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Det pågår utbyggnad av avfallskapacitet i Sverige samtidigt är statens strategi rörande avfallshanteringen otydlig. Föreliggande studies syfte är att 
analysera hur aktörer på olika nivåer samverkat och att se vilka drivande faktorer som funnits i beslutsprocessen kring byggandet av 
avfallsförbränningsanläggningar. Det huvudsakliga teoretiska perspektivet i studien är hämtat från Sexton et al. De menar att en integration av 
perspektiv från företag, myndigheter och samhälle är en av nycklarna till bättre miljöbeslut. De menar också att verktyg som är framtagna för att ge 
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Sammanfattning 
Det pågår utbyggnad av avfallskapacitet i Sverige samtidigt är statens strategi rörande 
avfallshanteringen otydlig. Föreliggande studies syfte är att analysera hur aktörer på olika 
nivåer samverkat och att se vilka drivande faktorer som funnits i beslutsprocessen kring 
byggandet av avfallsförbränningsanläggningar. Det huvudsakliga teoretiska perspektivet i 
studien är hämtat från Sexton et al. De menar att en integration av perspektiv från företag, 
myndigheter och samhälle är en av nycklarna till bättre miljöbeslut. De menar också att 
verktyg som är framtagna för att ge vägledning för olika beslut kan vara användbara vid 
beslutsprocesser. En kvalitativ intervjumetodik har använts för att besvara syftena. Tio 
respondenter har intervjuats från tre fall, där det nyligen beslutats om upprättande eller 
utbyggnad av avfallsförbränningsanläggningar. Dessa är lokaliserade i ett och samma län i 
Sverige. Studiens syfte besvarades med hjälp av ett analysinstrument som växte fram. Vid 
analysen av de olika frågeområdena skapades kodenheter som belyser innehållet i 
intervjumaterialet. I uppsatsen diskuteras resultaten och förhålls till de teoretiska perspektiven 
som lyfts fram i studien och tidigare forskning på området. 
 
Resultatet indikerar att aktörers samverkan mellan olika nivåer och dimensioner är bristfällig. 
Det förefaller som byggandet av avfallsförbränningsanläggningar drivs av initiativ på 
bolags/projektnivån, medan andra nivåer (lokal-, regional-, nationell- och europeisknivå) och 
miljöstrategiska dimensioner är svagt företrädda i beslutsprocessen. Drivande faktorer av 
ekonomisk och marknadsmässig karaktär framstår som de starkaste drivkrafterna i 
beslutsprocessen för att upprätta avfallsförbränningsanläggningar i de undersökta fallen. Även 
drivande faktorer i form av lagar och regleringar ses som starka. Genom studiens resultat 
verkar det som om verktyg i form av hjälpmedel för kunskapshantering och beslutstöd av 
ekonomi och marknadsmässig karaktär styr inriktningen och utformningen av projekten att 
upprätta en avfallsförbränningsanläggning. Det verkar inte som användningen av verktyg av 
miljöstrategisk karaktär används i samma utsträckning och har då inte heller möjlighet att vara 
styrande. Jag tror att det finns en potential hos miljöstrategiska verktyg att påverka samverkan 
mellan aktörer vid upprättande och utbyggnad av avfallsförbränning och påverka hanteringen 
av miljöfrågor i beslutsprocessen. 
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1. Introduktion 
Jordens resurser förbrukas i dag i hög takt. Samhället präglas av hög produktion och 
konsumtion, vilket medför att stora mängder avfall uppkommer. Miljöproblem, som i detta 
fall problemet med den ökade mängden avfall, utgör utmaningar för samhället. Frågor kan 
ställas om hur samhället på bästa sätt ska samspela med naturen.1 Det faktum att avfall 
uppkommer och att mängden avfall hela tiden ökar gör att samhället är i behov av att finna 
lämpliga sätt för omhändertagande av detsamma. Sedan början av 1990 talet går det att se hur 
intensiteten i diskussionen i dessa frågor ökat på regeringsnivå. 1993 lade regeringen in en 
proposition där förslag på riktlinjer presenterades som syftar till att uppnå en 
kretsloppsanpassad samhällsutveckling.2 
 
I en proposition från regeringen som lades fram 2003 diskuteras hur ett samhälle med giftfria 
och resurssnåla kretslopp ska uppnås.3 Här framgår att den avfallshierarki som EU:s 
medlemsstater har enats om ska gälla. Kort sagt står det i denna proposition att målet i första 
hand är att produktionen av avfall ska minska och i de fall avfall ändå uppkommer så ska 
detta återvinnas. Även återvinningsåtgärderna rangordnas i denna proposition och 
materialåtervinning ska prioriteras framför energiåtervinning, när detta är miljömässigt 
motiverat efter en helhetsbedömning.4 Detta kan innebära att avfallsförbränning med 
energiutvinning har lägre prioritet vad gäller omhändertagande av avfall. 
 
Avfallsförbränning med energiutvinning har ökat på sista tiden. Det har visats stort intresse 
för denna typ av omhändertagande av avfall både i Sverige och från andra länder.5 Detta 
innebär att avfall inte bara behöver ses som ett miljöproblem utan kan också ses som en 
resurs.6 
 
Följande förhållanden, regeringens syn på avfallsförbränning med energiutvinning och den 
faktiska utvecklingen inom branschen, har väckt många frågor och tankar hos mig. Hur går 
viljan att minska avfall ihop med intresset att utvinna energi ur avfall? Detta är ju en process 
där avfall krävs som bränsle. Vem vet hur stort behovet är eller hur det kommer att utvecklas 
över tid? Vem har en strategi eller ett helhetsansvar över åt vilket håll utvecklingen på detta 
område ska gå? Frågorna är många och jag har slutligen inriktat mig och problematiserat en 
liten del av detta komplex. 
 
I föreliggande studie studeras hur aktörer samverkar och vilka faktorer som har varit av 
betydelse i beslutsprosessen kring uppförandet av avfallsförbränningsanläggningar. I 
huvudsak är det teoretiska perspektivet när dessa saker studeras hämtade från Sexton och hans 
medförfattare. 

- 

- 

                                                

De menar att en integration av perspektiv från företag, myndigheter och samhälle är en 
av nycklarna till bättre miljöbeslut, och 
Att verktyg i olika former kan vara användbara vid beslutsprocesser.7 

 
 

 
1 Wandén, 1997, s. 7 
2 Regeringens proposition 1992/93:180 
3 Regeringens proposition 2002/03:117 
4 Ibid. s. 21 
5 RVF Nyheterna 2003 
6 Regeringens proposition 2002/03:117, s. 21 
7 Sexton, et al. 1999, s. 1 och 57 
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1.2 Syften och frågeställningar 
Syftet med studien är att analysera hur aktörer på olika nivåer samverkat och                        
att se vilka drivande faktorer som funnits i beslutsprocessen kring byggandet av 
avfallsförbränningsanläggningar. 
 
Studien inriktar sig på lokala och regionala aktörer och jag har intresserat mig för 
miljörelaterade och strategiska frågor. 
 
Följande frågeställningar ställs för att besvara syftet:  

• Vilka faktorer eller drivkrafter har påverkat utformningen av 
avfallsförbränningsanläggningar, och hur har dessa faktorer haft påverkan? 

• Hur har verktyg används i beslutsprocessen? 
• Vilken betydelse hade användningen av verktyg för samverkan mellan olika aktörer? 
• Har användningen av verktyg någon betydelse för hur miljöfrågan hanteras? 

 
Verktyg definieras i föreliggande studie som någon typ av hjälpmedel kunskapshantering och 
beslutstöd. 

1.3 Nivåer – Dimensioner – Miljöstrategi 
Nedan förklarar jag vad som menas med nivåer och dimensioner i föreliggande studie och 
begreppet miljöstrategi. 
 
Nivåer - Dimensioner 
Vid formuleringen av syftet har vissa antaganden gjorts om samhällets organisatoriska 
struktur. I denna har olika nivåer och dimensioner urskilts. Tanken är att det finns olika nivåer 
i samhället från bolagsnivå, till lokalnivå, till regionalnivå, till nationellnivå och till 
europeisknivå. 
 
Bolagsnivån innefattar i min tanke aktörer i form verksamhetsutövare till 
avfallsförbränningsanläggningar. Dessa ser jag som en egen nivå under den lokala då varje 
bolag vanligen är knutna till en kommun, antingen genom att de är kommunalägda eller att de 
har varit kommunalägda. Den lokala nivån som kommer efter bolagsnivån innefattar 
kommunerna och deras aktörer. Därefter kommer den regionala nivån utgörs länsstyrelser. 
Den nationella nivån utgörs av den sittande regeringen i landet. Över Sveriges nationella nivå 
finns den europeiska nivån med Europeiska Unionens parlament. 
 
Dessutom ser jag olika dimensioner i den samhälliga kontext där aktörer samverkar och 
drivande faktorer verkar inom beslutsprocessen för upprättande av 
avfallsförbränningsanläggningar som rör planering, politik och lagstiftning. I 
planeringsdimensionen ryms planer och strategis inom de olika nivåerna. Inom den politiska 
dimensionen finns policys miljömål inom de olika nivåerna. I den lagstiftande dimensionen 
ryms den lagstadgade prövningsprocessen av avfallsförbränningsanläggningar. Dessa tänkta 
nivåer och dimensioner illustreras i tabell 1. 

    2 
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Tabell 1. Schematisk bild över den samhälliga kontext i vilken aktörer samverkar och 
drivande faktorer verkar i beslutsprocesserna för avfallsförbränningsanläggningar.  
Organisatoriska 
nivåer 

Analytiska 
dimension
er 

Planerings 
dimensionen 

Politiska 
dimensionen 

Lagstiftnings 
dimensionen 

Projekt/Företag Affärsstrategi Företagets 
beslutsfattande och 
mål, ägardirektiv 

Tillståndsansökan 
med MKB 
(Miljökonsekvens-
beskrivning) 

Lokal Energi och 
avfallsplaner 

Lokala miljömål, 
politiska beslut 

Remissinstans i 
tillståndsprocessen 

Regional Regionala energi- 
kontor (Frivilliga) 

Regionala miljö 
mål 

Remissinstans i 
tillståndsprocessen. 
Beslut för små 
ärenden. 

Nationell Lagstiftning om 
planering 

Policy 
Propositioner 
Nationella 
miljömål 

Remissinstans i 
tillståndsprocessen. 
Beslut för större 
ärenden. 

EU Direktiv om MKB 
och SMB 

Policy, EU direktiv 
om avfall och 
energi 

 

 
Miljöstrategi 
Miljöstrategi är i föreliggande studie inspirerat av det som Therivel et al. 1992 menar gör en 
Strategisk Miljö Bedömning (SMB) strategisk, deras resonemang återges av Nilsson et al.8 
Om något är strategiskt är beroende av om bedömningar görs av policys, programs och 
planers långtgående följder för hela samhället.9 Detta kan innebära att man beaktar den 
påverkan som stora tekniska system kan få på samhället i ett längre perspektiv. Dessutom 
ingår i beslutsprocessens tidiga skeden miljömässiga övervägningar för att möjliggöra 
strategiska beslut. Detta bereder väg för nya möjligheter att uppnå ett hållbart samhälle.10 Att 
dessa övervägningar görs tidigt medför en större handlingsfrihet och att problem kan 
förebyggas. 
 

1.4 Vem riktar sig studien till? 
Studien är ett bidrag till, och utgör en del av ett större forskningsprojekt, där en grupp 
forskare arbetar med att möjliggöra bättre miljöbeslut i energi- och avfallssektorn. Detta 
projekt utgör i sin tur en del i ett forskningsprogram som kallas ”Verktyg för miljöbedömning 
i strategiskt beslutsfattande” (MiSt-programmet). Förhoppningen är att även beslutsfattare på 
olika nivåer ska kunna ta del av materialet och att studien skall bringa ljus över förhållanden 
med samverkan och påverkande faktorer i beslutsprocesskomplexet. 

                                                 
8 Nilsson, et al. 2004, s. 2 
9 Ibid. s. 2 
10 Ibid. s. 2 
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1.5 Disposition 
Bakgrundsinformation avseende avfallspolitik, lagstiftning och regleringar på avfallsområdet, 
utveckling av avfallsförbränning och en kort beskrivning av fallen ges för att ge en djupare 
förståelse av studiens design i avsnitt 2. Därefter beskrivs de teoretiska perspektiv som har 
används vid utformningen av studien och vid förståelse av resultaten i avsnitt 3. Sedan följer 
en beskrivning av det metodologiska tillvägagångssättet för att besvara syftet i avsnitt 4. 
Resultaten presenteras med hjälp av det analysinstrument som använts med därtill följande 
frågeområden och kodenheter i avsnitt 5. Slutligen, i avsnitt 6, diskuteras resultaten med 
beaktande av metodens begränsningar och vad studien visar i förhållande till teoretiska 
perspektiv och tidigare forskning, förslag ges även till vidare studier. Därefter dras slutsatser 
av studiens resultat i avsnitt 7. 
 
 
2. Bakgrund 
För att bereda väg för en djupare förståelse av studiens design ges nedan en 
bakgrundsinformation om det studerade området. 
 

2.1 Avfallspolitik  
Bakgrunden till den svenska miljöpolitik som förs i dag finner vi i dokument från FN:s 
konferens i Rio 1992 om miljö och utveckling. Där fastställdes målet om en hållbar 
utveckling. Dessutom noterades vid samma tidpunkt att miljöproblemen hade ändrat karaktär 
från lokala, relativt tydliga, punktutsläpp som i första hand orsakas av industrier och 
energianläggningar till globala miljöproblem som beror på människors livsstil, varors 
livscykel, produktion och rationalisering. Den enkelriktade materialhanteringen 
uppmärksammades, där råvaror går från utvinning till deponi.11 
 
I den svenska regeringens proposition 1992/93:180 ”Om riktlinjer för en kretsloppsanpassad 
samhällsutveckling” menar man att miljöpolitiken generellt ska vara inriktad mot ett 
kretsloppsamhälle. En rad med förslag på åtgärder presenteras i propositionen för att nå denna 
utveckling. I propositionen står det att staten ska skapa ett regelsystem och ange mål och 
riktlinjer och utifrån dessa ska aktörer i samhället verka. På vägen mot att uppnå de uppsatta 
målen ser staten helst att marknaden själv utformar och tillämpar system och att 
detaljreglering från statligt håll undviks. Återanvändning, återvinning, användning av 
energisnåla processer och förnybara resurser uppges vara möjliga åtgärder för att ge 
förutsättningar för en mer effektiv resurshushållning inom alla områden i samhället.12 
 
2003 lade regeringen fram propositionen ”Ett samhälle med giftfria och resurssnåla 
kretslopp”. Där ges i Kapitel 6 en beskrivning av vilken avfallspolitik som bedrivs och råder i 
Sverige. I propositionen står följande; 
 

EU:s medlemsstater har enats om en avfallshierarki för hur avfall skall omhändertas. 
Denna avfallshierarki ligger till grund för den svenska regeringens politik på 
avfallsområde. Avfallshierarki innebär i första hand att uppkomsten av avfall ska 
förebyggas och att avfallets farlighet skall minska. Det avfall som ändå uppstår skall 
återanvändas eller återvinnas genom t.ex. materialåtervinning eller förbränning med 

                                                 
11 Regeringens proposition 1992/93:180, s. 1 
12 Ibid. s. 1-2 
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energiutvinning. Återvinningsåtgärderna rangordnas, varvid materialåtervinning 
prioriteras framför energiåtervinning när detta efter en helhetsbedömning är miljömässigt 
motiverat. I sista hand ska avfallet tas omhand på annat sätt, t.ex. genom deponering.13 

 
Regeringen menar vidare att metoder som materialåtervinning förbränning och biologiska 
behandlingsmetoder av avfall är godtagbara ur miljösynpunkt och behövs i dagsläget. 
Samtidigt som man påpekar att avfallshierarkin ska gälla.14 
 
I propositionen 2002/03:117 framgår att avfallsmängderna har fortsatt att öka under 1990 talet 
och Naturvårdsverket har uppmärksammat att avfallsmängderna troligen följer konjunkturen 
och är proportionell mot BNP. För att möjliggöra en minskning av mängden avfall krävs en 
resurssnål produktion och konsumtion. Under perioden 1992-2000 har mängden 
hushållsavfall ökat i snitt med 2,2 procent per år.15 
 
Regeringen menar att de är medvetna om att avfallsförbränningen kommer att öka de 
närmaste åren. Ökningen är en följd av t.ex. förbudet mot deponering av utsorterat brännbart 
avfall och andra åtgärder som regeringen vidtagit.16 För att möta de behov som 
deponeringsförbudet medför anses det vara nödvändigt med en viss utbyggnad av 
förbränningskapaciteten. Det är dock viktigt att inte kapaciteten för förbränning överstiger det 
behov som finns. Regeringen föreslår på grund av detta avfallsplaneringen som ett instrument 
som bör stärkas på nationell-, regional- och kommunal nivå.17 
 

2.2 Lagstiftning för avfallsförbränning 
Här görs inget anspråk på att fullständigt beskriva vilka lagar och regleringar som rör 
avfallshantering. Valet har gjorts att endast lyfta fram de som nämnts dokumentation från 
prövningsprocesserna i de fall som ingår i studien i form av Ansökan, MKB och Tillstånd. På 
grund av att de omnämns i dokumenteringen kring fallen tros även dessa ha betydelse för 
beslutsprocessen. Möjligheten finns för en intresserad läsare att själv fördjupa sig i lagar och 
regleringar på området med utgångspunkt i dem som påvisas här nedan. 
 
Avfallshantering, (och mest relevant i det här fallet) i form av avfallsförbränning, berörs och 
styrs av många olika lagar och andra regelverk. Förutom Miljöbalken behandlas 
avfallshantering i förordningar och direktiv från EU samt Naturvårdsverkets föreskrifter. I 
dokumenteringen kring prövningsprocesser av de fall som studerats i föreliggande studie lyfts 
ett antal direktiv från EU fram som betydande för beslutsprocessen. Jag har noterat följande 
direktiv. 96/61/EG Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, 
98/369/EG Hindrande av luftföroreningar från nya kommunala 
avfallsförbränningsanläggningar, 2000/76/EG Förbränning av avfall och 94/67/EG 
Förbränning av farligt avfall. I dokumenteringen kring prövningsprocesser av de fall som 
studerats har jag läst om ny lagstiftning som innebär att beskattning av deponering sker från 
och med år 2000 och förbud mot deponering av brännbart organiskt avfall från och med 
2005.18  

                                                 
13 Regeringens proposition 2002/03:117, s. 21 
14 Ibid. s. 21 
15 Ibid. s. 22. 
16 Ibid. s. 30 
17 Ibid. s. 31 
18 Dokumentering från prövningsprocesser av fall A, B och C 
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Beslutsprocessen vid upprättande av avfallsförbränningsanläggningar regleras delvis genom 
prövningsprocessen som är lagstadgad i Miljöbalken.19 
 

2.4 Utvecklingen av avfallsförbränning med energiutvinning 
Avfall har förbränts och eldats under lång tid tillbaka. Redan under senare hälften av 1800-
talet förbrändes avfall i England och Tyskland. Den typ av förbränning som berörs i 
föreliggande studie, med energiutvinning i större skala, började inte förrän på senare tid. 
Många av de anläggningar som är i drift i Sverige i dag upprättades under 1960, 1970- och 
1980-talet. Debatten om utsläpp av dioxin och ifrågasättande om avfallsförbränning som 
metod ledde till att Statens Naturvårdsverk tvingades till ett moratorium 1985. Statens 
naturvårdsverk och energimyndigheten genomförde då en utredning, (Energi ur avfall 1986), 
som medförde att det moratorium som rådde kunde upphävas. Den visade att det på ett 
miljömässigt acceptabelt sätt var möjligt att utvinna energi ur avfallet. 20 
 
Avfallsförbränning med energiutvinning har utvecklats mycket de senaste 10 åren. Kraven på 
och regleringarna av området har ökat. Detta har i sin tur inneburit att utsläppen från den här 
typen av verksamhet har minskat och att förbränningens effektivitet har ökat. Förutom 
lagstiftning så har avfallet fått en bättre kvalitet genom frivilliga åtgärder och sortering.21 
Detta har lett till att miljöpåverkan till följd av avfallsförbränning har minskat. Sedan mitten 
av 1980-talet har utsläppen av dioxiner till luft minskat med 98 procent och utsläppen av 
tungmetaller (t.ex. kvicksilver, bly, kadmium) har minskat med 99 procent.22 
 
Att ta vara på energi vid förbränning av avfall är det omhändertagande av hushållsavfall som 
är vanligast i Sverige dag. År 2002 togs cirka 40 procent (1504000 ton) av hushållsavfallet 
om hand genom denna metod. Dessutom omhändertogs 955 000 ton övrigt avfall inklusive 
industriavfall på detta sätt. Avfallets volym reduceras till 10 procent av den ursprungliga 
volymen och vikten minskar med 75 procent och i processen utvinns energi i form av värme 
och i viss mån el. Enligt Svenska Renhållningsverksföreningen (RVF) importeras en liten del 
av det avfall som förser svenska anläggningar med bränsle i form av främst returträ och 
hushållsavfall.23  
 
2002 fanns det fanns det 25 anläggningar i Sverige som förbränner hushållsavfall med en 
effekt på dryga 800 MW.24 Utbyggnad och ombyggnad pågår av olika befintliga anläggningar 
runtom i landet och på flera platser planeras nya anläggningar.25 En av anledningarna menar 
RVF är att förbudet mot deponering av utsorterat brännbart avfall som kom 2002 och förbudet 
mot att deponera organiskt avfall som kommer 2005 medför att det saknas kapacitet för 
omhändertagande av avfall.26 I dagsläget råder det osäkerhet om hur stor utbyggnaden av 
avfallsförbränningen kommer att bli. Även då planerade anläggningar färdigställts tror RVF 
att det kommer att finnas ytterligare behov då förbudet mot deponering av organiskt avfall 
införs 2005.27 

                                                 
19 Miljöbalken 1998:808 
20 RVF Faktarapport 2001, s. 7 
21 Ibid. s. 7 
22 Regeringens proposition 2002/03:117, s. 31 
23 RVF Broschyr 2002 
24 Ibid. 
25 RVF Rapport 02:02, 2002, s. 12 
26 Ibid. s. 3 
27 Ibid. s. 22-23 
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3. Teoretiskt perspektiv 
Vid ansatsen att besvara syftet i föreliggande studie har olika teoretiska perspektiv använts. 
Utöver det huvudsakliga teoretiska perspektiv som beskrivs här kommer resultaten i 
diskussionen att förhållas till tidigare forskning och rapporter inom området eller angränsande 
områden. 
 

3.1 Samverkan – Verktyg 
Det huvudsakliga teoretiska perspektivet är hämtat från Sexton et al.28 Det är utifrån detta som 
studien utformats och frågeställningen i syftet antagits vara av relevans. 
 
Sexton et al. presenterar i sin bok ”Better Environmental Decisions” olika teorier om 
beslutsprocesser. Dels anser de att det finns ett brådskande behov av att fatta bättre 
miljöbeslut. De menar att det i dagsläget saknas utrymme för felaktiga beslut. 29 Sexton et al. 
beskriver hur påverkan på miljön till följd av mänsklig aktivitet var relativt liten i det 
förgångna och att det då fanns stora marginaler för miljöpåverkan till följd av dårliga beslut. 
De jämför de historiska förhållandena med dagens, och menar att utrymmet för miljöpåverkan 
till följd av felaktiga beslut har minskat avsevärt.30 Historiskt sett har det funnits 
begränsningar i samverkan och integration mellan företag, regering och samhälle och detta 
har medfört att konflikter uppstått som i sin tur lett till ofullständiga och ökande beslut. De 
menar att en integration av perspektiv från företag, myndigheter och samhälle är en av 
nycklarna till bättre miljöbeslut.31 Jag ser att integration mellan dessa perspektiv som en typ 
av samverkan mellan aktörer på olika nivåer. Då motiverar Sextons teori, om hur bättre 
miljöbeslut kommer till stånd, föreliggande studie då den syftar till att öka kunskapen om 
samverkan och påverkande faktorer i beslutsprocessen för avfallsförbränningsanläggningar. 
Min tanke är att det finns behov av sådan kunskap då man arbetar med att uppnå ett 
beslutsfattande där tillräcklig miljöhänsyn tas.  
 
Vidare menar Sexton et al. att många miljöbeslut som organisationer stöter på är komplexa. 
På grund av detta finns det nu ett antal verktyg som kan användas vid beslutsprocesser. 
Verktygen är av olika slag från fysiska, datorbaserade, till metoder och processer. Dagens 
verktyg ser olika ut till utformning och på vilket sätt de angriper problemen. Många är 
utvecklade för en analytisk grund för beslutsfattande. Alla går ut på att samla information på 
ett systematiskt vis för att uppnå bästa möjliga beslut. Sexton et al. menar att verktyg i olika 
former kan vara användbara vid beslutsprocesser.32 Då verktyg innebär att information samlas 
på ett systematiskt vis och bereder väg för bra beslut33 tror jag att det finns en möjlighet att 
användningen av dessa kan gynna en samverkan mellan aktörer i beslutsprocessen för 
avfallsförbränningsanläggningar.  
 
Jag tror att process och analys verktyg skulle kunna användas för att öka samverkan mellan 
aktörer i beslutsprocessen för avfallsförbränningsanläggningar, exempel på sådana är 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och Strategiskmiljöbedömning (SMB). 
                                                 
28 Sexton, et al., 1999 
29 Ibid., s. 1. 
30 Ibid. s. 2. 
31 Ibid., s. 1. 
32 Ibid. s. 57 
33 Ibid.  s. 57 
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Naturvårdsverket rekommenderar vad en MKB bör innehålla.34 Bland en rad olika punkter, 
där projektens konsekvenser för miljön ska övervägas innan det kommer till stånd, 
rekommenderar Naturvårdsverket att det ska ingå samrådsförfarande i arbetet med MKB. 
Samrådsförfarandet omfattar andra aktörer, förutom verksamhetsutövarna själva, i form av 
allmänhet, experter och myndigheter. Det bör finnas en öppenhet i hela MKB processen för 
andra aktörer.35 Om en MKB process genomförs och ett MKB dokument upprättas enligt de 
rekommendationer som finns tror jag att möjligheten finns att nå en ökad samverkan. 
 
Jag tror även att det finns stora möjligheter att nyttja verktyget SMB då man vill gynna 
samverkan mellan aktörer i beslutsprocessen. SMB kan innehålla en samansättning av ett 
antal olika analytiska verktyg.36 Det gäller att kombinera dessa på ett lämpligt sätt så att 
SMB-processen passar de specifika projekten. Även detta verktyg kan innefatta 
samrådsförfaranden. 
 

3.2 Teoretisk syn på metod 
 
Socialkonstruktivism 
Genom det val som gjorts av metod för genomförandet av studien i föreliggande uppsats har 
jag anlagt ett teoretiskt perspektiv rörande vad som är kunskap och hur man får den. Enligt 
socialkonstruktivismen är en utgångspunkt att vår kunskap är socialt konstruerad och att vi får 
kunskap genom språket. En förutsättning för kunskapsutbytet är att det sker ett samspel 
mellan minst två personer.37 Det är på detta vis som kunskap har sökts vid intervjuerna, 
genom samspelet mellan intervjuare och respondent. I likhet med det socialkonstruktivistiska 
perspektivet anses det i föreliggande studie vara av vikt att beskriva hur kunskap om det 
undersökta fenomenet har kommit till och producerats. Inget anspråk görs på att beskriva en 
objektiv sanning rörande förhållanden då det gäller fenomenet,38 utan studiens resultat ska ses 
som en vägledning avseende rådande förhållanden i de studerade fallen. 
 
Hermeneutisk tolkning 
Formen för analys av det transkriberade materialet är i studien inspirerad av vissa principer 
inom den hermeneutiska tolkningen. Kvale beskriver sju principer som han har hämtat från en 
analys av hermeneutiska cirkeln som har gjorts av Raditzekys (1970). Kvale lyfter fram 
sådant som är till nytta vid intervjutolkning.39 Hermeneutisk tolkning innebär att det sker en 
växelverkan mellan att se delarna och helheten vid analys av ett material. Inom 
hermeneutiken anses detta växlande mellan helheten och delarna vara en fruktsam process där 
djupare förståelse för innehållet skapas. Tolkningen syftar till att ge en god gestalt av 
meningen i texten, denna visar sig genom inre sammanhang utan logiska motsättningar.40 
Dessutom krävs vid hermeneutisk tolkning att den som tolkar innehar god kunskap om textens 
tema. Detta är viktigt då det medför en möjlighet att urskilja nyanser i intervjumaterialet. 
Vidare menas enligt hermeneutisk tolkning att den som tolkar alltid har en förförståelse om 
ämnet och att det på grund av detta aldrig går att utföra en tolkning helt förutsättningslöst. Det 

                                                 
34 Ammenberg 200, s.104 
35 Ibid. s. 105 
36 Finnveden et al. 2003 s. 94 
37 Wenneberg, 2001, s. 29-30 
38 Ibid., s. 30 
39 Kvale, 1997, s. 50 
40 Ibid., s. 51 
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är av största vikt att det finns en medvetenhet om förutsättningen vid både tolkning och 
förståelse av resultaten.41 
 
 
4. Metod 
I arbetet med studien har ambitionen varit att nyttja metoder som på bästa sätt besvarar 
studiens syfte. Då det existerar en uppsjö av olika metoder och ett antal av dessa principiellt 
torde vara möjliga att använda i denna studie har valet inte varit enkelt och självklart. De 
metoder som slutligen kommit att användas i studien har valts främst på grund av sina 
positiva egenskaper och förmodade förmåga att vara behjälpliga vid besvarande av studiens 
syfte. Huvudsakligen bygger studiens resultat på intervjustudie av respondenter från tre fall 
där avfallsförbränningsanläggningar har upprättats eller byggts ut. Det empiriskt material i 
form av transkriberade intervjuer analyseras, genom en kombination av innehållsanalys och 
helhetsanalys. Nedan beskrivs tillvägagångssättet vid genomförandet av studien. Jag vill 
betona att alla metoder har begränsningar och således har även de metoder som används i 
studien sina begränsningar. 
 

4.1 Studie av dokument 
 
För att bereda väg för genomförandet av intervjuerna i föreliggande studie så har en hel del 
biblioteksarbete genomförts, detta arbete har varit influerat av vad som kallas 
dokumentstudier. Dokumentstudiemetoderna är en typ av indirekt observation av ett socialt 
fenomen. 42 Följande grupper av dokument har studerats som rör beslutsprocessen vid 
upprättande av avfallsförbränningsanläggningar som grund för intervjuernas genomförande 
och som bakgrund för studien; 

- Dokumentation kring de undersökta fallens tillståndsprocesser  
- Dokumentation om utvecklingen på avfallsförbränningsområdet  
- Politiska dokument 
- Lagar och direktiv som rör avfallsförbränning 

 
Dokumentation kring de fall som ingår i studien som jag har främst tagit del av är, de första 
inkomna ansökningshandlingarna, Miljökonsekvensbeskrivningarna (MKB) och det slutliga 
tillståndet. Den dokumentation kring utvecklingen av avfallsförbrännigs området som 
studerats är främst rapporter från energimyndigheten och naturvårdsverket. Politiska 
dokument som studerats har främst utgjorts av propositioner, och lagar och direktiv som 
studerats omfattar Miljöbalken och direktiv från EU. 
 
Genomförandet av studien och resultaten som kommer från den är beroende och påverkas av 
forskarens förförståelse. I detta fall har stora delar av förförståelsen bildats genom studier av 
dokument rörande avfallsförbränningsområdet. Dokumentstudien är av stor vikt då den gav 
mig en bild av hur beslutsprocessen för avfallsförbränningsanläggningar rörande vilka beslut 
som fattas, när de fattas och vilka aktörer som varit inblandade. Det finns en möjlighet att om 
jag hade studerat andra dokument så kunde både utformningen av studien och dess resultat ha 
sett annorlunda ut. Det är viktigt att det finns en medvetenhet om detta. Jag har dock försökt 
och haft ambitionen att bilda mig en bred kunskap inom ämnet. 
 
                                                 
41 Kvale 1997, s. 52 
42 Andersson, 1994, s. 73 
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Vid dokumentstudier är materialet styrt, det innebär att det är fastlagt från början. Detta är en 
av dokumentstudiernas kännetecken liksom en av dess svagheter.43 I föreliggande studie har 
det empiriska materialet i huvudsak hämtas in med hjälp av en intervjustudie och dokumenten 
har studerats främst för att bereda väg för denna. Då en beslutsprocess spåras så följs 
händelser och förhållanden i processen.44 I denna studie så har detta gjorts främst genom 
intervjuer men även sekundärt genom att dokument studerats. 
 

4.3 Urval av fall och respondenter 
Urvalet av fall och därtill respondenter har gjorts genom Purposeful sampling45, på ett 
syfteinriktat vis. Styrkan med syfteinriktad datainsamling ligger i att data samlas in som antas 
vara rik på information som besvarar studiens syfte och frågeställningar. Denna typ av 
datainsamling möjliggör goda förutsättningar för utövande av kvalitativ forskning där man 
studerar en eller ett fåtal fall på djupet.46 Det är dock inte möjligt att utifrån en sådan studie 
generalisera dess resultat till hur det förhåller sig med samverkan mellan aktörer och vilka 
faktorer som har varit av betydelse i beslutsprocesser om upprättande av 
avfallsförbränningsanläggningar i allmänhet.47 
 
Forskaren måste göra en del prioritering och betydande bedömningar vid valet av fall och 
respondenter. Detta innebär att jag vid genomförandet av studien var tvungen att överväga 
och bestämma vilka fall och respondenter som lämpligen skulle ingå i studien.  
 
Följande två kriterier bestämdes för de fall som skulle ingå i studien. För det första ska 
tillstånd till avfallsförbränningsverksamheten ha givits av den beslutande myndigheten 
nyligen, inom de senaste två åren, från 2002.  Detta på grund av att då beslutsprocessen i 
dessa fall pågått relativt nyligen finns möjligheten att respondenter från fallen kan ha 
information om samverkan mellan aktörer och påverkande faktorer färskt i minnet. Jag har 
antagit att personer som har centrala roller i reella fall där beslut har fattats om upprättande 
eller utbyggnad av avfallsförbränningsanläggningar är rika på information om samverkan 
mellan olika aktörer och de påverkande faktorer som funnits i beslutsprocesserna. För det 
andra är fallen, där det beslutats om upprättande eller utbyggnad av 
avfallsförbränningsanläggningar, som ingår i studien hämtade från samma geografiska 
område, i form av ett län i Sverige. Deras geografiska närhet kan innebära att det finns 
liknande förutsättningar rörande samverkan och påverkande faktorer. I tabell 2 beskrivs 
förhållanden i de studerade fallen som kan vara av betydelse vid förståelsen av resultaten.48 
 

                                                 
43 Andersson, 1994, s. 74 
44 Uhrving, 2001, s. 66 
45 Patton, 1990, s. 169 
46 Ibid. s. 169 
47 Ibid. s. 169 
48 Dokumentering från prövningsprocesser av fall A, B och C 
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Tabell 2. Fakta om studiens tre avfallsförbränningsanläggningar och deras 
tillståndsprocesser. 
Bolag Förbränningskapacitet

en ton/år (avrundade 
till närmsta 50 000 ton) 

Ägandeform Beslutande 
myndighet 

Avfallsförbränning 
sedan tidigare 

A 350 000 Kommunalt Miljödomstolen Ja 
B 50 000 Kommunalt Länsstyrelsen Nej 
C 200 000 

 
Nu privat 
(Förr 
kommunalt) 

Miljödomstolen Nej 

 
Efter det att det fastställts vilka fall, där beslutsprocesser pågått som lett till att 
avfallsförbränning upprättats eller byggts ut, som respondenterna skulle hämtas ur påbörjades 
arbetet med att finna respondenter. 
 
En första kontaktperson från varje fall har efter kort beskrivning av studien givit namn på 
relevanta respondenter. Detta har resulterat i att respondenter har valts som har centrala roller 
i beslutsprocessen om upprättande av avfallsförbränningsanläggningar. Därigenom, som jag 
nämnt ovan, antas de besitta mycket kunskap om samverkan mellan aktörer och de faktorer 
som varit betydande i beslutsprocessen kring upprättande av avfallsförbränningsanläggningar. 
Respondenterna som ingått i studien har haft följande positioner i den samhälliga kontext där 
aktörer samverkar och drivande faktorer verkar i beslutsprocesserna för 
avfallsförbränningsanläggningar: 

VD för bolag • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Driftchef vid bolag 
Miljöansvarig inom bolaget 
Bolagsstyrelseledamot 
Tjänsteman vid kommunen 
Politiker i kommunen 
Tjänsteman inom länsstyrelsen 

 
Vid presentationen av resultaten kommer inte citat och åsikter som yppats hänvisas direkt 
varje enskild respondent. Ett sådant angivande anser jag skulle göra det för uppenbart vem 
som sagt vad och den utlovade konfidentialliteten (se nedan) skulle gå förlorad. Det bedöms 
inte heller ha betydelse för studiens teoretiska ställningstagande och metodologi att ange 
uppgifter av detta slag. 
 
Respondenterna som ingår i studien är inte jämt fördelade över fallen. Det illustreras, i figur 
1, hur de är fördelade över fallen och från vilken nivå respondenterna kommer ifrån, se nedan. 
Fyra av respondenterna har anknytning till fall A, tre till fall B och två till fall C, och en av 
respondenterna som är tjänsteman vid länsstyrelsen har övergripande insikt i samtliga fall. 
Sammanlagt har tio respondenter intervjuats. 
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Länsnivå, 1 respondent 

Företagsnivå Fall C, 
1 respondent 

Företagsnivå Fall B,
1 respondent 

Företagsnivå Fall A, 
3 respondenter 

Kommunnivå Fall C, 
1 respondent 

Kommunnivå Fall B,
2 respondenter 

Kommunnivå Fall A, 
1 respondent 

 
Figur 1. Respondenter som medverkar i studien och deras roll i de olika fallen. 
 

4.6 Första kontakten med respondenterna 
Samtliga respondenter har blivit kontaktade per telefon. Under samtalet har intervjuaren sedan 
presenterat sig själv och studien i korthet. Respondenten har fått reda på vem intervjuaren är 
och att studien som intervjuaren arbetar med berör beslutsprocessen vid upprättande av 
avfallsförbränningsanläggningar. Intervjuaren har därefter bokat tid för intervju med 
respondenterna på deras arbetsplats.  
 

4.7 Intervjumetodik 
I studien har en kvalitativ intervjumetodik använts. De kvalitativa metoderna utgår från att 
varje fenomen består av en unik kombination av kvaliteter och egenskaper. På grund av detta 
är det inte möjligt att mäta fenomenet. Kvalitativa metoder begränsas i den mening att de 
endast kan belysa vissa delar av samhället och det är erkänt att kvantitativa metoder kan vara 
användbara i vissa fall också.49 
 
Andersson menar i sin bok att valet av kvantitativ eller kvalitativ metodik skall göras 
beroende av ämnet som undersöks i studien, hur undersökningsämnet uppfattas och vilket 
syfte undersökningen ämnar besvara.50 Det är beroende av dessa faktorer som en kvalitativ 
intervjumetodik har valts i denna studie. Den kvalitativa metoden möjliggör för forskaren att 
studera ett fenomen på djupet.51 Detta innebär att den kvalitativa metodiken är väl lämpad då 
den ämnar belysa vissa kvaliteter i som rör hur aktörer samverkar och vilka faktorer som är av 
betydelse i beslutsprocessen vid upprättandet av avfallsförbränningsanläggningar. 
 
Den kvalitativa metodiken kännetecknas av att det råder en låg allmän strukturering, 
standardisering och formalisering i utförandet, samtidigt som flexibiliteten rörande 
undersökningens upplägg är hög. Den kvalitativa metoden har ofta en uppfattning som är 
fenomenologisk, ett fenomen ska förstås inifrån och på djupet. Idealen är hämtade från 
humaniora. Inom lokala organisationer och kulturer produceras kunskap, därav uppfattas 

                                                 
49 Andersson, 1994 s. 71 
50 Ibid. 
51 Patton, 1990, s. 13 
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generaliseringar tvivelaktiga och ibland även irrelevanta. Sammanhanget i verkligheten anses 
vara dynamiskt och ömsesidiga påverkningsskeenden mellan aktörer då den kvalitativa 
metoden används, inte statiska eller stabila. Den sociala verkligheten är skapad av människan 
och kan även förändras av henne. Forskaren söker en helhetsinriktad bild av fenomenet, 
samverkan och påverkande faktorer i beslutsprocessen undersöks och tolkas utifrån de 
föreställningsvärldar som respondenterna har i första hand. Forskaren undersöker 
respondenten (subjektet) i en kommunikationssituation som är dubbelriktad.52 
 
Strukturen på intervjuns upplägg i studien var av öppenriktad karaktär. Detta innebär att 
studiens syfte och frågeställningar belyses med frågeområden. Inom varje område följer 
intervjuaren upp med relevanta följdfrågor. Detta medför att respondenten fördjupar sig inom 
det som intervjuaren anser är meningsfullt. 53 
 
I den riktat öppna intervjun beskriver respondenten sitt sätt att uppfatta det fenomen som är av 
intresse för studien. Denne beskriver sammanhang som han eller hon anser vara relevanta vid 
beskrivningen av fenomenet, subjektets upplevelse av det som undersöks beskrivs.54 
 
En intervjuguide (se bilaga 1) var konstruerad för att på bästa sätt belysa och besvara studiens 
syfte, att analysera hur aktörer på olika nivåer samverkat och att se vilka drivkrafter som 
funnits i beslutsprocessen kring byggandet av avfallsförbränningsanläggningar, och de 
frågeställningar som följer under syftet. Innan intervjun så har intervjuaren redan en 
uppfattning om vilka faktorer som är viktiga för att belysa syfte och frågeställningar. Dessa 
skrivs med fördel ner i en intervjumanual.55 Denna kallas i föreliggande studie för 
intervjuguide. Innehållet och ordningsföljden av frågeområden och förberedda frågor i denna 
behöver inte följas exakt utan det är viktigt att flexibilitet finns. Det kan komma upp 
intressanta aspekter under intervjun som intervjuaren inte har tänkt på.56 
 
För att besvara syftena och frågeställningarna i studien så har ställdes frågor inom följande 
frågeområden: 

1. Drivkrafter i projektet 
2. Samverkan mellan aktörer i beslutsprocessens nivåer och dimensioner, samt 

miljöstrategi 
3. Användning av verktyg 

 
Under frågeområdena så har en rad frågor förberetts, dessa frågor har använts vid behov för 
att leda intervjun så att det behandlades som var av relevans för studien och delgav mig som 
intervjuare information som besvarade syftet med studien och dess frågeställningar. 
 

4.8 Intervjusituationen 
Intervjusituationen kräver mycket av både intervjuaren och respondenten. Det är viktigt att få 
till stånd en god intervjumiljö.57 Valet av respondenternas arbetsplats för genomförandet av 
intervjuerna var genomtänkt och förhoppningen med detta var att respondenterna ska känna 
sig bekväma i intervjusituationen och tala fritt om det för studien intressanta ämnet. Valet har 

                                                 
52 Andersson, 1994, s. 72 
53 Lantz, 1993, s 18 
54 Ibid. 
55 Holme och Solvang, 1997, s. 101 
56 Ibid. 
57 Ibid. s. 105 
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även gjorts att behandla intervjumaterialet konfidentiellt för att ytterligare gynna ett 
frispråkigt samtal under intervjuerna. Konfidentiellitet innebär i det här samanhanget att det 
undviks att redovisa sådana data som medför att det går att identifiera respondenterna.58 
Materialet i studien har behandlats konfidentiellt för att bereda väg för en öppen respondering. 
Detta behov av att vara konfidentiell kan tyckas stå i konflikt till de grundläggande 
principerna inom forskning av vetenskaplig karaktär.59 Problemen med intersubjektiv kontroll 
och det faktum att det inte finns möjlighet för en annan forskare att repetera försöket och 
således erhålla samma resultat,60 har vägts mot andra möjliga fördelar. Det kan ha resulterar i 
en vinst i den information som intervjumaterialet gav kring det undersökta fenomenet. 
 
I början av varje intervjutillfälle redogjordes för respondenten var intervjuaren kom ifrån, en 
kort beskrivning gavs om vad studien handlar om och respondenten fick veta vem och vilka 
studien är till för. Sedan har frågeområdena behandlats och de har följts upp med underfrågor 
då det behövts. Intervjuaren har haft ambitionen att undvika ledande frågor och att påverka 
respondenten i minsta möjliga mån. 
 
Längden på intervjuerna tog mellan 15 och 47 minuter (i genomsnitt 31 minuter). 
 

4.9 Analysmetod 
Analysen i studien är utförd på det material som utgörs av de transkriberade intervjuerna. 
Dessa har analyserats genom en form av textanalys som är influerad av innehållsanalys61 och 
helhetsanalys.62 
 
När en innehållsanalys ska genomföras så måste ett analysinstrument konstrueras, detta kallas 
vanligen för kodschema vid en manuell analys (se bilaga 2). Schemat talar i detalj om vilka 
noteringar som ska göras i de texter som analyseras.63 De företeelser som räknas kallas för 
kodenheter.64 Det är viktigt att det finns kännedom om det material som ska analyseras 
rörande ämnets genre och den sociala kontext som ämnet är taget ur. 65 Vid genomförandet av 
studien har kodenheter identifierats och utformats parallellt med analysen. Kodningsenheter 
har urskilts ur det transkriberade materialet och citaten har strukturerats utefter dessa. Det är 
viktigt att kodschemat används konsekvent eftersom målet är att finna mönster i intervjuerna 
från olika fall och jämföra dem med varandra för att besvara syftet.66 
 
Då en helhetsanalys genomförs kategoriseras det transkriberade intervju materialet 
systematiskt och citat delas upp i olika områden.67 Grupperna liknar det som vid 
innehållsanalys kallas för kodenheter. Då en helhetsanalys genomförs är forskaren primärt 
egentligen inte intresserad av likartade genomsnittspåståenden utan av det i materialet som 
kan bidra till djupare förståelse av syftet med studien. Här kan insiktsfulla och originella citat 
ge nya perspektiv på det fenomen som studeras.68 
                                                 
58 Kvale, 1997 s. 109 
59 Ibid. s. 110 
60 Ibid. s. 110 
61 Bergström och Borenius, 2000, s. 44 
62 Holme och Solvang, 1997 s. 141 
63 Bergström och Borenius, 2000, s. 50 
64 Ibid. s. 50-51 
65 Ibid. s. 50 
66 Ibid. s. 51 
67 Holme och Solvang, 1997 s. 142 
68 Ibid 
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Valet att kombinera dessa två metoder vid analys av det transkriberade materialet i 
föreliggande studie har gjorts då det ansetts berikande vid ansatsen att besvara syftet. Det 
viktigaste i föreliggande studie är att få den djupare förståelse för fenomenet som eftersträvas 
rörande samverkan och påverkande faktorer i beslutsprocessen för avfallsförbränning. 
 
Det transkriberade materialet består av tio intervjuer och därav tio analysenheter. En 
analysenhet är en textenhet som behandlas separat.69 Sammanlagt bestod materialet av 53 
sidor transkriberad text. Det första steget i analysen innebär att relevanta delar av materialet i 
form av citat kategoriseras under adekvat frågeområde och kodenheter. Efter detta steg 
samlades materialet från intervjuerna i ett komprimerat dokument bestående av 24 sidor. Steg 
två i analysen undersöker vad citaten ger för information genom frågeområdena och 
kodenheterna. Det är denna information som presenteras i resultatdelen, för att identifiera 
mönster i det studerade materialet, och originella åsikter som kan ge en ökad förståelse för 
samverkan mellan aktörer och faktorer som varit av betydelse i beslutsprocessen vid 
upprättande av avfallsförbränningsanläggningar. 
 
Frågeområde 1 behandlar drivkrafterna i beslutsprocessen i form av aktörer och faktorer. Här 
är kodenheterna ett resultat i sig, då det är dessa drivkrafter som respondenten själv valt att 
beskriva. Därutöver är det av intresse att veta i vilken mån olika drivkrafter framhållits 
framför andra. En kodenhet framhålls då den upprepas ofta. Även det sätt synpunkter förts 
fram på, det vill säga starkt respektive svagt, och när i intervjun en åsikt förts fram har 
påverkat bedömningen. 
 
Frågeområde 2 behandlar samverkan mellan olika nivåer och dimensioner samt miljöstrategi. 
Där berättar respondenterna om sina upplevelser och uppfattningar inom de olika 
kodenheternas område. Här skiljer sig upplevelserna och åsikterna sig åt mellan respondenter, 
därför delas de upp i kodningsenheter för att göra det möjligt att se och presentera mönster i 
materialet i resultatdelen. 
 
Frågeområde 3 behandlar användningen av verktyg. Här finns en mindre mängd material att 
redovisa, detta beror på att det fanns svårigheter med att fråga om verktygsanvändningen. Det 
verkar också som om verktyg av vissa slag inte utnyttjas i någon större utsträckning vilket 
också är ett resultat i sig.  
 
I steg tre av analysen har resultatet stämts av mot hela det ursprungliga transkriberade 
materialet. Detta har gjorts genom att hela transkriptionen genomlästs i en strävan efter att 
säkra att resultatet verkligen överensstämmer med vad som sades under intervjun. 
 
 
5. Resultat av intervjustudien 
Nedan presenteras resultaten av intervjustudien genom att förhållanden i frågeområdena och 
kodenheterna som bedöms ha betydelse vid besvarandet av syftet beskrivs med hjälp av 
analysen och citat. Med hänsyn till behovet av konfidentiellitet kommer det inte anges vem 
respondenten är eller vilket fall enskilda respondenter kommer ifrån. 
 

                                                 
69 Bergström och Borenius, 2000, s. 51 
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5.1 Drivande aktörer 
Drivande aktörer uppges av samtliga respondenter och i samtliga fall vara bolaget eller 
personer i bolaget. Det är därifrån initiativet till projektet kommer. Inga andra aktörer har 
angivits vara drivande. 
 
Bolaget 
Samtliga respondenter var eniga om att det är bolaget som kommer med initiativet att bygga 
en avfallsförbränningsanläggning och det är de som är drivande beslutsprocessen. Ingen 
respondent uppgav att någon annan var den som var drivande i beslutsprocessen. En 
respondent utryckte sig på följande vis; 
 

Det är ju ”Bolaget X” som har drivit det. Och de vill ju liksom ha beslutet så fort 
som möjligt så de kan komma igång så fort som möjligt för då blir det billigare. 
Sådana här kostnader skjuter i höjden om… Så det är de som har drivit på så fort 
de har kunnat. 

 
Personer 
En återkommande tanke hos respondenterna var att det är en eller ett fåtal personer från 
bolaget som har varit mest drivande. De drivande personer som respondenterna nämner är 
ledande tjänstemän inom bolaget. Dessa säjs vara mottagliga för påverkan av bolagets ägare. 
En respondent utryckte sig på följande vis: 

 
Chefen där på den avdelningen han sa till mig en gång att det måste bakom varje 
projekt finnas en eldsjäl och det finns det också där. 

 

5.2 Drivkrafter 
Respondenterna har uppgett en rad olika anledningar som varit mer eller mindre drivande 
krafter i beslutsprocessen, för att avfallsförbränningsanläggningar ska upprättas eller byggas 
ut. Dessa har delats upp i kodenheterna: Lagar och regleringar, Ekonomi och marknad, 
Miljöskäl, Förnyelsebehov och Tradition. 
 
Lagar och regleringar 
Många respondenter menar att olika lagar och regleringar varit en drivande orsak i 
beslutsprocessen, för att avfallsförbränningsanläggningar ska upprättas eller byggas ut. Nedan 
följer en sammanfattning av åsikter som respondenterna har utryckt. 
 
Respondenter berättar om EU direktiv, den svenska lagstiftningen mot deponering av avfall 
och skatter som drivkrafter som har påverkat utvecklingen av avfallsförbränning. Dessa har 
indirekt även påverkat marknadsförutsättningarna. Respondenter menar att bolagen 
härigenom har uppfattat ett ökat behov av förbränning. En respondent utryckte sig på följande 
vis; 
 

Men det är ju de här lagreglerna då som har kommit till med anledning av EU-
lagstiftningar som tvingar fram en förbränning av avfall generellt sett. Och enligt 
dem så skulle det bli väldigt stora förbränningsbehov kan man säja, som jag inte 
har i huvudet exakt, men det skulle utan tvekan finnas behov utav den här sortens 
anläggning. 
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Ekonomi och marknad 
Alla respondenter som ingått i studien menar att ekonomi och marknad är en viktig drivande 
kraft i beslutsprocessen, för att avfallsförbränningsanläggningar ska upprättas eller byggas ut. 
Följande ekonomiska och marknadsmässiga drivkrafter nämns. 
 
Respondenter menar att avfallsförbränning är en god affärsidé då man först tar emot avfall 
mot betalning och sedan säljer energin som utvinns. Man ser att marknaden växer och behovet 
av fjärvärme ökar. De har fått indikationer om att andra aktörer vill att de ska omhänderta 
deras avfall. Respondenter tror att om att det blir billigare för deras kommun om de tar hand 
om avfallet själva. De ser hur andra bränslepriser stiger. Respondenter upplever att det finns 
en bristande kapacitet för omhändertagande av avfall. De ser att beslutet om upprättande eller 
utbyggnad av avfallsförbränningsanläggningar medför att lokala entreprenörers sysselsättning 
ökar. En respondent uttryckte sig på följande vis; 
 

Huvudanledningen att de vill starta det är ekonomiska, givetvis. Helt och hållet. 
Det är ingenting annat utan det är att man kan tjäna pengar på det alltså. 

 
Miljöskäl 
Några respondenter nämner miljöskäl som en drivkraft i beslutsprocessen, för att 
avfallsförbränningsanläggningar ska upprättas eller byggas ut. Miljöskälen som nämns är att 
man vill minska användningen av fossila bränslen och då ses avfall som ett bättre 
bränslealternativ. Det utrycks även en vilja att minska transporter på vägarna. En representant 
från myndighet utryckte sig på följande vis; 
 

Och det är ju även det här också att man vill, vid uppvärmning, komma ifrån 
användningen av fossila bränslen. Då är ju avfall ett bättre alternativ också. 

 
Förnyelsebehov 
Några respondenter uppger förnyelsebehov som en drivkraft i beslutsprocessen, för att 
avfallsförbränningsanläggningar ska upprättas eller byggas ut. En respondent utryckte sig på 
följande vis; 
 

Samtidigt behövde vi förnya våran produktionsapparat här, pannorna började bli 
lite gamla och så vidare. 

 
Tradition 
Ett par respondenter pekar på traditionen av avfallsförbränning som en drivkraft i 
beslutsprocessen, för att avfallsförbränningsanläggningar ska upprättas eller byggas ut. En 
respondent utryckte sig på följande vis; 
 

Om man tittar historiskt så har avfallsförbränning med energiutvinning en lång 
tradition i ”Staden X”. 

 

5.3 Samverkan mellan aktörer i beslutsprocessens nivåer och 
dimensioner samt miljöstrategi 
 
Statens strategi 
Många respondenter har uttryckt att de inte ser att staten har någon klar strategi om hur avfall 
ska hanteras. En av respondenter ser att staten tydligt tagit ställning för förbränning av avfall 
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genom lagstiftning på området. Nedan sammanfattas respondenternas bild av statens strategi 
och policy för avfallshantering. 
 
Respondenterna utrycker att statens strategi är otydlig på olika vis. De ser att staten försöker 
förmedla en strategi genom lagar, regleringar, skatter, avgifter, kretsloppspropositionen och 
miljömålen men dessa är otydliga och inte entydiga. Respondenter menar att det från EU 
kommer europeiska regleringar som påverkar den svenska utvecklingen. 
 
Avfallshierarkin som regeringen har sagt ska gälla nämns av respondenterna men tolkas olika. 
Det är en definitionsfråga om avfallsförbränning räknas som en återvinnings eller 
återanvändningsprocess. Dessutom står det här att man i första hand ska minska 
avfallsmängderna men det ges inga styrmedel för att utvecklingen ska gå åt detta håll.  
 
Respondenter menar att lagar och regleringar koncentreras på utsläppsvillkor och det saknas 
regleringar rörande hur många anläggningar det ska/bör finnas inom ett område. 
Lagstiftningen anses för övrigt vara snårig och skatterna oberäkneliga. Åsikten har framförts 
att frågan om hur hanteringen av avfall ska lösas har överlåtits till marknaden. Det ifrågasätts 
om det finns ett helhetsperspektiv på avfallshanteringsfrågan. 
 
Tre olika respondenter har utryckt sig på följande vis om statens strategi; 
 

Nej inte klar. Det kan man inte säja och det ser man ju på lagstiftningen också att, 
så tittar de på deponier och så stiftar de lagar om deponier, och sedan 
förbränning och så stiftar de lagar om förbränning, och så tittar man på sortering 
och så stiftar man lagar om sortering. Men det är ingen som har liksom helheten 
och det har man ju pratat om också på sådana här miljöbalksdagar. Och man 
pratar nästan om paragrafinfarkt. För att, liksom, paragraferna pekar mot 
varandra och att, men vad ska vi göra nu då? 
 
Ja, nu finns ju sådant här formulerat i kretsloppspropositionen, och liknande. Och 
den manifesteras också genom särskilda lagar om deponiskatt och så vidare. 
Däremot så är den ju inte i alla avseenden tydlig. Den innehåller kompromisser 
av uppenbar politisk art där man säjer vissa saker för att få ihop en 
regeringsbildning till exempel. Det är helt uppenbart. Och det finns ju brister i 
den. 
 
Jag har ju svårt att se strategin, man har ju givetvis önskemål men någon riktigt 
bra energipolitik eller avfallspolitik har inte jag sett då så att säga. Man har inte 
riktigt någon röd tråd så att säga. Man förlitar sig på att marknaden ska ta hand 
om det och på de styrmedel man har med förbud av deponi och skatter och så 
vidare. 

 
Kontakt med andra aktörer 
Samtliga respondenter har uttalat sig om kontakten med andra aktörer under beslutsprocessen 
på olika vis. En sammanställning av deras åsikter följer nedan. 
 
Respondenter menar att andra aktörer i form av intresseorganisationer och allmänhet har visat 
litet eller ljumt intresse för beslutsprocessen i de fall som ingår i studien. Ingen annan aktör 
har i hög grad påverkat projektets utformning enligt respondenter. Någon respondent nämnde 
att aktörer i form av andra bolag inte har tyckt om den nya konkurrensen då de är måna om 
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sin egen marknad. Bolag som ingår i studien har uppfattat att det finns ett behov från andra 
aktörer, exempelvis kommunens behov av omhändertagande av avfall. Det har även utryckts 
att stöd funnits från politiskt håll i kommunen. 
 
Hela prövningsprocessen enligt Miljöbalken ses av några respondenter som ett hinder i 
beslutsprocessen. En av anledningarna är att detta är att prövningen är tidskrävande. Inte 
heller denna har påverkat projektets utformning i någon hög grad Enligt respondenter i 
studien. 
 
En respondent utryckte sig så här om kontakten med andra aktörer; 
 

Men här är det, just i det här fallet så var det inte någon het potatis enligt 
”Personen X”, utan man såg det att när man har sorterat avfallet så mycket som 
går, så att säja va, så var det ett bra sätt att bli av med resten. 

 
Kommunens roll 
Några av respondenterna har uttalat sig om kommunens roll. Respondenterna har berättat om 
kommunens roll på olika vis en sammanställning av åsikterna följer nedan. 
 
Kommunerna agerar i prövningsprocessen som remissinstans och som aktör vid samråden. De 
ser som sin uppgift att se till den lokala miljön, kommuninvånarnas och de lokala 
verksamhetsutövarnas intressen. Respondenter har beskrivit att kommunen som myndighet 
även har rollen att se till att lagar och regleringar efterlevs. En av respondenterna utryckte en 
förväntan att högre myndigheter tar större ansvar när det gäller att bedöma om beslutet är 
miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. En respondent utryckte sig så här; 
 

Jag förlitar mig på att tillsynsmyndigheten tar ställning till de komplicerade 
tekniska grejerna. Det hade ju varit annorlunda om vi hade varit de som givit 
tillstånd. Men, vi försöker mer ge de lokala erfarenheterna, om vi har fått 
klagomål eller om man har upplevt att lösningar på något sätt inte har fungerat 
och så. 

 
Respondenterna har berättat för mig att kommuner är komplexa organisationer som i själva 
verket innehåller flera aktörer. Detta innebär exempelvis att näringslivssidan kan vara av en 
annan åsikt i frågan än den linje som drivs av en tjänsteman som arbetar med ärendet om 
tillstånd enligt Miljöbalken. 
 
Under intervjuerna har det framkommit att det ser olika ut huruvida kommunerna har en 
strategi eller plan över hur avfallet ska hanteras och energiförsörjningen ska gå till. Detta 
framkommer då en respondent berättar att det saknas en riktig energiplan, och en annan 
uppger att dennes kommun har beslutat att sortera hushållsavfall i tre fraktioner där en är 
avsedd att förbrännas.  
 
Syn på avfallsförbränning 
En del av respondenterna har utryckt sig om sin eller företagets syn på avfallsförbränning. 
Respondenterna har olika åsikter om avfallsförbränning. Här nedan följer en sammanställning 
av deras åsikter om avfallsförbränningen. 
 
Respondenterna ser behovet av omhändertagande av avfallet. De ser att avfallsförbränning är 
en möjlig metod för omhändertagande, inte nödvändigtvis den absolut bästa. Först och främst 
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menar vissa att man ska arbeta enligt avfallshierarkin och i första hand minska mängden 
avfall. Förbränning av avfall anses vara en typ av återvinning då energin tas till vara. 
Avfallsförbränning anses lämpligt då materialåtervinning inte är möjligt. Åsikten att 
avfallsförbränning är lika bra eller bättre än förbränning av biobränsle har framförts. 
Avfallsförbränning anses bättre än alternativet att elda kol och olja. Det anses också bättre att 
förbränna avfallet än att lägga det på deponi. En respondent utryckte sig på följande vis; 
 

Ja jag tror att det kommer att finnas under en väldigt lång tid och jag tycker att 
det passar för de avfall som inte är vettiga att materialåtervinna. Man ska liksom 
inte källsortera en tepåse med liksom tepåse innehållet, kompostera det, och 
påsen ska till pappersåtervinning och sedan det lila metallstiftet till det, och 
sedan en andra lilla lappen där till textilåtervinning. Då blir det liksom hysteriskt. 
Utan det ska vara enkla återvinnings eller återanvändningsströmmar. Och så, 
energiåtervinning är ju en återvinning.  

 
Oro för överkapacitetsetablering 
Några respondenter har utryckt en oro för överkapacitet av avfallsförbränning. Oron uttrycks 
på olika vis av olika respondenter. Nedan följer en sammanfattning av vad de har uttryckt.  
 
Respondenterna framför att det finns en ovisshet om hur marknaden kommer att se ut i 
framtiden. De menar att risken finns att många sätter igång med samma sak och då är frågan 
hur det kommer att gå att få tag i avfall och hur prisläget kommer att ligga. Respondenterna 
undrar i vilken omfattning det finns ett behov av kapacitet och om det är möjligt att det blir en 
koncentration av avfallsförbränningsanläggningar på ett litet geografiskt område. En 
respondent menar att den region som fallen i studien är hämtade ur är mättad på 
avfallsförbränningskapacitet men att det trots detta kan ges tillstånd till flera. En respondent 
utryckte sig så här; 
 

Så det skulle kunna bli tio avfallsförbrännare här i ”Staden X”. Och då är det ju 
en dålig strategi. Ifall man nu fixar till mer avfallsförbränningar i Sverige än vad 
det finns avfall. Och det kanske man har missat 

 
Långa transporter och stora insamlingsytor 
En tanke som respondenter har berättat om är förhållanden med långa transporter och stora 
insamlingsytor. Respondenterna har berättat om detta på olika vis nedan följer en 
sammanfattning. 
 
Det sker idag transporter av avfall över stora geografiska områden. Respondenter menar att 
avfallet hämtas från stora delar av landet till vissa anläggningar och det har hänt att avfallet 
hämtats från andra länder. Det har utryckts att det finns en risk att det blir aktuellt att hämta 
avfall från övriga Europa i framtiden och då äventyras det storskaliga miljöarbetet. Det anses 
vara för billigt med transporter. En respondent uttalade sig så här; 
 

Men samtidigt måste det ju någonstans finnas en gräns då transporterna är 
begränsande. Och idag är, kan ju jag tycka, tyvärr att, transporter är för billigt, 
alltså med lastbil. Så att det är ju där begränsningen är så. Vad det kostar att få 
hit det avfallet. Jag menar det importeras ju också från övriga Europa, och där 
tycker jag att man ska sätta stopp. 
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5.4 Användningen av verktyg 
Här måste noteras att det fanns svårigheter för intervjuaren med att fråga om användningen av 
verktyg för kunskapshantering i beslutsprocessen. Svaren kom inte naturligt och av sig själva. 
Exempelvis så nämndes inte verktyget MKB av respondenterna själva utan kom först på tal 
efter att intervjuaren frågade om just detta verktyg, med undantag för en respondent. Detta 
diskuteras vidare i diskussionsdelen av uppsatsen. Här nedan beskrivs förhållanden om de 
olika kodenheterna. 
 
Beräkningar 
En del respondenter har framfört att beslutet har grundat sig på beräkningar. Här nedan följer 
en sammanfattning av deras åsikter om detta. 
 
Respondenter uppger att ekonomiska kalkyler ligger som grund för beslutet. Det har även 
gjorts beräkningar av energibehov. Det har uppskattats vilken volym som går på deponi och 
detta har jämförts med hur stor kapacitet det finns för förbränning. Även utsläppskalkyler och 
spridningsberäkningar har gjorts. Det uppges att riskanalyser har gjorts beträffande vad som 
händer om det inte går att få tag i bränsle i form av avfall. En respondent kallar arbetet som 
föregått beslutet för förstudie. En respondent utryckte sig på följande vis: 
 

Jag måste ju ha ett underlag till styrelsen, innan det så måste jag göra kalkyler, 
det bygger ju på ekonomiska kalkyler. Och man måste ju göra olika riskanalyser, 
vad händer då om man inte får fram de här ”X” tonen sopor. 

 
Process och analysverktyg för beslutstöd 
Respondenter har kommenterat att de ej nyttjar andra verktyg som liknar 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Här nedan följer en sammanfattning av de åsikter som 
respondenterna utryckt. 
 
MKB anses vara heltäckande och det anses inte finnas tid för användning av ytterligare 
verktyg av samma omfattning. Synpunkten att MKB främst är till för Länsstyrelsen eller 
Koncessionsnämnden har framförts av en respondent. En respondent framför att fullmäktige i 
dennes kommun främst är intresserade av ekonomiska kalkyler. Två representanter från bolag 
utryckte sig på följande vis om MKB: 
 

Det är väl riktat mot Länsstyrelsen i första hand är det inte det, eller mot 
Koncessionsnämnden. 
 
Vi har ju jobbat med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar, ansökan 
miljötillstånd. Vi har ju tagit fram förfrågningsunderlag för att kunna handla upp. 
Det är ju en form av hjälpmedel. Man måste ju ta fram uppgifter för att kunna 
genomföra ett sådant här stort projekt. Så det är ju en form utav verktyg. Men, nej 
vi har inte använt några andra verktyg som liknar MKB. 

 
Saknar verktyg 
En åsikt som förts fram av respondenter är att det saknas verktyg för kunskapshantering och 
beslutsstöd. Nedan följer en sammanfattning av deras utsagor.  
 
De menar att det saknas speciella verktyg som ger fullständigt beslutsunderlag i processen. 
Branschfaktablad från Naturvårdsverket används men det saknas tillräckliga riktlinjer från 
centralt håll. 
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Andra verktyg 
Större delen av respondenterna har uttalat sig om andra verktyg som använts vid 
beslutsprocessen. Det som framkom under intervjuerna om användningen av andra verktyg 
var att representerar från bolagen menar att förstudier och utredningar gjorts. De arbetar i 
projektgrupper. Respondenter från myndigheter menar att hjälp hämtas från andra kollegor 
myndigheter och tidigare fall. 
 

5.5 Övrigt som bidrar till större förståelse av samverkan och 
drivande faktorer 
 
Gasledning 
En respondent lyfter fram det faktum att det finns planer på att dra en naturgasledning genom 
regionen i framtiden och att detta skulle innebära förändringar i marknadsförutsättningarna för 
avfallsförbränning. 
 
Askproblem 
En respondent som tillhör gruppen representanter från myndigheter menar att askorna som 
blir en av restprodukterna vid avfallsförbränning är ett stort problem. Det handlar om stora 
volymer som måste deponeras under speciellt säkra förhållanden. Detta, menar samme 
respondent är ett problem som kan glömmas bort i början av ett projekt. 
 
Problem under sommaren 
Respondenter menar att det finns problem under sommaren med avfallsförbränning.  
 
En respondent menar att man inte kan utnyttja energin effektivt under sommaren då det 
saknas avsättning för energin på den plats där den produceras. En annan respondent menar att 
det tekniskt sett inte går att elda avfallet under sommaren. Detta innebär att man istället måste 
elda olja då och att man får lagra avfallet. 
 
 
6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras först begränsningar i det metodologiska tillvägagångssättet. Därefter 
följer en diskussion om vad resultaten visar i förhållanden till teoretiska perspektiv och i 
förhållande till andra studier och rapporter. Slutligen ges förslag till vidare studier inom 
området.  
 

6.1 Metodens begränsningar 
Som nämnts ovan så har alla metoder sina begränsningar. Innan diskussionen av resultaten i 
studien behandlas sker en diskussion kring det metodologiska tillvägagångssättet som nyttjats 
och några begränsningar som jag noterat under studiens genomförande. 
 
Kritiska val och subjektiva bedömningar 
Vid genomförandet av studien har många vägval gjorts i form av; val av teoretiskt perspektiv, 
bedömningar vid urval av fall och respondenter, utformning av intervjuguide, val av 
analysmetod och utformning av analysinstrument och form för presentation av resultat. Det är 
viktigt att det finns en medvetenhet om att dessa val görs och också att subjektiva 
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bedömningar, medvetna och/eller omedvetna, påverkat studiens resultat. Här ska de teoretiska 
perspektiven på metoden som jag haft framhållas, socialkonstruktivismens syn på kunskap70 
och hur denna erhålls, och den hermeneutiska cirkelns syn på tolkning.71 Dessa teoretiska 
perspektiv styrker värdet av studiens resultat. 
 
Källkritiskt förhållningssätt 
Det är viktigt att ha ett källkritiskt förhållningssätt till de resultat som kommer ur föreliggande 
intervjustudien. Exempelvis så framstår det som det finns brister i samverkan mellan olika 
nivåer och jag vill påstå att statens strategi uppfattas som otydlig. Möjligheten finns att dessa 
resultat är beroende av de intervjupersoner som ingått i studien. Om andra respondenter valts 
kunde resultaten ha sett annorlunda ut. Intervjuer med respondenter på en annan nivå, 
exempelvis i form av nationella aktörer skulle kunna ha givit ett annat resultat. Jag kunde 
även ha valt respondenter från fall som sett annorlunda ut och fått ett annat resultat. 
Exempelvis fall där speciella, eller andra förhållanden varit rådande än de fall som ingår i 
denna studie. Det kunde ha varit fall där en beslutsprocess om upprättande eller utbyggnad av 
en avfallsförbränningsanläggning påbörjats men där det slutligen beslutats att inte genomföra 
projektet. Det är i högsta grad tänkbart att de resultat som uppvisas i denna studie beror på det 
val av fall och respondenter som gjorts. 
 
Det finns även anledning att fundera över varför respondenterna delgav den information de 
gjorde till mig som intervjuare i intervjusituationen. Möjligheten finns att de har egna motiv 
för att utrycka sig på det ena eller det andra sättet. De kan ha en vilja att föra fram en egen 
bild av fenomenet, tona ner eller förstärka sin egen roll eller betydelse, avsäga sig sitt ansvar i 
frågan eller utöva påtryckningar genom min studie som resulterar i en uppsats. Jag hade 
tankar om att jag genom att presentera mig som Miljövetarstudent kunde orsaka att 
respondenterna ville lyfta fram miljöskäl som drivande faktor som medfört att man ville 
upprätta/bygga ut avfallsförbränning. Detta för att en vilja kan finnas hos respondenten att 
säja det som är socialt accepterat. Helhetsintrycket av de resultaten om framkom av 
intervjuerna indikerar ändå att Ekonomi och marknad är den mest framhållna drivande 
faktorerna och att miljöskäl är svagare företrädda. Detta anser jag stärker trovärdigheten i de 
resultat som presenteras i denna studie. Jag finner inte någon anledning som medför att 
respondenterna för egen vinning eller på grund av att de skulle vilja säja det socialt 
accepterade utryckte sig på det viset. Jag har även, som intervjuare, utryckt att jag är 
intresserad av informell information, och utlovat konfidentiallitet för att ytterligare ge 
utrymme för öppenhet och ärlighet. 
 
 

6.2 Resultaten diskuteras 
Nedan diskuteras resultaten av studien i förhållanden till teoretiska perspektiv och till andra 
studier och rapporter. 
 
Samverkan 
Sexton et al. menar att en integration/samverkan av perspektiv från företag, regering och 
samhälle är en av nycklarna till bättre miljöbeslut.72 Resultatet i föreliggande studie indikerar 
att det råder brist i integration/samverkan av dessa olika perspektiv vid upprättandet av 

                                                 
70 Wenneberg, 2001, s. 30 
71 Kvale, 1997, s. 51 
72 Sexton, et al. 1999, s. 1 
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avfallsförbränningsanläggningar. Detta anser jag framkommer främst i de synpunkter som 
framförts under frågeområdet ”Samverkan mellan aktörer i beslutsprocessens nivåer och 
dimensioner, samt miljöstrategi”. När respondenterna talar om olika delar under frågeområdet 
anser jag att deras utsagor indikerar att samverkan mellan perspektiven är dåligt integrerade. 
Men även utsagor sorterade under ”Övrigt som bidrar till större förståelse av samverkan och 
drivande faktorer” indikerar att samverkan är otillfredsställande. Det faktum att det här 
spekuleras över huruvida en utbyggnad av naturgas kan förändra marknaden för 
avfallsförbränning, kan till exempel vara ett tecken på att samverkan behöver utvecklas 
ytterligare. Jag menar även att de problem som nämnts med askorna och med 
förbränningstekniken under sommaren indikerar ett ökat behov av samverkan. Förhållanden 
som respondenterna anser råda som framförs under frågeområdena ”Drivande aktörer” och 
”Drivkrafter”, kan innebära att det saknas samverkan med andra aktörer. Respondenterna 
menar att projekten drivs av initiativ från bolagen och ledande tjänstemän i bolagen, detta 
tyder på att det främst är bolagets perspektiv som formar beslutet. 
 
Sexton et al. menar att det funnits begränsningar i samverkan och integration mellan företag, 
regering och samhälle historiskt sett.73 Av föreliggande studies resultat ser det ut som om 
denna brist även finns i dagens beslutsprocesser vid upprättande av 
avfallsförbränningsanläggningar. Förhållanden med bristande samverkan har tidigare lett till 
konflikter mellan aktörer som i sin tur lett till ofullständiga och ökande mängder beslut.74 Jag 
tror att sådana komplikationer kan bli följden av de beslut som fattas avseende upprättande av 
avfallsförbränningsanläggningar där samverkan mellan olika aktörer och integration av 
perspektiv är låg. 
 
I en rapport från IVL som Sundqvist et al skrivit, visar en av slutsatserna att 
materialåtervinning är miljömässigt bättre än förbränning generellt sätt. Resultaten kan dock 
variera beroende av vilken typ av material som avses.75 Detta förefaller intressant i 
diskussionen av föreliggande studies resultat. Om fallet är att materialåtervinning är 
miljömässigt motiverat framför avfallsförbränning så ska detta behandlingsalternativ nyttjas, 
enligt avfallshierarkin som regeringen förespråkar. Intervjuerna med respondenter har givit 
information om att de upplever det oklart vilken alternativ behandling som ska användas. 
Resultaten tyder på att det finns ett behov av bättre samverkan/integration mellan olika nivåer 
och dimensioner. 
 
Respondenter i studien ansåg också att det genomförs för långa transporter över stora 
insamlingsytor och de ifrågasätter rimligheten i detta. Medan Sundqvist et al. i sina slutsatser 
menar att transporter av redan insamlat avfall har en begränsad påverkan avseende energi, 
ekonomi och miljö.76 
 
I en antologi utgiven av Naturvårdsverket 1996 talar Nihlgård om fysisk planering och om 
huruvida denna är ett styrmedel eller en efterkonstruktion.77 Avsikten med fysisk planering är 
att hushålla med de naturresurser som finns tillgängliga. Detta ska göras för vår egen och 
kommande generationers skull.78 Nihlgård talar vidare om hur styrningen i form av fysisk 

                                                 
73 Sexton, et al. 1999, s. 1 
74 Ibid. s. 1 
75 Sundqvist, et al. 2002, s. 71 
76 Ibid. s. 71 
77 Nilhgård, 1996 
78 Ibid s. 13 
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planering ska ske på olika nivåer i samhället, från riksnivå till länsnivå till kommunal nivå.79 
Nilhgårds resonemang förefaller intressant vid diskussionen av beslutsprocesser vid 
upprättande av avfallsförbränningsanläggningar. Studien i föreliggande uppsats indikerar att 
det råder brister i samverkan mellan nivåer i samhället och att respondenterna uppfattar 
statens strategi som otydlig. Det vill säga den fysiska planeringen är otydlig. Nihlgård menar 
att planeringen inte fungerar tillfredställande. Detta på grund av att planerna justeras efter de 
politiska svängningar.80 Under intervjuerna i föreliggande studie utryckte en respondent att 
det i regeringens propositioner ”finns kompromisser av uppenbar politisk art” och att detta 
medför att statens strategi blir otydlig. 
 
En respondent talade om koncessionsnämndens intresse av MKB, intressant är att denna 
nämnd inte längre existerar utan har ersatts av miljödomstolen. Detta faktum anser jag 
ytterligare indikerar på brister i samverkan och integration då förändringar av detta slag inte 
uppmärksammas av representanter från bolaget. 
 
Miljöstrategi 
Resultatet av intervjuerna i denna studie indikerar att det finns brister i beslutsprocesserna för 
avfallsförbränning avseende miljöstrategi. Tidigare har det uppgetts vad som menas med 
miljöstrategi i denna studie. Dels innebär detta att bedömningar av planer för projekt ska 
göras avseende deras långtgående följder för samhället.81 Jag anser inte att de långtgående 
miljöstrategiska följder som upprättande av avfallsförbränningsanläggningar får för samhället 
bedöms i de fall som ingår i studien. 
 
Då beslut fattas om upprättande av avfallsförbränningsanläggningar görs stora investeringar, 
såväl ekonomiska som miljömässiga. Då de väl byggts ska de användas och ge avkastning 
under en lång tid. Många anläggningar som finns i dag har varit i bruk sedan de byggdes, 
under 1960-, 70- och 80- talet.82 På grund av deras långa avskrivningstid innebär detta att 
upprättandet av dessa avfallsförbränningsanläggningar är av strategisk betydelse. Risken finns 
att samhället låser fast sig i en viss teknik och därmed låser ute ny och bättre teknik, så 
kallade ”lock-in/lock-out” effekter. Igelstam, 2002, menar att stora tekniska system kan ”få 
upp farten” och i viss utsträckning gå av sig själva. Detta medför att de blir svåra att stoppa.83 
Denna generella iakttagelse inom systemteorin är intressant vid diskussionen av de resultat 
som framkommit i denna studie. Då avfallsförbränningen ökar skapas ett stort tekniskt system 
i samhället för omhändertagande av avfall. När systemet får upp fart och blir svårt att stoppa 
begränsas möjligheten att välja en annan teknik för avfallshantering. Även Blomkvist och 
Kaijser beskriver liknande problematik med de tekniska systemen.84 Sociologer och filosofer 
har från mitten av 1920-talet diskuterat temat ”technology-out-of-control” (okontrollerad 
teknologi). Det har ansetts som en fara att teknologin byggs ut och får en systemkaraktär 
genom att detta medför ett hot mot mänsklig frihet och samhällskontroll.85 Samhällets 
möjlighet att påverka och kontrollera systemen minskar. Detta är av strategisk betydelse i 
beslutsprocesser rörande upprättande av avfallsförbränningsanläggningar. Det verkar inte som 
dessa saker beaktas genom de resultats som kommer fram av intervjuerna i denna studie. 
 

                                                 
79 Nilhgård, 1996, s. 19 
80 Ibid. s. 23 
81 Nilsson, et al. 2004. s 2 
82 RVF faktarapport 2001, s. 39-61 
83 Ingelstam, 2002, s. 229 
84 Blomkvist och Kaijser, 1998 
85 Ibid. s. 22 
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Det har tidigare nämnts i denna studie att miljöstrategi innebär att det tidigt i 
beslutsprocessens ingår miljömässiga övervägningar.86 Av intervjumaterialet i studien 
framgår det inte att miljömässiga övervägningar görs i ett tidigt skede. Detta medför att 
utrymmet för handlingsfriheten och möjlighet att förebygga problem blir mindre.87 
 
En rapport från Naturvårdsverket beskrivs utvecklingen av naturgas, det pågår i dagsläget 
parallella diskussioner och planer rörande utbyggnad av naturgas i Sverige.88 Här kan man se 
likheter med de planer som finns vad det gäller avfallsförbränningsanläggningar. 
Beslutsammanhanget vid naturgasutbyggnaden89 liknar beslutsammanhanget vid upprättandet 
av avfallsförbränningsanläggningar avseende det svenska regelverket, beslutsprocesser, och 
intressenter och aktörer. Intressant är att det även är svårt att bedöma vilket politiskt stöd 
utbyggnaden av naturgas har.90 Vid intervjuerna i föreliggande studie framgår det att statens 
strategi är otydlig. I rapporten från Naturvårdsverket menar man att det, i fallet med 
naturgasutbygge, saknas samverkan mellan myndigheter och departement och att deras 
intressen är motstridiga.91 
 
Det verkar som om tillstånd för naturgasutbyggnad ges i små etapper, frågan är om någon ser 
helheten, och om det är den allmänna meningen att naturgas ska byggas ut och användas som 
källa till energi. Samma fråga kan ställas då det rör utbyggnaden av 
avfallsförbränningsanläggningar. Det ges tillstånd åt enskilda anläggningar och det verkar 
som om det saknas helhetssyn rörande i vilken utsträckning avfall ska behandlas på detta vis. 
 
Verktyg 
I resultaten av studien nämndes att det låg svårigheter i att fråga respondenterna om de 
använde sig av olika verktyg i beslutsprocessen. Intervjuaren gjorde försök att belysa denna 
fråga genom att ha en vid syn på vad som skulle kunna komma att registreras som en 
synpunkt som rörde verktygsanvändning vid analys. Vid intervjutillfällena ställdes frågorna 
gällande verktygsanvändning på olika sätt för att få relevant information vilka hjälpmedel för 
kunskapshantering och beslutstöd som används i praktiken. Trots det var 
verktygsanvändningen i det praktiska arbetet svårt att fånga i intervjuerna. 
 
Ekonomi och marknad anser jag är de mest betydande drivkrafterna genom att de omnämns i 
relativt många citat. Dessutom framhålls ekonomiska kalkyler och beräkningar och verktyg av 
marknadsundersökande karaktär som underlag vid beslutsfattandet. Enligt Cyert och March så 
finns det en teori om affärsmässigt beslutsfattande som generellt antar att företag gör 
beräkningar av kostnader och vinster, och att dessa till stor del styr beslutsbeteendet.92 Det 
framgår genom intervjuerna av aktörer i beslutsprocessen vid upprättande eller utbyggnad av 
avfallsförbränningsanläggningar att det är sådana beräkningar som till stor del är avgörande i 
processen. Vidare menar Cyert och March att moderna företagare inte överväger alla 
alternativ som är möjliga, de anser också att det saknas information om andra alternativ. De 
investerar bara så länge den förväntade marginalen av vinst överstiger den förväntade 
marginalen av kostnad.93 Detta resonemang är intressant tycker jag är intressant. Föreliggande 
studies resultat indikerar att det saknas beslutstöd av miljöstrategisk karaktär och att det är 
                                                 
86 Nilsson, et al. 2004, s 2. 
87 Ibid. s. 2. 
88 Rapport 5161 Naturvårdsverket 2001, s.15 
89 Ibid. s. 18 
90 Ibid. s. 19 
91 Ibid. s. 19 
92 Cyert, och March, 1992, s. 52 
93 Ibid. s. 53 

    26 
  
  



Samverkan, miljöstrategi och verktyg, i beslutsprocessen för avfallsförbränning  
 

ekonomiska intressen som styr stora delar av beslutsprocessen. Detta kan innebära att 
beslutsfattare inte efterfrågar och saknar information om olika alternativ.94 Detta medför att 
alla alternativ i beslutsprocessen inte övervägs, beslut som så småningom fattas är mindre bra 
ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel. Sådana beslut är något som Sexton et al. 
menar att vi inte har råd med i dagens läge.95 
 
Sexton et al. menar vidare att verktyg i olika former kan vara användbara vid 
beslutsprocesser.96 Många verktyg innebär att information samlas på ett systematiskt vis och 
att detta bereder väg för bra beslut.97 Resultaten av studien indikerar att en viss typ av verktyg 
används och att dessa verkar vara kopplade till de starkaste drivkrafterna som synes vara 
ekonomi och marknad. Beräkningar och kalkyler görs. Andra verktyg som är mer 
miljöstrategiska till sin utformning verkar däremot användas i liten utsträckning. En 
respondent i studien utrycker sig om att det görs ”riskanalyser” som behandlar händelsen av 
att det inte går att få tag i tillräckliga mängder avfall. Detta ser jag som en liten indikation på 
att verktyg av mer miljöstrategisk karaktär ändå används. Jag tror att det finns en potential för 
bättre beslutstöd om dessa verktyg används i en större utsträckning. 
 
I rapporten från Naturvårdsverket som tidigare nämnts framhålls verktyget SMB som 
användbart som beslutstöd vid utbyggnad av naturgas.98 Möjligheten finns att detta verktyg 
även kan vara användbart som stöd vid beslutsprocesser då ställning ska tas till om en 
avfallsförbränningsanläggning ska byggas. Respondenterna från de olika fallen har också 
utryckt ett behov av verktyg.  
 
Finnveden et al. har genomfört en studie där de undersökte hur olika analytiska verktyg kan 
användas i en SMB process. Speciellt inriktar sig deras studie på att undersöka hur SMB kan 
appliceras i energisektorn. De framhåller att deras resultat är av relevans även för andra 
områden.99 Resultaten som presenteras i denna studie är intressant vid diskussionen av 
resultatet i föreliggande studie. Det har framkommit av intervjuerna att respondenterna anser 
att statens strategi förefaller otydlig och att det saknas verktyg vid beslutsfattande inom de 
andra nivåerna såsom Länsstyrelse-, kommun- och företags/projektnivå. Finnveden et al. 
menar att SMB kan appliceras på olika nivåer i samhället, inom nationell-, regional-, och 
lokal nivå.100 SMB processen kan fungera på olika vis, den kan hjälpa till att identifiera 
kritiska punkter i en eller flera alternativa lösningar, den kan finna stöd för beslut i val mellan 
alternativ och komma fram med strategier.101 Efter att ha analyserat olika verktygs förmåga 
att ingå och passa i en SMB process har det framkommit att det existerar en rad verktyg som 
är lämpliga.102 Behovet verkar finnas av en klarare strategi och beslutsunderlag vid 
beslutsprocesser om upprättande av avfallsförbränningsanläggningar främst rörande 
miljöstrategi. Därför anser jag att någon form av SMB process som inkluderar samtliga nivåer 
och dimensioner kan vara lämplig att använda för att erhålla ett nyanserat beslutsunderlag. 
 

                                                 
94 Cyert, och March, 1992 s. 53 
95 Sexton, et al. 1999, s. 1 
96 Ibid. s. 57 
97 Ibid. s. 57 
98 Rapport 5161 Naturvårdsverket 2001, s. 20 
99 Finnveden, et al. 2003, s. 94 
100 Ibid. s. 116 
101 Ibid. s.116 
102 Ibid. s. 117 
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6.3 Vidare studier 
Det finns ett behov av vidare forskning inom området som har studerats här. En av 
anledningarna är att det finns ett stort behov av bättre (med avseende på miljöstrategi) 
beslutsunderlag för avfallsförbränningsområdet. Med stöd av Sexton et al. anser jag att det 
idag saknas marginaler i vårt samhälle för dåliga beslut.103 Ett förslag att forska vidare på 
inom detta område är att undersöka hur och om användningen av verktyg kan vara till hjälp 
för att öka samverkan mellan olika nivåer och dimensioner i beslutsprocessen, för att på detta 
sätt nå ett mera nyanserat beslutsunderlag. 
 
 
7. Slutsats 
Efter analys av resultaten framstår det som om samverkan mellan aktörer i olika nivåer och 
dimensioner är bristfällig. Det förefaller som byggandet av avfallsförbränningsanläggningar 
drivs av initiativ på bolags/projektnivån, medan andra nivåer (lokal-, regional- och nationell- 
och europeisknivå) och miljöstrategiska dimensioner är svagt företrädda i beslutsprocessen.  
 
Ekonomiska och marknadsmässiga drivande faktorer framstår som de starkaste drivkrafterna i 
beslutsprocessen för att upprätta avfallsförbränningsanläggningar i de undersökta fallen. Även 
drivande faktorer i form av lagar och regleringar ses som starka. 
 
Trots de svårigheter som fanns med att fråga om verktyg kan vissa slutsatser dras av studien 
rörande användning av verktyg. Det verkar som om verktyg, i form av hjälpmedel för 
kunskapshantering och beslutstöd, av ekonomi och marknadsmässig karaktär styr inriktningen 
och utformningen av projekten att upprätta en avfallsförbränningsanläggning. Det verkar inte 
som användningen av verktyg av miljöstrategisk karaktär används i samma utsträckning och 
har då inte heller möjlighet att vara styrande. Jag tror att det finns en potential hos 
miljöstrategiska verktyg att påverka samverkan mellan aktörer vid upprättande och utbyggnad 
av avfallsförbränning och påverka hanteringen av miljöfrågor i beslutsprocessen. 

                                                 
103 Sexton, et al. 1999, s. 2. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 
Vägledning vid intervjuer av aktörer som berörs av beslutsprocessen vid 
upprättande av avfallsförbränningsanläggningar. 
 
Följande frågeområden behandlas under intervjun: 

- Drivkrafter i projektet 
- Samverkan mellan nivåer och dimensioner, och Miljöstrategi 
- Användning av verktyg 

 
Inledningsvis berättar intervjuaren kort vem denne är och ger en kort beskrivning av 
studien, samt hur materialet kommer att hanteras. 
 
Inledande frågor 
Vilken bakgrund har respondenten? 
 
På vilket vis har respondenten inblick i beslutsprocessen vid upprättande av 
avfallsförbränningsanläggningen/avfallsförbränningsanläggningar? 
 
Drivkrafter i projektet  
Vem tog initiativet till projekt att upprätta en avfallsförbränningsanläggning? Kommunen, 
företaget etc. 
 
Vem är drivande i projektet att upprätta en avfallsförbränningsanläggning? Vu, kommunen 
eller högre nivå? 
 
Vilka anledningar har det funnits som inneburit att man ville upprätta en 
avfallsförbränningsanläggning? 
 
Vilken anledning har varit mest betydande för upprättandet av 
avfallsförbränningsanläggningen? 
 
Samverkan mellan aktörer i  beslutsprocessens nivåer och dimensioner, samt 
miljöstrategi 
Hur började projektet med att upprätta avfallsförbränningsanläggningen? 
 
Hur tänkte ni när ni bestämde er för att genomföra projektet? Vilka orsaker fanns? Alt. Hur 
tror ni att de tänkte när de bestämde sig för att genomföra projektet/projekten? 
 
Har ni uppfattat att det finns behov av sådana anläggningar? På vilket sätt? 
Alt. Finns det behov av sådana anläggningar? Vem har behov av dessa anläggningar? 
 
Har ni mött hinder/problem vid upprättandet av avfallsförbränningsanläggningen? Alt. Har de 
som drivit projektet stött på hinder eller problem vid upprättandet av 
avfallsförbränningsanläggningen/avfallsförbränningsanläggningarna? 
Vilka har de varit? 
Hur har problemen lösts och hindren eliminerat? 
 



Samverkan, miljöstrategi och verktyg, i beslutsprocessen för avfallsförbränning  
 

Har det funnits kontakt med andra aktörer i samhället vid upprättandet av 
avfallsförbränningsanläggningarna? Hur? 
Har omgivande aktörer i samhället haft åsikter om upprättandet av 
avfallsförbränningsanläggningen? Vilka har varit negativa/positiva? 
Har någon aktör i samhället påverkat projektet? Hur? 
 
Har det funnits någon uppgjord plan eller strategi för genomförandet av projektet? 
 
Har staten någon strategi gällande utvecklingen av avfallsförbränning? Vad säjer statens 
strategi om avfallsförbränningsanläggningar? Vad har staten för strategi för omhändertagande 
av avfall? 
 
Vilken roll ser ni att avfallsförbränning ska spela i samhällets framtida avfallshantering? Ska 
denna metod utgöra en stor eller liten roll? Är det en bra eller dålig metod? 
 
Användning av verktyg 
Har några hjälpmedel/verktyg använts vid beslutsprocessen om upprättande av 
avfallsförbränningsanläggningen? 
 
Har det genomförts någon typ av beräkningar vid beslutsprocessen om genomförandet av 
projektet? 
 
Har ni använt er av någon typ av modelerig vid beslutsprocessen om genomförandet av 
projektet? 
 
Har några hjälpmedel/verktyg använts av er då ni bedömer projektet under 
prövningsprocessen? Vilka? 
  
Vad har ni som grund för era bedömningar och beslut i ärendena? 
Har ni klara direktiv för hur era bedömningar skall göras i fall rörande 
avfallsförbränningsanläggningar? 
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Bilaga 2 
Analysinstrument 

 
Frågeområden med kodenheter 
Under varje frågeområde så har följande kodningsenheter hittats i det transkriberade 
materialet dessa har format analysinstrumentet. Under kodenheterna sorteras citat från det 
transkriberade materialet. Detta innebär att det under analysen finns behov av enskilda 
bedömningar rörande var citat är hemmahörande. 
 

1. Drivkrafter i projektet 
Aktörer 

a. Personer  
b. Bolaget 

Anledningar: 
c. Lagar och regleringar 
d. Ekonomi och marknad 
e. Miljöskäl 
f. Förnyelsebehov 
g. Tradition 
2. Samverkan mellan aktörer i  beslutsprocessens nivåer och dimensioner, samt 

miljöstrategi 
a. Statens strategi 
b. Kontakt med andra aktörer 
c. Kommunen roll 
d. Syn på avfallsförbränning 
e. Oro för överkapacitetsetablering 
f. Långa transporter och stora insamlingsytor 

 
3. Användning av verktyg 
a. Beräkningar och andra verktyg 
b. Process och analysverktyg för beslutstöd 
c. Saknar verktyg 
d. Andra verktyg 

 
4. Övrigt som bidrar till större förståelse 
a. Gasledning 
b. Askproblem 
c. Problem under sommaren 

 

     
  
  


