivån vad gäller miljö och hållbarhet 

(avfallsförebyggande) är för låg hos våra kunder. 

Denna ambitionsnivå måste höjas och vi måste 

arbeta med att försöka höja deras ambitionsnivå.

Många av informanterna pekar på att flera av deras före-

tagskunder ännu inte är riktigt intresserade av tjänster som 

syftar till att minska avfallsmängderna. Denna efterfrågebrist 

står i skarp kontrast till de politiska ambitionerna om att 

minska avfallsmängderna som tas upp inledningsvis i rap-

porten. Kundernas bristande intresse för avfallsförebyggande 

står även i kontrast till de avfallsförebyggande ambitioner som 

många avfallsorganisationer ger uttryck för. 

Det stora behovet av att minska avfallets miljöpåverkan, 

eventuella effektivitetsvinster och de politiska ambitionerna 

räcker än så länge inte till för att väcka liv i efterfrågan på 

avfallsförebyggande tjänster. En av de intervjuade säger föl-

jande om ambitionsnivån:

Det finns säkert en ambition hos de olika verksam-

heterna, som att man vill hitta en bättre avsättning 

för verksamhetsavfallet. Det är sant tycker jag. Man 

vill också serva sina kunder med tjänster som kan 

bidra till att avsättningen för avfallet blir bättre. 

Många avfallsverksamheter tjänar pengar på åter-

vinning. Men det saknas ekonomiska incitament för 

att arbeta avfallsförebyggande.

Informanterna konstaterar att ett avfallsförebyggande arbete 

ännu inte riktigt har fått något tydligt fäste i praktiken. De 

politiska ambitionerna finns, men det har hittills varit svårt att 

tillämpa dessa innovativ rent praktiskt i någon större omfatt-

ning eftersom det verkar saknas en efterfrågan på avfallsföre-

byggande tjänster. En bristande efterfrågan kan ha sin grund 

i att kunderna inte känner till eller inte är vana att fråga efter 

tjänster som bidrar till minskade avfallsmängder. Men den kan 

även vara ett uttryck för avfallsbranschens syn på marknaden 

och att man inte heller söker efter denna efterfråga. Det är 

inte alltid självklart om det finns en marknad eller inte. Det är 

mer en fråga om hur aktörerna ser på sin förmåga att bygga 

en marknad och hur de samordnar sitt agerande för att skapa 

en marknad. Om synen på marknaden är att den är något 

som antingen finns eller inte finns, missar man att marknader 

skapas och omskapas hela tiden. 

Tjänsteforskning och annan företagsekonomisk forskning (se 

Helgesson & Kjellberg, 2007) menar att marknader inte är 

färdiga och väntar därute, utan att de snarare växer fram, till 

exempel i takt med att samarbeten och interaktioner mellan 
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leverantör och kund utvecklas och stabiliseras (Lusch & Vargo, 

2014). Att anse att det helt enkelt inte finns någon marknad 

för avfallsförebyggande tjänster, som frikopplingstjänster, kan 

vara en självuppfyllande vision eller profetia som i sig utgör 

ett hinder för att utveckling av sådana tjänster. I arbetet med 

att utveckla innovativa avfallsförebyggande tjänster ligger 

också att organisationerna själva måste skapa en medveten-

het om vad avfallsorganisationen kan om avfall för att ge en 

efterfrågan hos avfallsproducenter för avfallsförebyggande 

tjänster. Detta kan ske genom att avfallsorganisationerna i 

högre utsträckning samarbetar med sina kunder för att förstå 

deras utgångspunkter och visar sin kompetens.

INLÅSNING I INSTITUTIONELLA STRUKTURER
De hinder som i den här rapporten anses som delar i den 

tredje inlåsningen har en mer strukturell karaktär än de övriga 

och kräver oftast åtgärder som den enskilda avfallsorgani-

sationen inte har möjlighet att påverka. De konkreta hinder 

som anses förklara inlåsningen i institutionella strukturer är 

lagar och regelverk samt frånvaron av ekonomiska incitament.

Avfallsförebyggande och regelverk 
De som har intervjuats betonar att de lagar och regelverk 

som gäller idag inte främjar ett ökat avfallsförebyggande. 

De menar att det saknas regelverk som ställer krav på att 

organisationerna och företagen kliver uppåt i avfallstrappan. 

I intervjuerna framträder en viss enighet om att den rådande 

lagstiftningen inom avfallsområdet varken stimulerar avfalls-

producenterna eller avfallsorganisationerna att ta det steget. 

Några av de intervjuade efterfrågar bland annat större möj-

ligheter att kunna kontrollera och följa upp hur avfallsprodu-

cerande verksamheter och företag i en kommun arbetar med 

att förebygga avfall. 

En person säger att:

Kommunens miljöinspektörer skulle ställa kontrolle-

rande frågor till en avfallsproducerande verksamhet 

som: Hur har ni arbetat avfallsförebyggande? Hur 

mycket har ni minskat era avfallsmängder under 

året?

Andra menar att det borde finnas krav på avfallsförebyg-

gande vid upphandlingar:

De offentliga upphandlingskraven måste bli bättre. 

Kraven ska vara av den art att det krävs att man rör 

sig uppåt i avfallstrappan.

Istället för att ha de här vanliga upphandlings-

rundorna som oftast går till de som betalar lägst 

pris eller kan ge lägst pris på tjänsten. Så vill man 

istället sträva efter att hitta ett alternativ som går ut 

på att upphandlarna säger: det här vill vi uppnå. Vi 

bryr oss inte om hur ni gör det, bara ni visar på att 

vi kan nå de här avfallsmålen. Det innebär att det 

blir en funktionsupphandling istället för att som nu 

låta den med bäst pris få upphandlingen.

En annan av de intervjuade menar att det behövs regelverk 

som tar hänsyn till produkters avfallsdimension och säger:

För att få sälja en produkt på den svenska mark-

naden ska det vara reglerat hur produkten ska tas 

om hand när den blir till avfall. Det innebär att 

producenter måste redovisa sin produktionsprocess 

för att det ska gå att fastställa hur avfallet ska tas 

om hand. Om man vet hur den har producerats 

underlättar det för att kunna finna nya kreativa 

lösningar för att återvinna produkten när den blir 

till avfall. Eller så kan man redan i produktionspro-

cessen förändra något som gör att återvinningen 

ökar. Det behövs styrmedel som tvingar företagen 

att arbeta för att ta sig högre upp i avfallstrappan.

Citaten visar att de intervjuade vill ha lagar och regelverk 

som stimulerar eller tvingar avfallsproducenter och avfallsor-

ganisationer att arbeta med att minska avfallet. De berättar 

också att historiskt sett har det ofta varit just lagar och andra 

regelverk som har drivit utvecklingen mot ökad hållbarhet i 

avfallsbranschen. För att öka det avfallsförebyggande arbetet 

är dessa formella former av styrning viktiga.

Bristande ekonomiska incitament 
De intervjuade menar att utvecklingen av fler avfallsförebyg-

gande tjänster hålls tillbaka på grund av att det saknas tydliga 

ekonomiska incitament som motiverar och stödjer aktiviteter 

som syftar till att förebygga avfallsproduktion. De efterfrå-

gar ekonomiska drivkrafter som skapar utrymme så att både 

avfallsorganisationer och deras kunder kan nå lönsamhet 

genom innovativa, avfallsförebyggande åtgärder. Återigen, 

affärsmodellens konstruktion behöver en annan utformning 

där utgångspunkten är att säkerställa alla aktörers intressen 

och där det inte är möjligt att fokusera på den enskildes för-

delar (se ovan).

Några av de intervjuade påtalar att det är problematiskt att 

utveckla och utöka samarbetet med kunderna i syfte att mins-

ka avfallsmängderna eftersom det inte finns några direkta 

och tydliga ekonomiska incitament för avfallsförebyggande, 

Figur 1. Avfallshierarkin. Källa: Lunds kommun.
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varken för avfallsproducenterna eller avfallsorganisationerna. 

Några av dem menar:

Att få ett privat bolag att jobba åt det hållet  

[avfallsminimering, förf. anm.] är ju mycket svårare. 

För där måste finnas mycket tydligare ekonomiska 

incitament för att vi ska vara intresserade att göra 

det.

Hur kan man få någon [avfallsorganisation, förf. 

anm.] som tjänar pengar på avfall att ägna sig åt 

att avfallsförebygga?

Det finns inga primära ekonomiska incitament för 

[avfallsorganisationen, förf. anm.] att arbeta med 

avfallsförebyggande.

Sammanfattningsvis visar studien att de intervjuade anser att 

det saknas ekonomiska incitament för ett avfallsförebyggande 

arbete. 

I samtalen med företrädarna för (särskilt de privata) avfalls-

organisationerna poängteras det dessutom att deras kunder 

saknar ekonomiska incitament för att minska sitt avfall. I 

exempelvis byggsektorn är kundens kostnad för avfallshan-

teringen förhållandevis låg i relation till andra produktions-

kostnader. Avfallskostnaden i exempelvis ett byggprojekt är 

en mycket liten del av de totala kostnaderna för bygget. En 

informant beskriver detta genom att säga:

Avfallskostnaden för ett projekt [byggprojekt, förf. 

anm.] är 0,3 procent av den totala kostnaden. 

Ofta får vi höra från våra kunder att ”du det där är 

jättebra, det där med avfall, men jag ska faktiskt 

bygga ett hus här så jag har inte tid med avfallet 

nu.” Det är något som bara ska väck och fungera, 

så att säga.

De intervjuade poängterar att frånvaron av ekonomiska in-

citament är en viktig anledning till att avfallsproducenterna 

(företag) och avfallsorganisationerna saknar motivation att 

minska avfallsmängden. Med ökad kunskap om hur ett värde 

kan utvinnas ur det befintliga avfallet, eller enklare uttryckt – 

hur man slår mynt av avfallet, kan man vara rätt så säker på 

att behovet av ekonomiska incitament eller andra former av 

formell styrning kommer att bli allt viktigare för att få såväl 

avfallsproducenter som avfallsorganisationer att ägna sig åt 

avfallsförebyggande arbete.

INLÅSNING I INFRASTRUKTUR
Informanterna pekar slutligen på det som kan kallas för en in-

frastrukturell eller materiell fjärde inlåsning och som kanske är 

allra svårast att komma förbi eller få bukt med. De befintliga 

infrastrukturerna är som regel stora ekonomiska åtaganden 

som är påtagligt närvarande i staden och svåra att förändra. 

Respondenterna pekar på att den befintliga infrastruktu-

ren kring avfallshanteringen, till exempel förbränningsan-

läggningar, återvinningssystem och deponier, kan försvåra 

avfallsförebyggande insatser. Tidigare studier visar att infra-

struktur för avfallshantering som anses fungera på ett teknisk,  

miljömässigt och ekonomiskt tillfredsställande sätt skapar in-

låsningar genom att det blir svårare att motivera satsningar på 

alternativa sätt att hantera avfall (Corvellec, Zapata Campos 

& Zapata, 2013).

En av de intervjuade menar att avfallsförbränning prioriteras 

på bekostnad av innovativa, avfallsminimerande lösningar. 

Förbränningsanläggningar som binder mycket kapital måste 

täcka en del av sina kostnader för avfallshanteringen genom 

att den energi som produceras säljs så att avfallstaxan kan 

hållas nere. Dessutom är energileveranserna ofta bundna i 

kontrakt som löper under mycket lång tidsperiod. Och det 

råder en överkapacitet hos förbränningsanläggningarna som 

gör att minskande avfallsmängder i Sverige måste kompen-

seras med ökad import av avfall, vilket går emot idén om att 

minska avfallsmängderna: 

Förbränningsanläggningarna behöver bränsle. Det-

ta ökar inte incitamenten för avfallsförebyggandet. 

Nu har dessutom förbränningspriserna gått ner. Då 

behövs mer bränsle för att få det att gå runt.

Våra förbränningsanläggningar står och ropar efter 

avfall. Vad ska vi göra? Det är så det är.

Ovanstående resonemang gäller inte enbart för förbrännings-

anläggningar. Även materialåtervinning vilar på infrastrukturer 

som är uppbyggda för att ta hand om stora mängder avfall, 

anläggningar som nu kan vara hotade genom en utveckling 

mot mindre mängder avfall. En informant resonerar: 

Ja, vad jag menar med det är ju att som det ser ut 

nu så är det ju vår näring att ta emot och behandla 

avfall på bästa sätt. Kommer det ingenting så har vi 

mindre att göra kan man ju säga. Om vi inte ställer 

om skutan på något sätt.

Frågan om en infrastrukturell inlåsning gäller alltså lika mycket 

för insamlingsmodellerna, återvinningscentralerna och för-

bränningsanläggningarna. I detta avseende hänger problema-

tiken med den infrastrukturella inlåsningen intimt ihop med 

de ekonomiska incitamenten som har diskuterats tidigare. De 

befintliga avfallsinfrastrukturerna stödjer i dagsläget främst 

åtgärder och aktiviteter som bidrar till att välsorterat avfall går 

vidare till nyproduktion eller strömmar in till förbränningsan-

läggningen, snarare än att de stödjer en minskad avfallsström. 

Den befintliga avfallsinfrastrukturen kan därför betraktas som 

en inlåsning som behöver alternativa ekonomiska villkor för 

att lösas upp. Frågan om att skapa ekonomiska flöden av 

mindre snarare än av mer avfallsmaterial återkommer som 

en central utmaning för avfallsförebyggande. 

Sammanfattningsvis är de inlåsningar som beskrivs här inte 

oberoende av varandra. De beskrivningar och berättelser 

som de intervjuade lämnar ger intrycket av att det finns fyra 
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inlåsningar. Den första är en inlåsning i en konventionell af-

färslogik som har sin grund i branschens affärsmodeller. Den 

andra, en inlåsning i vanor och föreställningar, består av en 

tveksam syn på den avfallsförebyggande kompetensen och 

uppfattningen att marknaden för frikopplingstjänster är svag. 

Den tredje, en inlåsning i institutionella strukturer, utgörs av 

hinder som till exempel avsaknad av avfallsförebyggande  

regelverk och ekonomiska incitament för avfallsförebyg-

gande. Den fjärde, en inlåsning i infrastrukturer, kan ses som 

en rad fysiska infrastrukturer som förutsätter större snarare 

än mindre avfallsvolymer. De fyra inlåsningarna förstärker var-

andra och förhindrar att tätare samarbeten utvecklas mellan 

avfallsorganisationen och de avfallsproducerande kunderna, 

samt bromsar det avfallsförebyggande arbetet.

5. Diskussion, slutsatser och  
 möjliga upplåsningar
Vår studie visar att det finns ett tydligt gap mellan å ena sidan den politiska viljan att 
arbeta avfallsförebyggande och en medvetenhet hos avfallsorganisationerna om behovet 
av avfallsförebyggande, och å andra sidan hur avfallsorganisationer ser på möjligheten att 
utveckla avfallsförebyggande frikopplingstjänster. 

Trots att avfallsorganisationerna är mycket medvetna om 

behovet av att arbeta mer med att förebygga uppkomsten 

av avfall, har medvetenheten ännu inte förändrat den dagliga 

praktiken i någon större utsträckning. Samtidigt finns det en 

god insikt om varför det avfallsförebyggande arbetet försvå-

ras, vilket i rapporten sammanfattas som fyra inlåsningar som 

komplicerar utvecklingen av avfallsförebyggande frikopplings-

tjänster. Dessa inlåsningar är: ett traditionsbundet sätt att 

göra affärer som fokuserar på enskilda transaktioner mellan 

avfallsorganisationen och avfallsproducenten (företags-

kunden), branschens egen syn på den egna kompetensen,  

marknaden för avfallsförebyggande frikopplingstjänster,  

bristen på lagliga och ekonomiska incitament, samt de  

befintliga och fungerande avfallsinfrastrukturerna. 

Utifrån avfallsorganisationens perspektiv är det kanske enk-

last att börja arbeta med de två första inlåsningarna – af-

färslogiken och synen på den ena kompetensen – samt upp-

fattningar om marknaden för avfallsförebyggande tjänster. 

Flera respondenter pekar på att ”boven i dramat” är affärs-

modellen. Det är viktigt att poängtera att de företrädare för 

avfallsorganisationer och avfallsexperter som har intervjuats 

har berättat att de har både goda och långa relationer med 

sina kunder. De samarbetar och samspelar med kunderna på 

ett bra sätt menar de. Men ett tjänsteorienterat perspektiv på 

affärsutveckling menar att man kan, och många gånger bör, 

gå längre och utveckla ett relationsbaserat förhållande till sina 

affärspartner. En relation där det finns incitament för de in-

blandade parterna att skapa ett gemensamt värde (Saarijärvi 

et al., 2013) och bygga ömsesidiga, fördelaktiga samarbeten 

(Prakash, Altinay, Harrington, Okumus & Chan, 2013). 

Tjänsteforskningen sätter inte den enskilda transaktionen 

i centrum för produktion och utveckling av tjänster, utan 

relationer och samarbeten. Den slår fast att värde skapas i 

samarbetet mellan kund och leverantör (Grönroos, 2008a) 

och att utveckling och innovation ofta föds ur en tätare 

samverkan (Lusch & Vargo, 2014). Nära, öppna och intensiva 

dialoger med kunder är viktiga förutsättningar för samar-

bete och värdeskapande (Normann 2000). Utmaningen är 

att fokusera på relationsskapande aktiviteter och åtgärder 

snarare än att ha fokus på det ekonomiska resultatet, det 

som i vardagligt tal brukar kallas ”sista raden”, även om  

syftet med de relationsskapande aktiviteterna är att bidra 

till just ”sista raden”. Man skulle därför kunna spekulera 

om att vägen mot ett ökat avfallsförebyggande arbete går 

genom en tätare samverkan och ett ökat relationsskapande 

med de avfallsproducerande kunderna. Avfallsorganisationer 

kan inte själva förebygga avfallet, men de kan utveckla ett 

mer relationsorienterat perspektiv som betonar behovet av 

att samspela och utbyta kompetens med kunderna för att 

kunna hjälpa dem att minska avfallsvolymerna, något som 

leder till mindre miljöpåverkan och att värde skapas. 

Något förenklat formulerat blir möjligheterna att kläcka 

nya innovativa idéer större om kunder och leverantörer tar 

chansen att sitta ner vid samma bord och prata om hur man 

gemensamt kan hjälpa varandra (Matthing et al., 2004).  

Genom dialog går det lättare att komma fram till gemen-

samma definitioner på problem och problemlösningar och 

organisationen kan därmed adressera kundernas problem på 

ett bättre sätt (Winklerhof et al., 2007; Grönroos & Voima, 

2013). Det kan vara både rimligt och relevant att utgå från att 

de avfallsorganisationer som arbetar nära sina kunder kan öka 

kunskapen om varför, var, när och hur avfallet skapas, samt 

vilken typ av avfall som uppstår (jämför Grönroos & Voima, 

2013). Därigenom går det att förstå kundernas verksamhet 

och kontext bättre och arbeta med fokus på ett ökat avfalls-

förebyggande. Samtidigt ökar kundernas möjligheter att få 

kunskap om avfallsaspekter som exempelvis kan göra att de 

blir kunnigare beställare. 

En slutsats i studien är att det finns potential för avfallsorga-

nisationen att förstå kundens interna processer på ett bättre 

sätt, exempelvis deras produktionsprocesser. Därmed kan 

båda parter få ny kunskap som kan leda till nya idéer för 
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att minska avfallsproduktionen. En av de intervjuade säger 

att ”vi skulle behöva komma under huden på våra kunder”, 

vilket i rapporten formuleras som ett mer relationsorienterat 

sätt att göra affärer på i avfallsbranschen. En dialog innebär 

dessutom att kunderna får ta del av viktig avfallskunskap som 

avfallsorganisationen har och som kan vara mycket värdefull 

för deras värdeskapande.

Det tjänsteorienterade perspektivets antagande om att det 

är den samlade kunskapen och kompetensen hos leverantör, 

kund och andra involverade i tjänsteprocessen som bidrar 

till det gemensamma värdeskapandet är viktig för att skapa 

en förståelse för hur centralt det är att avfallsorganisationer 

arbetar med att öka medarbetarnas tilltro till sin kompetens. 

Det är deras och andras kompetens som är nyckelresurser 

i tjänsteprocessen och i det gemensamma värdeskapandet 

(Vargo & Lusch, 2004). Det kan också handla om att bredda 

kompetensen vid rekrytering. Någon av de intervjuade menar 

att avfallsbranschen har förändrats: från en bransch med låga 

kunskapskrav till en kunskapsintensiv och högteknologisk 

bransch. Flera av dem som redan arbetar i branschen och 

många som nyrekryteras idag har tekniska utbildningar där 

man tenderar att lägga mer fokus på utveckling av tekniska 

färdigheter än sociala färdigheter, vilket har studerats av 

Dunne, Harney & Parker (2008) men dessa sociala färdigheter 

är centrala för ökad relationsorientering i organisationer. 

Tjänsteforskningen (Corvellec & Hultman, 2013; Corvellec & 

Hultman, 2014) betonar också att avfallsorganisationer kan 

ha fördelar av att avfallshanteringen skapar olika typer av 

värde, exempelvis praktiskt, ekonomiskt, miljömässigt och 

symboliskt. Självfallet gäller detsamma det avfallsförebyg-

gande arbetet som gör det möjligt för avfallsproducenterna 

att visa ett miljöansvar samtidigt som de ökar sin materi-

aleffektivitet eller förbättrar sin arbetsmiljö. Värdeskapande 

handlar om mer än bara ett ekonomiskt värde mätt i reda 

pengar. Det handlar om miljö-, socialt, symboliskt och etiskt 

värde. Ser man på värde som något multidimensionellt finns 

det många möjliga kombinationer att dra fördel av.

Till syvende og sidst måste avfallsorganisationerna skapa en 

marknad för avfallsförebyggande frikopplingstjänster, vilket 

de gör genom att visa för avfallsproducenterna att de tillsam-

mans bör reflektera kring ett avfallsförebyggande arbete och 

gemensamt komma fram till rimliga och relevanta tillväga-

gångssätt. Faktum är att medan kunderna är experter på sina 

egna processer, har avfallsorganisationerna en både djupare 

och bredare avfallskompetens än sina kunder. Den kompe-

tensen kan ligga till grund för ett kunskapsutbyte kring de 

processer där avfallet uppstår och leda till att kunden kanske 

uppmärksammar avfallsrelaterade frågor som de inte tidigare 

har uppmärksammat full ut. Att invänta att kunderna börjar 

efterfråga mer avfallsförebyggande tjänster är en avvaktande 

attityd som tjänsteforskningen bedömer är mindre effektiv. 

Man vill hellre se ett aktiv arbete för att utveckla ett inno-

vativt samarbete, vilket sannolikt innebär ökade möjligheter 

att påverka den framtida efterfrågan på nya typer av tjänster 

som bidrar till att minska avfallsmängderna.

Avslutningsvis nämns några möjliga konsekvenser om de 

etablerade avfallsorganisationerna inte möter de inlåsningar 

som den här studien pekar på. Från både ett politiskt per-

spektiv och avfallsproducenternas synvinkel kan avfallsorga-

nisationerna upplevas som att de inte är tillräckligt effektiva 

om de inte omsätter det ökande trycket på att prioritera ett 

avfallsförebyggande arbete till ett lämpligt utbud av avfalls-

förebyggande frikopplingstjänster. Att inte kunna erbjuda ett 

konkret svar till en så tydlig avfallspolitisk prioritet öppnar för 

andra aktörer att komma in på marknaden genom att peka på 

befintliga aktörers fokusering på energi- och materialåtervin-

ning, i stället för på ett avfallsförebyggande arbete. I Waste 

Management Research (2015:774) skriver Velis och Vrancken 

att den traditionella avfallsbranschen behöver engagera 

sig i arbetet för att tillsammans med sina intressenter både 

avfallsbehandlare (nedströms) och tillverkare och designer 

(uppströms) diskutera sin roll när det gäller material- och 

produkthantering. Annars riskerar avfallsorganisationerna 

att få en mindre central roll i arbetet med att hantera och 

förebygga avfall. Författarna säger också att det kan finnas en 

risk att avfallsbranschen återgår till att bli en lågteknologisk 

bransch som endast samlar in avfall och därmed inte bidrar 

till ett högt värdeskapande.

Det finns gott om branscher där etablerade aktörer har utma-

nats och utkonkurrerats av andra aktörer som har omdefinie-

rat branschens villkor genom att etablera nya prioriteringar 

eller standarder. I rapporten Goda exempel på avfallsföre-

byggande (2015) som Avfall Sverige har producerat går det 

att se att det vanligtvis är andra aktörer än traditionella av-

fallsorganisationer som står för många avfallsförebyggande 

initiativ. Avfallsorganisationernas legitimitet som experter på 

avfallsfrågor beror på deras förmåga att effektivt bidra till att 

Sverige klättrar uppåt i avfallshierarkin. 

I rapportens inledning nämns att studien ska undersöka hur 

avfallsorganisationer idag arbetar med att hjälpa sina före-

tagskunder att förebygga eller minska sitt avfall. Resultaten 

visar att de i nuläget inte gör detta i så stor utsträckning 

och studien visar varför. Inledningsvis ställs också frågan om 

en mer tjänsteorienterad syn på avfallsförebyggande och 

värdeskapande kan var en väg att gå. Svaret är att studien 

visar att det är både rimligt och relevant att utveckla syn- och 

arbetssätt som sätter kundrelationer och samarbeten i fokus 

för att främja avfallsförebyggandet. Identifieringen av de fyra 

inlåsningarna ger idéer om hur de kan låsas upp. Att tydlig-

göra hinder och inlåsningar för avfallsförebyggande kan vara 

en början på en upplåsning som leder till att det utvecklas 

frikopplingstjänster som bidrar till en ökad frikoppling av 

sambandet mellan ekonomisk tillväxt och resursförbrukning. 
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