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Förord
Vårt engagemang för miljö och resursanvändning har funnits med oss länge. Under våra tre

år på Handelshögskolan har drivet för framförallt avfallsfrågan växt sig ännu starkare. Därför

har det varit otroligt intressant och lärorikt att få ta del av pionjärer i Västra Götalands län

inom just resursåtervinning. Att få en djupare inblick i den offentliga sektorns pusslande har

också gett många nya perspektiv, erfarenheter och förståelse för sådant som bara tas för givet.

Nu sitter du här med vår färdiga kandidatuppsats om fastighetsnära insamling i Västra

Götalands län och det är glädjande att det gått så bra som det gjort. Detta hade dock inte varit

möjligt utan en väldigt massa stöd från personer runt omkring oss.

Självklart vill vi tacka kommunerna Ale, Alingsås, Mölndal och Svenljunga som ställde upp.

Likaså Borås samt Lysekil och Munkedal med representanter från Borås Energi och Miljö

AB respektive Rambo AB. Det har varit fantastiskt givande att få ta del av ert arbete och dela

intressanta konversationer. Hoppas våra vägar möts igen i arbetslivet.

Framförallt vill vi rikta ett extra stort tack till vår handledare Gabriela Schaad som hjälpt oss

genom hela processen. Hennes feedback och råd har lotsas oss i den djungel som

uppsatsskrivandet kan vara.

Göteborg i maj 2022

Josefine Månsson & Alma Svantesson
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Abstract
Introduction: Today's regulations are not sufficient to achieve the recycling targets and a few

municipalities have chosen to take the problem into their own hands. The purpose of the

essay is to create an understanding of the factors and driving forces that favor proactive

actions, regarding waste management. Delimitations are municipalities in Västra Götaland

County and the implementation of property close packaging collection systems.

Method: This essay is based on a qualitative method with an inductive investigative

approach. Interviews are held semi-structured with respondents from municipalities with an

implemented FNI system. Ethical considerations and the credibility of the results are also

taken into account.

Theoretical framework: Proactivity and reactivity are two approaches an organization can

have, where an organization's size or form of operation influence the context. Furthermore,

there are internal and external driving forces that affect how an organization acts.

Results: Results from the study presents a compilation of all six interviews with the

municipal representatives. It reports on the municipalities' implementation and motives

behind FNI. In addition, the responsibilities within the municipalities' waste management.

Analysis: Interesting phenomena from the results are seen in relation to the theoretical

framework, such as that the forms of operation do not always occur in pure forms.

Furthermore, the most prominent motives for the introduction of FNI, leadership,

environmental and customer value, are analyzed on the basis of the theoretical framework.

Discussion: Which form of operation is most optimal seems to be situation-dependent. In the

discussion, it also becomes clear why the majority of the county's municipalities are reactive,

they are hindered by the uncertainty of the legislation. An interesting discussion is if all

municipalities are driven by underlying moral obligations, or if the municipalities have

introduced FNI as a result of sustainability goals.

Conclusions: Factors tend to be situation dependent. Smaller municipalities benefit from

collaborations and larger ones work with self-government. Something that drives all

municipalities to act at the forefront is to create customer- and environmental benefits.

Committed leaders are also shown to be a significant driving force.

Keywords: Municipal sector, proactivity, property close package collection (FNI), driving

forces, municipal forms of operation
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Sammanfattning
Introduktion: Dagens regleringar är inte tillräckliga för att uppnå återvinningsmålen och

några få kommuner har valt att ta problemet i egna händer. Syftet med uppsatsen är att skapa

en förståelse för vilka faktorer och drivkrafter som gynnar ett proaktivt handlande inom

avfallsarbete. Detta med avgränsning mot kommuner i Västra Götalands län samt

implementering av fastighetsnära förpackningsinsamlingssystem, så kallat FNI-system.

Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med induktiv undersökande ansats.

Intervjuer hålls semistrukturerade med respondenter från kommuner med ett implementerat

FNI-system. Hänsyn tas också till etiska hänsynstaganden samt trovärdigheten i resultatet.

Teoretisk referensram: Proaktivitet och reaktivitet är två förhållningssätt en organisation

kan ha, där en organisations storlek eller driftform kan ha en koppling i sammanhanget.

Vidare finns interna och externa drivkrafter som påverkar hur en organisation agerar.

Resultat: Rapportens resultat presenterar en sammanställning av samtliga sex intervjuer med

kommunrepresentanterna. Intervjuerna redogör för kommunernas implementering av FNI,

samt motiven bakom. Dessutom klargörs den ansvarsfördelning för avfallshantering som

respektive kommun har.

Analys: Det uppenbaras intressanta fenomen från teorin i förhållande till resultatet som

exempelvis att driftformerna inte alltid förekommer i rena former. Vidare analyseras de mest

framträdande motiven till införandet av FNI, ledarskap, miljö- och kundnytta, utifrån det

teoretiska ramverket.

Diskussion: Vilken driftform som är mest optimal verkar vara situationsberoende. I

diskussionen blir det också tydligt varför majoriteten av länets kommuner är reaktiva, de

hindras av lagstiftningens osäkerhet. Intressanta synvinklar är ifall alla kommuner

underliggande drivs av moraliska skyldigheter, vidare ifall alla kommuner har infört FNI till

följd av hållbarhetsmålsättningar.

Slutsatser: Faktorer tenderar att vara situationsberoende. Mindre kommuner gynnas av

samarbeten och större jobbar med självstyre. Något som driver samtliga kommuner till att

agera i framkant är att skapa kund- och miljönytta. Engagerade ledare visas också vara en

betydande drivkraft.

Nyckelord: Kommunal sektor, proaktivitet, fastighetsnära förpackningsinsamling (FNI),

drivkrafter, kommunala driftformer
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1. Introduktion
Mänskligheten börjar nu få betala det bittra priset för den moderna tidens

slit-och-släng-samhälle (Naturskyddsföreningen 2021). Fenomenet är också känt som linjär

ekonomi, vars syfte består i att utvinna resurser till konsumtion, för att slutligen förbränna

avfallet innan den linjära kedjan påbörjas på nytt. Att konsumera enligt detta mönster har fört

med sig förödande konsekvenser inte minst för jordens ekosystem där naturresurser

överexploateras, belyser Naturskyddsföreningen. Till synes är denna linjära ekonomi inte ett

hållbart vägval till framtiden, med dess konsekvenser som bland annat klimatförändringar

och förlust i biologisk mångfald (WWF 2020). Således krävs en drastisk omställning till en

cirkulär ekonomi, vilket är raka motsatsen till den linjära ekonomin. Där är huvudsyftet att de

resurser som förs in i kretsloppet ska leva kvar så länge som möjligt.

Materialåtervinning är ett steg på vägen för att förverkliga en cirkulär ekonomi

(Naturskyddsföreningen 2021). En förutsättning för materialåtervinning är att avfall faktiskt

sorteras korrekt (Miljödepartementet 2021). I samband med detta spelar de fysiska

förutsättningarna en nyckelroll i huruvida en individ källsorterar rätt. Hage, Söderholm och

Berglund (2009) menar att bekvämlighet och platsbrist är några av de främsta orsakerna till

att kommuninvånare i Sverige inte källsorterar. En lösning på detta bekvämlighetsproblem

som i sin tur också är positivt korrelerat med ökad materialåtervinning är fastighetsnära

insamlingssystem berörande förpackningsavfall, så kallade FNI-system (Hage m.fl. 2009;

Miljödepartementet 2021). Faktum är att studier har påvisat en halvering av felsorterat

förpackningsavfall efter infört FNI-system, vilket bidrar till ett maximalt resursutnyttjande

och följaktligen en cirkulär ekonomi (Miljödepartementet 2021).

1.1 Avfall och återvinningsstadgar
I följande avsnitt klargörs skyldigheter och ansvarsområden som kommuner respektive

producenter har, gällande olika typer av avfall. Detta regleras i 15 kap. Miljöbalken,

Avfallsförordningen (SFS 2020:614) och slutligen i Förordningen om producentansvar för

förpackningar (SFS 2018:1462).

1.1.1 Kommunalt avfallsansvar
Samtliga kommuner i Sverige besitter enligt 15 kap. 20 § Miljöbalken ett behandlingsansvar

för kommunalt avfall, vilket enligt 3§ avser avfall från hushåll och från andra källor som

enligt art och sammansättning liknar hushållsavfall. Därtill har kommunen ansvaret för
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bortförsel av dessa typer av avfall från en fastighet i två fall. I det första fallet, om bortförsel

av avfall anses nödvändig för att skydda miljö och människors hälsa. I det andra fallet, om

fastighetsägaren begär bortförsel under förutsättningarna att det inte är oskäligt i förhållande

till omständigheterna. Vidare finns kompletterande bestämmelser i avfallsförordningen

gällande vad som avses vara kommunalt avfallsansvar. Avfallsförordningen (SFS 2020:614)

beskriver att kommuner ska tillhandahålla system för insamling och bortförsel av hushållens

matavfall. Regeringskansliet (2020) har meddelat att ett system för detta ändamål ska vara på

plats senast den 31 december 2023.

1.1.2 Producenters förpackningsansvar
I Förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 2018:1462) framgår att en

producent som befinner sig på den svenska marknaden och vars verksamhet genererar en

förpackning har särskilda skyldigheter att svara till. Det klargörs i 1 § att producenter bär det

yttersta operativa och finansiella ansvaret för behandling av förpackningsavfall, där

producenter enligt 42 § är skyldiga att tillhandahålla fungerande insamlingssystem för

insamlandet av förpackningsavfall. I de fall producenten inte på eget bevåg tillhandahåller

fungerande insamlingssystem har parten en skyldighet att säkerställa att en utomstående part

istället bedriver tillståndsenliga insamlingssystem för förpackningsavfall. Enligt 66 § framgår

det att kommuner med tillståndsenliga avtal är en korrekt part som kan axla detta uppdrag.

1.2 Problemanalys
I en linjär ekonomi försvåras miljöarbete vilket pressat beslutsfattare att försöka komma fram

till nya lösningar. För avfallsfrågan talas det om att förflytta förpackningsansvar till

kommunerna vilket skapar en gynnsam men osäker situation för den offentliga sektorn.

1.2.1 Misslyckat producentansvar
Användandet av förpackningar har bidragit till miljöproblem såsom förorening, nedskräpning

och resursutarmning (Miljödepartementet 2021). SCB (2020) visar i den senast publicerade

avfallsstatistiken att 1 377 100 ton producerade förpackningar tillfördes svenska systemet på

ett år. Eftersom cirkularitet är viktigare än någonsin har producentansvar för förpackningar

införts. Trots det återvinns långt ifrån alla förpackningar. Orsaken är framför allt att

privatpersoner inte sorterar ut dem utan slänger förpackningsskräpet i brännbart restavfall

(Miljödepartementet 2021). Sverige har ett materialåtervinningsmål på 50 % för

plastförpackningar. Idag återvinns inte ens 30 % av materialet, exklusive returflaskor (SCB

2020). Detta exempel visar snarlika siffror som för resterande förpackningstyper. Målen är
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alltså inte i närheten uppfyllda med nuvarande strategier (Naturvårdsverket 2021). Detta är

förödande både för producenterna och samhället.

Utifrån rådande situation har ett nytt lagförslag lagts fram. Miljödepartementet (2021)

föreslår en lösning genom ett nytt sophämtningssystem, i direkt anslutning till det privata

hemmet. I ändringsförslaget till förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS

2018:1462) framgår att kommuner bör sköta samtlig förpackningsinsamling direkt vid den

fastighet där avfallet produceras. Fastighetsnära insamling (FNI) är namnet på dessa system.

Lagförslaget framhålls fördelaktigt eftersom de kombinerar kommunens kunskap om

samhället och producenternas insikt om materiella processer.

1.2.2 Ansvarsförflyttning
Snabba och omfattande förändringar sker inom avfallsområdet och påverkar inblandade

parter. Förslaget om förflyttning av insamlingsansvar från producenter till kommuner har

kantats av osäkerhet och legat på agendan länge. Potentiellt kan det ha hindrat proaktivt

arbete med att införa FNI. Å andra sidan, om lagen väl införs kommer det bli en fråga om

tidspress för de icke förberedda kommunerna då de förväntas ta ansvaret för

förpackningsinsamlingen senast årsskiftet 2025/2026 (Miljödepartementet 2021).

Fortsättningsvis lägger Miljödepartementet incitament för proaktiva handlingar genom att ge

en valmöjlighet för kommunerna när det lokala systemet ska implementeras. Tidigast kan det

antas 2024, med full finansiering från producentföretagen.

Problematiken uppstår därför i relation till frågan om ett avvaktande förhållningssätt

gentemot lagförslaget, i jämförelse med att agera proaktivt. Kommunerna bär idag många

kostnader som skulle kunna minskas eller helt elimineras av FNI (Miljödepartementet 2021).

Mycket av förpackningarna hamnar, som tidigare förklarat, i restavfall som kommunerna

hanterar. Inte bara skulle den hanteringskostnaden istället falla på producenterna då

kommunen blir ersatta för insamlingen, de skulle också slippa onödiga skatteavgifter. Lagen

om skatt på avfall som förbränns (SFS 2019:1274) tillämpas på kommunalt avfall och

betonar att skatt betalas mängdvis. Ju större mängd avfall som förbränns, desto mer resurser

behöver utnyttjas från kommunen. Likaså när kommunerna hämtar in restavfallet sker det i

stora volymer, som egentligen skulle betalas av producenterna om förpackningarna hamnat

på deras återvinningsstationer (Miljödepartementet 2021). Således har kommunerna
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ekonomiska incitament till att implementera ett FNI-system snabbt. Följaktligen blir detta

också en fråga om tidspress.

Kommunerna har olika sätt att angripa detta problem som präglar avfallsfrågan. Med hänsyn

till osäkerheten med lagförslaget har vissa kommuner inte arbetat fram och implementerat

lösningar än, medan ett 70-tal svenska kommuner både hunnit testa och införa FNI (Avfall

Sverige 2021). Att de befinner sig på skilda nivåer i genomförandefasen kommer ge spridda

utfall vid eventuell lagändring. Proaktiva kommuner kommer ha bättre förutsättningar för att

tillämpa lagen och snabbare undvika kostnader (Miljödepartementet 2021). Det innebär också

möjligheter till att ha mer välutvecklade och genomarbetade FNI-system, då mer tid kan ges

till administrativ och logistisk planering. Eftersom det finns flera fördelar med att

tidigarelägga implementeringen är det intressant att studera varför inte alla förbereder sig och

agerar på det sättet. Vad är det som driver eller påverkar kommunerna i framkant vad gäller

fastighetsnära förpackningsinsamling?

1.2.3 Forskningsöversikt
Av den forskning som tidigare har bedrivits inom forskningsfältet gällande avfallshantering,

är en stor del av studierna baserade på individers attityder till olika avfallssystem. Därtill,

vilka aspekter som påverkar en individs benägenhet till att källsortera. En studie av Berger

(1997) påvisar att socioekonomiska och demografiska variabler har en stark påverkan på

individers miljömässiga handlingssätt. Ytterligare visar Hage m. fl. (2009) att

återvinningsattityder beror på en konflikt mellan en moralisk skyldighet och en ekonomisk

aspekt. Återvinning medför nämligen tids-, lagrings-, och transportkostnader för individer

som inte har tillgång till ett FNI-system. I sammanhanget spelar demografiska faktorer en

nyckelroll i huruvida individens moraliska skyldighet kommer övervinna kostnaderna.

Sammantaget bör beslutsfattare enligt Berger (1997) fokusera på att implementera system

som är lättillgängliga och underlättar materialåtervinning för individer. Forskningsfältet visar

på att hushåll som har tillgång till FNI-system är mer benägna att korrekt sortera avfall, och

har därför en tydligt positiv inverkan på materialåtervinning (Hage m. fl. 2009; Berger 1997).

Däremot poängterar Hage m. fl. (2009) att beslutsfattare också bör väga nyttan från ökad

återvinningsgrad mot de finansiella kostnader som ett FNI-system innebär.

Ovan diskuterade studier visar att en stor del av den forskning som genomförts angående

avfallshantering och då specifikt FNI-system, i stora drag endast berör individers
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återvinningsattityder. Tillsammans med vilka faktorer som kan komma att påverka dessa

attityder. Vidare är samtliga studier kvantitativa enkätstudier. Med detta som bakgrund är det

ytterst intressant att genomföra en kvalitativ intervjustudie ur en kommunal synvinkel och

fylla det kunskapsglapp som finns. Uppsatsen kommer bidra med en större förståelse kring

varför vissa kommuner har valt att införa FNI-system och vilka faktorer och drivkrafter som

kan tänkas ligga bakom. Därtill, också ge insikt i den nytta kommunen ansåg vägde tyngre än

implementeringskostnaderna, vilket bygger vidare på det tidigare nämnda resonemanget som

Hage m. fl. (2009) bedriver. Slutligen kommer resultatet från uppsatsen bli användbar för

kommuner som vill ligga i framkant och vara proaktiva gällande avfallshantering, men som

har misslyckats. Uppmärksammade faktorer och drivkrafter som utifrån intervjustudien har

visat sig gynna proaktiv avfallshantering, kommer hjälpa dessa kommuner att förstå vad de

ska rikta fokus till. Detta för att lyckas skapa mer gynnsamma förhållanden för ett proaktivt

förändringsarbete.

1.3 Syfte & frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse för vilka faktorer och drivkrafter som

ligger bakom och kan gynna proaktiv kommunal avfallshantering. Fokus riktas specifikt mot

fastighetsnära insamling av förpackningar utifrån följande frågeställningar:

● Vilka faktorer gynnar kommunalt proaktivt arbete gällande avfallshantering?

● Vilka är de främsta drivkrafterna som driver kommunerna att agera proaktivt i sitt

avfallsarbete?

1.3.1 Avgränsningar
Uppsatsen avgränsas i första hand geografiskt till kommunerna inom Västra Götalands län.

En studie som täcker samtliga svenska kommuner anses inte utgöra en rimlig datamängd

utifrån tidsaspekten eller hanteringsmöjligheter. Valet att forska inom samma län bidrar också

till att minska skillnader på grund av externa politiska påtryckningar, då mål kan skilja sig åt

mellan län. Vidare är uppsatsen avgränsad mot prepositionen för fastighetsnära insamling,

trots att Miljödepartementets (2021) förslag omfattar fler delar av materialåtervinning.

Anledningen till valet är att kommunerna har skilda tillvägagångssätt för implementering av

FNI vilket medför ett samband till problemområdet. Slutligen riktas uppsatsen till kommuner

som erbjuder FNI-system till en- och tvåbostadshus. Detta då avfallshantering i

flerbostadshus såsom lägenhetskomplex ofta sköts på uppdrag av fastighetsägaren.
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2. Metod
Uppsatsen omfattar en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats. Urvalsgruppen är

målstyrd, för att strategiskt involvera kunniga respondenter som meningsfullt kunde bidra till

studiens syfte. Därtill intervjuades sex respondenter via en semistrukturerad intervjuform.

2.1 Kvalitativ forskningsmetod
Med anledning till att uppsatsen syftar till att skapa en större förståelse för vilka kommunala

faktorer och drivkrafter som kan gynna ett proaktivt avfallshanteringsarbete, anses det

kvalitativa förhållningssättet vara det mest givande. En kvalitativ studie fångar upp

personliga perspektiv (Patton 1990), bland annat för att en personlig kontakt med

respondenten skapas vilket lägger mer vikt vid den individuella personens yttranden. Detta i

jämförelse med den kvantitativa studiens kvantifierbara och i synnerhet opersonliga resultat

(Bryman & Bell 2017).

Den kvalitativa metoden ger utrymme för tolkning av insamlad data och dessutom att hänsyn

kan tas till sociala sammanhang, enligt Patel och Davidson (2019). Bryman och Bell (2017)

betonar framförallt den induktiva och analyserande karaktären som kännetecknar kvalitativ

forskningsmetod. Vidare menar Alvehus (2014) att den metodens tolkande förmåga bidrar till

skapandet av en bättre förståelse för uppkomna fenomen. I linje med detta ansågs den

kvalitativa metodiken medföra ett nyanserat resultat och därefter vidare tolkningsmöjligheter.

Dessutom kan forskningsmetoden bidra till välgrundade slutsatser kring orsakssamband och

besvara uppsatsens frågeställningar kring faktorer och drivkrafter som kan förklara

kommunernas proaktiva förhållningssätt.

2.2 Induktiv ansats
Uppsatsen är baserad på en induktiv ansats vilket Patel och Davidson (2019) förklarar som

upptäckandets väg. Forskningen kan i detta sammanhang bedrivas utan koppling till etablerad

teori och det är först när empirin är sammanställd som kopplingar görs till teoretiska

samband. Anledningen att detta passade bäst för uppsatsen var att det i forskningsöversikten

saknades teoretiska kopplingar mellan produktivitet hos kommuner och dess bakomliggande

faktorer eller drivkrafter. Hand i hand med detta efterliknar Bryman och Bell (2017)

induktion vid en öppen bearbetningsprocess som tar plats i forskningsfältets outforskade

områden. Undersökande är ett begrepp som Patton (1990) använder för att beskriva den

process som en induktiv ansats bidrar till. Patton menar vidare att det görs bäst genom att
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förstå varje individuellt fall innan de sammanställs på en aggregerad nivå. I denna uppsats var

därför en kvalitativ studie av relevans för att kunna uppfylla syftets undersökande karaktär.

Det vill säga, faktiskt skapa en djupare förståelse för kommunernas val att införa

fastighetsnära förpackningsinsamling. För att åstadkomma detta krävs att plats lämnas till

respondenten att avgöra vad som är viktigt att förmedla, vilket också exkluderar

uppsatsförfattarnas eventuellt förbestämda förväntningar på resultatet (Patton 1990).

Argumentet stöds av Bryman och Bell (2017) som belyser att en grundpelare i induktiva

metoder är att det inte finns hypoteser att varken verifiera, falsifiera eller omformulera.

Istället ska forskningsprocessen leda sig självt och löpa sin naturliga lina, utan

färdigdefinierade ämnestypiska variabler. Av det skälet används resultaten från studien som

grund för teorikapitlet och tillåter därmed respondenterna styra utfallet.

Viktigt att poängtera är att metodansatsen i en forskning inte är helt svart eller vit (Bryman &

Bell 2017; Patton 1990). Det innebär att det inte är relevant att benämna uppsatsen som

uteslutande induktiv. Istället föreslår Bryman och Bell (2017) att utformningen bör beskrivas

i termer av induktiva tendenser, med en förståelse för att det kan urskiljas deduktiva

tendenser även i en induktiv studie.

2.3 Urval
Urvalet ramas in tydligt genom avgränsningarna, i att det enbart avser kommuner i Västra

Götalands län. Ytterligare gränser sätts vid att undersökningen endast berör de kommuner

som har ett implementerat och fungerande FNI-system. I Västra Götalands län är det 8 av 49

kommuner som stämmer in på detta. Utifrån dessa avgränsningar inleddes studien som en

totalundersökning, vilket innebar att samtliga åtta kommuner i populationen kontaktades

(Patel & Davidsson 2019). Väl vid kontakten användes ett målstyrt urval för att hitta

passande respondenter. Det målstyrda urvalet innebär enligt Bryman och Bell (2017) att

relevanta respondenter strategiskt väljs ut. Syftet är att respondenterna ska besitta kunskaper

som meningsfullt bidrar till uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Således involverades

respondenter med lämpliga befattningar beträffande FNI, för att säkerställa deras kompetens.

Avfallschefer, renhållningschefer, miljöstrateger eller liknande anställningsformer

efterfrågades därför vid kontakt med kommunerna. I fallet med Lidköping fanns inga med

väsentlig befattning som hade tillräcklig kunskap om ämnesområdet. En bedömning gjordes

att inga meningsfulla svar skulle fås av att genomföra en intervju med en person vars
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befattning inte involverar FNI. Lidköpings valdes således strategiskt bort för att endast

involvera kommuner som kunde bidra med kunniga respondenter till studien.

För att identifiera urvalsgruppen gjordes en sekundärdatainsamling med information om

samtliga kommuner i Västra Götalands län. Användandet av sekundärdata beskrivs av

Alvehus (2014) som ett hjälpmedel för vidare datainsamling. Uppgifterna som samlades in

var därför delvis administrativa för att underlätta senare kontakt, men framförallt undersöktes

kommunens tillhandahållna avfallshanteringslösningar (se bilaga 3). Anledningen bakom

insamlingen var att enklare kunna sortera vilka kommuner som erbjuder FNI, utan att behöva

kommunicera med dem personligen. Datan sammanställdes därefter genom verktyget

Microsoft Excel, för att åstadkomma en färdig systematisering för det fortsatta arbetet.

Genom excelarket var det enklare att urskilja de betydelsefulla kommunerna (se bilaga 4) och

få en överblick av hela populationen (Alvehus 2014). Källa för datan var respektive

kommuns hemsida. Det ansågs både tillförlitligt och mest relevant för att få så konkret bild

som möjligt av deras metoder. Annan generell information om kommunen hämtades från

myndigheten Statistiska Centralbyrån.

2.4 Datainsamling
Uppsatsens resultat baseras huvudsakligen på en primärdatainsamling. Följande avsnitt berör

de forskningsmetodiska grunderna, det praktiska genomförandet samt diskussion om etiken

bakom primärdatan. Omfånget på primärdatan definieras av urvalsgruppen.

2.4.1 Intervjustudie & utformning av intervjuguide
Uppsatsens kvalitativa metod i form av intervjuer är det givna valet för att möjliggöra en god

datainsamling, detta baserat på Jacobsens (1993) resonemang. Jacobsen menar att intervjuer

bidrar till att ett innehållsrikt material fås, där väsentlig kunskap, inställningar och åsikter

framkommer. Detta är vidare fördelaktigt för att bedriva nyanserad tolkning och analys.

Därtill har semistrukturerade intervjuer tillämpats på denna uppsats, vilket Patel och

Davidson (2019) beskriver som ett mellanting mellan de strukturerade och icke-strukturerade

intervjumetoderna. Förvalda teman och huvudfrågor sammanställdes i vad Bryman och Bell

(2017) benämner som en intervjuguide, denna går att se i sin helhet i bilaga 1 och 2.

Observera att det finns två intervjuguider, en till de respondenter som är anställda i

kommunen och en till de som är anställda i kommunens bolag. Däremot innehåller båda

formulären samma ämnesområden och frågor, skillnaden ligger i syftning till vilken part som
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tilltalas. I enlighet med Bryman och Bells (2017) resonemang gällande att stärka

tillförlitligheten, lämnades dessa intervjuguider till respondenterna innan intervjutillfället.

Intervjuguiden fungerar enligt Patel och Davidson (2019) som en ledstjärna i den

semistrukturerade intervjun, men samtidigt som ändå svängrum ges för att forma kommande

frågor efter vad respondenten förmedlar. Ordningsföljden på intervjuguiderna är således inte

fast utan kan ändras under intervjuns gång, vilket är vad Trost (2010) benämner som en låg

grad av standardisering. Tillvägagångssättet beskrivs som gynnsamt för att skapa en mer

naturlig ordning i samtalet och undvika att respondenten avbryts av en fråga som inte hör till

sammanhanget. Vidare är intervjuguidens huvudfrågor till sin natur öppna där inga

svarsalternativ ges, inte heller förekommer några ledande frågor i guiden. Det är

respondenten som för intervjun framåt där sedan forskarna, som tidigare nämnt, kan forma

intervjun efter vad som förmedlas. I sammanhanget tillämpas den tratt-teknik som Patel och

Davidson (2019) förespråkar. Tekniken innebär att öppna frågor följs av mer specifika för att

skapa en större förståelse kring vad respondenten tänker.

Uppsatsens val att tillämpa en semistrukturerad intervju med öppna frågor kommer med såväl

nackdelar som fördelar. Denscombe (2019) beskriver å ena sidan studier med öppna och

semistrukturerade frågor som “baktunga”. Tolkning och analys av insamlad data är en

tidskrävande och svår process. Vidare tillkommer nackdelar med konsistens, särskilda

omständigheter och individer kan ha en inverkan på intervjuns resultat. Vad en respondent

förmedlar stämmer inte alltid överens med verkligheten. Ett förtydligande är dock att risken

för oriktig information minskar vid handplockade kunniga nyckelpersoner, vilket har

tillämpats i urvalsprocessen. Ytterligare undgås risken genom att söka efter återkommande

teman bland genomförda intervjuer, idéer som tas upp av flertalet respondenter menar

Denscombe skänker en trovärdighet som leder till mer träffsäkra slutsatser.

Å andra sidan belyser Denscombe (2019) samt Patel och Davidson (2019) att öppna och

semistrukturerade intervjuer är flexibla samtidigt som ändå en viss struktur skapas. Intervjun

kan formas för att få värdefull information samtidigt som jämförelsebarheten styrks. Detta

gynnar uppsatssyftets karaktär, i den bemärkelse att syftet avser att ställa kommuner mot

varandra för att uppmärksamma gemensamma faktorer och drivkrafter. Tillämpningen av

semistrukturerade och öppna frågor ansågs därför som det mest naturliga valet för att kunna

möta syftet, trots ovan beskrivna nackdelar. Fördelarna bedömdes väga tyngre och sågs som
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det mest framgångsrika vägvalet vid en studie av induktiv ansats. Resonemanget stöds av

Patton (1990) som menar att öppna frågor ger utrymme för att upptäcka interrelationer som

inte släpps fram vid teoretiskt härledda intervjufrågor.

2.4.2 Genomförande
Genomförandefasen har genomsyrats av de fyra etiska principer som Patel och Davidson

(2019) redogör för, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen

nyttjandekravet. Genomförandet började med att växeln kontaktades för varje kommun, detta

för att komma i kontakt med respondenter med relevant befattning. Tillvägagångssättet

innebar en relativt snabb slussning innan kontakt kunde upprätthållas med en person vars

befattning berörde kommunens FNI-system. I enlighet med informationskravet förklarades

uppsatsens syfte och vikten av respondenternas medverkan för att uppsatsen skulle skildra en

korrekt uppfattning om verkligheten. Ytterligare rekommenderar Patel och Davidson (2019)

att information om en studie ska ges i flera steg. Konversationen fortsatte därför via e-post

efter det att respondenten gett samtycke till medverkan. Mer detaljerad information gavs

sedan för att säkerställa att respondenten var insatt i ämnesområdet och vidare gavs mer

information om medverkan och konfidentialitet. Det förtydligades att medverkan skedde på

deras villkor och att insamlad information, i linje med nyttjandekravet, endast skulle nyttjas

till uppsatsens forskning. Inte under några omständigheter lämnas personuppgifter eller data

till en utomstående part utan respondenternas samtycke. De uppgifter som utges i uppsatsen

har således samtliga parter gett sitt godkännande till.

Innan intervjun startades klargjordes frågan om önskad anonymitet och huruvida

respondenten var bekväm med ljudinspelning. Samtliga respondenter uttryckte samtycke till

ljudupptagning och krävde inte anonymitet. Uppsatsförfattarna valde dock att inte inkludera

respondenternas för- och efternamn i studien, detta för att sätta datan i fokus och inte

personen. Intervjuerna inleddes sedan med att återge uppsatsens syfte för att stärka det etiska

informationskravet. Därefter ombads respondenterna att berätta om sin roll i relation till

FNI-systemet. Denscombe (2019) menar att inledande frågor av denna karaktär är

fördelaktiga eftersom det gör respondenten avslappnad, då de möts av ett för dem bekant

ämnesområde. Samtidigt får uppsatsförfattarna nödvändig bakgrundsinformation om

respondenten i fråga. Slutligen avslutades intervjuerna med att respondenterna fick tala fritt,

detta för att garantera att de fick chansen att förmedla hela sin kunskap kring ämnet

(Denscombe 2019).
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Respondenterna fick välja huruvida de var bekväma med att mötas för en intervju, eller ifall

de föredrog en digital via Microsoft Teams. Trost (2010) belyser vikten av att en respondent

ska känna trygghet inför intervjutillfället. Med anledning till rådande situation i samhället

berörande COVID-19 respekterades valet av att genomföra en digital intervju för att

säkerställa denna trygghet. Inga nackdelar sågs med att blanda intervjuformer, detta i enlighet

med Denscombe (2019) resonemang kring att digitala intervjuer med webbkamera ger

nästintill identiska förutsättningar som en intervju genomförd på plats.

Något som är värt att belysa är att sju kommuner involveras i uppsatsen men att endast sex

intervjuer hölls. Detta förklaras av att två kommuner, Lysekil och Munkedal, representeras av

samma respondent. Efter både telefon- samt e-postkontakt med Lysekil och Munkedal

framkom att ingen i kommunerna arbetar med FNI. Båda parter hänvisade till Rambo AB

vilket är deras kommunala bolag som bär ansvaret för bland annat FNI-systemen. Samma

situation inträffade med Borås som hänvisade till sitt kommunala bolag Borås Energi och

Miljö AB. Att två respondenter medverkade från Mölndal beror på att de hade

kompletterande kunskapsperspektiv om FNI-systemet som krävdes för att meningsfullt

besvara intervjufrågorna. Tabell 1 nedan redogör för samtliga intervjutillfällen med

information om tillhörande respondent/respondenter.

Tabell 1: Intervjuinformation

Kommun Svenljunga Ale Borås Alingsås Munkedal & Lysekil Mölndal

Respondent Avfallschef Renhållningschef Marknadschef Enhetschef
Bälinge

Avdelningschef för
utveckling och kvalitet

(1) Enhetschef för avfall
(2) Miljöstrateg

Tillhör Svenljunga
kommun Ale kommun Borås Energi och

Miljö AB
Alingsås
kommun Rambo AB Mölndal kommun

Datum 2022-04-20 2022-04-22 2022-04-25 2022-04-27 2022-05-02 2022-05-03

Tid 10:56-11:59 9:01-9:46 9:05-9:48 9:03-9:49 10:04-10:55 13:05-14:02

Plats Boråsvägen 13,
Svenljunga Microsoft Teams Västerlånggatan

10, Borås
Microsoft

Teams Microsoft Teams Skedebrogatan 1,
Mölndal
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Totalt hölls tre intervjuer på plats och tre digitalt via Microsoft Teams. Samtliga intervjuer

pågick i omkring en timme. Två uppsatsförfattare var involverade, vilket Trost (2010) menar

är fördelaktigt. Däremot riskerar respondenten att hamna i underläge i ett sådant

sammanhang. Denna risk undveks genom att den ena uppsatsförfattaren var i bakgrunden och

förde anteckningar medan den andra kunde visa sitt fulla intresse för respondenten. Med

anledning till de anteckningar som fördes under intervjutillfällena, togs beslutet att inte

transkribera. Anteckningarna ansågs var tillräckligt detaljrika för att författa ett rättvisande

resultat. Dessutom användes ljudupptagning från intervjuerna som ett komplement vid

osäkerhet. Därför ansågs transkriberingen som överflödig och inte meningsfull, med

anledning till den tidskrävande process som transkriberingen innebär (Denscombe 2019).

Ytterligare sändes det färdigställda resultatet till respektive respondent för att säkerställa

informationens riktighet. Valet att sända materialet var samtidigt fördelaktigt för att styrka de

etiska principerna och få respondentens slutliga samtycke till publicering (Patel & Davidson

2019).

2.4.3 Bearbetning av data
Patel och Davidson (2019) belyser vikten i att redogöra för hur bearbetningen av den

empiriska datan gjorts. Analysmetoden är likaså avgörande för datans applicerbarhet som i

sin tur avgör hur rapportens läsare kan ta till sig av resultaten (Bryman och Bell 2017). För

denna uppsats var det av relevans att arbeta med en analysmetod i linje med den induktiva

forskningsansatsen. Bryman och Bell (2017) belyser svårigheten i att analysera kvalitativ data

då den har ett brett omfång utan tydlig struktur. Patel och Davidson (2019) rekommenderar

därför att bearbetning av materialet ska ske parallellt med insamlingen. Fördelen med

metoden är att intervjun fortfarande ligger i närminnet vilket minskar risken för feltolkning.

Metodforskare presenterar olika förslag på bearbetningsmetoder men den som var mest

användbar för denna studie var grundad teori. Det är en metodinriktning mot teoribildning

(Hartman 2001), vilket är en grundpelare i den induktiva ansatsen (Bryman & Bell 2017).

Hartman (2001) förklarar grundad teori som ett arbetssätt där datainsamling, analys och

teoriformulering sker successivt. För att möjliggöra detta krävs att datan struktureras i olika

nivåer (Bryman & Bell 2017). Av den anledningen sammanställdes resultatet i ett tidigt stadie

utifrån huvudområdena i intervjuguiden; ”Implementering av FNI, Ansvarsfördelning och

Motiv till FNI-system”. Intervjun följde inte till punkt och pricka denna strukturering vilket

innebar att respondenternas svar pendlade från kategori till kategori. Därav färgkodades den
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insamlade datan efter varje intervju utifrån de tre segmenten. Metoden kallas för öppen

kodning enligt Bryman och Bell (2017) och är ett verktyg för att urskilja återkommande

begrepp. Viktigt att poängtera är att resultatets huvudteman inte kan sammankopplas direkt

mot indelningen eller rubriceringen av det teoretiska ramverket. Bryman och Bell (2017)

anger nämligen att en risk med systematisering av kvalitativ data utifrån befintlig teori är att

det lätt fastnar i den kategoriseringen. Skulle något inte stämma överens med en inledande

forskningsöversikt sorteras i regel det resultatet bort. Istället rekommenderar de att efter

datainsamlingen komma tillbaka till en litteraturgenomgång för att förstå datans betydelse,

vilket går i linje med metodvalet att inte basera intervjufrågor på färdiga teorier.

Hartman (2001) beskriver också kodning som en viktig byggsten i grundad teori för att kunna

se datans komponenter och avgöra det empiriska värdet. Första graden av kodning gjordes

alltså direkt efter varje intervju för att lättare sortera och strukturera resultatet. Nästa

kodningssteg är den axiala som kopplar datan till konkreta kontexter (Bryman & Bell 2017).

Resultatet kodades därför återigen med hjälp av olika färger för att lättare lyfta fram

grundkoncepten. Dessa delades upp utefter faktorer och drivkrafter. Gemensamma teman

mellan de olika intervjuerna kunde då hittas, som sedan användes i verktyget supersök för att

hitta stöd från tidigare forskning. Sista ledet är en selektiv kodning. Bryman och Bell (2017)

redogör att det resulterar i en redogörelse för de viktigaste nyckelkategorierna vilket skapar

analysen. Kontextuell koppling blev därför i två led: kommun jämfört med kommun, jämfört

med vetenskap. Ju fler steg i kodningen desto mindre situationsberoende blir således datan.

För att kunna formulera faktiska teorier baserat på datan krävs dock upprepade test av

hypoteserna (Hartman 2001). I denna uppsats syftar därför inte datainsamlingen eller

analysen till att bygga teorier mer än i viss mån substantiell teori, som kan tala för den

specifika empiriska situationen (Bryman & Bell 2017).

2.5 Litteratursökning
Uppsatsens teoretiska ramverk baserades på en genomgående litteratursökning inom berört

område. Inledande användes verktygen supersök och google scholar för att söka efter specifik

forskning inom planerat område. Enligt Patel och Davidson (2019) är detta en viktig metod

för att få en tydlig översikt. Sökord som “fastighetsnära förpackningsinsamling/FNI”

“kommun/municipal”, “proaktiv/proactive”, “avfall/waste”, “drivkrafter/drivers” och

“faktorer/factors” kombinerades på olika sätt för att hitta tidigare genomförda studier. När det

inte framkom några relevanta träffar smalnades sökningen av. Istället inleddes en genomgång
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av separata sökningar på de olika huvudområdena. Detta resulterade i en sammanställning av

vedertagna teorier rörande i synnerhet FNI och avfallshantering. Faktan utgjorde tillsammans

med omvärldsinformation en grund för problemanalysen. Uppsatsförfattarna bekantade sig

också med relevant information om hur kommuner styrs och opererar för att kunna

genomföra välgrundade intervjuer.

Som visat i 1.2.3 Forskningsöversikt fanns ingen liknande tidigare studie som behandlade

uppsatsens fokusområde, därav genomfördes fortsatt litteratursökning först efter

intervjustudien. Patel och Davidson (2019) förklarar att det är viktigt att litteratursökningen

är en aktiv process under hela arbetets gång för att inte låsa in sig i ett tankesätt. Framförallt

är detta viktigt för den kvalitativa metoden och induktiva ansatsen (Bryman & Bell 2017). Av

resultatets utfall framkom olika faktorer samt drivkrafter som sedan formade det teoretiska

ramverket. Sökorden i databaserna riktades därför istället mot allmän forskning för vardera

fält, som användes i syfte att styrka de empiriska iakttagelserna samt ge stöd till vidare analys

med koppling till teoretiska grunder (Patton 1990; Bryman & Bell 2017). För att uppnå en

god tillförlitlighet var det därför viktigt i litteraturgenomgången att samtliga vetenskapliga

artiklar som refererades till var peer-reviewed samt de tryckta källorna skrivna i

huvudsakligen akademiska syften.

2.6 Trovärdighet & äkthet
Flera metodlitteratursförfattare är överens om att begreppen validitet och reliabilitet är

irrelevanta för att granska den kvalitativa metoden (Bryman & Bell 2017; Patton 1990;

Denscombe 2019; Lincoln & Guba 1985; Trost 2010). De poängterar att frågan om validitet

och reliabilitet har sitt ursprung ur den kvantitativa forskningsmetoden och därför har ett

genomgripande fokus på mätningar. Definitionen på bättre anpassade bedömningskriterier för

kvalitativ forskning skiljer sig mellan metodförfattare, men flertalet föreslår termerna

trovärdighet och äkthet. Dessa är formulerade av Lincoln och Guba (1985) och betonar

istället komplexiteten i de sociala sammanhang som en kvalitativ studie äger rum i (Bryman

& Bell 2017).

Trovärdigheten i en forskning bygger på fyra grundpelare: Tillförlitlighet, överförbarhet,

pålitlighet och konfirmerbarhet (Lincoln & Guba 1985). Det första kriteriet fokuserar på hur

väl resultaten representerar verkligheten (Bryman & Bell 2017). Detta följs i uppsatsen

genom att två observatörer alltid närvarade vid varje intervju samt att de empiriska resultaten
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analytiskt ställdes mot vedertagen litteratur. I relation till det hör också konfirmerbarheten

eller med andra ord, objektiviteten. Genom att ställa öppna frågor till respondenterna

lämnades uppsatsskrivarnas individuella tankar utanför, bortsett från följdfrågor som uppkom

under intervjuns gång. Fortsättningsvis tilläts respondenten framföra sin verklighetsbild, i och

med frågetekniken, för att därefter koppla det mot etablerad forskning vilket minskar risken

för teoretisk fixering. Bryman och Bell lyfter sedan fram att allt detta också ska vara pålitligt,

ett kriterium som uppnås av extern kontrollant. Bland annat har uppsatsen

seminariebehandlats vid flertalet tillfällen. För att detta även skulle gälla den teoretiska

bakgrunden för analysen valdes enbart peer-reviewed artiklar.

Överförbarheten är komplicerad att garantera i en kvalitativ studie då kontexten spelar stor

roll för resultatets utformning förklarar Bryman och Bell (2017). Skulle undersökningen

göras på ett annat kommunalt ansvarsområde är det inte givet att slutsatserna kan överföras.

Lincoln & Guba (1985) belyser vikten i att framhäva den information som krävs för att

läsaren ska kunna dra den slutsatsen själv. Med detta till grund har uppsatsomfattningen

definierats tydligt utifrån avgränsningar och respondenturvalet, för att skapa en medvetenhet

att det inte är generellt applicerbart utan vidare efterforskningar.

Slutligen konstaterar Lincoln & Guba (1985) att äktheten i metoden också behöver verifieras

baserat på ett antal grundprinciper. Samtidigt menar Bryman och Bell (2017) att dessa

kriterier inte är speciellt viktiga i sig självt. Relevant fokus är istället att undersökningen leder

fram till relevanta slutsatser för mottagaren att omsätta i praktiken och att studien ger insikt i

den faktiska verklighetsuppfattning som förekommer i populationen.
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3. Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen bygger på ett urval av vetenskapliga teorier. Först introduceras

och definieras principen om ett proaktivt arbetssätt i förhållande till att agera reaktivt.

Avsnitten därefter presenterar olika synvinklar på företagsekonomiska såväl som sociala

element vilka kan tänkas påverka det proaktiva arbetet. Dessa är organisatoriska faktorer

samt interna och externa drivkrafter.

3.1 Proaktivt & reaktivt förhållningssätt
Organisationers förhållningssätt till förändringsarbete kan ses som reaktivt alternativt

proaktivt, beskriver Jacobsen och Thorsvik (2014). Organisationer med ett reaktivt

förhållningssätt agerar först när en förändring i omvärlden har uppstått och då först när det är

oundvikligt att vidta åtgärder. Motsatsen till det reaktiva förhållningssättet är det proaktiva

förhållningssättet, där organisationer är vaksamma på omvärlden och agerar aktivt innan krav

på förändring uppstår. Däremot menar författarna att det inte går att dra en slutsats kring

vilket förhållningssätt som är mest framgångsrikt, då detta kan vara ytterst

situationsberoende. De båda förhållningssätten skänker även organisationer olika fördelar, där

ett proaktivt förhållningssätt kan ge organisationen fördelar i form av

”first-mover-advantage”. I praktiken är däremot det reaktiva förhållningssättet dominant.

Jacobsen och Thorsvik (2014) förklarar att ett proaktivt förhållningssätt kan ses som

riskabelt, i den bemärkelse att organisationen inte agerar efter något konkret utan snarare

agerar på något som eventuellt kan inträffa i framtiden. Felaktiga bedömningar om

omvärlden kan således leda till att stora resurser läggs på onödiga ändamål.

3.2 Organisatoriska faktorer
I en organisation finns det flertalet samverkande faktorer som påverkar hur organisationen

verkar. Nedan presenteras ett urval av organisationsfaktorer som har en koppling till

förändringsarbete.

3.2.1 Storlek
En organisations storlek definieras i många fall av antalet anställda inom själva

organisationen, var den specifika gränsen går mellan en liten och en stor organisation är

däremot svårt att avgöra (Jacobsen & Thorsvik 2014). Denna uppfattning kan skilja sig

mellan dels länder som verksamheter. Definitionen av storlek i denna uppsats har inspirerats

av Jacobsen och Thorsviks definition gällande antalet anställda och följaktligen definieras en

kommuns storlek genom antalet invånare.
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Jacobsen och Thorsvik (2014) konstaterar att ju större en organisation blir, desto mer

komplexitet skapas. Starkare vertikal och horisontell specialisering fås, vilket innebär fler

hierarkinivåer och avdelningar. Därtill har större organisationer möjligheten att anställa

specialister inom önskvärda ämnesområden, mindre organisationer saknar många gånger de

resurser som krävs för att finansiera specialistkunskap. Vidare uppstår ett ökat behov av

formalisering i takt med att en organisation växer, där färdiga arbetsrutiner måste tillämpas då

direktkommunikation mellan anställda inte är praktiskt möjligt. I motsats till detta lyfter

Jacobsen och Thorsvik (2014) fram att mindre organisationer kan föra direktsamtal mellan

samtliga anställda vid behov. Sammanfattningsvis är större organisationer mer

decentraliserade där beslut och ansvar flyttas ner i hierarkin när kommunikation och kontroll

blir omöjligt med hänsyn till organisationens omfattning.

3.2.2 Kommunala driftformer
I Sverige har kommuner flertalet lokala ansvarsområden (SKR 2021). Vissa uppgifter

regleras enligt lag och andra inte, det är dock upp till kommunstyret själva att besluta hur

utförandet ska ske och hur prioriteringar görs. I vissa fall saknar dock kommuner de resurser

som krävs för att på egen hand hantera nya krav och utmaningar som uppstår i omvärlden. En

interkommunal samverkan mellan kommuner och företag kan vara en lösning på denna

problematik (Anell & Mattisson 2009). Strategier för kommunalt arbete är många och i

följande avsnitt presenteras både drift i egen regi samt fyra interkommunala driftformer.

3.2.2.1 Egen regi
Traditionellt har kommunala verksamheter drivits i egen regi. Vanligast är att en specifik

nämnd bildas, som ansvarar för den tilldelade uppgiften (SKR 2020). Jansson, Carlström,

Karlsson och Berlin (2021) hävdar att forskningsfältet inte är helt överens om varför det är

bra för en kommun att behålla verksamheter i kommunstyret och inte upphandla. Författarna

klargör dock att det i regel är av rent pragmatiska skäl som en kommun väljer arbete i egen

regi. Driftformen är en bra metod för att förhålla sig till lokala egenskaper då kommunen har

nära relation med invånarna. Förutom det kan det vara lättare att upptäcka och agera på

förändringar i kommunen. Jansson m.fl (2021) understryker att det beror på att

upphandlingsavtalen inte alltid bygger in den flexibilitet som behövs. I vissa fall väljer

kommunen att separera det beslutande ansvaret med ansvaret att utföra exempelvis

avfallshanteringen (SKR 2020). En risk med det är att den upphandlade aktören inte alltid

kan leverera det som kommunen önskade insisterar Berlin, Jansson, Karlsson och Carlström

(2021).
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3.2.2.2 Kommunalägt aktiebolag
Det framgår ur 3 kap. 8-12 §§ kommunallagen (SFS 2017:725) att en kommun kan lämna

över ansvaret gällande en kommunal angelägenhet till en annan part. Däremot menar Anell

och Mattisson (2009) att en förutsättning för denna överlämning är att kommunens invånare

måste gagnas. Ett exempel på en annan part är ett aktiebolag som antingen kan ägas enskilt

av en kommun eller gemensamt av flera kommuner. I de fall där ett aktiebolag ägs av flertalet

kommuner är det viktigt att uppmärksamma eventuella ägarkonflikter. Anell och Mattisson

(2009) förklarar också att likartade ambitioner och mål hos ägarkommunerna är en

förutsättning för att samverkan ska bli framgångsrik, annars hämmas aktiebolagets

utvecklingspotential.

Att ett aktiebolag sköter delar av en kommuns angelägenheter ger kortare beslutsvägar med

en större flexibilitet, där tydliga roller och ansvarsområden är etablerade. I denna form av

organisering skapas en egen ekonomisk enhet där kommunen distanseras från verksamheten.

Således minskas kommunens ekonomiska risktagande, vilket är fördelaktigt i samband med

kapitalintensiva investeringar. Därtill medför bolagiseringen av kommunalt ansvar en

försvagad demokratisk aspekt. Invånarnas insyn och möjlighet till påverkan begränsas, med

anledning till att bolagsstyrelsen med dess beslutanderätt endast lyssnar till bolagsstämman.

(Anell & Mattisson 2009)

3.2.2.3 Kommunalförbund
Två eller flera kommuner kan gå samman i ett kommunalförbund och skapa en egen juridisk

person som tar över och på egen regi sköter den verksamhet som medlemskommunerna har

tilldelat förbundet. I den bemärkelsen fungerar ett kommunalförbund snarlikt en egen

kommun (SKR 2020). I det stora hela ger ett kommunalförbund en långsiktighet och stabilitet

där ett stort antal medlemskommuner ger goda förutsättningar för att stordriftsfördelar

skapas, samtidigt som spetskompetens säkras (Anell & Mattisson 2009). Däremot finns det

en baksida med stora kommunalförbund. Många medlemskommuner innebär långa samt

komplexa beslutsvägar, därav kan ett större kommunalförbund karaktäriseras som

byråkratiskt. För ett väl fungerande kommunalförbund är det också viktigt att hålla eventuella

konflikter mellan kommuner utanför förbundet, förtydligar Anell och Mattisson. I praktiken

överförs dock många konflikter till kommunalförbunden med förhoppningen att de ska lösas.

Däremot löses dessa konflikter nästan aldrig och till följd av detta hindras förbundets primära

uppdrag och störningsproblem uppkommer (Anell & Mattisson 2009).
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3.2.2.4 Gemensam nämnd
Liknande ett kommunalförbund finns gemensamma nämnder. Även detta är en

samarbetsform mellan kommuner, för att administrera och genomföra kommunala uppdrag

(SKR 2020). Något som utmärker en gemensam nämnd är att ingen ny juridisk person skapas

(Anell & Mattisson 2009). Istället agerar en av kommunerna värdkommun till samverkan, där

alla praktiska och administrativa detaljer sker inom värdkommunens egna organisation. En

gemensam nämnd är endast lämplig i de fall där ett fåtal parter samverkar eftersom

administrativa svårigheter uppstår i större nämnder. Anell och Mattisson (2009) menar

fortsättningsvis att en gemensam nämnd inte är passande för kapitalintensiva och riskfyllda

investeringar. Detta då värdkommunen sköter redovisningen inom sin enskilda organisation.

Stora investeringar kan således resultera i finansiell problematik för värdkommunen.

3.2.2.5 Privat aktör
Privata aktörer kan också bli anlitade för att sköta delar i den kommunala verksamheten. För

att få klassas som en privat aktör kan kommunen inte har något ägar- eller medlemskap i

bolaget (SKR 2020). Samarbetet sker genom noga avtalsformulering, dels eftersom det

behöver uppfylla de offentliga upphandlingskraven, dels för att kommunens stadgar ska ligga

till grund. Avtalen är bindande både i utformning och omfattning under avtalad tidsperiod.

Eftersom varje upphandling är unik behöver den därför bistå med information för att aktören

ska förstå kommunens krav samt ge kommuninvånarna inblick i kommunens aktiviteter.

Spoann m. fl. (2019) menar att ett privat företag kan tillsätta mer resurser till att förbättra

systemen. Koppling görs till flera fördelaktiga faktorer såsom finansiella, strukturella,

tekniska men också regulatoriska.

Det finns olika typer av upphandlingar för offentligt finansierade verksamheter skötta av

privata bolag. Mest förekommande metod är att ansvarig kommun specificerar uppgifterna

som den privata parten förväntas anta, vilket förflyttar ansvaret av implementering och

tillhandahållning från kommunen. (SKR 2020)

19



3.3 Drivkrafter
Drivkrafter finns många av som oundvikligen påverkar organisationer. Lozano (2015) listar

de viktigaste drivkrafterna som både stimulerar och pressar miljöarbete. Ett urval av Lozanos

ramverk presenteras i relation till litteratur som stöttar hans resonemang. Detta kompletteras

också med Saeed och Kerstens (2019) litteraturstudie som visar på ytterligare interna och

externa drivkrafter som påverkar organisationers operativa arbete.

3.3.1 Interna
Från Lozanos (2015) studie framkommer ett proaktivt ledarskap som den främsta interna

drivkraften. Fortsättningsvis menar Rauter, Jonker och Baumgartner (2017) att ledarskap

spelar en avgörande roll för att en organisation ska lyckas implementera fungerande

hållbarhetsaktiviteter. Vad som karaktäriserar ett framgångsrikt ledarskap är bland annat

ledarens engagemang och tro på aktiviteters betydelse. Vidare ses ledarskapsengagemang

många gånger som essentiellt för att lyckas bedriva ett framgångsrikt hållbarhetsarbete, enligt

Rauter m.fl. (2017). En ledare med högt engagemang tenderar att inspirera medarbetare, till

följd av detta skapar medarbetarna i sin tur ett eget engagemang gentemot hållbarhetsfrågor.

Relaterat till detta poängterar Saeed och Kersten (2019) vikten av medarbetarengagemang

som en betydande intern drivkraft för att inspirera den politiska ledningen att anta

hållbarhetsstrategier. Att lyckas engagera den politiska ledningen att stödja proaktivt

handlande är i sig en pådrivande faktor eftersom dessa har den sista talan i såväl framtida som

nutida satsningar.

Försiktighetsprincipen är en vidare intern drivkraft (Lozano 2015). Principen handlar om att

agera för att undvika stora risker, istället för att avvakta. Någon som inte planerar utifrån

försiktighetsprincipen väljer istället en reaktiv metod, och hanterar problem som de kommer

(Hartzell-Nichols 2014). Att bara behandla de dilemman som uppstår innebär att resurser kan

bibehållas längre. Å andra sidan förklarar Hartzell-Nichols att ett förebyggande arbete också

kan spara resurser på längre sikt. Syftet är att motverka potentiella okontrollerade lägen där

ingripande är ofrånkomligt. Hartzell-Nichols (2014) teori hävdar alltså att

försiktighetsprincipen är en given drivkraft för att agera proaktivt, för att navigera bland

osäkerheter.

Organisationers kultur har en betydande påverkan på vilket fokus en organisation har, enligt

Saeed och Kersten (2019). En kultur som präglas av en moralisk skyldighet gentemot
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samhället och då specifikt miljön, gör att en organisation frivilligt antar sig utmaningar som

är gynnsamma för miljön. Viljan att påverka positivt kan också vara kopplad till en kultur

som är baserad på innovation. Organisationer som drivs av innovation vill förbättra

nuvarande hållbarhetssystem för att uppfylla hållbarhetsmål. Dessutom driver dessa

hållbarhetsmål i sin tur på själva hållbarhetsarbetet och innovationen (Saeed & Kersten

2019).

3.3.2 Externa
Lozano (2015) menar också att det finns externa drivkrafter som kan driva miljöarbete. De tre

som lyfts fram mest betydande är: Lagstiftning och reglering, rykte för företaget eller

varumärket samt kundernas krav och efterfrågan.

Lagstiftning och reglering är en stark drivkraft för förändring (Lozano 2015). Saeed och

Kersten (2019) skildrar också regulatoriska tryck som en form av extern drivkraft, vilket har

ett stort inflytande på en organisations hållbarhetsinitiativ. Dessa regulatoriska tryck i form av

lagstiftningar och regleringsdokument fastställs av reglerande organ såsom regeringar. En

organisation som inte följer dessa påtryckningar får påföljder som exempelvis böter medan

lydnad ofta belönas finansiellt för att uppmuntra proaktivt miljöarbete. Saeed och Kersten

(2019) menar dock att det inte är fallet alla gånger, vissa organisationer agerar nämligen

proaktivt och går före lagstiftningen utan hänsyn till ekonomiska incitament. Att följa lagen

är nämligen också viktigt för legitimitet, vilket tydligt relaterar till en organisations rykte

(Deephouse & Carter 2005). Ryktet som en organisation har påverkar till störst del hur andra

företag ser på dem. Detta både för potentiella konkurrenter men också samarbetspartners.

Agenda 2030 kan ses som en form av regleringsdokument. År 2015 antog de Förenta

Nationerna (u.å) tillsammans med dess medlemsländer den frivilliga deklarationen Agenda

2030 som syftar till att främja en hållbar utveckling. Trots att agendan inte är bindande, ligger

ansvaret på medlemsländernas regeringar för att möjliggöra dess efterlevnad. I relation till

detta är kommuner en viktig aktör för att lyckas. I Sveriges fall har regeringen valt att via en

proposition tydligt förankra Agenda 2030 till landets miljörelaterade aktiviteter, detta för att

möjliggöra en samstämd nationell och internationell politik (Miljödepartementet 2020).

Enligt propositionen ska Agenda 2030 involveras i redan etablerade processer och beslut.

Sverige åtar sig därtill att medverka i FN:s frivilliga nationella granskningar för att säkerställa
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gynnsamma resultat. För att uppnå Agenda 2030 belyser slutligen Miljödepartementet (2020)

betydelsen av samverkan bland aktörer på alla samhällsnivåer.

Legitimitet är avgörande gällande fler samhällsföreteelser än tidigare nämnt. Deephouse och

Carter (2005) betonar att legitimitet uppnås genom att följa normer och bli accepterade av

gängse uppfattning. Med andra ord korrelerar det nära till kundens krav och efterfrågan. Det

behöver inte vara en efterfrågan av en viss vara eller tjänst, utan likväl immateriella

åtaganden (Lozano 2015). Deephouse och Carter (2005) konstaterar att (den finansiella)

prestationen inte spelar lika stor roll i de fallen, när det gäller en organisations rykte. Även

Saeed och Kersten (2019) beskriver samhällstrycket från invånare som en drivkraft till

utveckling inom hållbarhet. Allmänheten sätter idag allt högre press på att organisationer ska

agera på ett sådant sätt som gynnar en hållbar utveckling. I sammanhanget uppenbaras

begreppet kundnöjdhet. Att lyssna till kundens krav och efterfrågan gällande hållbarhet ser

Saeed och Kersten (2019) som kritiskt för att bevara organisationens goda rykte och

finansiella prestanda. Roos och Lidström (2014) konstaterar samma sak, att det är viktigt för

den offentliga sektorn att både förstå och agera på det som kommuninvånarna tycker är

viktigt. Författarna betonar också kundnöjdheten i en kommun som en fråga om legitimitet.

Avfallshanteringen är en kommunalt grundläggande kollektiv tjänst och relaterar till en

output-styrd legitimitet. Vad det menar är att invånarna ser kommunen som legitima när

erbjuda system fungerar enligt avsikt och skapar kundnytta. Generellt visar Roos och

Lidström (2019) att legitimiteten dessutom kan stärkas av att invånarna får medverka i

processen, då anknytningen till åtgärden blir mer påtaglig.

Eftersom de externa drivkrafterna har samband med de interna föreslår Lozano (2015) att en

ny kategori uppkallas till ”connecting drivers” (s. 42), översatt till sammankopplande

drivkrafter. Anledningen är för att få en bättre förståelse för de holistiska sambanden som

bygger incitament. Lozano (2015) menar att det finns vissa drivkrafter som kopplar samman

de interna med de externa, och leder till att de driver på varandra. Tillgängliga marknader,

problem och risker, resurstillgång samt företagsrykte är alla exempel på dessa.
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4. Resultat
Undersökningens resultat presenteras nedan uppdelat efter intervjutillfälle. Vardera

resultatdel är också indelat i tre kategorier som representerar den kategorisering av frågorna

som förekom under intervjuerna.

4.1 Svenljunga kommun
Den intervjuade respondenten innehar befattningen avfallschef i Svenljunga kommun, som

har omkring 11 000 invånare. Kommunens yta består av nästan 4 % bebyggelse där 63 % av

invånarna bor i tätorten och 37 % bor på landsbygden. (SCB 2021)

4.1.1 Implementering av FNI
År 2014 var startskottet för förslaget om fastighetsnära insamling i Svenljunga kommun.

Respondenten arbetade då som utvecklingsingenjör och var engagerad i framtagandet av

förslaget. Chefsrollen antog hen under 2015 och fortsatte därmed arbetet med FNI. Beslutet

om att införa FNI fattades 2017 vilket därefter följdes av implementeringsfasen. Anslutning

till Svenljungas FNI-system är dock frivilligt för invånarna. Idag är 96% av alla villor i

kommunen anslutna. Respondenten förtydligar att de har ett hårt miljöstyre i den frågan och

därför är hämtningsavgiften den dubbla för ett hushåll som bara vill ha kärl för restavfall.

4.1.2 Ansvarsfördelning
Vad gäller avfallsfrågan i stort är det kommunen som har det yttersta ansvaret. Dock berättar

respondenten att de har en upphandlad entreprenad med Nordisk Återvinning Service AB

(NÅ). Entreprenören är extern och har ingen anknytning till kommunen mer än att de

hanterar insamling av förpackningsavfallet. Avtalen sätter förutsättningarna för

ansvarsfördelning där kommunen bestämmer. En del i avtalet är bland annat att

hämtningsbilarna ägs av NÅ vilket innebar att investeringskostnaden på 3,5 miljoner

kronor/bil föll på dem. Respondenten uttrycker en genomgående vilja att kunna påverka

avfallshanteringen och förklarar att det är viktigt för kommunen, även om de tar hänsyn till

synpunkter från NÅ.

Svenljunga kommun har alltid haft upphandlad entreprenad för avfallsinsamlingen. Den

politiska inriktningen är den främsta anledningen till detta menar respondenten. Vidare

poängteras sårbarheten med branschen som en förklaring, då det på arbetsmarknaden råder

trög omsättning av bland annat lastbilschaufförer.
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4.1.3 Motiv till FNI-system
Respondenten förklarar att FNI-systemet kom på tal i samband med att kommunen behövde

införa insamling för matavfall och byta ut de dåvarande restavfallskärlen, då dessa var

utslitna. Beslutet att införa FNI var främst en kostnadsfråga där ett mervärde sågs i

FNI-systemet. Invånarnas åsikt kring FNI-systemet togs i beaktning genom en enkät, däremot

låg denna undersökning inte till grund för beslutet. Inte heller var lagförslaget om kommunalt

förpackningsansvar en pådrivande faktor eftersom det har präglats av en stor osäkerhet. Att

förslaget skulle träda i kraft ses däremot som positivt. I stället poängterar respondenten att det

var mervärdet i form av ökad servicenivå och återvinningsgrad som avgjorde. Den ökade

servicenivån innebar att invånarna inte längre behövde lagra avfallet i hemmet för att sedan ta

sig till en återvinningsstation. Gällande den ökade återvinningsgraden anser respondenten att

kommunen var tvungen att implementera FNI-systemet för att nå återvinningsmålen som

sattes samma år som hen tillträdde till sin nuvarande chefsposition, år 2015.

Alternativet att överväga FNI var ett initiativ från tjänstemän i kommunen, där också

respondenten var pådrivande. Implementeringen var en stor utveckling och innebar ett nytt

arbetssätt som de inte var vana vid, men systemets nytta skänkte driv och engagemang i

arbetet. Respondenten påstår att kommunens mindre storlek var en fördel i sammanhanget.

Det var lätt att engagera alla medarbetare och den politiska ledningen eftersom storleken

innebär korta besluts- och kommunikationsvägar.

4.2 Ale kommun
Den intervjuade respondenten innehar befattningen renhållningschef i Ale kommun, som har

drygt 32 000 invånare. Kommunens yta består av nästan 8 % bebyggelse där 83 % av

invånarna bor i tätorten och 16 % bor på landsbygden. (SCB 2021)

4.2.1 Implementering av FNI
Ale kommun har länge erbjudit fastighetsnära förpackningsinsamling för flerbostadshus och

verksamheter. Därav var omställningen till FNI för en- och tvåbostadshus inte problematisk,

förklarar respondenten. Framförallt behövde personalstyrkan och fordonsflottan utökas.

Respondenten betonar att FNI-förslaget togs fram i samband med att Ale skulle börja hantera

hushållens matavfall och kunde då passa på när systemen skulle dirigeras om. Förslaget kom

2017 och redan 2018 startades implementeringen. År 2019 stod systemet färdigt för hushållen

att frivilligt ansluta sig till.
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4.2.2 Ansvarsfördelning
Respondenten berättar att det är kommunen som har huvudansvaret för avfallshanteringen. I

dagsläget sköter aktören Renova AB insamlingen, på uppdrag av Ale kommun. Ale är en av

tio kommuner som äger Renova vilket gör att de kan direkt-tilldela en uppgift till dem utan

upphandling. Respondenten lyfter fram att kommunen tidigare skötte avfallshanteringen men

i samband med införandet av matavfallshantering samt FNI, tilldelades uppgiften Renova.

Det är en robustare organisation som har gott om bilar och personal. I en liten organisation

skulle det bli svårare att sköta det på egen hand, diskuterar respondenten.

Ägarskapet har inte någon direkt påverkan på arbetet med avfall i kommunen hävdar

respondenten. Renova jobbar med att utveckla effektiva tjänster tillsammans med

ägarkommunerna, men det är den enskilda kommunen som tar besluten om vilka tjänsteutbud

som ska finnas i respektive kommun. Varje kommun har sina individuella lösningar för att nå

de gemensamma målen som finns i regionen. Det gör att olika fokuspunkter mellan Renovas

ägarkommuner inte har en bromsande effekt och ingen röst är mer värd än någon annans. I

slutet av dagen är det politiken som fattar de tyngsta besluten, där respondentens uppdrag är

att ta fram aktiviteter som går i linje med det. Respondenten belyser vidare att det är Ale

kommun som äger nyckeltalen och de har därför incitament att välja de bästa entreprenörerna

för kommunens olika uppdrag, samt ställa krav på, och pusha dem. När ett beslut om

uppdragstagare tas går de på två faktorer (1) bra pris och (2) högsta möjliga miljönytta.

Genom att jobba med bra affärer och avtal kan de välja lösningarna som är mest gynnsamma

för kommuninvånarna.

4.2.3 Motiv till FNI-system
Enligt respondenten implementerades FNI i linje med Göteborgsregionens gemensamma

strategier och mål. Det ansågs också mycket viktigt att erbjuda invånarna lättillgängliga

tjänster för sopsortering, vidare för att underlätta bra miljöval. En kundundersökning visade

nämligen ett missnöje där invånarna önskade enklare återvinning. Sopsortering måste vara

bekvämt annars orkar många inte att återvinna. Återkommande insisterar respondenten i att

det ska vara lätt att göra rätt. Därtill poängteras vikten i att kommunen ligger i framkant inom

miljöarbetet, där de strävar efter att vara en förebild inom återvinning. I sammanhanget

förmedlar respondenten att införandet av FNI handlar om att bli sedd som en attraktiv

kommun. Dock konstaterar respondenten att lagförslaget om kommunalt förpackningssansvar

inte har legat till grund för FNI-systemet. Kommunen hade påbörjat arbetet innan lagförslaget
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blev aktuellt, däremot välkomnas det då kommunen skulle gynnas av den ersättning för

insamlat material som förslaget innebär.

Det var respondenten i fråga som kom med idén samt drev på införandet av FNI-systemet.

Själva införandet gynnades av kommunens mindre storlek enligt respondenten. Storleken har

inneburit en större flexibilitet och nära kontakt med det politiska styret. Respondenten anser

sig tillsammans med sin arbetsgrupp ha en god relation till det politiska styret, detta med

anledning till att politikerna beundrar deras engagemang för miljön.

4.3 Borås kommun
Den intervjuade respondenten innehar befattningen marknadschef på Borås Energi och Miljö

i Borås kommun, som har omkring 114 000 invånare. Kommunens yta består av drygt 8 %

bebyggelse där 91 % av invånarna bor i tätorten och 9 % bor på landsbygden. (SCB 2021)

4.3.1 Implementering av FNI
Det kommunägda bolaget Borås Energi och Miljö AB (BEM) tog initiativet till förslaget om

FNI. Respondenten som är med i både bolagets ledningsgrupp och FNI-projektets styrgrupp,

förklarar att diskussionen uppkom i samband med att det tidigare systemet för

avfallshantering började nå slutet på sin tekniska livslängd. Flera alternativ diskuterades, men

efter utredningar framkom FNI-systemet som det mest fördelaktiga. År 2018 samordnades ett

pilotprojekt med införande av fastighetsnära förpackningsinsamling för 1000 hushåll i Borås.

Testet visade positiva effekter på andelen utsorterade förpackningar, belyser respondenten.

När BEM ca ett år senare tog det interna beslutet att driva FNI-projektet vidare, skickades det

till kommunstyrelsen. Efter godkännande från dem hamnade förslaget hos

kommunfullmäktige som sedan gav slutgiltiga stödet för implementering 2020. Underlaget

som presenterades för kommunen visade bland annat på miljöfördelar, kundnytta samt

kostnader. I Borås kommun är fastighetsnära insamling dessutom inte en frivillig tjänst för

en- och tvåbostadshus, utan en åtgärd som införts för samtliga hushåll.

4.3.2 Ansvarsfördelning
I Borås kommun är det BEM som ansvarar för hushållsavfallet, informerar respondenten.

Deras uppdrag är inte bara att samla in och hantera avfall, utan också att se över

utvecklingsmöjligheter för avfallssystemet genom trendanalyser och omvärldsbevakningar.

Respondenten poängterar också att kommunens synpunkter är välkomna. Även om

kommunen delegerat uppdraget, och inte längre har en egen avfallsavdelning eller liknande
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instans, är de engagerade i frågan. I dialog med BEM underrättas kommunen om de löpande

händelserna i projekten och hur önskade miljöeffekter nås.

Bolaget har monopol för avfallshanteringen i Borås och finansieras av återvinningstaxan

betald av kundkollektivet. Respondenten lyfter fram att BEM inte gör någon långsiktig vinst

på hanteringen då de är förväntade att gå plus minus noll inom perioder av tre-fem år. Trots

detta understryker respondenten att bolagsformen passar avfallshanteringen då de drivs av att

optimera resultatet vad gäller intäkter och kostnader. Därmed blir affärsmässigt tänk ett sätt

att förvalta kommuninvånarnas resurser effektivt, vilket ger den bästa kundnyttan. Istället för

att kommunen skulle göra det, som redan har så många åtaganden. Avfallshantering

introducerades i bolagsform 2007 och sköttes tidigare av kommunen. Att Borås haft

möjlighet att både starta ett separat bolag, samt genomföra de stora satsningarna på FNI har

underlättats av att kommunen är tillräckligt stor, diskuterar respondenten.

4.3.3 Motiv till FNI-system
Efter det tidigare nämnda pilotprojektet genomfördes en kundundersökning som visade en

kundnöjdhet på över 90%. Respondenten förklarar att beslutet delvis landade i att

implementera FNI-systemet med hänsyn till denna uppenbara nöjdhet bland invånarna.

Vidare infördes systemet på grund av Borås kommunala miljömål som i sin tur bygger på

Agenda 2030. Respondenten klargör att samhället lever över sina tillgångar, en omställning

krävs och där har BEM och då kommunen ett hållbarhetsansvar. Relaterat till detta är

materialåtervinning och FNI viktiga områden. Enligt respondenten underlättar systemen för

invånarna att göra goda miljöhandlingar där de kan sopsortera direkt utanför dörren.

Ytterligare resonerar respondenten att lagförslaget gällande kommunalt förpackningsansvar

spelade en roll i beslutet, men att det i slutändan inte var avgörande. Förslaget orsakade en

politisk diskussion där vissa ville vänta tills regeringen kom med klara besked, dock fanns

inte tid till det eftersom det dåvarande avfallssystemet närmade sig att bli uttjänt. BEM

ställde då upp olika scenarion om bland annat regelverket skulle gå igenom och fördelarna

med det, gentemot hur kostnaderna skulle se ut om det inte gick igenom vilket ändå visade på

fördelar. Slutsatsen var att FNI-systemet var mest fördelaktigt både miljömässigt och

kundnyttamässigt. I sammanhanget beskriver respondenten regeringens hantering av

lagförslaget som bedrövligt, med dess långdragna och osäkra process. Respondenten

poängterar vikten av långsiktiga och tydliga styrmedel för att andra kommuner ska våga ta
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steget med implementeringen av FNI. Ett kommunalt förpackningsansvar skulle således

enligt respondenten mottas med glädje.

4.4 Alingsås kommun
Den intervjuade respondenten innehar befattningen enhetschef för Bälinge avfallsanläggning

i Alingsås kommun, som har nästan 42 000 invånare. Kommunens yta består av nästan 8 %

bebyggelse där 83 % av invånarna bor i tätorten och 17 % bor på landsbygden. (SCB 2021)

4.4.1 Implementering av FNI
Alingsås la fram förslaget om FNI år 2012 vilket innebär att de är tidiga bland kommuner att

jobba med detta, poängterar respondenten. Förslaget behandlades i ca ett år innan det

politiska beslutet fattades, men det dröjde ytterligare fram till ca 2017 tills alla sju

insamlingsbilar stod färdiga. Därefter skulle också alla kärl köras ut till hushållen. I Alingsås

är målet att 85% av villorna ska ansluta sig till det frivilliga FNI-systemet. Idag har ca 80%

FNI. Respondenten förklarar att kommunen är med och påverkar utifrån taxan. Genom att

göra det dyrare för hushållen att ha de gamla kärlen för enbart rest- och matavfall styrs

invånarna till det billigare FNI-systemet.

4.4.2 Ansvarsfördelning
Avfallschefen för kommunen har huvudansvaret för avfall i Alingsås berättar respondenten.

Det har också fattats ett politiskt beslut att kommunen själv både ska äga och sköta

avfallshanteringen själva, därmed också FNI-systemet. Tidigare sköttes det av andra

entreprenörer men respondenten förklarar att de i nuläget har större koll på vad som blir

utfört samt kommer närmare kunden. De är därmed också drivande i utvecklingsprocessen.

Respondenten förtydligar dock att alla åtgärder måste landa i ett politiskt beslut. Därför

medverkar bland annat respondenten i framtagandet av detaljplaner för att redan i

planläggningen arbeta med avfallsfrågan och politiken.

Kommunen äger också bolaget Alingsås Energi AB som inte har någon direkt koppling till

avfallshanteringen. Däremot har Alingsås valt att låta Alingsås Energi sköta den

administrativa delen förklarar respondenten. Med andra ord köps tjänsten att bolaget håller ett

kundregister och sköter faktureringen. Respondenten belyser dock att digitaliseringen

möjliggjort att Alingsås kommun kan ta över mer och mer av de systemen.
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4.4.3 Motiv till FNI
Respondenten förklarar att det var en före detta avfallschef som tog initiativet beträffande

kommunens FNI-system, där arbetet främst drevs ur en miljösynpunkt. FNI sågs som ett

verktyg för att uppnå en högre materialåtervinning, detta med anledning till systemets närhet

till invånarna. I sammanhanget menar respondenten att omvärldens miljömål såsom Agenda

2030 var en pådrivande faktor, vilka också ligger till grund för kommunens egna miljömål.

Ytterligare spelade frågan om en attraktiv kommun in i implementeringen. Enligt

respondenten vill Alingsås kommun utvidga antalet invånare och FNI-system är där en del i

att bli sedd som en attraktiv kommun som ligger i framkant i miljöfrågan. Slutligen har inte

lagförslaget om kommunalt förpackningsansvar varit avgörande för implementeringen,

respondenten poängterar att regeringen har svängt mycket i frågan och att det därför är svårt

att till fullo ta hänsyn till det. Det har också inneburit att kommunen har fått stå för många

kostnader när politiken inte ger klara besked. Dock välkomnas ett införande av kommunalt

förpackningsansvar den dag det väl kommer.

4.5 Lysekil kommun & Munkedal kommun
Respondenten är avdelningschef för utveckling och kvalitet via Rambo AB, vilket är ett

kommunalt bolag som ägs av kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. Företaget

ansvarar för kommunernas avfallshantering där respondenten representerar Lysekil och

Munkedal i frågan om kommunernas FNI-system. Lysekil är en kommun med drygt 14 000

invånare där 75 % av invånarna bor i tätorten och 25 % bor på landsbygden. Munkedal har

snarlikt många invånare, nästan 11 000 där 62 % av invånarna bor i tätorten medan 38 % bor

på landsbygden. Lysekils yta består av nästan 11 % bebyggelse medan Munkedal å andra

sidan har en nämnvärt mindre bebyggd yta på endast 4 %. (SCB 2021)

4.5.1 Implementering av FNI
Diskussionen om FNI-systemet introducerades internt i Rambo under början av 2010-talet.

Respondenten berättar att detta därefter förankrades i Rambos styrelse som satte samman en

projektgrupp. Inledningsvis genomfördes ett test av FNI i Lysekil kommun som sedan ledde

vidare till stegvis implementering med start 2016. År 2016 togs även beslut om att införa

FNI-system i Munkedals kommun vilket stod färdigt 2019. Respondenten arbetar nu med

införandet i även Sotenäs och Tanum. Vidare förklarar respondenten att det underlättas av att

de redan är igång i de andra ägarkommunerna. Hushållen i Lysekil och Munkedal har ett val

att ansluta sig till FNI-systemet eller inte. Dock menar respondenten att de miljöstyr genom
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taxan och låter det vara dyrare för de som väljer abonnemanget för osorterat avfall där mat-

och restavfall blandas i samma kärl.

4.5.2 Ansvarsfördelning
Rambo är ansvarig för de fyra ägarkommunernas avfallshantering. I arbetet med FNI är det

Rambo som drivit processen och idéerna då de som separat bolag har en viktig

spetskompetens inom avfall, menar respondenten. I sin tur poängterar respondenten att det

blir avgörande för anpassning mot eventuella omvärlds- och lagförändringar då de jobbar

aktivt med avfallsfrågan. Det blir också en större organisation, kontra om kommunen skulle

sköta det själva. Respondenten resonerar att det troligen då hade varit några enstaka personer

som hade arbetat med FNI i respektive kommun. Idag har kommunerna ingen tillägnad

avfallssektion utan Rambo har en kontaktperson på tjänstemannasidan i vardera ägarkommun

för att föra dialog. Beslut som rör taxan och finansiering fattas nämligen i kommunen även

om Rambo bär själva kostnaderna. Slutligen förklarar också respondenten att insamling sker i

egen regi. Rambo äger därmed alla insamlingsfordon samt anställer egna chaufförer.

Respondenten pekar på att det finns geografiska variationer samt skilda fokuspunkter

kommunerna emellan. Avfallshanteringen ser därför lite olika ut, i synnerhet taxan som

invånarna betalar. I och med att Rambo inför FNI i alla ägarkommuner strävar de efter att

minska skillnaderna, då det förenklar arbetet och ger mer rättvisa till kunderna.

4.5.3 Motiv till FNI
Tidigare samlade Lysekils kommun in avfall säckvis vilket respondenten beskriver som ett

föråldrat avfallssystem. Behovet av ett modernare avfallssystem förstärktes också av

kommande lagkrav beträffande insamling av matavfall från slutet av år 2023. Föregångaren

till respondenten drev då via ledningsgruppen förslaget om ett FNI-system. Fördelar sågs

med att kunna uppfylla kravet om matavfallsinsamling och vidare att FNI enligt tidigare

undersökningar av bland annat Avfall Sverige, visade att FNI ger den största miljönyttan med

en hög återvinningsgrad. Som en bonus förklarar respondenten att systemet ger lägre

behandlingskostnader för kommunerna när andelen felsorterat avfall minskar. Efter det

tidigare beskrivna testet i Lysekil genomfördes en kundundersökning som visade att

majoriteten av invånarna var nöjda med systemet. Med detta som grund infördes sedan FNI i

resterande områden i Lysekil och därefter i Munkedal. Respondenten i fråga anser att

nöjdheten är kopplad till en förhöjd servicenivå där invånarna kan återvinna i direkt

anslutning till hemmet.
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Respondenten menar att lagförslaget om kommunalt förpackningsansvar snarare har haft en

bromsande än en pådrivande effekt på införandet av FNI. Detta eftersom Rambo först ville se

vad lagkravet skulle innebära i praktiken. Dock betonar respondenten att det inte längre finns

tid att invänta denna långdragna process med hänsyn till lagkravet om matavfallsinsamling.

Således har implementering i Sotenäs och Tanum nu påbörjats.

4.6 Mölndal kommun
De intervjuade respondenterna innehar befattningarna enhetschef för avfall och miljöstrateg i

Mölndal kommun, som har nästan 70 000 invånare. Kommunens yta består av drygt 18 %

bebyggelse där 97 % av invånarna bor i tätorten och 3 % bor på landsbygden. (SCB 2021)

4.6.1 Implementering av FNI
Mölndal påbörjade processen med FNI-systemet efter att ett beslut fattades om att FNI

utgjorde det bästa valet för kommunen bland övriga lösningar. Respondenterna har varit

engagerade i både den administrativa och operativa implementeringen av FNI som

projektledare respektive driftsansvarig. Båda två förtydligar dock att det varit många personer

inblandade genom workshops och dylikt. År 2012 testades systemet i ett fåtal hushåll för att

sedan utöka testgruppen till 650 villahushåll. Respondenterna trycker på vikten i att verkligen

testa innan de stora investeringarna görs, eftersom det framkommer konkret information om

kundgruppen. Dessutom kan datan användas för att motivera politikerna till varför deras

lösning faktiskt fungerar samt vad invånarna har för inställning till det. Implementeringen

forcerades inte utan tog ganska exakt sju år konstaterar respondenterna. Idag erbjuds

hushållen flera olika avfallsabonnemang som är frivilliga att välja mellan. Dock uppger

respondenterna att de styr aktivt mot ökad sortering genom att lämna de tidigare

avfallshanteringssystemen betydligt dyrare.

4.6.2 Ansvarsfördelning
Precis som Mölndals grannkommuner är de delägare i Renova AB. Respondenterna

understryker dock att Renova inte har något avfallsansvar utan det ligger på Mölndal stads

tekniska förvaltning. Det är upp till varje kommun att fatta sina egna beslut, Renova är bara

en utförarorganisation som verkställer beställda tjänster. Således har Mölndal själva tagit

initiativ till FNI, skött implementeringen och burit investeringskostnaderna.

Respondenterna samstämmer i att traditionens makt är stor gällande valet att sköta

avfallshanteringen i egen regi. I Mölndal har det varit så sedan 60-talet och framförallt är de
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bakomliggande aspekterna politiska. Detta ger kommunen mer plats att påverka processen

mot FNI, även om respondenterna förnekar att det är den ideala lösningen för alla.

Exempelvis reflekterar de över ifall det hade varit ogörligt att arbeta i egen regi om Mölndal

hade varit en hälften så stor kommun.

4.6.3 Motiv till FNI
Respondenterna förmedlar att det var en före detta chef som tog initiativet till att införa

FNI-systemet. Varken lagförslaget om kommunalt förpackningsansvar eller det kommande

matavfallsansvar hade något med implementeringen att göra. Kommunen kan inte förlita sig

på lagförslag som historiskt har genomsyrats av en osäkerhet, klargör respondenterna.

Däremot välkomnas lagförslagen eftersom de redan har det som krävs. Istället var ett av de

tyngsta argumenten till införandet, den stora miljönytta som FNI-systemet ger. I enlighet med

att uppfylla den regionala avfallsplan som Mölndal har skrivit under, behövdes också åtgärder

vidtas för att öka invånarnas materialåtervinning. För att uppnå ökad materialåtervinning

poängterar respondenterna att lösningen måste finnas i anslutning till bostaden. Enkelhet och

avstånd benämns som viktiga parametrar, vilket också FNI-systemet uppfyller. Ytterligare är

kommunen mån om att erbjuda invånarna ett prisvärt system med en hög servicegrad. Därav

genomförs årliga kundundersökningar för att säkerställa kundnöjdheten, i samband med

testperioden hölls också fokusgruppsintervjuer för att få in invånarnas åsikter kring systemet.

Under testperioden hörde även flertalet invånare av sig och efterfrågade FNI-systemet till sitt

eget hushåll.

I enlighet resonerar respondenterna att under införandet av FNI-systemet var det viktigt med

ett ledarskapsengagemang. Dels för att inspirera och stötta medarbetare i de förändringar som

systemet innebar, vidare också för att övertyga politikerna om systemets framgång och då

säkra finansiella medel som behövs för investeringen.

Mölndal har en slogan som lyder: ”bästa möjliga Mölndal” och innebär att kommunen ska

sträva efter att vara modiga och i framkant. Ett förtydligande från respondenterna är att denna

slogan introducerades under tiden som FNI-systemet arbetades fram. Systemet har därefter

harmoniserat med sloganen där respondenterna upplever att systemet har fått kommunen att

gå från en grå fläck på kartan till att bli sedd som en förebild inom avfallshantering.
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5. Analys
Utifrån resultatet sammankopplas de empiriska företeelserna med tidigare studier och

teoretiska ramverk. Kommuner jämförs också med varandra för att skapa en aggregerad

koppling mellan verklighet och vetenskap. Analyskapitlet är uppdelat efter

forskningsfrågornas huvudpunkter, faktorer och drivkrafter.

5.1 Faktorer
Av de sju kommuner som medverkade i studien förekom tre olika kommunala driftformer,

kommunägt bolag, privat aktör samt skötsel i egen regi. Dock visade resultatet att de inte

alltid förekom i rena former. Svenljunga kommun bedriver sin avfallshantering i egen regi

men upphandlar insamlingen på entreprenad. Precis som Spoann m.fl. (2019) visar i sin

studie kan upphandling av denna typ vara gynnsamma vid resurskrävande åtgärder. Den

privata aktören Nordisk Återvinning Service AB äger alltså de dyra insamlingsbilarna och har

därmed tagit den tunga investeringen. Avfallschefen sitter samtidigt med kontrollen kvar över

systemen för att garantera att kommunens stadgar följs, ett problem som annars kan uppstå

vid avtalsbildning (SKR 2020). Liknande situation råder i Ale kommun där respondenten

förklarar att det är Renova AB som sköter tömningen av FNI-kärlen. Renova är ett samägt

kommunalt bolag vilket skapar en stor organisation. Fördelen med det är precis som för en

privat aktör att stora investeringar kopplas bort från kommunen och förenklar kapitalintensiva

lösningar (Anell & Mattisson 2009). Detta är dessutom något som respondenten från Ale

uttrycker och menar att Renovas stadiga karaktär möjliggjort åtgärden. Likt Svenljunga

kommun sköter Ale också allt annat kopplat till FNI systemet själva. Genom att Ale har sitt

eget styre och bara upphandlar med Renova, undviks de eventuellt hämmande ägarkonflikter

eller skiftande ambitionsnivåer som Anell och Mattisson (2009) varnar för i samägda bolag.

Mölndal och Alingsås har en gemensam faktor i att de sköter sin avfallshantering helt i egen

regi. Respondenten från Alingsås lyfte fram att det gav en närmre relation till invånarna men

framförallt att det underlättar styrning. Mölndal kommun visar på samma tankesätt i att de

har lättare att inverka i verksamheten. Det som framkom under intervjuerna går i linje med

den teori som Jansson m.fl. (2021) tagit fram gällande att egen regi underlättar kontroll.

Framförallt trycker författarna på flexibiliteten som även respondenten från Ale kommun

benämner är en anledning att de behåller ansvaret för avfallshanteringen i egen regi.
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Borås Energi och Miljö AB, som är ett kommunägt aktiebolag, ser driftformen fördelaktig då

de har en affärsmässig strävan. Anell och Mattisson (2009) beskriver att ett kommunalt bolag

är effektivt just av denna anledning då de arbetar ekonomiskt frånkopplat från övriga

kommunala verksamheter. Det gör att de kan fokusera på sina vinster och förluster kopplat

till den avfallstaxa som kunderna betalar. Respondenten från Borås uttrycker fortsatt att

bolagsformen alltså är bästa sättet att förvalta invånarnas resurser då det har det kommersiella

tankesättet. Även detta stöds av Anell och Mattissons (2009) resonemang om att ett

kommunalt bolag fungerar som bäst ifall det fokuserar på att gynna invånarna. Rambo är

likaså ett kommunägt bolag men med fyra ägarkommuner istället för en. I Munkedal och

Lysekil går det därför att dra samma kopplingar om investeringarna då det är Rambo som

äger fordonen och personalstyrkan. De variationer i ambitionsnivåer som Anell och Mattisson

(2009) beskriver, belyser delvis respondenten också i och med att ägarkommunerna har

implementerat lite olika system. Å andra sidan jobbar de aktivt mot att undvika detta.

Respondenterna uttrycker också skilda meningar om fördelarna med kommunernas storlek.

Borås är utifrån urvalet den kommun med flest invånare och således den största kommunen i

denna studie. Att de har möjlighet att ha ett egenägt kommunalt bolag menar respondenten

beror på storleken, vilket stöds av Jacobsen och Thorsviks (2014) antaganden om att stora

organisationer kräver mycket resurser. Näst på tur i storleksordning i denna studie är Mölndal

och sedan Alingsås som båda arbetar i egen regi. Mölndals respondenter uttrycker specifikt

att arbetssättet inte hade varit möjligt i en mindre kommun, utifrån resursfrågan. Jacobsen

och Thorsvik (2014) hävdar också att en stor organisation är komplex. Detta talar för att det

dessutom hade varit svårare att arbeta i egen regi i en för stor kommun, då det blir mer att

manövrera. Ale och Svenljunga kommun som arbetar i egen regi med hjälp av en annan aktör

lägger fram sin mindre storlek som en fördel i att de är flexibla och har kortare

kommunikationsled. Upphandling av insamling, och därmed frånkoppling av investeringarna

för fordonen, menar båda kommunerna varit en förutsättning för att kunna ha FNI. Ett

resonemang som går helt i linje med vad Jacobsen och Thorsvik (2014) poängterar om att

små organisationer har lättare för dialog men svårare att vara resurskraftiga. Respondenten

från Munkedal och Lysekil, som också är lite mindre kommuner, tycker att

sammankopplingen av kommunerna är fördelaktig då det ger en större organisation.

Kommunerna får också indirekt spetskompetens genom bolagets avfallsinriktning, något som

Jacobsen och Thorsvik (2014) påpekar.
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5.2 Drivkrafter
I följande del av uppsatsen analyseras uppmärksammade drivkrafter från studiens resultat.

Detta i relation till det teoretiska ramverket beträffande interna och externa drivkrafter som

påverkar en organisations agerande.

5.2.1 Ledarskaps- & medarbetarengagemang
Ett återkommande tema som samtliga respondenter förmedlade var att initiativet till

kommunens FNI-system kom från en eller flera individer inom deras organisation. I alla

kommuner har minst en av de drivande personerna besuttit en ledarroll eller ingått i en

ledningsgrupp. Detta ligger i linje med det teoretiska ramverket gällande proaktivt ledarskap,

vilket Lozano (2015) beskriver som den främst interna drivkraften. Raunter m.fl. (2017)

poängterar dock att ledarna måste ha ett engagemang och tro på aktivitetens betydelse för att

ett framgångsrikt ledarskap ska uppnås. Under intervjuerna bekräftades detta då alla

respondenter förmedlade att initiativet drevs med hänsyn till de miljö- och servicemässiga

fördelar som FNI-systemet skulle skänka kommunen och dess invånare. Ytterligare återkom

samtliga respondenter genomgående under intervjuerna till att förmedla dessa fördelar, vilket

kan tyda på en tro och engagemang för systemets meningsfullhet.

Å ena sidan har alla intervjuade respondenter en befattning som innebär en form av ledarroll.

Det innebär att deras engagemang i linje med Raunter m.fl. (2017), är avgörande för att

inspirera sina medarbetare till att engagera sig i hållbarhetsarbetet. Å andra sidan kan

respondenterna själva också ses som medarbetare i den bemärkelse att de svarar under

kommunens högsta ledning, det vill säga det politiska styret. Med detta till grund besitter

respondenterna såväl ett ledarskaps- som ett medarbetarengagemang. Därtill kan

respondenternas egna medarbetarengagemang kopplas till vad Saeed och Kersten (2019)

förmedlar kring medarbetarengagemang och organisationers politiska styre. Respondenternas

engagemang och tro på FNI-systemets betydelse kan i sammanhanget ses som en direkt

intern drivkraft, då de positivt influerar det politiska styret med sitt aktiva arbete. Detta

framstod extra tydligt i Svenljunga, Ale och Mölndal, vilka talade om sina nära och goda

relationer till det politiska styret tack vare just sitt engagemang. Mölndal pekade i

sammanhanget på vikten av att engagera politiker för att säkra finansiella medel till

investeringar som FNI kräver. Även detta behandlar Saeed och Kersten (2019), som menar att

politiskt inflytande är avgörande för att säkra medel till nutida och framtida satsningar.
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5.2.2 Rykte & attraktivitet
Något som framkom under flertalet intervjuer är att kommunerna har motiv att ligga i

framkant vad gäller avfallsfrågan. Bland annat uttryckte respondenterna från Ale, Alingsås

och Mölndal att FNI-systemet till viss del implementerades för att kunna anses som en

attraktiv kommun. Detta kan kopplas samman med vad Deephouse och Carter (2005) säger

om en organisations rykte och legitimitet. Författarna menar att begreppen syftar på vad

andra har för bild av den egna organisationen. Att vara en attraktiv kommun är alltså en del i

en organisations strävan efter ett gott rykte och legitimitet, som är en av de starkaste externa

drivkrafterna enligt Lozano (2015).

Alingsås, Mölndal, Ale, och Borås respondenter hade också gemensamt att de ville ligga i

framkant för miljöarbete och avfallsfrågan. Saeed och Kerstens (2019) beskrivning av att

organisationer internt kan drivas av ett hållbarhetsansvar stämmer överens med detta.

Framförallt poängterar respondenten från Borås de miljömässiga problem människan orsakat

planeten, som de nu anser sig skyldiga att motverka. Att åta sig uppdrag utan tvång går i linje

med det som Saeed och Kersten (2019) menar är moraliska drivkrafter. Miljöhänsyn är också

en typ av immateriell tillgång som kan bidra till det viktiga legitimitetsskapande som Lozano

beskriver (2015).

Hand i hand med det redogör Saeed och Kersten (2019) för en ytterligare intern kultur att

drivas av innovation. De som redan motiveras att ta miljöansvar löper också större chans att

vilja anpassa sina system för detta. Bland respondenterna finns en samklang i detta där

samtliga berättar att FNI-systemet implementerats då det ger den bästa miljönyttan. Särskilt

visas det av respondenten från Borås Energi och Miljö som ser systemet som ett hjälpmedel

för dem att styra invånarna mot hållbarare val, i relation till BEMs interna hållbarhetsdriv.

Liknande förklaras av respondenten från Ale som menar att de vill vara en förebild inom just

återvinningen. Genom deras driv mot innovationer inom avfallshantering skapas nya

lösningar. Respondenten för Lysekil och Munkedal belyser samma ämne i diskussionen om

att de drevs av att förbättra de tidigare, ohållbara, systemen. Det går även att se dessa tydliga

tendenser hos Mölndal, av den innovationsdrivna kultur som Saeed och Kersten (2019)

beskriver. Sloganen “Bästa möjliga Mölndal” vittnar om en generell strävan efter att

utvecklas och skapa en version av kommunen de kan stå bakom.
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Kommuner som implementerar FNI-system av anledningen att ses attraktiva och i framkant

inom miljöfrågor kan därför ha både bakomliggande interna såväl som externa drivkrafter.

Dessa påverkar och samverkar också med varandra, en princip som Lozano (2015) benämner

sammankopplade drivkrafter. Företagsrykte är ett specifikt exempel på detta från hans artikel

och stämmer således överens med intervjupersonernas uttalanden.

5.2.3 Kundnöjdhet & efterfrågan
Samtliga kommuner uppger att de på ett eller annat sätt strävar efter att arbeta nära kunden.

Fördelarna med det är att de i sin tur kan förstå invånarnas krav och efterfrågan, en extern

drivkraft som poängteras av Lozano (2015). Alingsås respondent sätter erbjudna

hållbarhetslösningar i relation till viljan av att få staden att växa. Övriga respondenter tryckte

mer på hur bekvämligheten ökas av att erbjuda utsortering av förpackningar nära hemmet.

Vid intervjutillfällena framkom sammantaget att servicegraden i kombination med enkelheten

och tillgängligheten var avgörande parametrar för implementering av FNI. Ansett mervärde i

ökad servicegrad och kundnytta för invånarna stöds därmed av drivkraften att hållas legitim

(Deephouse & Carter 2005; Lozano 2015). För kommunerna handlar det om att upprätthålla

och erbjuda kollektiva tjänster som ger nytta (Roos & Lidström 2014). Hur nöjda kunderna är

styrs alltså av hur väl de upplever att kommunen eller företaget arbetat med sitt system för att

erbjuda bättre service.

Saeed och Kersten (2019) instämmer också i detta och beskriver att det är allt vanligare att

kunderna efterfrågar ansvarsfullare miljöarbete. Det räcker inte att erbjuda en bra tjänst. Att

Mölndal drivs av det är tydligt i hur de båda respondenterna pratar om kommunens

kundhänsyn. Delvis togs kundernas åsikter i beaktning redan vid implementeringen då

fokusgrupper anordnades vilket kan grundas i Roos och Lidströms (2014) teori om att

kunderna ser en åtgärd mer legitim om de känner sig inkluderade och får kommentera på

resultatet. Samtidigt hörde invånare aktivt av sig och efterfrågade systemet i hela kommunen,

som förstärks av både Lozano (2015) samt Saeed och Kersten (2019) som menar att

efterfrågan är en central drivkraft. Mölndal utför också löpande kontroller bland kunderna för

att bättre förstå vilken servicegrad de efterfrågar. Liknande har gjorts i Borås och Svenljunga

där användarnas åsikter om FNI-systemet och uppfyllandet av sin funktion stämdes av. När

systemet blev kopplat till stor nöjdhet drev det arbetet vidare, något som också stöds av att

fungerande tjänster skapar legitimitet (Roos & Lidström 2014). I Ale gjordes en initial allmän

undersökning där invånarna uttryckte avsaknad av smidig återvinning vilket därefter agerades
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på. Det relaterar istället till kundens krav på möjligheten att agera hållbart (Saeed och Kersten

2019) som också är en viktig drivkraft bakom Borås FNI-system.

5.2.4 Hållbarhetsmålsättningar
Sett utifrån det teoretiska ramverket kan miljömål ses som både interna och externa

drivkrafter inom en organisation (Lozano 2015; Saeed och Kersten 2019). Resultatet visar att

majoriteten av kommunernas implementering av FNI har drivits av någon form av

hållbarhetsmålsättning, där kommunen mer eller mindre var tvungna att införa systemet för

att efterleva uppsatta miljömål. Dock med undantag för Lysekil och Munkedal, där

respondenten inte nämnde arbetet i relation till några hållbarhetsmål. Enligt Saeed och

Kersten (2019) förstärker hållbarhetsmål en organisations hållbarhetsarbete och dess kultur

av innovation. Det kan som tidigare nämnt i 5.2.2 Rykte & attraktivitet, ses en kultur av

innovation bland alla kommuner. Därav kan kommunernas hållbarhetsmål å ena sidan vara en

intern drivkraft till deras hållbarhetsarbete samt kultur, vilket då har resulterat i en

implementering av FNI. Å andra sidan menar Saeed och Kersten (2019) att detta förhållande

kan vara omvänt, där organisationer som redan drivs av innovation vill förbättra sina

hållbarhetssystem för att uppfylla hållbarhetsmål. Således kan kommunernas hållbarhetsmål

ha drivit på utvecklingen av FNI och den innovativa kulturen. Likväl som kulturen kan ha

drivit på utvecklingen av FNI-systemen för att nå själva målen.

Ytterligare ser både Lozano (2015) samt Saeed och Kersten (2019) regleringar som en extern

drivkraft. Saeed och Kersten (2019) förtydligar att regleringsdokument uppsatta av regeringar

har en pådrivande effekt. I förhållande till den proposition som Miljödepartementet (2020)

förmedlar att regeringen har antagit, kan Agenda 2030 ses som ett regleringsdokument och då

i sin tur som en extern drivkraft. Stöd för detta finns i resultatet i fallet med Borås och

Alingsås som konkret yttrar att kommunens etablerade hållbarhetsmål är inspirerade av

Agenda 2030. Som ovan nämnt var det kommunernas hållbarhetsmål som till stor del låg till

grund för implementeringen av FNI-systemet. Således har Agenda 2030 fungerat som en

extern drivkraft i Borås och Alingsås kommun.

5.2.5 Lagstiftningar
Saeed och Kerstens (2019) tankemönster angående att proaktivt agera på lagstiftning och

regleringar skulle kunna tänkas vara applicerbart på uppsatsens kommuner. Att etablera ett

FNI-system skulle nämligen kunna innebära framtida finansiella ersättningar enligt

Miljödepartementet (2021), det vill säga ifall lagförslaget om kommunalt förpackningsansvar
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fastslås. Ersättningen skulle då i enlighet med Saeed och Kersten (2019) fungera som en

extern drivkraft till införandet av FNI. Detta är dock inte fallet. Samtliga kommuner medgav

att lagförslaget inte spelade en avgörande roll i beslutet eftersom det präglas av en alltför stor

grad av osäkerhet. Kommunerna har därmed valt att proaktivt gå före lagstiftningen på annan

grund än finansiella ersättningar som lagförslaget hade inneburit, vilket Saeed och Kersten

(2019) menar är vanligt. Som tidigare nämnt verkar det tydligaste incitamentet istället ligga i

FNI-systemets miljö- och kundnytta, tillsammans med ett engagerat ledarskap. Baserat på

resultatet går det däremot att se en koppling som går hand i hand med Lozano (2015) samt

Saeed och Kerstens (2019) resonemang kring lagstiftningars påverkan. Närmare bestämt

lagstiftningen gällande kommuners ansvar kring matavfall som infaller i slutet av år 2023

(Regeringskansliet 2020). Svenljunga, Ale, Lysekil och Munkedal påpekade att införandet av

kommunens FNI-system påverkades av att de behövde hitta en lösning för insamling av

invånarnas matavfall.

Relaterat till lagförslaget om kommunalt förpackningsavfall är en intressant observation att

verkligheten inte stämmer överens med Hartzell-Nichols (2014) teori om

försiktighetsprincipen. Hartzell-Nichols menar att försiktighetsprincipen av att handla

proaktivt innan problem uppstår är en klar intern drivkraft för att navigera bland osäkerheter.

I själva verket har resultatet visat raka motsatsen. Visserligen har samtliga kommuner agerat

proaktivt, men inte på den osäkerhetsbaserade grund som Hartzell-Nichols talar om kring

försiktighet. I och med det följer ingen kommun försiktighetsprincipen i relation till

lagförslaget om kommunalt förpackningsansvar. Däremot när det kommer till kommuners

matavfallsansvar går det att ana en tendens av proaktiv försiktighet. Detta gällande

Svenljunga, Ale, Lysekil och Munkedal. Dessa kommuner påbörjade sitt arbete med FNI

flertalet år innan det kommunala ansvaret för matavfall fastslogs i Avfallsförordningen (SFS

2020:614). Vidare hävdar Hartzell-Nichols (2014) att ett proaktivt agerande kan gynna en

organisation i längden då det innebär att resurser sparas. Detta kan även tänkas vara fallet för

Svenljunga, Ale, Lysekil och Munkedal eftersom de inte behöver etablera nya avfallssystem

ifall lagförslaget om kommunalt förpackningsansvar införs. Denna synvinkel kan förklara

varför dessa kommuner ser positivt på införandet av lagförslaget.
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6. Diskussion
I detta avsnitt berörs resultatet ur ett mer undersökande perspektiv för, att se bortom de

faktorer och drivkrafter som i analysen visat sig stå i relation till tidigare teorier. Detta för att

uppfylla syftet med uppsatsen, som är att hitta en förståelse för de faktorer och drivkrafter

som påverkar kommuner till att agera proaktivt i sin kommunala avfallshantering.

6.1 Situationsberoenden
Baserat på såväl resultatet som analysen blir det uppenbart att det inte går att säga vilken

driftform som är mest fördelaktig vid proaktivt miljöarbete gällande avfallshantering. Detta

verkar vara ytterst situationsberoende och variera med en kommuns storlek. Av analysen går

det dock att se ett visst mönster. Mindre kommuner saknar förmodligen de resurser som krävs

för att själva tillhandahålla ett FNI-system, de behöver då någon form av samarbete. När

kommunens storlek ökar möjliggörs arbete i egen regi, för att sedan försvåras när kommunen

blir ännu större och mer komplexitet fås. Från detta går det att anta att olika driftformer är

fördelaktiga i olika sammanhang. Däremot går det att utifrån denna studie ifrågasätta

effektiviteten hos driftformerna gemensam nämnd och kommunalförbund, eftersom ingen

proaktiv kommun har dessa driftformer för avfallshantering. Från Anell och Mattissons

(2009) resonemang kring att en gemensam nämnd inte är passande för riskfyllda och

kapitalintensiva investeringar, blir det förståeligt varför denna driftform inte framkom. Vidare

är det begripligt varför inte stora kommunalförbund förekom med hänsyn till dess karaktär av

byråkrati. Av vilken anledning mindre kommunalförbund inte ingick bland de proaktiva

kommunerna förblir däremot obesvarat. Det krävs vidare forskning med ett större urval för att

kunna dra konkreta slutsatser kring de sistnämnda driftformernas sanna effektivitet i samband

med FNI.

I Svenljunga, Mölndal och Alingsås förmedlar respondenterna att valet av driftform styrts av

politikerna. För att kunna diskutera huruvida den politiska faktorn drivit proaktivitet, krävs en

studie med politisk inriktning och inte företagsekonomisk. I denna studie går det endast att

konstatera att det politiska styret haft en påverkan på dessa kommuners driftsform.

6.2 Osäkerhet ger reaktivitet
Jacobsen och Thorsvik (2014) förklarar att ett reaktivt förhållningssätt är det vanligaste

förekommande, vilket också är fallet i denna studie. Endast 8 av 49 kommuner i Västra

Götalands län har agerat proaktivt och implementerat ett FNI-system innan lagen kräver det,
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(se bilaga 3). Denna uppkomst förklaras av Jacobsen och Thorsvik som menar att ett

proaktivt agerande är riskabelt eftersom organisationen agerar på något som potentiellt kan

inträffa. En felaktig bedömning kan därav innebära att resurser läggs på onödiga ändamål.

Med anledning till de investeringar som FNI kräver och i relation till den stora osäkerhet som

lagförslaget kring kommunalt förpackningsansvar innebär, är det inte konstigt att majoriteten

av länets kommuner är reaktiva. Som tidigare nämnt menar alla respondenter att lagförslaget

inte är något som kommuner kan agera på, detta på grund av dess stora osäkerhet. Extra

tydligt blir det i fallet med Borås där respondenten beskriver hanteringen av lagförslaget som

bedrövligt, vilket också är uppsattsförfattarnas tolkning. Dessutom är det påtagligt att det

nuvarande systemet med producentansvar milt sagt inte fungerar (Miljödepartementet 2021).

En intressant fråga blir därför; varför fastslås inte lagförslaget om kommunalt

förpackningsansvar? Angående lagstiftningen om kommunalt matavfallsansvar blir det

tydligt att ett lagkrav är en extern drivkraft för kommuner. Kommunal proaktivitet hämmas

således av lagförslagets utdragna och osäkra process. Precis som respondenten från Borås

menar, behövs tydliga och långsiktiga styrmedel. Kommuner måste få klara besked när och

om ett lagkrav kommer, detta för att den reaktiva mängden ska våga agera.

Kopplat till uppsatsens syfte är det intresseväckande varför vissa kommuner har trotsat

riskerna med att agera proaktivt. Vad har drivit dessa kommuner att implementera ett

FNI-system? Först och främst är det ytterst intressant att alla respondenter menar att

lagförslaget kring kommunalt förpackningsansvar har förbisetts på grund av dess osäkerhet.

Reaktiva kommuner, å andra sidan, har troligtvis inte agerat just på grund av denna osäkerhet.

Studiens proaktiva kommuner måste därför ha drivits av andra faktorer som väger tyngre än

riskerna och osäkerheterna. Utifrån resultatet och analysen blir detta tydligt. Samtliga

kommuner sätter skapandet av miljönytta i centrum. Vidare menar alla respondenter att

FNI-systemet också implementerades ur ett serviceperspektiv, där enkelhet och bekvämlighet

för invånarna sågs som viktigt för en ökad materialåtervinning. I sammanhanget är det troligt

att ett starkt och engagerat ledarskap har varit avgörande för genomdrivandet av FNI. Utan ett

engagemang och en tro på FNI-systemets betydelse är det svårt att se vad som drivit

kommunerna att ta de risker som det proaktiva arbetet innebär.

6.3 Etiska aspekter
Om miljöarbete är en fråga om moral är svårt att fastställa. Få respondenter uttryckte

FNI-systemen eller miljöåtaganden som en direkt moralisk skyldighet. I analysen framgår
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snarare kopplingar mot en strävan att förbättra sina system för att frambringa en bättre

miljönytta. Emellertid går det att läsa mellan raderna att innovationen drivs av ett

underliggande moraliskt miljöansvar, precis som Saeed och Kersten (2019) menar. Ale,

Borås, Alingsås och Mölndal hävdar att de strävar efter att ligga i framkant för avfallsfrågan.

Självklart går det att diskutera om det grundar sig i respekt för hållbar utveckling eller för att

det är vad kunderna efterfrågar. Att det bara skulle röra sig om spel för galleriet är svårt att

tro när det sätts i en helhetsbild. Respondenten från Ale menar att de vill underlätta och

uppmuntra invånarna att göra bra miljöval och i Borås är FNI till och med tvingande för en-

och tvåfamiljshus. Båda exemplen talar för att kommunerna har en strävan efter att förbättra

miljön, vare sig hushållen vill eller inte. I kommunerna Svenljunga, Mölndal, Alingsås,

Lysekil och Munkedal styrs också invånarnas beteenden mot hållbarare val med hjälp av

avfallstaxan. FNI-abonnemanget är frivilligt för hushållen, men innebär en lägre

kostnadsbörda än kärlen med osorterade sopor. Kanske talar även kommunernas miljöstyre

för att de upplever ett ansvar för att bygga upp ett samhälle de stolt kan representera med sitt

aktiva miljöjobb. Logiskt nog hänger det ihop med att samtliga kommuner i studien visar ett

innovativt driv på avfallsområdet, ett samband som Saeed och Kersten (2019) konstaterar.

6.4 Målsättningar
I analysen 5.2.4 Hållbarhetsmålsättningar framkommer det att samtliga kommuner förutom

Lysekil och Munkedal drevs av hållbarhetsmål i relation till införandet av FNI. Däremot

belyste respondenten från Lysekil och Munkedal systemets miljönytta som en anledning till

införandet, precis som övriga respondenter vilka har agerat efter sina målsättningar. En

spekulation kan då vara att Lysekil och Munkedals implementering ändå har drivits av

hållbarhetsmål, men att detta var utanför respondentens kunskaps vidd. Ifall detta är fallet blir

analysen kring kommuners målsättningar och kultur av innovation å ena sidan applicerbar på

Lysekil och Munkedal. I det stora hela skulle det betyda att alla kommuner har implementerat

FNI till följd av någon form av hållbarhetsmål. Å andra sidan skulle detta signalera på en

brist i själva driftformen. Detta med hänsyn till att bolaget är frånkopplat från kommunstyret,

vilket kan innebära att respondenten hade bristfällig kunskap kring just kommunernas mål.

En eventuell lösning skulle varit att komplettera intervjun med representanter anställda inom

både Lysekil och Munkedal kommun. Respondenter som troligen besitter mer generell

kunskap om kommunens övergripande miljöarbete, men inte om FNI-systemet.
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7. Slutsatser
Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse för vilka faktorer och drivkrafter som

ligger bakom och kan gynna proaktiv kommunal avfallshantering. Fokus har riktats mot

fastighetsnära insamling av förpackningar, för att urskilja vad som drivit på kommunerna att

implementera dessa system. Därtill har organisatoriska faktorer studerats, som möjliggjort det

proaktiva avfallsarbetet.

Att komma till slutsats gällande den optimala driftformen på kommunal verksamhet eller

vilket storlek på kommunen som underlättar proaktivitet, är inte möjligt utifrån

undersökningen. Olika fördelar kan kopplas till olika situationsberoenden. Slutsatsen för detta

urval är dock att mindre kommuner ibland saknar resurser för att på egen hand genomföra

proaktiva åtgärder och därför gynnas av att samarbeta med privata aktörer eller andra

kommuner. Större kommuner har i sin tur främjats av sin storlek och kunnat införa FNI i egen

regi eller genom ett egenägt kommunalt aktiebolag.

En av de mest utmärkande drivkrafterna bakom kommunernas beslut att införa FNI-systemet

är att göra invånarna nöjda. De ska uppleva att kommunerna kan bistå med bra lösningar på

triviala problem och känna sig inkluderade. Detta är något som kommunerna strävar efter för

att hållas legitima och bibehålla ett gott rykte. Emellertid går det inte att dra slutsatsen att

samtliga kommuner i studien anpassar sig för kundernas efterfrågan, utan rättare sagt drivs av

att göra vardagen bättre för kommuninvånarna genom god service.

Ytterligare är en av de främst drivkrafterna bakom införandet den miljönytta som FNI

skänker. Att kommunerna drivs av att skapa miljönytta till sina invånare kan sedan i sin tur ha

olika förklaringar, som exempelvis lagstiftningar i relation till försiktighet. Dock visas det i

denna studie att lagstiftningar som präglas av osäkerhet inte är en extern drivkraft. I det stora

hela framstår istället en intern kultur av innovation och moral, tillsammans med

hållbarhetsmål som de främsta förklaringarna till skapandet av miljönytta.

Slutligen är engagerade medarbetare och framför allt engagerade ledare en avgörande

drivkraft för kommunernas implementering av FNI. Ett starkt engagemang för systemets

betydelse och en tro på dess bidrag till såväl miljönytta som nöjda kommuninvånare, är av

högsta grad viktigt. Speciellt är det en meningsfull drivkraft när reglerande organ som
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regeringen misslyckas med att ge tydliga styrmedel. En stark och engagerad ledare kan då

orientera kommunen i en värld som präglas av osäkerhet. Detta för att lyckas genomdriva

betydelsefulla åtgärder som ger miljö- och kundnytta, trots frånvaro av stöttande lagstiftning

från regeringen.

7.1 Avslutande reflektioner & vidare forskning
Sammantaget visas kommunernas val att implementera FNI-system beror på flertalet faktorer

och drivkrafter. För att koppla tillbaka till metodvalet vid 2.4.3 Bearbetning av data används

en metodik som bygger på att formulera nya teorier, närmare bestämt grundad teori (Hartman

2001). Dock ger inte slutsatserna som följer av rapporten en generaliserbar teori. Slutsatserna

är härledda från analysen och visserligen empiriskt underbyggda, men representerar en

specifik urvalsgrupp. Avgränsningarna riktas mot Västra Götalands län, med hänsyn till att

FNI-system finns i andra län. Eftersom övriga kommuner inte inkluderats går det inte att

uttrycka vad som driver eller påverkar alla kommuner att vara proaktiva. Dessutom avser

denna forskning enbart FNI för en- och tvåfamiljshus och inte övriga delar i kommunala

verksamheter. Istället ska slutsatserna läsas med en förståelse för att de är starkt anknutna till

uppsatsens bestämda ramar och enbart visar en substantiell teori (Bryman & Bell 2017).

Rekommendationen för vidare studier är därför ett kvantitativt metodval, för att i större skala

testa tendenserna i resultatet. Alternativt om liknande forskning bedrivs i resterande svenska

län för att upptäcka faktorer och drivkrafter som skiljer sig från detta resultat. Fortsatt hade

det även varit av intresse att titta på de reaktiva kommunerna, utan implementerade

FNI-system. Det hade kunnat ge en större förståelse för varför det inte är attraktivt att gå i

framkant men också visat på vad de saknar. Denna uppsats kan vara ett bra hjälpmedel för

fortsatt forskning i och med att det presenterar ett ramverk som tidigare inte sammanställts.

Det ger också, som uppsatssyftet skildrar, en bättre inblick i vad som ligger bakom att

kommuner i Västra Götaland implementerat ett FNI-system. Resultaten är användbara för att

de kommuner som inte agerat proaktivt ska förstå hur de kan arbeta med sina förutsättningar.

Likaså är studien viktig för beslutsfattare som styr kommunala verksamheter mot

hållbarhetsmål, men kanske inte har tillräcklig kännedom i det som påverkar och driver

kommunerna.
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Bilagor

Bilaga 1 - Intervjuguide kommunanställd

Implementering av FNI

Vilken roll har du haft i implementeringen av kommunens FNI-system?

Vem tog initiativet till att inleda arbetet med FNI?

Ansvarsfördelning

Vem är ansvarig för kommunens avfallshantering?

Varför har ni i kommunen valt att arbeta på det sättet gällande avfallshanteringen?

Hur självständiga är er eventuella samarbetspartner i avfallsarbetet?

Motiv till FNI-system

Varför har kommunen valt att implementera ett FNI-system?

Implementerades FNI-systemet utifrån lagförslaget om kommunalt förpackningsansvar?

Ger FNI-systemet kommunen fördelar?

Avslutning

Finns det något du önskar tillägga som vi inte bör missa?
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Bilaga 2 - Intervjuguide företagsanställd

Implementering av FNI

Vilken roll har du haft i implementeringen av kommunernas FNI-system?

Vem tog initiativet till att inleda arbetet med FNI?

Ansvarsfördelning

Vem är ansvarig för kommunernas avfallshantering?

Varför tror ni att kommunerna har valt detta arbetssätt gällande avfallshantering?

Hur självständiga är ni som företag i avfallsarbetet?

Motiv till FNI-system

Varför har kommunen valt att implementera ett FNI-system?

Implementerades FNI-systemet utifrån lagförslaget om kommunalt förpackningsansvar?

Ger FNI-systemet kommunen fördelar?

Avslutning

Finns det något du önskar tillägga som vi inte bör missa?
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Bilaga 3 - Kommunstatistik
Nedan är en sammanställning av samtliga kommuner i Västra Götalands län och huruvida de

erbjuder fastighetsnära förpackningsinsamling eller inte.

Kommun FNI-system Kommun FNI-system

Ale JA Mellerud NEJ

Alingsås JA Munkedal JA

Bengtsfors NEJ Mölndal JA

Bollebygd NEJ Orust NEJ

Borås JA Partille NEJ

Dals-Ed NEJ Skara NEJ

Essunga NEJ Skövde NEJ

Falköping NEJ Sotenäs NEJ

Färgelanda NEJ Stenungsund NEJ

Grästorp NEJ Strömstad NEJ

Gullspång NEJ Svenjunga JA

Göteborg NEJ Tanum NEJ

Götene NEJ Tibro NEJ

Herrljunga NEJ Tidaholm NEJ

Hjo NEJ Tjörn NEJ

Härryda NEJ Tranemo NEJ

Karlsborg NEJ Trollhättan NEJ

Kungälvs NEJ Töreboda NEJ

Lerum NEJ Uddevalla NEJ

Lidköping JA Ulricehamn NEJ

Lilla Edet NEJ Vara NEJ

Lysekil JA Vårgårda NEJ

Mariestad NEJ Vänersborg NEJ

Mark NEJ Åmål NEJ

Öckerö NEJ
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Bilaga 4 - Urvalsförteckning
Följande tabell presenterar sammanställningen av de kommuner i Västra Götalands län som

har ett implementerat FNI-system. Dessa utgör alltså populationen utifrån studiens

avgränsningar. I förteckningen visas också den ansvariga parten för kommunens

avfallshantering samt vilka eventuella samarbetspartners de arbetar med. Observera dock att

Lidköping inte inkluderades i den slutgiltiga urvalsgruppen.

Kommun Ansvarig part för FNI Kommunalägt bolag / Privat aktör

Ale Egen regi + Kommunalägt bolag Renova AB

Alingsås Egen regi -

Borås Kommunalägt bolag Borås Energi och Miljö AB

Lidköping Egen regi -

Lysekil Kommunalägt bolag Rambo AB

Munkedal Kommunalägt bolag Rambo AB

Mölndal Egen regi -

Svenjunga Egen regi + Privat aktör Nordisk Återvinning Service AB
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