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SAMMANFATTNING 

För att bemöta krav och rekommendationer som ställs på avfallsinsamlingen behöver den nuvarande 

manuella insamlingen förändras, eller bytas ut. Ett alternativ är att genomföra åtgärder så att en 

manuell insamling med avfallskärl placerade i soprum kan fortsätta och tömmas med hjälp av 

traditionella sopbilar. Ett andra alternativ är att ersätta den manuella insamlingen med en stationär 

sopsug. Denna rapport har som syfte att undersöka implikationerna av en sådan förändring. 

För att konkretisera syftet används tre frågeställningar:  

 Vilka aktörer kan påverka, och påverkas av, en förändrad insamling av hushållsavfall, och 
vilken relation har de till varandra?  

 Vad finns det för hot i aktörsnätverket och hur kan det utvecklas för att minska dem? 

 Hur påverkas den yttre miljön av en installation av sopsug i en befintlig stadsdel? 

Dessa tre frågeställningar utreds och besvaras med hjälp av en litteraturstudie, en intervjustudie och 

en fallstudie. För att kartlägga vilka aktörer som finns i avfallsinsamlingens nätverk används en 

metod som kallas Customer Value Chain Analysis och för att bedöma miljöpåverkan används metoden 

Livscykelanalys. 

De viktiga aktörer som identifieras för den framtida avfallsinsamlingens nätverket är hushåll, 

fastighetsägare, Stockholm Vatten Avfall AB (SVAB), Envac AB, kommunfullmäktige, allmänheten och 

branschorganisationer. De hot som finns i nätverket är dels vad som händer om entreprenörers 

renhållningspersonal börjar ställa hårdare krav på arbetsmiljön så att den nuvarande insamlingen 

stoppas, men även hushållens förmåga att göra rätt eftersom att kvalitén på avfallsinsamlingen till 

stor del hänger på att de gör rätt. Dessutom ses det som ett hot att fastighetsägarnas värdeskapande 

inte är helt klarlagt och det är osäkert om kommunfullmäktige ser värdet i en förändrad avfalls-

insamling. Dessa hot kan bemötas genom att arbeta för ett mer konsekvent kravställande på 

arbetsmiljö, undersöka möjligheten för SVAB att ansvara för informationen till hushåll, tydliggöra 

alternativen för fastighetsägare och sprida kunskap till kommunfullmäktige. 

För att bedöma miljöpåverkan av en sopsug i innerstaden görs en fallstudie av ett område på 

Södermlam i Stockholm som kallas Norra Sofia. En livscykelanalys görs för ett års avfallsinsamling 

för de 9 500 personer som bor i området. Tre miljöpåverkanskategorier undersöks; försurning, 

global uppvärmning och övergödning. Resultatet av livscykelanalysen visar att sopsugens bidrag till 

försurning och övergödning är mindre än den manuellas. Beräkningen av de två miljöpåverkans-

kategorierna har inneburit stora förenklingar och det finns en stor osäkerhet i de resultaten. 

Miljöpåverkanskategorin global uppvärmning däremot har en större säkerhet i beräkningarna och 

resultatet för denna visar att en sopsug leder till ungefär lika stora utsläpp av växthusgaser som den 

alternativa manuella insamlingen. 

Nyckelord: Customer Value Chain Analysis, aktörskartläggning, livscykelanalys, hushållsavfall, 

avfallsinsamling, sopsug. 
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ABSTRACT 

To meet the demands and recommendations for a healthy working environment the present manual 

waste collection must be changed or replaced. One alternative is to modify the manual collection so 

that it can proceed using bins that are being collected by a waste collection vehicle. Another 

alternative is to install a vacuum waste system which would replace the manual collection. This 

report investigates the implications of such a change. 

Three research questions are used in this report: 

 Which actors can impact or is being impacted by a change in the waste collection and what 
are their relationships to eachother? 

 What threats exist in the network of actors, and how can they be resolved? 

 How is the environment affected by an installation of a vacuum waste system in a built 

environment? 

These three research questions are investigated and answered using Customer Value Chain Analysis 

and a Life Cycle Assessment (LCA). These have been answered by conducting interviews and a case 

study. 

The important actors identified for the future waste collection are households, property owners, the 

municipal waste management company, Envac AB, the municipal council, the public and trade 

organisations and unions. The threats identified involve the effects of higher demands from waste 

collection staff, the ability of households to manage the waste sorting correctly, the unclear value 

creation of property owners and the unseen value creation of the municipal council.  

These threats can be dealt with by working towards more consistent demands on the working 

environment, investigate the possibility to let the municipal waste management company be in 

charge of informing the households and to clarify the value creation possible for property owners 

and the municipal council. 

To evaluate the environmental impact of a vacuum waste system in a built environment a case study 

is conducted for an area on Södermalm in central Stockholm. The functional unit of the LCA is one 
year’s waste collection for the 9 500 people living in the area. Three impact categories are studied; 

acidification, global warming and eutrophication. The results show that the vacuum system’s 

contribution to the categories acidification and eutrophication are less than the manual collection’s. 

These calculations have been simplified and the results are therefore uncertain. The impact category 

global warming on the other hand is not as uncertain as the first two. The result shows that the 

vacuum system’s contribution to global warming is about the same as the manual collection’s. 

Keywords: Customer Value Chain Analysis, actors mapping, life cycle assessment, household waste, 

waste collection, vacuum waste system. 
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1 INLEDNING 

I detta inledande kapitel redogörs för den bakomliggande problematiken till dagens avfallsinsamling 

och vad det finns för syfte med en sådan här rapport. Rapportens frågeställningar presenteras och även 

vilka avgränsningar som gjorts. 

1.1 PROBLEMFORMULERING 
Avfall är ett inslag i alla människors vardag runt om i världen även om det hanteras olika beroende 

på var i världen de bor. Hanterineg av avfall uppfyller, enligt Hoornweg och Bhada-Tata (2012), flera 

olika behov. Bland dessa finns förebyggande av hälsoproblem som orsakas av avfall då det lockar till 

sig skadedjur som kan sprida sjukdomar. En strategisk hantering av avfall kan även minska risken 

för vatten- och luftföroreningar som skadar människor, djur och natur i omgivningen. Behov att 

hushålla med resurser kan även uppfyllas med hjälp av avfallshantering då den kan leda till en ökad 

återvinning av material som sparar stora mängder energi (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012). Enligt 

Europeiska miljöbyrån (2014) kan de utsläpp som leder till klimatförändringar minska genom att 

avfall tas om hand på ett korrekt sätt. Då mindre avfall läggs på deponi minskar utsläppen av 

växthusgasen metan som uppstår då organiskt material bryts ner. 

Det är de svenska kommunerna som är ansvariga för insamling och transport av hushållsavfall, 

förutom de mängder som omfattas av producentansvar (Avfall Sverige, 2014a). Producenterna av 

förpackningar och tidningar är skyldiga att samla in och transportera dessa dit de kan återanvändas, 

återvinnas eller på annat sätt tas om hand (Naturvårdsverket, 2015). Kommunerna är även skyldiga 

att ha en renhållningsförordning där en avfallsplan och föreskrifter för hantering av avfall ingår 

(Avfall Sverige, 2014a). Fastighetsägares ansvar är att möjliggöra utsortering av hushållsavfall och 

de ska även informera de boende om gällande regler för avfallshanteringen (Stockholm stad, 2015a). 

Med hjälp av en bra hantering kan avfall i sig till och med bli en resurs enligt Hoornweg och Bhada-

Tata (2012) och även Europeiska miljöbyrån (2014) menar att avfall kan användas som en resurs 

som tränger undan sådant material som annars leder till större utsläpp av växthusgaser, till exempel 

bränslen i värme- och elproduktion. Även den mängd energi som, enligt Hoornweg och Bhada-Tata 

(2012), sparas in med hjälp av återvinning, bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser då en 

mindre mängd material från jungfrulig råvara behövs. Utöver de här positiva effekterna av att samla 

in avfall finns dock även vissa negativa.  

Insamling av hushållsavfallavfall kan innebära en skadlig arbetsmiljö för personalen som utför den 

och det som gör arbetsmiljön problematisk, enligt Alvarez (2009), är att arbetet innebär svåra 

arbetsställningar och ensidiga rörelser, och nästan hälften av tillfrågade renhållningsarbetare uppger 

att de har ett påfrestande tungt arbete. Faktorer som påverkar arbetsmiljön negativt är om avfall 

samlas in i säckar istället för kärl, långa transportvägar från insamlingsplatsen och nivåskillnader 

längs transportvägen (Alvarez, et al., 2009).  

Dessutom kan  insamling av hushållsavfall enligt Fastighetsägarna (2014) leda till störande buller, 

utsläpp av luftförorenande partiklar och negativ miljöpåverkan till följd av användning av fordons-

bränsle. Detta då den nuvarande insamlingen till stor del använder sig av sopbilar för transport av 

avfallet. 
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Det finns olika förslag på hur arbetsmiljön kan göras bättre för personalen som hämtar hushållsavfall. 

Ett alternativ som diskuteras är att förändra insamlingsplatsen så att de erbjuder en godkänd arbets-

miljö. En lösning för att göra detta är att flytta insamlingsplatserna till lokaler som ligger i markplan 

nära entrén eftersom att personalen då slipper gå längre sträckor genom smala gångar, trappor eller 

i lutning (Alvarez, et al., 2009).  Även insamlingsplatser i markplan kan behöva förändras, exempelvis 

då avfall bör samlas in i kärl istället för sopsäck, vilket ställer högre krav på tillgänglig yta (Crafoord, 

2013; Exploateringskontoret & Trafikkontoret, 2010).   

Arbetsmiljön kan även förbättras genom att automatisera insamlingen av hushållsavfall eftersom att 

de riskabla momenten från den manuella hämtningen då tas bort. Envac AB har utvecklat ett system 

för automatiserad avfallshantering som minskar behovet av manauell hantering och därmed risken 

för arbetsrelaterade skador. Enligt Fastighetsägarna (2014) kan en sådan hantering minska mängden 

tunga transporter i området vilket bidrar till minskade utsläpp, buller och trafikhinder och även en 

säkrare miljö för de boende. Envac AB erbjuder sina kunder både tekniken för avfallsinsamling i form 

av en sopsug, och även drift och underhåll av densamma (Envac AB, 2015a).  

Envac Scandinavia AB 1  genomför ett projekt tillsammans med Stockholm Vatten Avfall AB, 

Fastighetsägarna Stockholm och Linköpings universitet. Projektet har som mål att ta fram besluts-

underlag för en sopsugsanläggning med kommunalt huvudmannaskap för en befintlig stadsdel i 

centrala Stockholm, och projektet finansieras av Vinnova.  

I arbetet med en förändrad avfallsinsamling finns många olika intressenter att ta hänsyn till. 

Lagstiftningen ger kommunen det huvudsakliga ansvaret för att planera för hanteringen av 
hushållsavfall och de arbetar sedan med ett flertal andra aktörer för att leva upp till det ansvaret. 

Samtidigt är det olika intressenter som har nytta av en avfallsinsamling och betalningen för detta 

nyttjande sker i flera olika led. Enligt Morelli och Tollestrup (2007), Lindahl et al. (2014) och Matzen 

(2009) har de företag som erbjuder både produkter och tjänster ibland fler aktörer involverade i sina 

affärsnätverk än vid traditionell produktförsäljning.  

En stad som har problem med sin avfallsinsamlings arbetsmiljö är Stockholm och enligt Fastighets-

ägarna (2014) har mer än hälften av hämtställena för hushållsavfall i innerstaden anmärkningar på 

arbetsmiljön.  En bedömning av Avfall Sverige (2013a) visar att det finns ett behov av arbetsmiljö-

åtgärder i 60 % av fastigheterna i innerstaden. Även Exploateringskontoret och Trafikkontoret 

(2010) har gjort en bedömning av arbetsmiljön och uppskattar att det finns mer än 5 000 fastigheter 

inom stenstaden som riskerar skyddsstopp på grund av en bristande arbetsmiljö för avfalls-

insamlingen.   

  

                                                             
1 Envac ABs kontor för försäljning och drift i Skandinavien 
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1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
Som en del i att ta fram beslutsunderlag för en kommunal sopsug i en befintlig stadsdel, undersöks 

vilka implikationer en förändrad insamling av hushållsavfall har. En medvetenhet om vilka 

konsekvenser en förändring har kan användas som underlag i beslutet om vilken eventuell 

förändring som är att föredra då åtgärder för en godkänd arbetsmiljö utförs.  

Syftet är att undersöka implikationer av en förändrad insamling av hushållsavfall i en befintlig stadsdel. 

Eftersom att det är olika aktörer som berörs av, och kan påverka, insamlingen av hushållsavfall, och 

ansvarar för att den ska fungera enligt de krav som ställs, kan en förvirring uppstå kring vem som är 

inblandad vid en förändring i avfallsinsamlingen. En kartläggning av aktörer görs för att reda ut vem 

som är ansvarig för att krav uppfylls och vem som har möjlighet att påverka den förändrade 

insamlingen av hushållsavfall. Denna kartläggning ska besvara den första frågeställningen i denna 

rapport. 

Frågeställning 1: Vilka aktörer kan påverka, och påverkas av, en förändrad insamling av hushållsavfall, 

och vilken relation har de till varandra?  

Genom att kartlägga aktörer i nätverket kan det framkomma relationer och utbyten som inte 

fungerar så bra som de skulle kunna göra, eller till och med inte existerar. Om det exempelvis visar 

sig att aktörer inom nätverket arbetar mot olika mål utan att vara medvetna om det, sitter inne på 

information som kan vara av användning för en annan, inte får ersättning för något som utförs eller 

att åsikter riktas mot fel aktör, kan förslag ges som avhjälper detta. Detta ska undersökas genom att 

besvara den andra frågeställningen. 

Frågeställning 2: Vad finns det för hot i aktörsnätverket och hur kan det utvecklas för att minska dem? 

En aspekt som kan användas för att jämföra olika alternativa förändringar i avfallsinsamlingen är 

vilken inverkan de har på miljön. Den negativa miljöpåverkan från olika insamlingsmetoder skiljer 

sig troligtvis åt och för att möjliggöra en miljömässig jämförelse av dem, görs en komparativ studie 

av miljöpåverkan för både en manuell insamling och för en sopsugsanläggning i en befintlig stadsdel, 

där förutsättningen är att kraven på arbetsmiljö uppfylls. Den miljöpåverkan som avses i den tredje 

frågeställningen är de ekologiska konsekvenser som uppstår på lokal och global nivå till följd av 

materialanvändning och emissioner.  

Frågeställning 3: Hur påverkas den yttre miljön av en installation av sopsug i en befintlig stadsdel? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Den här rapporten är en del av ett större projekt som utreder möjligheter för ett kommunalt huvud-

mannaskap för en sopsugsanläggning i Stockholms innerstad. De frågor som berör huvudmanna-

skapet, möjligheter och hinder för detta lämnas till den större projektrapporten, och endast en kort 

beskrivning av frågan ges i nulägesanalysen. I denna rapport är fokus att undersöka implikationer av 

en förändrad avfallsinsamling, och då sopsug utreds som ett alternativ förutsätts att den har ett 

kommunalt huvudmannaskap. Stockholm stad har ännu inte tagit beslut om huruvida de ska äga 

sopsugsanläggningar i innerstaden eller inte, och den här rapporten ska kunna användas som 

underlag då den sortens beslut tas. 

 De ekonomiska egenskaperna hos avfallsinsamlingen omnämns inte i större utsträckning än att 

vissa anser det vara ett motiv till att en viss typ av insamling bör ses som ett alternativ. Kostnader för 
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avfallsinsamlingen används inte i rapportens resultat eftersom att frågeställningarna kan besvaras 

utan att jämföra kostnader. 

Rapporten fokuserar på avfallsinsamlingen i Stockholms innerstad då det är det fokus som Envacs 

projekt har och resultaten härifrån är en del av det projektet. För att kunna ge konkreta svar på 

frågeställningarna har dock Stockholm avgränsats till ett område på Södermalm.  

Ytterligare avgränsningar presenteras löpande. 

1.4 DISPOSITION 
I kapitel 1 ges bakgrunden och förutsättningarna för den här rapporten. 

I kapitel 2 redogörs för den teori som används för att besvara och analysera frågeställningarna, 

vilket följs av kapitel 3 där metoden för hur detta görs finns beskrivet.  

I kapitel 4 finns en beskrivning av avfallsinsamlingen i Stockholm. 

I kapitel 5 presenteras tidigare studier kring jämförelse av avfallsinsamling. 

Den första och andra frågeställningen besvaras i kapitel 6 där dess resultat och analys presenteras. 

Den tredje frågeställningen presenteras på ett liknande sätt i kapitel 7. 

I kapitel 8 analyseras den metod som använts för att ta fram resultaten i kapitel 6 och 7. 

Slutsatser för de tre frågeställningarna presenteras i kapitel 9.   
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2 REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teori som används för att studera avfallsinsamlingen och besvara de 

tre frågeställningarna. Först presenteras teori för metoden att göra en aktörskartläggning, sedan 

metod för att göra en miljöbedömning med hjälp av en livscykelanalys och till sist presenteras kort hur 

elanvändning kan miljövärderas. 

2.1 AKTÖRSNÄTVERK 
Målet med en aktörskartläggning är, enligt Lindahl et al. (2014), att skapa en visuell och tydlig 

överblick av aktörer. Enligt Tischner och Vezzoli (u.d.) är det fördelaktigt för alla delaktiga att 

kartlägga ett system eftersom att bristande relationer då kan upptäckas som annars kan missgynna 

verksamheterna. 

2.1.1 Bakgrund till aktörsnätverk 

Lindahl et al. (2014) påpekar möjligheten att med en aktörskartläggning upptäcka relationer som 

inte fungerar optimalt, exempelvis för långa avstånd mellan aktörer eller relationer som inte bidrar 

till värdeskapande. Utöver att identifiera kunders roller i nätverket och deras nivå av deltagande, kan 

en kartläggning även klargöra vilka övriga aktörer de bör interagera med och hur pengar flödar 

genom nätverket (Tischner & Vezzoli, u.d.). 

Då ett företags verksamhet bygger på kombinerade tjänste- och produkterbjudande finns, enligt 

Morelli och Tollestrup (2007), nya aktörer med i nätverket som tidigare inte tagits hänsyn till. 

Aktörer som tidigare ansetts vara utanför produktionssystemet eller endast agerat som passiva 

mottagare av dess resultat, kan nu medverka som med-producenter enligt Morelli och Tollestrup 

(2007). Exempel på sådana aktörer är tjänsteleverantörer, organisationer och slutkund (Morelli & 

Tollestrup, 2007). Även Matzen (2009) menar på att det vid tjänsteutveckling behöver tas hänsyn till 

fler aktörer utöver de som är direkt kopplade till användningsfasen, jämfört med traditionell 

produktutveckling. De aktörer som enligt Matzen (2009) behöver tas hänsyn till är de som är 

kopplade till produktens hela livscykel eller andra produkters livscykler som korsar den första. 

Lindahl et al. (2014) menar även de att en aktörskartläggning kan inkludera aktörer som annars inte 

tas hänsyn till vid utvecklingen av ett kombinerat tjänste- och produkterbjudande, exempelvis icke-

statliga organisationer och lagliga instanser som kan komma att påverka erbjudandet. Hur många 

aktörer som tas med i kartläggningen varierar från fall till fall, men Lindahl et al. (2014) menar att 

det vanligtvis är användbart med en detaljerad kartläggning.  

Ett aktörsnätverk kan kartläggas för både befintliga och nya system, och när ett nytt system studeras 

kan nätverket, enligt Morelli och Tollestrup (2007), representera möjliga konfigureringar av 

systemet och då även interaktionen mellan aktörer för olika konfigureringar.  

Customer value chain analysis (CVCA) är en metod för att visualisera intressenter och värde-

erbjudanden, identifiera relevanta kunder och deras relation till produkten eller tjänsten som 

erbjuds (Donaldson, et al., 2006; Ishii, 2001). Genom att förstå nyckelkunderna och deras relation till 

varandra och erbjudandet kan företaget, enligt Donaldson et al.  (2006), specificera erbjudandet 

utifrån marknaden och kundernas behov. Ingenjörer och företagsledare kan, enligt Ishii (2001), 

använda sig av CVCA för att på ett effektivt sätt beskriva de intressenter och kunder som berörs. CVCA 

har, enligt Ishii (2001), gått från att vara en skiss som visualiserar kundstrukturen till att vara ett 

grafiskt verktyg för att analysera intressenters värdestrukturer i detalj.  



6 
 

Morelli och Tollestrup (2007) beskriver en metod för kartläggning av system där det även tas hänsyn 

till olika aktörers motiv till att medverka i ett nätverk. Morelli och Tollestrup (2007) menar på att 

exempelvis leverantörer, kunder och slutkunder har olika mål med sitt deltagande och att dessa 

exempelvis kan vara affärsmöjligheter, ny kunskap eller att erhålla lösning för ett specifikt problem. 

För att uppnå ett bra samarbete är det viktigt att aktörernas olika motiv är klarlagda för varandra 

(Morelli & Tollestrup, 2007). 

2.1.2 Att göra en aktörskartläggning 
Det första steget enligt Donaldson et al. (2006) är att definiera den initiala affärsmodellen och de 

antaganden som görs. Enligt Donaldson et al. (2006) ska de relevanta aktörerna som är involverade 

med en produkt sedan skissas fram och detta bekräftas av Maeno et al. (2011), Ishii (2001) och Allee 

(2008). För att veta vilka aktörer som ska tas med i detta nätverk menar Donaldson et al. (2006) att 

den initiala affärsmodellen kan användas som utgångsläge. Det är fler aktörer än den klassiska 

kunden, användaren, som ska tas med i nätverket. Lindahl et al. (2014) menar att det finns många 

aktörer som kan anses vara kund till ett integrerat produkt- och tjänsteerbjudande och att det därför 

är mer relevant att kartlägga de aktörer som berör och berörs av erbjudandet vilket bekräftas av 

Morelli och Tollestrup (2007). Även Donaldson et al. (2006) och Ishii (2001) betonar att det är fler 

aktörer än slutkunden som anses vara en viktig aktör, till exempel affärspartners, regulativa organ 

och avdelningar inom det egna företaget. Enligt Allee (2008) kan aktörerna vara individer, grupper 

eller organisationer som kan agera, ta beslut och skapa värde i nätverket. Vidare menar Lindahl et al. 

(2014) identifieringen av aktörer kan göras genom att intervjua dem och fråga hur de ser på 

värdeskapande i nätverket. De olika aktörerna kan dock, enligt Lindahl et al. (2014), ha olika syn på 

hur relationerna i nätverket ser ut och föreslår att en verifiering av dessa görs. 

När aktörerna är listade ska kopplingarna mellan dem redas ut och detta görs genom att kartlägga 

flöden emellan dem (Donaldson, et al., 2006; Ishii, 2001; Allee, 2008). Dessa flöden kan vara 

exempelvis pengar, material och immateriella föremål som klagomål och lagkrav (Ishii, 2001).  Även 

Maeno et al. (2011) och Allee (2008) beskriver hur flöden av bland annat pengar, information och 

materiella saker som flödar mellan aktörer ska kartläggas. Enligt Morelli och Tollestrup (2007) bör 

aktörernas funktion i nätverket ligga till grund för kartläggningen. Maeno et al. (2011), Donaldson et 

al. (2006) och Ishii (2001) beskriver hur aktörerna och utbytena dem emellan sedan ska visualiseras 

i ett grafiskt nätverk med hjälp av noder och pilar. Pilar med olika märkningar representerar olika 

sorters flöden mellan aktörernas noder (Donaldson, et al., 2006; Ishii, 2001). Enligt Donaldson et al. 

(2006) är det viktigt att riktningen på dessa pilar är korrekt då de kan visa på om det finns balans i 

nätverket eller inte. Om det inte finns balans i ett nätverks flöden kan det, enligt Donaldson et al. 

(2006), vara tecken på att kartläggningen av aktörer inte är komplett och eventuellt behöver 

undersökas närmare.  

Ett exempel som Donaldson et al. (2006) beskriver visar hur en aktörskartläggning kan visa 

användbara relationer. Donaldson et al. (2006) beskriver hur en EKG-apparat utvecklades med 

avsikten att säljas till sjukhus och kardiologer men som inte lyckades uppnå några vidare 

försäljningssiffror. Ett problem som upptäcktes, enligt Donaldson et al. (2006) var att försäkrings-

bolagen inte ville betala för användningen av tekniken. Då en aktörskartläggning genomfördes i 

efterhand (se figur 2 nedan) upptäcktes två viktiga kunder som inte tagits hänsyn till vid lanseringen 

av produkten, nämligen försäkringsbolag och lagstiftande myndigheter (Donaldson, et al., 2006). 

Anledningen till att försäkringsbolagen inte ville betala för användningen visade sig vara att den inte 

var godkänd av myndigheterna (Donaldson, et al., 2006). 
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Figur 1. Exempel på ett aktörsnätverk för försäljning av medicinsk utrustning, enligt metoden för Customer Value Chain 
analysis (Anpassad från Donaldson et al. (2006)). 

När kartläggningen av nätverkets aktörer är gjord kan den analyseras för att ta reda på vilka de 

viktigaste kunderna är och använda den informationen i utvecklingen av erbjudandet (Donaldson, et 

al., 2006). Med hjälp av nätverkets kartläggning kan problem i det existerande systemet studeras, 

enligt Tischner och Vezzoli (u.d.), och även hur företaget kan komma att utvecklas i framtiden.  

Tischner och Vezzoli (u.d.) menar även att hot och möjligheter som finns i nätverket bör studeras. 

Enligt Ishii (2001) kan nätverket analyseras genom att besvara frågan vem som är de kritiska 

kunderna och vad deras värdeerbjudande är. Donaldson et al. (2006) och Ishii (2001) menar att de 

kritiska kunderna kan identifieras genom att studera hur pengar och immateriella föremålen flödar 

genom nätverket, med den egna positionen som utgångspunkt. Vidare menar Ishii (2001) att de här 

kundernas värdeerbjudande kan identifieras genom att studera in- och utflöden av pengar och 

immateriella föremål hos en kunds nod i nätverket. Det går då att skapa en förståelse för hur den 

kunden skapar värde med hjälp av det inflöde som finns (Ishii, 2001).  

Enligt Allee (2008) kan nätverket analyseras först när deltagare, aktiviteter och utbyten är kartlagda. 

Den här analysen kan göras genom att besvara hur utbyten och värdeskapande sker, hur väl 

aktörerna skapar värde utifrån de utbyten som finns och hur värdeskapande bäst ska ske i nätverket. 

2.2 BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN MED LIVSCYKELANALYS 
Det finns olika metoder och verktyg som kan användas för att studera miljöpåverkan från en produkt 

eller tjänst. Finnveden och Moberg (2005) redovisar en överblick av några av dessa verktyg, bland 

andra Material Flow Analysis (MFA), Environmental Impact Assessment (EIA), Life Cycle Assessment 

(LCA), Life-Cycle Costing (LCC), Cost-Benefit Analysis (CBA) och Ecological Footprint (EF). Genom att 

undersöka vilka aspekter som verktygen tar hänsyn till och vad målet med dess användning är, görs 

rekommendationer för när vilket verktyg ska användas (Finnveden & Moberg, 2005). Då en produkts 

miljöpåverkan ska studeras och även användningen av naturresurser rekommenderas Life Cycle 

Assessment (LCA) (Finnveden & Moberg, 2005). Begreppet produkter inkluderar här även tjänster 

(Baumann & Tillman, 2004; Finnveden & Moberg, 2005). Även enligt Baumann och Tillman (2004) 

och den internationella standard som finns för att genomföra en LCA (ISO 14044), används verktyget 
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för att utvärdera miljöpåverkan för produkter under hela livscykeln. Denna livscykel inkluderar allt 

från utvinning av råmaterial till återvinning och slutbehandling av materialet (ISO, 2006), och det är 

den omfattningen som Baumann och Tillman (2004) framhäver som verktygets styrka. Enligt 

Rebitzer et al. (2004) är LCA ett kraftfullt verktyg för att kvantifiera, utvärdera, jämföra och förbättra 

produkter och tjänsters miljöprestanda. Vidare menar Rebitzer et al. (2004) att LCA är en viktig del i 

upprättandet av ett mer hållbart samhälle.  

2.2.1 Mål och omfattning 
Metoden för att göra en LCA består av de tre faserna mål och omfattning, inventeringsanalys och 

miljöpåverkansbeskrivning, med en tolkning av resultat för varje fas (se Figur 2) (ISO, 2006; 

Baumann & Tillman, 2004; Moberg, et al., 1999).  

 

Figur 2. Ramverk för hur en livscykelanalys utförs. Återskapad från Baumann och Tillman (2004). 

Första fasen går ut på att definiera varför studien görs, vad som studeras och vilket mål man som 

utredare har med utvärderingen (Baumann & Tillman, 2004). Enligt Lindfors et al. (2012) kan den 

här fasen vara den viktigaste av alla i en LCA. I denna fas av arbetet ska även den funktionella enheten 

bestämmas som senare används för att relatera miljöpåverkan till (Baumann & Tillman, 2004; 

Rebitzer, et al., 2004; ISO, 2006). Ett exempel på funktionell enhet som används av Baumann och 

Tillman (2004), då de gör en analys av tvättmedel, är 100 kg ren tvätt. Det är ren tvätt som är 

resultatet av tvättmedelsanvändning och den funktionella enheten kan därför användas för att 

jämföra tvättmedlet med andra metoder för att få 100 kg ren tvätt vilket görs genom att relatera 

livscykelanalysens resultat till den funktionella enheten (Baumann & Tillman, 2004). Enligt Baumann 

och Tillman (2004) spelar den funktionella enheten större roll då en komparativ livscykelanalys görs 

eftersom att den är grunden för jämförelsen av olika alternativ. Baumann och Tillman (2004) 

tillägger även att vissa alternativ kan uppfylla en funktion olika väl och att en lägstanivå för vad som 

är godtagbart kan vara användbart.  

I denna första fas är det även viktigt att definiera systemgränsen eftersom att den kan ha en stor 

inverkan på vilket resultat som erhålls (ISO, 2006). Systemgränsen definieras utifrån olika perspektiv, 
bland annat förhållande till naturliga system, geografiska gränser och tidsram (Baumann & Tillman, 

2004).  

Definiera mål och 
omfattning 

Inventeringsanalys 

Miljöpåverkans-
bedömning 

Tolkning 
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2.2.2 Inventeringsanalys 

När livscykelanalysens förutsättningar är definierade ska en inventeringsanalys göras (Baumann & 

Tillman, 2004; Rebitzer, et al., 2004). För att skapa en uppfattning om vilka sorters miljöpåverkan 

som en produkt ger upphov till målas en flödeskarta upp där miljömässigt relevanta flöden av 

material, avfall och resurser tas med (Moberg, et al., 1999; Baumann & Tillman, 2004). Utsläpp av 

vattenånga är exempel på ett flöde som inte har någon direkt miljöpåverkan och därför inte tas med 

i flödeskartan (Baumann & Tillman, 2004). De flöden som kartläggs relateras till den funktionella 

enheten för att möjliggöra en jämförelse av miljöpåverkan (Rebitzer, et al., 2004; Baumann & Tillman, 

2004). Weidema et al. (2004) beskriver referensflöde som den mängd av ett material, energi eller 

produkt i olika processer som behövs för att uppfylla en funktionell enhet. Storleken på flödeskartan 

påverkas av det som görs i första fasen då studiens omfattning bestäms (Baumann & Tillman, 2004). 

Om flöden inte kan mätas är det möjligt att beräkna dem, men det är då viktigt att redovisa hur de 

beräkningarna sker och förklara vilket tillvägagångssätt som används (ISO, 2006). Om det heller inte 

går att beräkna ett flöde är det möjligt att göra en uppskattning enligt ISO (2006), och även då måste 

tillvägagångssättet redovisas noggrant.  

Det finns bidrag till miljöpåverkan som är omdiskuterade kring huruvida de ska räknas med i 

inventeringen eller inte. Baumann och Tillman (2004) menar att exempelvis miljöpåverkan från 

produktion och underhåll av kapitalvaror, personal och tillverkning av mindre komponenter 

uppströms i processen inte nödvändigtvis räknas med. Att inte räkna med en del i produktens 

livscykel på grund av att dess inverkan på miljöpåverkan är liten i förhållande till hela livscykeln 

kallas cut-off. Även om ISO (2006) inte beskriver begreppet cut-off, så beskrivs där på ett liknande 

sätt att bidrag till vikt, energianvändning och miljömässig relevans kan användas som kriterier för 

vad som inkluderas och exkluderas.  

Ibland är det svårt att bestämma hur stor miljöpåverkan som ska tilldelas en viss produkt eftersom 

att vissa produktionsprocesser används för flera olika produkter (multifunktionell process). 

Metoden för att tilldela en produkt med den miljöpåverkan som den bidragit till kallas allokering 

(Baumann & Tillman, 2004) och kan behövas då en process använder flera olika produkter, 

producerar flera produkter eller då material återvinns till andra produkter (Finnveden, et al., 2009). 

Enligt ISO (2006) och Baumann och Tillman (2004) ska allokering undvikas i största möjliga 

utsträckning genom ökad detaljnivå i studien eller systemexpansion och om det inte är möjligt ska 

allokeringen baseras på fysiska parametrar eller i sista hand icke-fysiska, exempelvis ekonomiska 

(Baumann & Tillman, 2004; ISO, 2006). Genom att öka detaljnivån kan en multifunktionell process 

delas upp i separata processer som endast producerar en produkt, där allokering inte längre behövs 

(Rebitzer, et al., 2004). Då en systemexpansion används inkluderas alla produkter som går igenom 
den multifunktionella processen i systemets funktion, vilket innebär att eventuella system som ska 

jämföras måste expanderas så att de erbjuder samma funktion (Rebitzer, et al., 2004; Ekvall & 

Finnveden, 2001). Vid allokering med hjälp av fysiska eller ekonomiska förhållanden tilldelas 

produkter en miljöpåverkan som motsvarar dess fysiska eller ekonomiska förhållande jämfört med 

andra produkter i den multifunktionella processen. Enligt Weidema (2003) kan dessa 

allokeringsprinciper även användas för återvinning av material eftersom att även det leder till 

multifuktionella processer. Även enligt Guineé et al. (2002) kan liknande allokeringsprinciper 

användas för återvinning av material men påpekar att data som grundar sig i allokering bör undvikas 

i detaljerade livscykelanalyser. 
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Ekvall och Finnveden (2001) menar att allokeringsproblem sällan kan lösas genom att öka detalj-

nivån eftersom att nya allokeringsproblem då uppstår, men att det däremot kan minska problemet 

med allokering. Vidare menar Ekvall och Finnveden (2001) att allokeringsproblem kan lösas genom 

systemexpansion men att det krävs data för både produkten som studeras och för alternativ 

produktion av övriga produkter som genomgår samma processer. Att använda sig av 

systemexpansion blir, eligt Ekvall och Finnveden (2001), endast rättvisande då rättvisande data för 

övriga produkters produktion används. Enligt Lundie et al. (2007) kan systemexpansion sällan 

användas för att helt eliminera problem med allokering och kan dessutom leda till ett större behov 

av allokering.  

Trots att ISO-standarden (2006) rekommenderar att allokering ska undvikas, menar Heijungs och 

Guniée (2007) att allokering har sina praktiska fördelar då det krävs färre data. Istället för att samla 

in data för alternativ produktion av alla produkter som går igenom den multifuktionella, räcker det 

med en parameter för allokering av produktionen i den multifunktionella processen enligt Heijungs 

och Guinée (2007). Ekvall och Finnveden (2001) menar att allokering som baseras på fysiska 

förhållanden och orsakssamband är möjliga att använda för multifunktionella processer då 

produktion av olika produkter är fysiskt oberoende, och om LCA-resultatet används till åtgärder som 

påverkar produktion av den studerade produkten men inte övriga.  

2.2.3 Miljöpåverkansbedömning 

Miljöpåverkansbedömning, som är den tredje fasen, används delvis för att omvandla resultaten från 

inventeringsanalysen till mer miljömässigt relevant information (Baumann & Tillman, 2004). Om 
inventeringsanalysen exempelvis visar på utsläpp av 1 kg koldioxid per funktionell enhet så relateras 

detta nu till hur stor inverkan det har på den globala uppvärmningen. Första steget i miljöpåverkans-

beskrivningen enligt Moberg et al. (1999) och Rebitzer et al. (2004) att bestämma vilka typer av 

miljöpåverkan som ska tas hänsyn till, och dessa kan vara exempelvis global uppvärmning, 

försurning och övergödning. I den efterföljande klassificeringen beskrivs vilka flöden från 

inventeringen som bidrar till vilka typer av miljöpåverkan och sedan karaktäriseras miljöpåverkan, 

det vill säga de olika utsläppen och resursförbrukningen fördelas på olika typer av miljöpåverkan i 

förhållande till hur mycket de bidrar till den (Baumann & Tillman, 2004; Moberg, et al., 1999). 

Momenten hittills är obligatoriska enligt ISO-standarden och ger som resultat ett numeriskt värde 

för varje typ av miljöpåverkan (ISO, 2006). Om miljöpåverkan önskas anges som ännu färre antal 

kategorier, eller till och med som ett endimensionell värde, kan en viktning göras (Baumann & 

Tillman, 2004). Hänsyn tas då även till värderingar och inte bara till vetenskapliga beräkningar 

(Baumann & Tillman, 2004). Även normalisering kan användas för att ytterligare tolka de numeriska 

resultaten från karaktäriseringen och då jämförs miljöpåverkan för en viss kategori med den för ett 

referensvärde, exempelvis miljöpåverkan för den kategorin i ett helt land (Baumann & Tillman, 

2004). 

2.3 MILJÖVÄRDERING AV EL 
Hur miljöpåverkan från elanvändning ska värderas är ett omdiskuterat ämne och det finns flera sätt 

att göra det på. Hur användningen av el värderas miljömässigt kan ha en stor inverkan på en studies 

resultat och Sköldberg et al. (2006) menar att utredare i många fall väljer den metod för värdering 

som passar deras syfte bäst, beroende på om de är ute efter att minska elanvändningen eller vill öka 

den.  
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Att beräkna miljöpåverkan för en viss verksamhet kan göras genom att utgå från dess genomsnittliga 

användning av el, vilket baseras på elproduktionen i den regionen (Sköldberg, et al., 2006). 

Verksamheten belastas då med en miljöpåverkan som, enligt Sköldberg et al. (2006), motsvarar 

mängden kilowattimmar av den sammansättning av kraftslag som produceras i regionen som valts 

som system. Vissa förespråkar att svenska verksamheter ska belastas med miljöpåverkan för den 

svenska sammansättningen av kraftslag, Svensk el-mix, eftersom att det är den som kan påverkas av 

svensk lagstiftning och styrmedel, medan andra hävdar att den avreglerade handeln av el inom 

Norden ger skäl för att använda den nordiska sammansättningen av kraftslag, Nordisk el-mix, även 

för verksamheter i Sverige (Sköldberg, et al., 2006). Det finns även de som hävdar att en europeisk 

sammansättning av kraftslag, Europeisk elmix, ska ligga till grund för miljövärdering av el eftersom 

att den nordiska elmarknaden har förbindelser med den europeiska och det finns målsättningar om 

att öka dessa (Gode, et al., 2009; Sköldberg, et al., 2006).  

Om användaren av el köper miljömärkt el eller inte påverkar inte deras inverkan på elsystemet som 

helhet, och ska därför tilldelas samma miljöpåverkan som andra användare menar Gode et al. (2009). 

Enligt Sköldberg et al. (2006) är det inte nödvändigtvis så att köp av miljömärkt el påverkar mängden 

miljömärkt el som produceras. Sköldberg et al. (2006) menar att en stor del av den miljömärkta elen 

skulle produceras oavsett om användare betalade extra för den eller inte.  
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3 METOD 

I detta kapitel presenteras den metod som används. Valet av forskningsstrategi och metod för data-

insamling motiveras och är mer specifik metod för hur aktörskartläggningen och miljöbedömningen 

genomförs. 

3.1 FORSKNINGSSTRATEGI 
När en studie genomförs finns ett flertal olika synsätt som går att använda och dessa påverkar vad 

för sorts studie som genomförs och vad för sorts resultat som kan erhållas från den. Yin (2003) 

beskriver bland annat fem olika strategier för forskningsstudier och hur man som forskare kan 

använda sig av dem. De fem strategierna som Yin (2003) beskriver är experiment, undersökning, 

arkivstudie, historia och fallstudie och de ses nedan i Tabell 1. Val av strategi bygger främst på vilken 

typ av frågeställning som är satt, men även huruvida forskaren har möjlighet att påverka beteenden 

inom det studerade systemet och om det är aktuella händelser som studeras eller inte.  

Tabell 1. Val av strategi och hur det baseras på frågeställning, behov av beteendekontroll och vilket fokus som finns 
(Återskapad från Yin (2003)). 

Strategi Typ av frågeställning Behov av 
beteendekontroll? 

Fokus på aktuell 
händelse? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Undersökning Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket? 

Nej Ja 

Arkivstudie Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historia Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 

Rapportens första frågeställning är uppbyggd kring begreppen vilka och vilken, och med hjälp av 

Tabell 1 lutar det därför mot att forskningsstrategin bör vara en undersökning eller en arkivstudie. 

Frågeställningen rör avfallsinsamling i en stad och det anses inte finnas något behov av beteende-

kontroll då möjlighet att påverka aktörer och deras relation inte finns, åtminstone inte under den 

begränsade tidsperiod som studien genomförs. Eftersom att studien ämnar undersöka avfalls-

insamlingen så som den ser ut idag, och implikationer av en förändring, är det aktuella händelser som 

studeras. För att besvara vilka aktörer som påverkar, påverkas och vilken relation de har, genomförs 

en undersökning i form av en intervjustudie som beskrivs nedan. Detta eftersom att den information 

som behövs inte finns att tillgå i arkivstudier. Till viss del kan frågorna besvaras genom att studera 

litteratur men tyngden ligger på att göra en undersökning.  

Den andra frågeställningen bygger på begreppet hur, är inte ämnad att studera ett historiskt fenomen 

och, som nämndes ovan, anses det inte finnas någon möjlighet att påverka arbetet med avfalls-

insamling på kort sikt. Frågeställningen besvaras med hjälp av de resultat som erhålls från 

intervjustudien och kan därför kan forskningsstrategin även här beskrivas som en undersökning. 

Den tredje frågeställningen bygger även den på begreppet hur, och skulle enligt Tabell 1 kunna 

besvaras genom att använda vilken som helst av de fem strategierna. Eftersom att det är intressant 
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att studera vilka orsaker som finns till att resultatet för miljöpåverkan blir som det blir, är valet av 

strategi avgränsat till historia och fallstudie. En historia används dock för att studera dåtida fenomen 

vilket inte är fallet i den här rapporten och den strategi som används är därför en fallstudie.  

3.2 INTERVJUSTUDIE 
Den frågeställning som ämnas besvaras med intervjustudien är svår att besvara kvantitativt och 

intervjustudien genomförs därför kvalitativt, vilket enligt Starrin och Svensson (1996) liknas vid en 
konversation där ena parten, intervjuaren, leder diskussionen och interagerar med den som 

intervjuas. Enligt Kvale (2007) är dessutom kvalitativa intervjuer användbara för att skapa kunskap 

om människors situation och beteende vid genomförande av fallstudier.  

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) kan en intervjustudie genomföras strukturerat eller 

ostrukturerat. Eftersom att en ostrukturerad intervju, enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014), 

ställer höga krav på den som intervjuar i form av erfarenhet och tid vid bearbetning av information, 

är intervjustudien i den här rapporten av en mer strukturerad karaktär. Detta då en stor erfarenhet 

av intervjuer saknas och ett effektivt bearbetande av information eftersträvas. Genom att använda 

väl förberedda frågor och ställa liknande frågor till de olika personer som intervjuas möjliggörs ett 

mer trovärdigt resultat än om de skett på ett ostrukturerat sätt utan förberedelse. I en fullständigt 

strukturerad intervjustudie bör dock exakt samma frågor ställas till alla respondenter, likt en 

enkätstudie. Den intervjustudie som önskas genomföras i detta projekt är en mer öppen och 

frispråkig, där det finns utrymme för respondenten att fritt berätta vidare kring frågorna. 

Intervjustudien är därför av en semi-strukturerad karaktär, vilket innebär att den till viss del är 

planerad i förväg men ändå lämnar utrymme för fria diskussioner (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2014). Frågorna som ställs kan inte vara helt lika då de som intervjuas är verksamma inom skilda 

verksamheter och på skilda nivåer.  

För att skapa förutsättningar för en så bra intervju som möjligt informeras den som intervjuas om 

vad syftet med projektet är, vad informationen ska användas till och vem som kommer att ta del av 

den. Detta är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) viktigt, dels för intervjuarens egen skull, 

men även för att ge den som intervjuas mer förståelse och förtroende för studien. I första hand 

genomförs intervjuer personligen genom att den som intervjuar besöker den aktör som önskas 

intervjuas. Personliga intervjuer kan enligt Eriksson och Wiederheim-Paul (2014) ta mer tid att 

bearbeta i efterhand och kräver en större arbetsinsats av den som intervjuar, men samtidigt kan en 

personlig intervju upplevas mer givande då det kan vara lättare att ställa följdfrågor och föra en 

dialog kring ämnet.  

Det material som samlas in vid intervjuer antecknas snart efter att intervjun genomförs för att 

säkerställa att material inte förloras. Enligt Yin (2003) kan det vara en bra idé att spela in ljudet från 

intervjun men tillägger även att det inte är nödvändigt. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) 

menar att en noggrann registrering av intervjuer genom ljudinspelningar eller anteckningar är 

nödvändig men att det även kan hämna utbytet under intervjun. De intervjuer som genomförs i den 

här studien spelas inte in då detta kan skapa en något nervös stämning under intervjun och då hämna 

utbytet så som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) beskriver. Istället läggs fokus på att föra 

anteckningar under intervjun och efter att ha gått igenom materialet efter intervjun även skicka följd-

frågor till den som intervjuas och verifiera att rätt uppfattning bildats av personens kommentarer. 

Svar på de frågor som skrivits ner på förhand antecknas samtidigt som de spontana följdfrågor som 
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ställs under intervjuerna antecknas tillsammans med respektive svar. Dessa spontana frågor kan 

även användas i efterföljande intervjuer eller som följdfrågor till en intervju som ägt rum tidigare.  

De respondenter som intervjuas är valda utifrån deras professionella kunskap kring avfallsinsamling 

i Stockholm och finns listade i en tabell i inledningen av kapitel 5. Där finns även en kort motivering 

till varför just dessa aktörer är valda som respondenter. 

3.3 FALLSTUDIE 
En bra fallstudie ska enligt Yin (2003) använda sig av olika sorters källor, och Yin (2003) ger även 

exempel på sex olika typer av källor som kan användas och dessa är dokumentation, arkivmaterial, 

intervjuer, direkt observation, indirekt observation och fysiska artefakter. Dokumentation är enligt 

Yin (2003) en viktig källa som används för att bekräfta och förstärka andra bevis. Vidare menar Yin 

(2003) att arkivmaterial, till skillnad från dokumentation, har en varierande betydelse beroende på 

fallstudiens karaktär, medan intervjuer är en av de allra viktigaste källorna till information då 

fallstudier ofta behandlar människor och deras beteenden. Det är dock viktigt att intervjuer 

kombineras med andra källor, som dokumentation, för att minimera risken från partiskhet och 

bristande återgivning som kan förekomma enligt Yin (2003). Exempel på direkta observationer är, 

enligt Yin (2003), sådana observationer som görs vid ett studiebesök av den som utför en fallstudie, 

medan indirekta observationer även kan göras av andra personer än den som utför studien. Indirekta 

studier används därför vanligtvis vid antropologiska och kulturella studier (Yin, 2003). Fysiska 

artefakter är på sådant som kan samlas in vid exempelvis ett studiebesök (Yin, 2003).  

Flyvbjerg (2006) menar att det finns några vanliga missförstånd kring fallstudien som forsknings-

strategi. Två av dessa är att teoretisk kunskap är mer värd än den praktiska kunskap som erhålls från 

fallstudier av nutida fenomen och människors beteenden och att man inte kan generalisera från ett 

enskilt fall och att fallstudier därför inte bidrar till vetenskaplig utveckling (Flyvbjerg, 2006). Enligt 

Flyvbjerg (2006) behövs dock både teoretisk och praktisk kunskap och då människor och deras 

beteenden studeras i form av nutida fenomen är konkret och kontextberoende kunskap mer 

användbar än den teoretiska. Vidare menar Flyvbjerg (2006) att fallstudier visst kan ligga till grund 

för generaliseringar och bidra till forskningens utveckling då vikten av exempel ofta är under-

värderad i jämförelse med formella generaliseringar och att en formell generalisering inte är det enda 

sättet att bygga nya kunskaper.  

Den andra och tredje frågeställningen besvaras med hjälp av en fallstudie av avfallsinsamlingen i 

Stockholm, med fokus på ett utvalt område på Södermalm i Stockholm (se Figur 3). Detta område är 

utvalt i samråd med Stockholm vatten som är ansvarige för avfallshanteringen i kommunen. Området 

är beläget norr om Sofia kyrka och benämns vidare i rapporten som Norra Sofia. Anledningen till att 

just detta område valts är att det i dagsläget har en problematisk avfallshantering och det finns ett 

behov av åtgärder. Fallstudien baseras främst på kunskap från dokumentation och intervjuer, men 

även några studiebesök. På så sätt erhålls både teoretisk och praktisk kunskap vilket rekommenderas 

av Flyvbjerg (2006). Förutom att besvara frågeställningarna används resultat från fallstudien för att 

föra en diskussion kring hur det kan se ut i andra system än det specifika som studeras i den här 

studien, då Flyvbjerg (2006) även talar för fallstudiens generaliserbarhet.  
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Figur 3. Karta över det studerade området på Södermalm i Stockholm (© Lantmäteriet, Diarienr I2014/00578). 

3.4 LITTERATURSTUDIE 
För att på ett ingående sätt kunna studera avfallshanteringen och besvara de tre frågeställningarna 

studeras en mängd litteratur som berör ämnena avfallshantering, miljöbedömning och aktörs-

nätverk. Så som beskrivs av Yin (2003) används litteratur för att komplettera den kunskap som 

erhålls från intervjuer. Litteratur för miljöbedömning används för att studera olika metoder som 

finns och välja en som används för att genomföra beräkningar. Med hjälp av litteratur kan även 

systemgränser för beräkningar sättas och dess resultat diskuteras. Den litteratur som studeras för 

miljöbedömning är vetenskapliga artiklar och kurslitteratur inom bland annat livscykelanalys. 

Tidigare studier av liknande system används även för att jämföra med detta projekts resultat.  

Litteraturstudien ligger till grund för den komparativa miljöbedömningen av avfallshanteringen, som 
beskrivs utförligare i 3.6 Metod för undersökning av miljöpåverkan. Att miljöbedömningen är 

kvantitativ baseras på Björklund och Paulsson (2012) som beskriver att det är en studie som ger ett 

mätbart resultat genom en undersökning eller en matematisk modell.  

Vidare studeras vetenskaplig litteratur som berör aktörskartläggning och den litteraturen återfinns 

till största del bland vetenskapliga artiklar som finns publicerade ibland annat databaserna 

ScienceDirect och Scopus. Genom att studera några sådana artiklar och sedan gå till de referenser 

som anges skapas en större mängd källor till ämnet aktörskartläggning. Resultatet från denna 

litteraturstudie kan sedan användas för en triangulering, som enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2014)är då två olika källor används tillsammans för att ge högre kvalitet genom att bekräfta eller 

dementera varandra.  

För att skapa en grundläggande förståelse för avfallshantering och dess problematik studeras och 

presenteras material från rapporter och utredningar från myndigheter, företag och organisationer 

som behandlar dessa frågor. 

3.5 METOD FÖR KARTLÄGGNING AV AKTÖRER 
För att identifiera vilka aktörer som påverkas av en förändrad avfallshantering i en befintlig stadsdel 

i Stockholm används tillvägagångssätt som baseras på metodik för kartläggning av aktörer i olika 

sorters värdenätverk. Då Envac Scandinavia erbjuder en produkt i kombination med tjänster är 

Stockholm 

Norra Sofia 



17 
 

troligtvis fler aktörer inblandade än om enbart en produkt erbjudits enligt Morelli och Tollestrup 

(2007), Matzen (2009), Lindahl et al. (2014) och en kartläggning av dess aktörer används för att ge 

klarhet i vilka dessa aktörer är och vilken relation de har. Metoden för en Customer value chain 

analysis (CVCA) inleds med att göra en skiss av aktörsnätverket som ämnas att studeras, och i 

enlighet med Donaldson et al. (2006), Maeno et al. (2011), Ishii (2001) och Allee (2008) görs detta 

inledningsvis även för den avfallsinsamling som undersöks i denna rapport. En första skiss av 

nätverket görs med hjälp av Envac Scandinavia, utan bidrag från övriga aktörer. Den här skissen 

används sedan som underlag då samtal sker med andra aktörer och en mer utförlig kartläggning görs.  

För att hitta alla de aktörer som påverkar och påverkas av avfallshanteringen förs samtal med aktörer 

som identifieras i det initiala nätverket. Den allra första aktören som kontaktas är Stockholm Vatten 

Avfall då det är de som har det kommunala ansvaret för hushållsavfall. Eftersom att de har ansvar för 

att samla in avfallet från hushållen bör de även ha en god insikt i vilka övriga aktörer som kan påverka 

insamlingen och ha åsikter om den. Andra delar av kommunen har ansvar för områden som är 

kopplade till avfallshanteringen, till exempel trafikkontoret, och Stockholm Vatten Avfall borde 

därför ha bra möjlighet att kontakta dessa för att hitta ytterligare information. Ytterligare aktörer i 

nätverket tas därför fram i samarbete med Stockholm Vatten Avfall, genom en kvalitativ intervju och 

möjlighet finns sedan att även kontakta dessa aktörer för att ytterligare utvidga nätverket. Så som 

Lindahl et al. (2014), Morelli och Tollestrup (2007), Donaldson et al. (2006) och Ishii (2001) 

beskriver är det många fler aktörer som behöver tas hänsyn till utöver slutkunden, som i det här 

projektet kan liknas vid de boende i hushållen vars avfallshantering studeras, och det är de som 

önskas kartläggas med hjälp av den kvalitativa intervjustudien.  

Eftersom att de olika aktörerna som intervjuas eventuellt ger olika bilder av hur nätverket och 

relationerna ser ut behöver en verifiering ske, vilket rekommenderas av Lindahl et al. (2014). De 

delar av nätverket som beskrivs annorlunda av olika aktörer behöver studeras noggrannare och 

antingen komplettera eller ersätta varandra. Genom att gå tillbaka till de aktörer som anger olika 

bilder av nätverket och diskutera de skillnader som finns, kan bilderna då troligtvis modifieras så att 

de stämmer överens med varandra. Att göra en sådan här verifiering av aktörernas bilder av 

nätverket säkerställer att inte en enskild aktörs åsikt har en för stor inverkan på resultatet och även 

om inte någon konsensus kring nätverket uppnås kommer troligtvis information som lämpar sig för 

diskussion och analys uppdagas.  

Så som beskrivs av Donaldson et al. (2006), Ishii (2001) och Allee (2008) utreds relationerna mellan 

de olika aktörerna i nätverket med hjälp av de flöden som finns emellan dem i en CVCA. De flöden 

som kartläggs för avfallsinsamlingen i Stockholm är bland annat pengar, produkter, material, 

information, krav, behov, lagkrav och klagomål. De här flödena studeras eftersom att de kan påvisa 

vad för sorts inflytande en aktör har på systemet och vad för sorts relation den har till andra. 

Exempelvis kan flöde av pengar visa på vilken aktör som har ekonomiska incitament att hålla en 

annan aktör nöjd, medan lagar och krav kan visa på en aktör som måste genomföra vissa aktiviteter. 

En aktör kanske har lagstadgat mandat att ställa krav på en annan aktör medan en annan kanske bara 

har möjlighet att påvisa sina önskemål. Att tydliggöra dessa olika sorters relationer gör att en 

förståelse skapas för hur de ska bemötas och på vilket sätt de olika aktörerna är beroende av 

varandra. Genom att studera flödena kan det exempelvis tydliggöras vem som bidrar med resurser 

och vem det är som använder dem, med eller utan ersättning, vilket kan vara av intresse då ett 

värdeerbjudande ska formas.  
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Aktörerna och relationerna mellan dem visualiseras sedan med hjälp av ett grafiskt nätverk vilket 

beskrivs för en CVCA av Donaldson et al. (2006) och Ishii (2001), där aktörer är noder och de olika 

sorters relationerna representeras av olika bågar. En grafisk redovisning av nätverket är troligtvis 

lättare att ta till sig än att enbart beskriva det i text vilket gör att det kan få en större spridning. Den 

grafiska redovisningen kompletteras sedan med en analytisk diskussion för de läsare som är 

intresserade av hur de olika aktörerna hör samman och vad det har för innebörd. För att visa på de 

olika sorters flöden som ger upphov till vissa typer av relationer markeras bågarna olika.  

Vilka aktörer som ska vara med i nätverket baseras på de svar som erhålls under intervjuer och även 

vilka relationer och utbyten som finns mellan dem. Vilka som beslutas tillhöra de viktiga aktörerna 

är något som tas fram genom resonemang baserade på intervjuresultaten men även genom att utgå 

ifrån teorin i referensramen. Det kan alltså vara aktörer som är viktiga för att en annan aktör tycker 

det, eller för att de har viktiga flöden knutna till sig, exempelvis pengar.  

Ett nätverk görs för den nuvarande avfallsinsamlingen och ett för framtidens insamling och de 

analyseras utifrån huruvida nätverket är balanserat, det vill säga om alla aktörer får den input de 

behöver för att skapa det värde som eftersträvas. Vad för sorts värdeskapande som aktörerna i 

nätverket upplever baseras på intervjuresultat, men eftersom att alla aktörer inte intervjuas behöver 

vissa tas fram genom resonemang kring hur deras relationer ser ut med övriga aktörer. Om balans 

inte finns studeras hur relationerna kan utvecklas för att uppnå balans. Detta i enlighet med 

Donaldson et al. (2006). Om exempelvis en aktör medverkar i nätverket utan att få ut det som den 

önskar av samarbetet, ges förslag på hur aktörerna kan arbeta mot att säkerställa de medverkandes 

förväntningar. Målet är att alla aktörer i nätverket ska uppleva att de gynnas av sin medverkan men 

det är framför allt betydande att de viktiga kunderna upplever sitt värdeskapande som tillräckligt. 

De här viktiga kunderna identifieras, så som beskrivs av Donaldson et al. (2006), genom att studera 

flödet av pengar och immateriella föremål.  

Att med hjälp av aktörskartläggningen undersöka problem i systemet och framtida utvecklings-

potentialer, så som Tischner och Vezzoli (u.d.) föreslår, kan ge indikation om vilka relationer det är 

som inte fungerar som de borde. Åtgärder kan då vidtas för att förbättra dessa vilket kan hjälpa till 

att skapa ett mer framgångsrikt erbjudande och en bättre avfallshantering för de berörda parterna. 

Genom att studera balansen av flöden i nätverket kan de här bristande relationerna finnas och 

bearbetas för att bli mer tillfredsställande.  

De bristande relationer som kan upplevas som ett hot i nätverket identifieras dels genom att ställa 

direkta frågor under intervjuer om vad aktörer själva anser vara hotande, men även genom att 

jämföra övriga intervjuresultat med varandra. Om två aktörer till exempel har väldigt olika syn på en 

relation kan det vara ett hot för nätverket, utan att respektive aktör är medveten om det, men genom 

att jämföra intervjuer med varandra kan dessa identifieras ändå.   

3.6 METOD FÖR UNDERSÖKNING AV MILJÖPÅVERKAN 
För att besvara frågeställningen hur miljön påverkas av en sopsugsinstallation i befintlig stadsmiljö 

används metodik för livscykelanalys. Detta eftersom att det är tjänsten avfallsinsamling som studeras 

och både miljöpåverkan och resursförbrukning tas hänsyn till, vilket enligt Finnveden och Moberg 

(2005) är lämpat för en LCA. Även Rebitzer et al. (2004) menar på att LCA kan användas vid 

jämförelser av olika tjänsters miljöprestanda och detta ligger till grund för valet av metod. Livscykel-

analysen görs komparativ, vilket innebär att den inte ger ett absolut värde på hur stor miljöpåverkan 
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är för de olika kategorierna, utan visar hur en sopsugsanläggning i det studerade området på 

Södermalm skulle ställa sig i jämförelse med den manuella avfallsinsamlingen relativt sett. Eftersom 

att de två alternativen uppfyller samma funktion, avfallsinsamling, och analysen görs komparativ kan 

delprocesser som är lika för dem bortses ifrån. Även om inte absoluta värden på miljöpåverkan ges, 

kan en komparativ jämförelse visa hur miljön påverkas då den manuella avfallsinsamlingen byts ut 

mot en sopsugsanläggning. Utgångsläget i denna rapport är att avfallsinsamlingen behöver förändras 

och att det finns två alternativ. Det är då egentligen inte intressant att veta exakt hur stor mängd 

koldioxid som det ena bidrar till, om det inte sätts i relation till det andra alternativets utsläpp. Det 

är denna relation som kan visas med en komparativ analys och den kan därför användas för att 

avgöra vilken insamlingsmetod som är miljömässigt bättre än den andra, vilket är användbart vid 

beslutsfattande.  

Genom att göra en platsspecifik fallstudie av Norra Sofia på Södermalm kan specifika resultat erhållas. 

Om miljövärderingen istället görs för ett hypotetiskt område uppnås inte samma sorts specifika 

resultat eftersom att det inte går att hämta in specifik data för ett ospecifikt fall. Med hjälp av 

resultaten av den här fallstudien kan en diskussion föras kring hur utfallet hade blivit om det 

studerade objektet varit ett annat, det vill säga ett annat geografiskt område. Tillsammans med andra 

fallstudier av liknande karaktär kan den här fallstudien användas för att skapa en bättre förståelse 

för vilka parametrar det är som påverkar resultaten och på vilket sätt. 

3.6.1 Mål, funktionell enhet och systemgräns 

Innan inventeringen av flöden inleds ska livscykelanalysens förutsättningar fastställas i form av mål, 
funktionell enhet och systemgräns, i enlighet med Baumann och Tillman (2004) och Rebitzer et al. 

(2004). Målet med livscykelanalysen är, som nämnts ovan, att kunna jämföra de två insamlings-

metoderna relativt med varandra, och den funktionella enheten sätts därför till den mängd avfall som 

behöver samlas in i det studerade området på Södermalm under ett års tid. Mängden avfall antas inte 

påverkas av vilken insamlingsmetod som används och den funktionella enheten kan då visa på hur 

miljöpåverkan under ett års tid förhåller sig, beroende på vilken insamlingsmetod som används. 

Detta är information som kan användas i beslutssituationer kring val av avfallsinsamling för 

kommunala verksamheter, vilket är i linje med bakgrunden till det syfte som presenteras i 1.2 Syfte 

& frågeställningar.  

Att den funktionella enheten bestäms tidigt anses viktigt då den kan användas som underlag för 

diskussion kring miljöpåverkan i systemen, bland annat då intervjuer och datainsamling äger rum. 

Om den som tillfrågas vet vad informationen ska användas till, och i vilket format, kan det vara lättare 

för dem att förstå vilken sorts data som behövs. Genom att då klargöra den funktionella enheten tidigt 

kan processen med datainsamling troligtvis underlättas och effektiviseras eftersom att man minskar 

risken för att få fel data. I den funktionella enheten kan utläsas vilken tidsram som livscykelanalysen 

avser att studera och i inledningen till den här rapporten presenteras vilken geografisk avgränsning 

som analysen omfattar. Den systemgräns som sätts för livscykelanalysen omfattar Norra Sofia på 

Södermalm och det hushållsavfall (restavfall och matavfall) som uppkommer hos boende och 

verksamheter i området.  

För den manuella insamlingen av avfall inkluderas miljöpåverkan från tre delsystem: plats för 

insamling, insamlingskärl och transport av avfall. Då platsen för insamling är en lokal beräknas 

miljöpåverkan för byggnaden och för att driva lokalen i form av belysning, temperaturreglering och 

ventilation. För insamlingskärlen beräknas miljöpåverkan för tillverkningen av det material som 
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krävs. Miljöpåverkan för transport beräknas dels för produktion av fordonet och dels för driften av 

det.  

För sopsugsanläggningen inkluderas miljöpåverkan från fyra delsystem: inkast, rörnät, terminal och 

transport. Miljöpåverkan för den mängd material som används vid tillverkning av inkast beräknas 

och likaså den för rörnätet. För terminalen kommer materialet som används till byggnaden att räknas 

om till miljöpåverkan, men även det material som används för att tillverka de komponenter som är 

placerade där, som fläktar, cyklon och komprimator. Även den energi som används för att hålla dessa 
komponenter i drift beräknas och omvandlas till miljöpåverkan. För transport av avfallet från 

terminalbyggnaden beräknas miljöpåverkan för tillverkning av lastbil och container och även den 

bränslemängd som används vid drift av lastbilen.  

En avgränsning som görs för både den manuella insamlingen och för sopsugen är att ingen beräkning 

av miljöpåverkan efter systemets livslängd sker. Miljöpåverkan från hantering av de komponenter 

som används under livslängden ingår generellt sett i livscykelperspektivet, men då det finns 

svårigheter i att avgöra vad sopsugsanläggningen har för miljöpåverkan efter sin livslängd lämnas 

det utanför studien. Eftersom att båda insamlingsmetoderna som jämförs ska omfattas av samma 

systemgräns, avgränsas miljöpåverkan från denna hantering helt för båda metoderna. Eftersom att 

en fullständig redovisning av avfallsinsamlingens miljöpåverkan inte är målet med LCA:n kommer 

vissa ytterligare bidrag till miljöpåverkan att bortses ifrån. Dessa kan vara exempelvis påverkan från 

personalen som arbetar med avfallsinsamlingen och tillverkning av mindre komponenter utöver 

insamlingskärl, fordon, byggnader och rörnät för sopsugen. De delar som bortses ifrån motiveras 

med dess marginella bidrag till miljöpåverkan baserat på faktorer som presenteras mer specifikt i 

resultatet.  

3.6.2 Inventeringsanalys 

Inventeringsanalysen inleds med att bygga upp ett flödesschema av de processer som ingår i livs-

cykeln för båda insamlingsmetoderna och beräkna de flöden som passerar genom dessa så som 

beskrivs av Moberg et al. (1999) och Baumann och Tillman (2004). De material, resurser och utsläpp 

som finns med i systemet studeras. Detta görs för att kunna sammanställa vilka bidrag till miljö-

påverkan som finns och i vilka delar av det studerade systemet som de uppstår, vilket är något som 

senare kan användas i diskussionen av resultaten.  

De flöden som kartläggs i flödesschemat kvantifieras och beskrivs i relation till den funktionella 

enheten, vilket då kan visa hur mycket material, utsläpp och avfall som behövs för att förse det 

studerade området på Södermalm med avfallsinsamling under ett år. Detta görs för både manuell 

insamling och för sopsugsanläggningen och kvantifieringen sker med hjälp av statistik från 

Stockholm stad och dess entreprenörer för den manuella och med hjälp av Envacs projektering för 
sopsugen. Gemensamt för båda insamlingsmetoderna är de mängder och fraktioner av avfall som 

samlas in vilket erhålls från Stockholm stad. Utöver detta erhålls information över vilka sträckor 

sopbilarna kör för att hämta avfall samt hur ofta hämtning sker för den manuella insamlingen. Även 

information om vilka insamlingsbehållare som används och hur insamlingsplatsen ser ut behövs för 

att beräkna miljöpåverkan. För sopsugen erhålls information om vilka komponenter som används 

vid byggnation och vilka sträckor som körs med lastbil. Eftersom att det inte finns möjlighet att mäta 

flödena som relateras till avfallsinsamlingen kommer de att beräknas och, om nödvändigt, 

uppskattas, vilket enligt ISO (2006) ställer höga krav på att tillvägagångssättet beskrivs. Alla 

beräkningar eller uppskattningar av flöden kommer därför att redovisas så att läsaren kan få en 

förståelse för hur de genomförs. Detta ökar även möjligheten för en jämförelse av fallstudiens 
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resultat med de från andra studier, eftersom att tillvägagångssättens likheter eller skillnader 

eventuellt kan visas ha samband med de resultat som redovisas. Om olika studier exempelvis ger 

resultat som tyder på olika tendenser kan det förklaras genom att de använt olika tillvägagångssätt, 

och utan en tydlig förklaring av dessa kan inte en tolkning av studiernas resultat göras.  

Alla beräkningar av material och energiflöden beräknas med hjälp av en räknesnurra i Microsoft 

Excel som skapats specifikt för detta projekt. Det finns därför en fullständig insyn i hur beräkningarna 

görs och hur det kan påverka resultaten av livscykelanalysen.  

I de fall då behov av allokering finns kommer den i första hand att göras med grund i de fysiska eller 

ekonomiska egenskaper som systemets ingående komponenter har. Enligt ISO (2006) ska egentligen 

en ökad detaljnivå användas för att undvika allokering men eftersom att det enligt Ekvall och 

Finnveden (2001) sällan helt undviker behovet av allokering och dessutom ställer högre krav på 

datainsamlingen är det inte den metod som används i första hand. I de fall där produkter i multi-

funktionella processer anses vara fysiskt oberoende från varandra fördelas miljöpåverkan dem 

emellan baserat på den fysiska eller ekonomiska parameter som finns och anses mest pålitlig. Att 

expandera systemet som metod för att undvika allokering används inte då det enligt Lundie et al. 

(2007) riskerar skapa ett större behov av allokering än tidigare. Att det dessutom, enligt Ekvall och 

Finnveden (2001), kräver rättvisande data för alla övriga produkter som genomgår samma processer 

som den studerade, innebär större datainsamling än vad som finns utrymme för inom denna 

livscykelanalys. Så som Heijungs och Guniée (2007) beskriver har allokering den praktiska fördelen 

i form av en mindre krävande datainsamling då det räcker med data för en process istället för den 

och även alla alternativa processer för övriga produkter, och det är därför allokering används i den 

här livscykelanalysen.  Att använda allokering istället för systemexpansion anses vara en godtagbar 

förenkling då en fullständig redogörelse för systemets miljöpåverkan inte är målet med studien och 

samma principer för allokering används för både den manuella insamlingen och för sopsugen. 

3.6.3 Miljöpåverkansbedömning 

De flöden som kartläggs och är relaterade till den funktionella enheten översätts sedan från en mängd 

material, resurs eller utsläpp till hur stor inverkan de har på specifika kategorier av miljöpåverkan. 

De miljöpåverkanskategorier som tas hänsyn till i den här livscykelanalysen är global uppvärmning, 

försurning och övergödning. Valet av miljöpåverkanskategorier är en avvägning mellan att visa på 

miljöpåverkan i flera dimensioner med en rimlig arbetsbörda som insats. Att undersöka avfalls-

insamlingens bidrag till global uppvärmning är den första kategori som väljs och detta då det är den 

kategori av miljöpåverkan som diskuteras ofta och då många andra studier använder sig av den som 

måttstock är den lätt att relatera till. Att så som Úson et al. (2013) enbart undersöka global 

uppvärmning känns dock något smalt och därför undersöks även försurning och övergödning, som 

även de är kategorier som många kan relatera till och finns på verksamheters agendor för miljö-

påverkan. Kopplingen mellan mängden av ett flöde och dess bidrag till olika kategorier av 

miljöpåverkan görs med hjälp av databasen ecoinvent. Därifrån hämtas data för olika produkter, 

material, resurser och energislag och deras bidrag till miljöpåverkanskategorier per massenhet, 

volym eller energimängd. De olika bidragen till respektive miljöpåverkanskategori adderas för att ge 

systemens miljöpåverkan fördelat på de tre kategorierna.  

I ecoinvent anges sökord för den produkt eller det material som önskas, exempelvis stål, container 

eller transport med personbil. Då inte alla produkter finns inlagda i ecoinvent, exempelvis miljö-

påverkan för en container, approximeras den produkten till en annan produkt eller material som 

finns inlagt. I fallet med en container som är tillverkad i stål kan istället miljöpåverkan för materialet 
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stål eftersökas och användas vid beräkning för containerns miljöpåverkan. Detta arbetssätt används 

för att alla flöden som är inkluderade i det studerade systemet ska kunna kvantifieras som bidrag till 

miljöpåverkan, istället för att exkluderas på grund av att den specifika produkten inte finns inlagd. 

Då ett material väljs kan miljöpåverkan för detta utläsas i databasen och även vilka processer som är 

inkluderade i beräkningen av den. Genom att hämta länkade data ur databasen, där en viss mängd 

material är relaterad till en miljöpåverkanskategori istället för enbart ett materialflöde eller en 

emission, ger svar på frågeställningen om miljöpåverkan med en mindre arbetsinsats för användaren 

än om olänkad data använts. I databasen för länkad data har flödena räknats om till miljöpåverkans-

kategorier så att användaren inte själv behöver göra det. Detta innebär att omräkningen till 

miljöpåverkanskategorier är gjord på en liknande grund för de olika flödena eftersom att den är från 

samma aktör eller organisation till skillnad från om användaren skulle hämta information om 

omräkningen till påverkanskategorier från andra källor.  

Kring de tre faserna mål och omfattning, inventeringsanalys och miljöpåverkansbedömning, som 

beskrivits ovan, görs en tolkning av de resultat som erhålls, i enlighet med Baumann och Tillmans 

(2004) ramverk. Denna tolkning används även för att diskutera hur val, avgränsningar och 

tillvägagångssätt påverkar resultatet som erhålls och hur de kan göras annorlunda.  
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4 AVFALLSINSAMLINGEN I STOCKHOLM 

I detta kapitel ges grundläggande kunskap kring avfallsinsamlingen i Stockholm. Här beskrivs vem som 

är ansvarig för den, arbetsmiljölagstiftningen som till viss del ligger till grund för problematiken, och 

vilka alternativ som finns för den framtida insamlingen i Stockholms innerstad.  

4.1 ANSVAR FÖR AVFALL 
Kommunen är ansvarig för insamling och transport av hushållsavfall vilket omfattar matavfall, 

brännbart avfall, blandat avfall, grovavfall och farligt avfall (Avfall Sverige, 2009), medan ansvaret 

för insamling och omhändertagande av förpackningsmaterial däremot ligger hos dess producenter 

(Naturvårdsverket, 2015). Den här ansvarsfördelningen är dock något som kan komma att förändras 

i framtiden. 

En avfallsutredning tillsattes år 2011 av den svenska regeringen och gavs till uppgift att göra en 

översyn av utformningen och ansvaret för hushållsavfall, och till viss del även verksamhetsavfall 

(Statens offentliga utredningar, 2012). Ett resultat från denna utredning är förslag på vem som ska 

tilldelas ansvar för avfall. Det primära förslaget från Statens offentliga utredningar (2012) är att 

kommunerna ska tilldelas det fysiska ansvaret för insamling av förpacknings- och tidningsavfall, som 

i dagsläget ligger hos producenterna. Kommunen ges därmed ansvar att lämna över de sorterade 

fraktionerna till producenterna som fortfarande ska ta emot materialet för behandling och genom 

detta förslag skulle kommuners ensamrätt att samla in och omhänderta hushållsavfall utvidgas till 

att även omfatta förpackningar och returpapper (Statens offentliga utredningar, 2012). Regeringen 

har under våren 2015 tillsatt en utredning som ska undersöka hur en sådan omfördelning av ansvar 

skulle kunna organiseras (Regeringskansliet, 2015). 

4.2 ARBETSMILJÖ 
Enligt den svenska arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är det arbetsgivarens ansvar att vidta de 

åtgärder som krävs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det ingår även 

i arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) att arbetstagare ska samarbeta med sin arbetsgivare för att 

upprätthålla en god arbetsmiljö. Arbetstagarna kan i detta arbete representeras av ett skyddsombud 

som väljs av arbetstagarna eller deras fackliga organisation (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Om arbetstagarnas skyddsombud vid avfallsinsamling anser att arbetsmiljön är alltför dålig, kan 

fastigheter beläggas med ett skyddsstopp för att tvinga fram åtgärder, och arbetsmiljöverket kan då 

även kopplas in för att göra en bedömning av arbetsmiljön (Avfall Sverige, 2009). Under tiden kan 

hämtningen av avfallet lösas genom att fastighetsägaren själv ställer ut insamlat avfall på gatan i 

väntan på upphämtning, eller genom att en container ställs ut för insamling av avfallet 

(Exploateringskontoret & Trafikkontoret, 2010).  

Alvarez et al. (2009) har studerat vilka styrmedel som kan användas för att förbättra arbetsmiljön 

vid renhållningsarbete och vilka aktörer som har möjlighet att påverka den. Enligt Alvarez et al. 

(2009) är fastighetsägare ansvariga för lokalen där avfall samlas in och transportvägen dit, men 

kommunen har möjlighet att påverka genom att sätta upp mål i sin avfallsplan och avfallsföreskrift. 

För uppsamlingssystemet2 däremot kan ansvaret, enligt Alvarez et al. (2009), ligga hos kommun, 

                                                             
2 Exempelvis säckar, kärl eller avfallskarusell. 
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entreprenör eller fastighetsägare, beroende på vem som äger uppsamlingskärlen och det är kommun 

i samråd med entreprenör som kan påverka det. Utöver målsättningar kan kommunen ställa krav vid 

upphandling av uppsamlingssystem och på så sätt påverka dess egenskaper (Alvarez, et al., 2009).  

4.3 OMBYGGNAD AV SOPRUM SOM ETT ALTERNATIV TILL NULÄGETS AVFALLSINSAMLING 
Att skapa en godkänd arbetsmiljö för avfallsinsamlingen genom att förändra insamlingsplatsen 

innebär kostnader för fastighetsägaren i form av ombyggnation och bortfall av hyresinkomst 
(Crafoord, 2013; Exploateringskontoret & Trafikkontoret, 2010). Detta då lokal för avfallsinsamling 

behöver flyttas närmare entréer och till markplan där lägenheter eller verksamheter är belägna i 

dagsläget (Exploateringskontoret & Trafikkontoret, 2010). En inspektion av 24 fastigheters avfalls-

insamling i Vasastan, av Craaford (2013), visar på ett stort behov av ombyggnation för att uppnå en 

godkänd arbetsmiljö, vilket skulle medföra stora kostnader för aktuella fastighetsägare. 

4.4 SOPSUG SOM ETT ALTERNATIV TILL NULÄGETS AVFALLSINSAMLING 
En stationär sopsug fungerar som så att avfallet slängs i ett inkast, som ser ut ungefär som en 

papperskorg med en lucka. Därifrån färdas avfallet till en containerterminal genom ett nedgrävt 

rörsystem. Den fysiska kontakten med avfallet tas bort och personalen slipper därmed de tunga lyft 

och drag som manuell avfallsinsamling innebär (Envac AB, 2015b). Rören mynnar ut i containern och 

avfallet sugs dit med hjälp av ett undertryck som byggs upp med hjälp av fläktar i terminalbyggnaden. 

En lastbil hämtar containrar med avfall från terminalen till skillnad från manuell hämtning då ett 

fordon hämtar avfall vid varje fastighet i en stadsdel (Envac AB, 2015b). Hur inkasten, containrarna 

och rörnätet ser ut finns att studera i Figur 4. Då sopsugen har ett kommunalt huvudmannaskap och 

anläggs i befintlig bebyggelse kan inkasten placeras på den kommunala gatumarken alternativt inne 

på fastigheters mark, och Exploateringskontoret och trafikkontoret (2010) rekommenderar i första 

hand att inkast placeras på kommunal mark och att de fastighetsägare som önskar ha inkast på egen 

mark i sådana fall bekostar det själva.  

 

Figur 4. Bilder av sopsugsanläggningar. Bild A visar hur inkasten ser ut för en sopsugsanläggning, bild B visar hur en terminal 
ser ut inuti och bild C visar en illustration av hur en stationär sopsugsanläggning ser ut från inkast till terminal (Bildkälla 
Envac Scandinavia AB, 2015). 

A   B 

C 
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Att skapa en godkänd arbetsmiljö genom att automatisera insamlingen med hjälp av en sopsugs-

installation kräver en stor investeringskostnad då nedgrävd infrastruktur behöver anläggas. 

Samtidigt visar en jämförelse som Exploateringskontoret och Trafikkontoret (2010) gjort att en 

manuell insamling har en mer än dubbelt så hög årskostnad som en stationär sopsug. Detta till följd 

av kraven på en god arbetsmiljö som innebär att åtgärder i fastigheten måste vidtas. 

Den stationära sopsug som undersöks i denna rapport är en som kallas Envac Quantum. Detta är ett 

nytt koncept som är utvecklat för att kunna användas i befintlig stadsmiljö. Genom att förkompaktera 
avfallet redan vid inkastet och använda en mindre rördiameter kan energianvändningen för 

sopsugen minska. Utöver att kostnaden för sopsugen minskar till följd av minskad energianvändning, 

minskar även kostnaden för investeringen då rörnätet byggs med plast istället för stål som tidigare. 

Dessutom gör förkompakteringen att mer avfall kan lagras vid inkasten vilket är användbart då 

systemet installeras i ett tätbebyggt område. (Envac AB, 2015a) 

4.4.1 Kommunalt huvudmannaskap 

Kommunalt huvudmannaskap för sopsug, där ansvaret för planering, installation och drift ligger hos 

kommunen, efterfrågas av bland annat byggherrar och samfälligheter (Avfall Sverige, 2013a). I 

Stockholm har Exploateringskontoret och Trafikkontoret (2010) lämnat ett tjänstemannautlåtande 

där kommunalt huvudmannaskap rekommenderas och Avfall Sverige (2013a) menar att det finns 

fördelar för allmänheten med en långsiktig ägare, som en kommun. Det finns ett flertal exempel på 

sopsugsanläggningar med kommunalt huvudmannaskap, till exempel i Järfälla, Sundbyberg och 

Halmstad i Sverige och Bergen i Norge. Det är vanligare att sopsugar införs vid nyexploatering av 
kommunal mark än i befintligt bebyggda miljöer, och Avfall Sverige (2013a) rekommenderar att det 

bör utredas om en kommunalt ägd sopsug lämpar sig i ett specifikt befintligt område, och att den bör 

jämföras utförligt med andra insamlingslösningar som kan förbättra den problematiska arbetsmiljön. 

Att installera en sopsug vid en nyexploatering eller i befintlig miljö skiljer sig i det avseendet att 

kommunen vid nyexploatering kan anvisa vilken sorts avfallshantering som ska användas medan de 

i befintlig miljö inte har möjlighet att tvinga fastighetsägare till att ansluta sig (Avfall Sverige, 2013a).  
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5 TIDIGARE LIVSCYKELBASERADE JÄMFÖRELSER AV MANUELL 

INSAMLING OCH SOPSUG 

Det finns ett flertal studier gjorda kring miljöpåverkan från avfallsinsamling och här presenteras 

resultatet från tre av dessa. De tre olika studierna har gemensamt att de jämför manuell avfalls-

insamling med en stationär sopsugsanläggning. Studiernas olika förutsättningar, systemgränser och 

resultat redovisas i en tabell nedan.  

5.1 JÄMFÖRELSE VID BEFINTLIG BEBYGGELSE I HELSINGFORS 
Punkkinen et al. (2012) har gjort en jämförelse av en sopsug och manuell avfallsinsamling, i befintlig 

bebyggelse i Helsingfors. Genom att använda livscykelinventering har Punkkinen et al. (2012) tagit 

fram mängder utsläpp av växthusgaser, svaveldioxid och kväveoxider och resultatet visar att 

utsläppen skulle öka om det nuvarande manuella systemet byttes ut mot en sopsug. De faser i 

livscykeln som inkluderats i systemet är för det manuella systemet tillverkning av kärl, insamling och 

transport till behandling och produktion av diesel till sopbilar (Punkkinen, et al., 2012). För sopsugen 

är de inkluderade faserna tillverkning av rör och inkast, byggnad av terminal med ingående 

komponenter, grävarbete, elanvändning i drift och transport av avfall från terminal till behandling 

(Punkkinen, et al., 2012). Den funktionella enhet som används av Punkkinen et al. (2012) är ett ton 

hushållsavfall och resultatet av inventeringen visar att en sopsug bidrar till 3 gånger högre utsläpp 

av växthusgaser och 16 gånger av svaveldioxid. Sopsugens utsläpp av kväveoxider däremot, är 

ungefär lika stora som för den manuella insamlingens. För en manuell avfallsinsamling har 89 % av 

koldioxidekvivalenterna sitt ursprung i transporter, enligt Punkkinen et al. (2012), medan de för en 

sopsug har sitt ursprung till 45 % i tillverkning och installation, och till 55 % i driftens elanvändning. 

Den energianvändning som används för sopsugen i beräkningarna är 95 kWh per ton avfall, men 

känslighetsanalyser görs även för 70 och 120 kWh per ton avfall (Punkkinen, et al., 2012). 
Känslighetsanalys utför även för utsläppsvärden för elanvändningen som i grundfallet är satt till 292 

g CO2-eq per kWh, men varieras till 212 och 900 g CO2-eq per kWh (Punkkinen, et al., 2012). Dock, 

visar resultatet av känslighetsanalysen att även då helt koldioxidneutral el används, leder en sopsug 

till högre utsläpp av växthusgaser än det konventionella systemet, vilket enligt Punkkinen et al. 

(2012) är på grund av de komponenter som behöver tillverkas. Punkkinen et al. (2012) drar 

slutsatsen att det därför är viktigt att undersöka den faktiska energianvändningen i systemet och 

även att ta reda på den platsspecifika el-mixen och dess utsläppsvärden. 

5.2 JÄMFÖRELSE GENOMFÖRD I VALDESPARTERA 
En fallstudie i Valdespartera (Spanien) av Usón et al. (2013) undersöker skillnaderna i koldioxid-

utsläpp för manuell insamling med sopbil och för en sopsug. Till skillnad från den hypotetiska 

sopsugsanläggning som studeras av Punkkinen et al. (2012) är den här sopsugen i drift och de utsläpp 

som studeras är de från tillverkning och transport av komponenter, installation, drift och hantering 

efter livslängdens slut (Usón, et al., 2013). Området som undersöks omfattar ungefär 10 000 bostäder 

och sopsugsanläggningen är dimensionerad för att ta hand om 30 000 invånares avfall. Däremot bor 

det knappt hälften så många i området så anläggningens kapacitet utnyttjas inte fullt ut. Usón et al. 

(2013) jämför därför systemen både för full kapacitet (100 % utnyttjandegrad) och för nuvarande 

utnyttjande som är 13 %. Studiens resultat visar att en stationär sopsug har en något bättre 
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miljömässig prestanda (33,2 kg CO2-eq/ton avfall) då systemet används fullt ut jämfört med den 

manuella insamlingen (38,1 kg CO2-eq/ton avfall) (Usón, et al., 2013). När systemets kapacitet 

däremot inte utnyttjas fullt ut visar sopsugen på utsläpp som är tre gånger så stora som för det 

manuella systemet, enligt Usón et al. (2013). Detta eftersom att utsläppen redovisas per ton avfall 

som samlas in, vilket gör att sopsugens miljöpåverkan för tillverkning av komponenter slås ut på en 

mycket mindre mängd avfall än om full kapacitet utnyttjas.   

5.3 JÄMFÖRELSE AV LOKAL MILJÖPÅVERKAN I ATEN 
Nakou et al. (2014) jämför miljömässiga egenskaper hos ett underjordiskt sopsugssystem och ett 

manuellt system för avfallsinsamling med kärl och sopbilar. De studerar effekterna av ett hypotetiskt 

sopsugssystem som installeras i redan bebyggd miljö i Aten och uppger att det område som avses i 

studien har problem med avfallshanteringen till följd av platsbrist (Nakou, et al., 2014). Studien 

fokuserar på den lokala miljön i staden och beräknar därför endast utsläpp som sker lokalt från 

transporter (Nakou, et al., 2014) och jämförelsen visar då att en sopsugsanläggning är miljömässigt 

fördelaktig. De utsläpp som beräknas är svaveldioxid, kväveoxider, partiklar, kolmonoxid, flyktiga 

organiska föreningar (exkl. metan), koldioxid, metan och lustgas, och de värden som erhålls ur 

jämförelsen redovisas i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Resultat från tidigare studiers livscykelinventeringar. 

 Nakou et al. (2014) Punkkinen et al. 
(2012) 

Úson et al. (2013) 

Enhet Kg/ år Kg/ ton avfall Kg/ ton avfall 
 Manuell Sopsug Manuell Sopsug Manuell Sopsug 
Svaveldioxid 37 3,4 0,004 0,065 - - 
Koldioxid 59 000 5 500 - - - - 
Koldioxidekvivalenter - - 18 56 38 33 
Partiklar 6 0,5 - - - - 
Lustgas 0,5 0,1 - - - - 
Metan 0,7 0,1 - - - - 
Kväveoxider 360 32 0,16 0,12 - - 
Kolmonoxid 85 7,2 - - - - 
Flyktiga organiska 
föreningar (exkl. 
metan) 

29 2,5 - - - - 

 

Dessa tre jämförelser visar att den metod för avfallsinsamling som är miljömässigt bättre varierar 

beroende på plats, systemgräns och användning. De platser som är mål för jämförelserna finns i 

Grekland, Finland och Spanien vilka kan ha olika förutsättningar vad gäller exempelvis energislag 

som används vilket kan påverka utslaget av en livscykelanalys. Den finska och spanska jämförelserna 

har samma funktionella enhet men ger olika svar, vilket är rimligt då de är utförda för helt skilda 

platser med troligtvis skilda förutsättningar. Val av fordon och elproduktion kan troligtvis ha en 

inverkan på skillnaden i dessa resultat. Att den grekiska jämförelsen resulterar i så mycket större 

utsläpp för den manuella insamlingen än sopsugen visar på betydelsen av hur systemgränsen sätts. 

Vidare visar den spanska jämförelsen att användningen av systemet även det påverkar en 

livscykelanalys eftersom att de två olika metoderna för insamling påverkas olika av en förändrad 

användning. För att göra en rättvis jämförelse av två insamlingsmetoder, och undvika missvisande 

resultat, behöver därför den här sortens förutsättningar vara tydliga och genomtänkta.  
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6 KARTLÄGGNING AV AKTÖRER 

I detta kapitel redovisas resultatet från aktörskartläggningen av Stockholms avfallsinsamling. 

Resultaten redovisas separat för nulägets insamling och för den framtida, i två delkapitel. I de grafiska 

nätverk som redovisas används inte riktade pilar så som beskrivs i referensramen, utan de olika 

relationerna mellan aktörer representeras med hjälp av linjer. Detta för att förenkla figurerna och 

möjliggöra att samma linje används till flera olika sorters relationer. Riktningen på flödet finns däremot 

beskriven i texten. För att underlätta tolkningen av figurerna har vissa försetts med numrerade flöden, 

och de respektive numren anges då även i texten, inom parentes där flödet beskrivs. Först beskrivs dock 

de intervjuer som ligger till grund för kartläggningen, och efter att resultaten redovisats analyseras 

kartläggningen. 

6.1 INTERVJUER 
Resultaten för aktörskartläggningen bygger på intervjuer med olika aktörer och även till viss del de 

källor som används i övriga rapporten. De som intervjuats är en projektledare på Stockholm Vatten 

Avfall AB, en driftsansvarig på Liselott Lööf Miljö AB, VD:n på Lennart Ericsson Fastigheter AB och 

en chef för fastighetsförvaltare på Einar Mattsson Byggnads AB. Dessa intervjuer hänvisas till med 

hjälp av bokstäverna A-D i det följande kapitlet, så som beskrivs i Tabell 3.  

Projektledaren från Stockholm Vatten Avfall AB var den första att intervjuas då dessa är 

medverkande i projektet och det är de som har det kommunala ansvaret för att ta hand om stadens 

hushållsavfall. En projektledare har god kännedom om deras verksamhet, hur den fungerar i 

dagsläget och hur den kan komma att förändras över tid, vilket är information som är av intresse för 

den här rapporten. Eftersom att Stockholm Vatten Avfall AB upphandlar tjänster kring avfalls-

insamling av renhållningsentreprenörer upplevdes det givande att intervjua även en sådan aktör. 

Speciellt eftersom att det är arbetsmiljön för entreprenörens personal som är en av de stora 

drivkrafterna till att förändra avfallsinsamlingen. Genom att intervjua en entreprenör kunde 

information erhållas kring hur arbetsmiljön ser ut och planeras för. Fastighetsägare ska tillhanda-

hålla möjlighet för insamling av avfall för sina kunder och hur de gör det påverkar till viss del 

arbetsmiljön för renhållningspersonalen, men även hur tjänsten avfallsinsamling upplevs, och det 

var därför intressant att intervjua dem för att få veta hur de arbetar med dessa frågor.  

Tabell 3. Aktörer som intervjuats angående avfallsinsamlingen på Södermalm. De hänvisas vidare till med bokstäverna A-D. 

 Typ av aktör Verksamhet/företag Datum Tidsåtgång 

A Kommunal representant Stockholm Vatten Avfall AB 2015-03-24 2 h 

B Renhållningsentreprenör Liselott Lööf Miljö AB 2015-05-29 1 h 

C Fastighetsägare Lennart Ericsson AB 2015-05-04 1 h 

D Fastighetsägare Einar Mattson Byggnads AB 2015-04-07 1,5 h 

6.2 AKTÖRER OCH RELATIONER I NULÄGET 
Av de aktörer som påverkar avfallsinsamlingen spelar Stockholm Vatten Avfall AB en stor roll då det 

är de som har monopol på att samla in hushållens avfall och även de som tar fram avfallsplan och 

renhållningsföreskrifter där det fastställs hur kommunens avfall ska hanteras (A). Även enligt Einar 

Mattson Byggnads AB (D) är det kommunala bolaget Stockholm Vatten Avfall kravställare på 

fastighetsägaren när det gäller avfallsinsamlingen. Enligt Liselott Lööf Miljö AB (B) ställer SVAB krav 



30 
 

på hur avfallshanteringen ska skötas i sina avtal med upphandlade renhållningsentreprenörer. Om 

avfallshanteringen inte sker på ett miljömässigt korrekt sätt har Miljöförvaltningen som en 

myndighet mandat att stoppa avfallshämtning, stänga soprum och även ta ut vite (A).  

Fastighetsägare påverkar avfallsinsamlingen genom att det är de som ska tillhandahålla utrymme 

och system för insamling där hushåll kan lämna sitt avfall (A). Om det utrymme och system för 

insamling som fastighetsägare tillhandahåller upplevs som problematisk ur ett arbetsmiljö-

perspektiv kan en entreprenör påpeka för fastighetsägare att denna behöver vidta åtgärd (B). 
Renhållningspersonalen kan enligt Liselott Lööf Miljö AB (B) anmäla en problematisk arbetsmiljö till 

sitt skyddsombud eller arbetsgivare, och arbetsgivaren kontaktar då fastighetsägaren. Samtidigt som 

skyddsombudet anmäler en avvikelse till sin arbetsgivare, lämnas en anmälan även till arbetsmiljö-

verket som dokumenterar denna (B). Enligt Lennart Ericsson AB (C) förs en direktdialog mellan 

fastighetsägaren och den upphandlade entreprenören kring hur arbetsmiljön kan förbättras, och det 

är entreprenören som får avgöra vilken arbetsmiljö som är bäst för dem (C). Vidare menar Lennart 

Ericsson AB (C) att det är stor skillnad mellan olika entreprenörer och vad för sorts krav de ställer 

på arbetsmiljön och Einar Mattson Byggnads AB (D) menar att det även finns en skillnad beroende 

på vem hos entreprenören de talar med. Personalen ställer i vissa fall annorlunda krav än sina 

arbetsgivare på hur arbetsmiljön bör vara (D).  

En annan aktör som påverkar avfallsinsamlingen är de hushåll som ger upphov till, sorterar och 

lämnar sitt hushållsavfall till insamling. Fastighetsägare är ansvariga att informera hushåll om hur 

sortering och insamling ska gå till men att det finns en risk att hushållen blir felaktigt informerade 

eller inte får någon information alls, då fastighetsägare ibland saknar rätt kunskap (A). Hushållen 

skulle även kunna påverka avfallsinsamlingen genom att ställa krav på fastighetsägaren om vilken 

insamling som de önskar men de får sällan några specifika önskemål om hur insamlingen ska gå till 

utan det krav som de boende ställer är att de ska kunna göra sig av med sitt avfall på ett lätt sätt (D).  

Trafikkontoret kan påverka insamlingen av avfall på så sätt att de har ansvar för att stadens gator 

och trottoarer är framkomliga och kan underhållas korrekt, och vid planering av insamlingssystem 

behöver man därför förhålla sig till deras riktlinjer (A). Trafikkontoret är en fackförvaltning inom 

Stockholm stad, underordnad stadsledningskontoret, där även de olika stadsdelsförvaltningarna och 

exploateringskontoret finns organiserade (Stockholm stad, 2015b). Exploateringskontoret har 

möjlighet att påverka insamlingen av avfall med sina exploateringsavtal där de då kan ange vilket 

system för insamling som ska gälla i ett visst område (A). Då denna aktörskartläggning genomförs i 

befintligt bebyggelse blir detta dock inte relevant.  

Det är som tidigare nämnt Stockholm Vatten Avfall som är ansvariga för att det kommunala hushålls-

avfallet samlas in, och de upphandlar entreprenörer som utför tjänster åt dem inom ramen för lagen 

om offentlig upphandling (A). Även om entreprenörerna skriver avtal med och får betalt av 

Stockholm Vatten Avfall, är det hämtställena de ser som sina kunder (B). Den betalning som 

entreprenörerna får för att utföra tjänsten avfallsinsamling kommer ursprungligen från dessa 

hämtställen i form av avfallstaxan som Stockholm Vatten Avfall tar ut av fastighetsägarna som i sin 

tur tar betalt av hushållen genom hyra eller avgift (A). Stockholm Vatten Avfall kan ge incitament för 

en viss typ av insamling genom att bygga ut taxan så att den är lägre för vissa typer. Einar Mattson 

Byggnads AB ger som exempel på detta att de får en lägre avfallstaxa vid färre antal tömningar och 

om avfallsinsamlingen är automatiserad, vilket gynnar exempelvis markbehållare och sopsugs-

lösningar (D).  
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6.2.1 Kartläggning av aktörer och relationer i nuläget 

De första flöden som studeras är de som består av krav i form av lagar, förordningar och avtal. Det är 

den sortens krav där kravställaren har belägg för dem, och en rätt att ställa dessa krav.   

Som ses i Figur 5 nedan ställer Stockholm Vatten Avfall krav på fastighetsägare (1) och på 

entreprenörer (2). Fastighetsägare ska organisera insamlingsmöjlighet för sina kunder och 

entreprenören har ett avtalat ansvar att hämta avfallet som samlas in i fastigheterna. Fastighetsägare 

har även krav på sig från Trafikkontor (3) och Miljöförvaltning (4) som kan ställa krav angående 
utformningen av avfallsinsamlingen. Utöver dessa kan även Arbetsmiljöverket ställa krav på 

avfallsutformningen och dess inverkan på arbetsmiljön för renhållningspersonalen och detta krav 

riktar sig till både fastighetsägare (5) och entreprenören (6). Vidare kan Trafikkontoret även ställa 

krav på Stockholm Vatten Avfall i deras planering av avfallsinsamling och hur den påverkar trafiken 

i staden (7).  

Av dessa flöden är det dock Stockholm Vatten Avfalls krav på fastighetsägare och entreprenörer som 

är de mest påtagliga och omtalade under intervjuerna och de är därför markerade med en tydligare 

linje.  

 

Figur 5. Aktörsnätverk som visar vilka aktörer som ställer krav på andra aktörer.  representerar att det är berättigade krav 
som ställs i form av lagar, förordningar och avtal. 

Utöver att ställa berättigade krav på andra aktörer kan de även uttrycka önskemål och klagomål 

gentemot varandra och det är dessa relationer som redovisas i Figur 6 nedan. Den aktör som 

uttrycker klagomål eller önskemål till flest aktörer är renhållningspersonalen vilket ofta rör deras 

problematiska arbetsmiljö. De vänder sig till fastighetsägare (1), skyddsombud (2) och sin 

arbetsgivare (3) med sina åsikter. Skyddsombuden i sin tur kan även de vända sig till arbetsgivaren 

(4) för att anmäla önskemål om åtgärd och även till arbetsmiljöverket (5). Entreprenören tar då 

kontakt med fastighetsägaren för att uttrycka personalens åsikter kring arbetsmiljön (6). 
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Fastighetsägaren påverkas även av hushållens åsikter, men denna relation är dubbelriktad då även 

fastighetsägaren kan ha synpunkter på hur hushållen sköter sin avfallsinsamling. Båda aktörer kan 

därför ha klagomål eller önskemål riktade till varandra (7). Hushållen kan även rikta sina synpunkter 

till Stockholm Vatten Avfall (8), då det är de som tillhandahåller avfallsinsamlingen och upphandlar 

entreprenörer. De klagomål på entreprenad som anmäls till Stockholm Vatten Avfall från hushåll 

vidarebefordras i form av ett krav på uppfyllande av tjänsten som är beställd, och behandlas därför i 

nätverket ovan. 

Av dessa identifierade flöden kan några ses som mer påtagliga då det kommer till att påverka en 

förändrad avfallsinsamling och det är de önskemål och klagomål som ställs av entreprenören, dess 

personal och skyddsombud till fastighetsägare och Stockholm Vatten Avfall. Dessa flöden är de som 

driver arbetet med en förändrad avfallsinsamling och har markerats med tydligare linjer för att 

representera detta. 

 

Figur 6. Aktörsnätverk som visar de klagomål och önskemål som aktörer riktar till andra aktörer. ”!” representerar att flödet 
mellan aktörerna är en synpunkt. 

En kartläggning av ekonomiska flöden ger upphov till nätverket i Figur 7 nedan. Hushåll betalar en 

hyra eller avgift till sin fastighetsägare (1) som i sin tur betalar en avfallstaxa till Stockholm Vatten 

Avfall (2). Stockholm Vatten Avfall upphandlar entreprenad för avfallsinsamlingen och betalar dem 

för detta (3). Entreprenören i sin tur betalar sin renhållningspersonal (4) och skyddsombud (5) för 

det arbete som de utför.   
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Figur 7. Aktörsnätverk som visar hur pengar flödar mellan aktörerna. ”$” representerar pengar. 

De utbyten av produkter och tjänster som kartläggs presenteras i Figur 8 nedan och den visar hur 

hushållen erhåller tjänster från tre olika aktörer. Stockholm Vatten Avfall förser hushåll med tjänsten 

att organisera för att deras avfall ska bli insamlat (1), entreprenörer förser dem med tjänsten att 

hämta avfallet (2) medan fastighetsägaren förser dem med insamlingsmöjlighet (3). Renhållnings-

personalen utför en tjänst åt entreprenören i form av arbete (4) och skyddsombud förser personalen 

med tjänsten att ha ett ombud (5). Entreprenörer utför en tjänst åt både Stockholm Vatten Avfall (6) 

och fastighetsägare (7) då de hämtar hushållens avfall i fastigheter.  

Det är tjänsten avfallsinsamling som hushållen förses med av Stockholm Vatten Avfall, fastighets-

ägare och entreprenörer som ses som den primära i detta nätverk och de markeras därför med 

tydligare linjer. Anledningen till att de ses som primära är att fokus i den här rapporten är just 

avfallsinsamlingen. 
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Figur 8.  Aktörsnätverk som visar hur produkter och tjänster utbyts mellan aktörerna.   representerar ett sådant 
utbyte. 

I Figur 9 nedan redovisas de informationsflöden som identifierats för aktörskartläggningen. Flera av 

dessa flöden följer samma mönster som de för kravställande eftersom att det informeras om vilka 

krav som ställs eller kommer att ställas i framtiden. Stockholm Vatten Avfall får, eller kan hämta, 

information om rekommenderade arbetsmiljökrav från arbetsmiljöverket (1). De informerar sedan 

fastighetsägare (2) och entreprenören (3) om vad som gäller eller kommer att gälla kring avfalls-

insamlingen. På samma sätt bör trafikkontoret informera både Stockholm Vatten Avfall (4) och 

fastighetsägare om hur de ser på avfallsinsamlingen och hur den påverkar deras ansvarsområden så 

att de lättare kan förstå de krav som ställs och planera utifrån dessa (5). Miljöförvaltningens krav på 

fastighetsägare kan även dessa följas av information kring bland annat de hygieniska faktorerna i 

avfallsinsamlingen (6). Fastighetsägaren i sin tur informerar sina hushåll om hur sortering och 

insamling ska skötas (7), och denna information har visat sig vara en nyckelfaktor för en lyckad 

avfallsinsamling. När det gäller arbetsmiljö informerar arbetsmiljöverket entreprenörer om vilka 

riktlinjer som finns (8) och liknande information ges även till fastighetsägare, från både arbetsmiljö-

verket (9) och entreprenören (10).   

Eftersom att det är arbetsmiljön som gör avfallsinsamlingen problematisk och har lett till att en 

förändring behöver genomföras, kan de informationsflöden som är relaterade till denna ses som 

extra intressanta. Informationen från arbetsmiljöverket till Stockholm Vatten Avfall som sedan 

överförs till entreprenörer och fastighetsägare är de som tros påverka insamlingen i störst 

utsträckning och har därför markerats tydligare än de andra. Ett annat informationsflöde som tros 

påverka avfallsinsamlingen i stor utsträckning är den som hushåll får av sin fastighetsägare. Utan rätt 

information i detta led riskerar man att få en bristfällig avfallsinsamling som inte håller de krav som 

ställs på till exempel sorteringskvalitet.  
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Figur 9. Aktörsnätverk som visar på flöde av information mellan aktörer. ”i” representerar information. 

För att möjliggöra en överblick av aktörskartläggningen redovisas här alla ovanstående aktörs-

nätverk i ett gemensamt nätverk för hela avfallsinsamlingen i Stockholm, och det kan studeras i Figur 

10 nedan. För att förenkla nätverket har flödena i denna figur inte numrerats. Eftersom att det bygger 

på de tidigare nätverken, finns alla flöden numrerade i de tidigare figurerna. 
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Figur 10. Aktörsnätverk som visar på flöden och utbyten av krav ( ), klago- och önskemål (!), pengar ($), produkter och 
tjänster ( ) och information (i). 

6.3 VIKTIGA AKTÖRER I NULÄGET 
Så som Donaldson et al. (2006) och Ishii (2001) beskriver kan viktiga aktörer identifieras i ett nätverk 

genom att följa flödet av pengar. Vid en analys av aktörsnätverket för nulägets manuella avfalls-

insamling framstår hushåll som en viktig aktör. Dels för att det är de som är källan till det avfall som 

studeras och därmed har en stor möjlighet att påverka insamlingen genom hur de sorterar och 

lämnar ifrån sig sitt avfall, men även för att det är hos dem som pengaflödet har sitt ursprung. I den 

hyra eller avgift som hushåll betalar till fastighetsägare ingår kostnaden för avfallstaxa som 

fastighetsägare betalar till Stockholm Vatten Avfall och det är därför hushållen som betalar för 

tjänsten att deras avfall samlas in. Eftersom att pengarna går via fastighetsägare och SVAB kan även 

de ses som viktiga aktörer enligt Donaldson et al. (2006) och Ishii (2001):s metod för identifiering. 

Även om det är hushåll, och inte Stockholm Vatten Avfall eller fastighetsägare, som är slutanvändare 

av tjänsten avfallsinsamling kan alla tre ses som viktiga aktörer i nätverket. Stockholm Vatten Avfall 

är en viktig aktör eftersom att det är de som bestämmer vilken insamlingsmetod som ska användas i 

kommunen och har därför möjlighet att påverka implikationer av insamling i stor utsträckning. 

Fastighetsägare är en viktig aktör att ta hänsyn till då de är mellanhand mellan hushåll och Stockholm 

Vatten Avfall och ansvariga för att skapa insamlingsmöjligheter åt hushållen, vilket är väsentligt för 

att uppnå en god avfallsinsamling i Stockholm.  

Den fjärde viktiga aktör som identifieras i nätverket är den entreprenör som upphandlas av SVAB att 

ta hand om avfallsinsamlingen, men även deras anställda i form av renhållningspersonal och 

skyddsombud. Det flöde av pengar som har sitt ursprung i hushållen har sitt slut hos dessa aktörer 

och det är de som utför tjänster som uppfyller det ursprungliga behovet hos hushåll att bli av med 

sitt avfall. De är en viktiga aktörer eftersom att det är denna personal som arbetar i den 
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problematiska arbetsmiljö som är anledningen till att avfallsinsamlingen behöver ses över, och 

skyddsombuden har, tillsammans med arbetsgivaren, ansvar att tillgodose en god arbetsmiljö.  

Alla de viktiga aktörerna och deras inbördes relationer och utbyten kan studeras i Figur 11 här 

nedanför. Likadant som för det sammanslagna nätverket är flödena inte numrerade, men de finns 

numrerade i tidigare figurer.  

 

Figur 11. Aktörsnätverk med de viktiga aktörerna för nulägets avfallsinsamling. I nätverket visas flöden och utbyten av krav 

( ), klago- och önskemål (!), pengar ($), produkter och tjänster ( ) och information (i). 

6.3.1 Värdeerbjudande för nulägets viktiga aktörer 

Aktörers nodjämnvikter i nätverket studeras för att ta reda på hur värdeskapandet sker, i enlighet 

med Ishii (2001), och det visar sig då att hushåll i huvudsak byter pengar mot tjänsten avfalls-

insamling. Fastighetsägare använder hyran eller avgiften från hushåll för att kunna uppfylla de krav 

som ställs på dem från bland andra Stockholm Vatten Avfall och deras värdeskapande sker dels då 

de kan skapa en marginal mellan inkomster från hushåll och avfallstaxa till Stockholm Vatten Avfall, 

men även om de kan förse de boende med en god service-nivå till följd av en bra avfallsinsamling. En 

sådan service-nivå skulle kunna vara en låg kostnad för hushållen till följd av att avfallsinsamlingen 

som erbjuds i fastigheten är kostnadseffektivt planerad. Det skulle även kunna vara att hushållen 

erbjuds en avfallsinsamling utöver de lägsta kraven som ställs på fastighetsägaren, eller att den 

insamling som finns exempelvis är ovanligt välskött även om den bara erbjuder den nödvändigaste 

insamlingen.  

Stockholm Vatten Avfall är skyldiga att planera för en insamling av hushållens avfall och tar in pengar 

i form av avfallstaxa för att kunna köpa in tjänster som krävs för insamlingen. De är i en situation som 

på vissa sätt liknar den för fastighetsägare, i och med att de utgör en tjänst för någon till följd av att 
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det krävs av dem. Det finns dock en skillnad, och det är att en privat fastighetsägare kan ha som syfte 

att skapa en så stor vinstmarginal som möjligt, vilket däremot inte går i linje med kommunens 

självkostnadsprincip som gör att Stockholm Vatten Avfall inte kan skapa en vinstmarginal för 

avfallshanteringen. Det kommunala bolagets värdeskapande ligger nog snarare i möjligheten att 

kunna erbjuda en miljömässigt framstående kommun att bo i och uppfyllandet av miljömål inom 

avfallsområdet. Om de kan erbjuda det till en rimlig kostnad skapas ytterligare värde, men alltså inte 

genom att de skapar en vinstmarginal, utan genom att de kan erbjuda sina invånare mer för den taxa 

som betalas.   

Förutom de privata bolagen som äger fastigheter finns även de som är kommunalt ägda fastighets-

bolag och bostadsrättsföreningar. Värdeskapandet i de senare kan skilja sig något från de privata 

bolagen. Exempelvis har de kommunalt ägda fastighetsbolagen ett ansvar för samhället som helhet, 

medan de privata bolagen troligtvis fokuserar mer på sina kunder och deras behov. De kommunala 

bolagen kan alltså uppleva ett värdeskapande då även individer som inte är deras hyresgäster 

påverkas av deras verksamhet. Så skulle kunna vara fallet vid val av insamling och hur den påverkar 

renhållningspersonalens arbetsmiljö eller den kringliggande miljön. De kommunala bolagen drivs 

även med ett stort fokus på långsiktighet vilket de privata inte nödvändigtvis gör. Även 

bostadsrättsföreningar bör ha ett långsiktigt perspektiv på sina fastigheter då ägarna själva bor i 

fastigheten. De mer långsiktiga fastighetsägarna kan troligtvis acceptera mindre ekonomiska värden 

per år eftersom att de på längre sikt uppnår större vinster, medan mer kortsiktiga ägare vill få ut så 

mycket ekonomiska vinster som möjligt på kort tid. De är nog då dessutom inte intresserade av andra 

värden än just ekonomiska, medan de långsiktiga ägarna kan se framtida värden i de som i dagsläget 

inte inbringar några direkta vinster. 

De entreprenörer som SVAB upphandlar får pengar för att utföra tjänsten avfallsinsamling och 

dessutom får de krav på arbetsmiljön som de för vidare till exempelvis fastighetsägare. Deras 

värdeskapande ligger dock i utbytet av pengar mot tjänsten avfallsinsamling, på samma sätt som det 

gör för hushållen.  Entreprenörens anställda renhållningspersonal och skyddsombud ser troligtvis 

ett värde i sin arbetsmiljö och möjligheten att gå till ett arbete som de inte tar skada av. De har ett 

grundläggande värdeskapande i att de utför ett avlönat arbete, men arbetsmiljön har möjlighet att 

påverka detta värdeskapande både negativt och positivt.  

6.3.2 Balans för nulägets viktiga aktörer 

Hushålls värdeskapande ligger i att de får sitt avfall insamlat i utbyte mot en hyra eller avgift som 

betalas till fastighetsägaren. Så länge som denna insamling sker enligt överenskommet, får kunden i 

form av hushåll, det de önskar från aktörsnätverket för avfallsinsamling. Enligt Maeno et al. (2011) 

finns då, åtminstone ur hushålls perspektiv, en balans i nätverket. Fastighetsägare som erbjuder 

hushåll möjlighet till avfallsinsamling till följd av tvingande krav som ställs på dem kan inte sägas ha 

samma sorts balans som hushållen. Detta eftersom att hushållen har ett behov av tjänsten 

avfallsinsamling som de betalar för, medan fastighetsägare är tvungna att organisera en insamlings-

plats. Värdet som erhålls genom att göra det varierar beroende på vilken sorts fastighetsägare som 

finns. Ett privat bolag ser kanske bara en möjlighet till en ekonomisk marginal vilket inte 

nödvändigtvis ger någon balans, medan ett kommunalt bolag eller en bostadsrättsförening kan se ett 

värde i att förse sina kunder med insamlingsmöjligheter och därmed få en bättre balans i nätverket.  

Det är tydligare hur hushåll upplever ett värde då deras behov uppfylls av en tjänst som de betalar 

för än fastighetsägare som inte med någon säkerhet får ut någon vinst av sitt medverkande i 

nätverket. Deras deltagande i nätverket kan heller inte beskrivas som frivilligt eftersom att det 
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bygger på det tvingande kravet att organisera insamlingsmöjlighet, och incitament för att göra ett så 

bra deltagande som möjligt i nätverket kan därför ses som små. Om fastighetsägare exempelvis inte 

varit tvungna att förse hushåll med insamlingsmöjligheter skulle de som ändå gjorde det kunna ta 

betalt för det som en service för kunderna. I nuläget när kravet på insamling finns, kan det vara så att 

hushåll tar servicen för givet vilket inte ger fastighetsägaren det värde som den förväntar sig i utbyte 

av att förse en kund med en tjänst. Den balans som finns ur hushålls perspektiv i nätverket kan därför 

inte sägas finnas där ur fastighetsägares perspektiv.  

Eftersom att Stockholm Vatten Avfalls verksamhet skiljer sig från fastighetsägarna kan det sägas att 

det finns en balans i nätverket ur deras perspektiv. Detta då de har krav på sig att planera för 

hushållsavfallet i kommunen vilket de gör genom att bland annat ställa krav på andra aktörer 

(exempelvis fastighetsägare) och upphandla entreprenörer som levererar tjänster för avfalls-

insamlingen. Stockholm Vatten Avfall finansierar upphandlingar med hjälp av den avfallstaxa som 

fastighetsägare betalar och det finns därför en balans hos Stockholm Vatten Avfall både då det gäller 

kravrelationer och ekonomiska relationer.  

Entreprenörer kan även de sägas ha en balans i sin del av nätverket, då de får ersättning att utföra 

något som de gör och även har krav på sig som de antingen uppfyller själva eller för över på en annan 

aktör att bidra till. Renhållningspersonalen som får arbeta för att dessa krav uppfylls har i många fall 

inte en balans i sitt medverkande i nätverket eftersom att de i många fall har en bristfällig arbetsmiljö. 

De utför arbetet och får betalt för det, vilket tyder på en balans, men om de gör det under förhållanden 

som är skadliga för dem rubbas den balansen. Inte heller skyddsombuden kan sägas ha en balans i 

nätverket om inte arbetsmiljökraven är uppfyllda, då det är deras uppgift inom organisationen. 

6.4 HOT OCH MÖJLIGHETER I NULÄGET 
I nätverket av aktörer för avfallsinsamling kan ett primärt hot identifieras. Det berör arbetsmiljön 

för entreprenörens personal som hämtar avfall och vad som skulle hända om de skärpte sina krav på 

vilken arbetsmiljö som anses vara godkänd. Som Exploateringskontoret och Trafikkontoret (2010) 

bedömer riskerar 5 000 fastigheter i Stockholms innerstad att beläggas med skyddsstopp på grund 

av sin bristande arbetsmiljö. Detta skulle få allvarliga följder då avfallsinsamlingen för dessa 5 000 

fastigheter måste lösas på ett alternativt sätt. Så som Tischner och Vezzoli (u.d.) beskriver kan 

identifiering av hot i nätverket användas för att utveckla det. I det här fallet kan hotet om framtida 

skyddsstopp minska genom att en mer öppen dialog förs mellan fastighetsägare och entreprenör, så 

som Lennart Ericsson AB (C) beskriver att de gör med sina entreprenörer. Här uppstår dock ett annat 

problem, nämligen det att krav på arbetsmiljö varierar beroende på vem dialogen förs med hos 

entreprenören (D). Kraven på arbetsmiljön behöver systematiseras så att alla berörda aktörer vet 

vad som gäller och kan agera därefter. Oavsett om det är personalens egna gränser som ska gälla eller 

de från exempelvis arbetsmiljöverket, behöver det vara samma gränser som anges oavsett vem som 

tillfrågas.  

Ett annat hot som finns i nätverket är något som rör hushålls förmåga att göra rätt. Då inte alla 

personer besitter den sortens kunskap eller intresse som gör att avfallsinsamlingen sköts på ett 

korrekt sätt behöver de information och system som gör det lätt att göra rätt. Denna information 

kommer i dagsläget från fastighetsägaren men som Stockholm Vatten Avfall AB (A) beskriver finns 

det en risk att denna är bristfällig eller till och med felaktig. Då Stockholm Vatten Avfall är en stor 

organisation med ett samlat ansvar för kommunens hushållsavfall skulle de kunna bidra till denna 

informationsspridning. Eftersom att det finns en risk för bristande kunskap hos fastighetsägarna 
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skulle en bättre informationsspridning till fastighetsägarna förbättra kunskapen hos dem och sedan 

i sin tur hos hushållen. Om det är så att information redan överförs till fastighetsägare men att den 

stannar där på grund av bristande intresse från deras sida, kan det vara en idé att se över 

motivationen som fastighetsägaren har till att sprida informationen. Om en sådan motivation upplevs 

för svår att uppbringa hos de många fastighetsägare som finns i Stockholm, kan även Stockholm 

Vatten Avfall ta över ansvaret för att informera hushållen för att säkerställa att informationen är 

korrekt och når ända fram. Det behöver dock utredas i sådana fall vilka lagliga aspekter som kan 

påverka möjligheterna för en sådan ändring. Kostnaden för informationsspridningen skulle vid ett 

förflyttat ansvar hamna på Stockholm Vatten Avfall och om möjligt kan den debiteras tillsammans 

med kostnaden för avfallsinsamlingen. Även detta är något som behöver utredas huruvida det är 

möjligt från ett juridiskt perspektiv. 

6.5 AKTÖRER OCH RELATIONER FÖR FRAMTIDENS AVFALLSINSAMLING 
Hur den framtida avfallsinsamlingen i Stockholms innerstad kommer att se ut varierar beroende på 

vem som tillfrågas. Liselott Lööf Miljö AB (B) tror att det kommer att bli vanligare med olika sorters 

markbehållare för avfallsinsamling framöver eftersom att dessa möjliggör en automatiserad 

hämtning av insamlat avfall. En stor fördel med de större markbehållarna är att de ger ekonomiska 

besparingar då tömning kan ske mer sällan (B). För att skapa en god arbetsmiljö där markbehållare, 

på grund av platsbrist, inte är möjligt tror Liselott Lööf Miljö AB (B) att insamlingen sker i kärl och 

att den behöver tilldelas lokaler i markplan med korta avstånd till gatan så att transportvägen för 

kärlen blir så kort och enkel som möjligt. Det är detta senare alternativ som omfattas av den här 

rapporten, att platser för avfallsinsamling skulle tilldelas nya utrymmen eller att befintliga utrymmen 

görs om. Vid ett sådant arbete skulle fastighetsägare själva få stå för ombyggnation av utrymmen, 

vilket enligt både Exploateringskontoret och Trafikkontoret (2010) och Crafoord (2013) är en 

kostsam process.  

Det andra alternativ som studeras är att anlägga en stationär sopsugsanläggning som skulle 

automatisera hanteringen av avfall och därmed avlägsna den problematiska arbetsmiljö som finns i 

dagsläget. Som beskrivs i inledningen bör en sådan anläggning ha ett kommunalt huvudmannaskap 

(Avfall Sverige, 2013a; Exploateringskontoret & Trafikkontoret, 2010). Enligt Stockholm Vatten 

Avfall AB (A) finns det däremot inte någon färdig plan för hur ett kommunalt huvudmannaskap av 

en sopsug skulle se ut, och organiseras, inom Stockholm stad men menar att en av de viktigaste 

aktörerna att engagera i en förändring av avfallsinsamlingen är fastighetsägare. En annan grupp av 

aktörer som är väsentlig för att få igenom an förändring av avfallsinsamlingen är enligt Stockholm 
Vatten Avfall AB (A) de politiker som har makt att rösta igenom nya direktiv som då ska följas eller 

rösta ner ett förslag som en kommunalt ägd sopsugsanläggning, vilket då sätter stopp för det.  

Enligt Lennart Ericsson AB (C) anser de sig inte ha några större problem med att upprätthålla en god 

arbetsmiljö i sina fastigheter eftersom att deras insamling är placerad i markplan, och att mindre 

åtgärder kan vara tillräckliga. Därför kommer de inte att göra några stora ändringar på egen hand, 

om inte förutsättningarna förändras eller annorlunda krav ställs (C). Lennart Ericsson AB (C) medger 

att det finns fördelar med att använda en sopsug i staden, men tycker i sådana fall att den mobila 

varianten är mer rimlig att implementera i dagsläget då den verkar fungera bra och inte kräver 

samma ekonomiska investeringar. Om en stationär sopsug ändå blir verklighet i innerstaden anser 

Lennart Ericsson AB (C) att ett kommunalt huvudmannaskap är att föredra och föreslår en lösning 
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för ekonomin där fastighetsägare kan tillåtas investera i sopsugen, i utbyte mot en lägre taxa under 

ett antal år.  

Einar Mattson Byggnads AB har inga synpunkter på hur kommunen planerar för avfallet, så länge det 

gynnar deras kunder positivt (D). De uttrycker dock en viss oro för att en stationär sopsug ska leda 

till högre kostnader för fastighetsägare till följd av en ökad felsortering från hushållen som kan 

orsaka problem i driften (D). Att fastighetsägare själva skulle bekosta rördragning in på den egna 

fastigheten så som föreslås av Exploateringskontoret och Trafikkontoret (2010) ses inte som rätt 
lösning och istället föreslås att fastighetsägare ska kunna hyra ut sin mark till kommunen för 

rördragning (D). Einar Mattson Byggnads AB (D) menar att det inte är inom deras ansvar som 

fastighetsägare att bekosta fördelar som gynnar allmänheten, utöver hushållen som deras direkta 

kunder. Den bästa lösningen är då att placera inkast i gatumark vid varje port (D).  

En aktör som kan komma att spela en större roll för avfallsinsamlingen då en stationär sopsug 

används är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) då de kan utnyttja insamlingssystemet även 

för sina fraktioner och då bidra till investering och drift av anläggningen (A). Detta är möjligt då en 

optisk sortering används för avfallspåsarna och flera fraktioner därför kan slängas i samma inkast. 

Även stadsdelsförvaltningen inom Stockholm stad kan komma att bli en aktör i nätverket för 

hushållsavfall då det avfall som de ansvarar för i parker och offentlig miljö kan komma att samlas in 

med samma sopsugssystem som hushållsavfallet, vilket inte görs i dagsläget (A).  

6.5.1 Kartläggning av aktörer och relationer för framtidens avfallsinsamling 
Om den framtida avfallsinsamlingen löses genom att bygga om lokalerna så att de är godkända enligt 

kraven på arbetsmiljö kommer nätverket att se i princip likadant ut som det gör i dagsläget. 

Skillnaden är att fastighetsägare troligtvis behöver anlita en entreprenör som kan organisera och 

utföra en om- eller tillbyggnad av fastigheten och göra plats för den nya insamlingen. Detta är dock 

ingen aktör som kommer att påverka nätverket nämnvärt, och framförallt inte på lång sikt. De 

entreprenörer som anlitas för att transportera avfall däremot, de kommer att behålla sin möjlighet 

att påverka även om de förhoppningsvis har mindre att anmärka på angående arbetsmiljön än 

tidigare. Vidare diskuteras därför endast det framtida aktörsnätverket utifrån antagandet att en 

stationär sopsugsanläggning används för avfallsinsamlingen.  

De politiker som kan påverka avfallsinsamlingen sitter i kommunfullmäktige och de styr vad för sorts 

verksamhet som ska drivas av de kommunala bolagen och har därför stort inflytande över hur 

Stockholm Vatten Avfalls verksamhet ser ut (1). Kommunfullmäktige är en politiskt sammansatt 

grupp och påverkas därför av åsikterna hos allmänheten i Stockholm stad (2). De som ingår i 

allmänheten kan påverka kommunfullmäktige till att driva de frågor som efterfrågas, men den tjänst 

som de erhåller i form av avfallshantering får de från Stockholm Vatten Avfall (3).  

Kommunfullmäktige och de beslut som fattas där påverkas även av andra aktörer, så som 

branschorganisationer som driver frågor inom olika områden (4). Fastighetsägarföreningar skulle 

kunna vara en sådan aktör som representerar fastighetsägarnas åsikter i frågor som berör 

avfallsinsamling i deras fastigheter och hur det påverkar deras verksamheter. De boende i fastigheter 

kan även de representeras av exempelvis hyresgästföreningen som då framför deras åsikter i 

ärenden som rör insamling av hushållsavfall. En tredje sådan aktör är Avfall Sverige som framför sina 

medlemmars åsikter till de beslutsfattande politikerna. Dessa olika branschorganisationer påverkas 

av sina medlemmar som betalar för medlemskap (5)(6) i utbyte mot att få sina åsikter framförda 

(7)(8).  
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En aktör som tillkommer i nätverket är den som kan erbjuda det nya systemet för insamling av avfall, 

det vill säga leverantören av en stationär sopsug. I den här kartläggningen antas den leverantören 

vara Envac. De kan lägga bud i den offentliga upphandling som skulle omfatta inköpet av en sådan 

anläggning och erbjuder därför sin produkt och tjänster till Stockholm stad (9), troligtvis via det 

kommunala bolaget Stockholm Vatten Avfall. I utbyte får de ekonomiska medel som täcker 

investering, drift och service (10). 

Både förpacknings- och tidningsindustrin och stadsdelsförvaltningens roller i aktörsnätverket är 
osäkra hur de skulle kunna se ut eftersom att det inte finns några planer för dem i dagsläget. Rimligt 

är dock att de skulle kunna komma överens med Stockholm Vatten Avfall om att låta ”sina” avfalls-

fraktioner samlas in i den nya kommunala sopsugen och då betala för den tjänsten (11)(12) (13)(14). 

I och med ett sådant utbyte skulle de även ha synpunkter på hur den insamlingen går till, vilket visas 

i nätverket i form av ett flöde av klago- eller önskemål (15)(16). Förpacknings- och tidningsindustrin 

får sina inkomster från de som köper förpackade varor eller tidningar, exempelvis hushåll (17).  

Eftersom att hämtning av hushållsavfall inte kommer att behövas vid enskilda fastigheter då en 

sopsug används försvinner denna marknad för entreprenörerna som hämtar i dagsläget. Det finns 

dock möjlighet för dem att ha en plats i nätverket om de skulle erbjuda sig att hämta avfallet från 

terminalen för sopsugsanläggningen. Avfallet ska ju hämtas därifrån och köras till en avfalls-

anläggning vilket fortfarande kräver transport, men det har ändå lämnats utanför den grafiska 

kartläggningen. 

Det finns flöden i Figur 12 som är markerade med rött och det är de flöden som tillkommer då 
avfallsinsamlingen förändras, och en stationär sopsug används. Det är enbart dessa flöden som 

beskrivits ovan och numrerats, då de övriga finns beskrivna i tidigare avsnitt. 
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Figur 12. Aktörsnätverk som visar på flöden och utbyten av krav ( ), klago- och önskemål (!), pengar ($), produkter och 
tjänster ( ) och information (i). 
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6.6 VIKTIGA AKTÖRER ATT TA HÄNSYN TILL VID EN FÖRÄNDRAD AVFALLSINSAMLING 
På samma sätt som för det nuvarande aktörsnätverket, kan de viktiga aktörerna för ett framtida 

nätverk identifieras genom att studera flödet av pengar. En hyra eller avgift betalas fortfarande av 

hushållen till fastighetsägaren som i sin tur betalar avfallstaxa till Stockholm Vatten Avfall och dessa 

tre aktörer är därför även här medräknade som viktiga aktörer i avfallsinsamlingens aktörsnätverk. 

Utöver de tre tillkommer den leverantör som kommer att erbjuda sopsugsanläggningen. Eftersom 
att Stockholm Vatten Avfall skulle köpa sopsugsanläggningen av Envac och då betala dem för 

investeringen, drift och service visar sig Envac vara en av de viktiga aktörerna, då de ekonomiska 

flödena studeras.  

Kommunfullmäktige kan också räknas till de viktiga aktörerna då de har makt att möjliggöra eller 

förhindra en stationär sopsug med kommunalt huvudmannaskap. Även om de viktiga aktörerna 

enligt Donaldson et al. (2006) och Ishii (2001) identifieras genom att följa flödet av pengar, visar 

detta på att de även kan finnas utanför det ekonomiska nätverket. Trots att betalningar inte går via 

kommunfullmäktige har de en betydande inverkan på systemet och vilka kostnader som ska flöda 

mellan andra aktörer. 

När det gäller entreprenörerna har de inte en lika stor inverkan på det framtida nätverket som i 

dagsläget. Oavsett om det skulle vara samma aktör som hämtar avfallet från en sopsugsterminal, 

kommer deras starka inverkan på nätverket i form av arbetsmiljökrav att förändras kraftigt. Det är 

de moment i arbetsmiljön som anges som problematiska, exempelvis lyft och drag, som tas bort när 
avfallsinsamlingen automatiseras och arbetsmiljöproblematiken blir därför inte lika påtaglig. På 

grund av detta tas inte entreprenören med som en viktig aktör för det framtida nätverket. 

Om Förpacknings- och tidningsinsamlingen låter sina materialfraktioner av hushållsavfallet samlas 

in med sopsugen har de ha god möjlighet att bli en av de viktiga aktörerna i nätverket. Detta eftersom 

att antalet insamlade fraktioner i sopsugen kan utökas från matavfall och restavfall till att även 

inkludera exempelvis plast, papper och tidningar. Att på detta sätt samla in större mängder med hjälp 

av samma system gör att kostnaden för systemet inte blir lika hög per enhet insamlat avfall. I 

dagsläget skulle det dock kräva ett samarbete mellan Förpacknings- och tidningsinsamlingen och 

Stockholm Vatten Avfall kring hur kostnader och ansvar ska fördelas sinsemellan, då Stockholm 

Vatten Avfall endast har monopol på att samla in mat- och restavfall. Detta kan dock komma att 

ändras i framtiden i och med den utredning som regeringen nyligen tillsatt kring hur ett kommunalt 

övertagande av ansvaret för insamling av förpackningsmaterial och returpapper skulle kunna gå till 

(Regeringskansliet, 2015).  

Att stadsdelsförvaltningen blir en del i nätverket om offentliga papperskorgar ansluts till sopsugen 

är tydligt, men huruvida de blir en viktig aktör eller inte beror på hur stort deras bidrag är till 

systemet. Då denna rapport skrivs finns inte uppgifter tillgängliga för hur mycket avfall som samlas 

in från papperskorgar i förhållande till hur mycket som samlas in från hushåll, men det kan 

misstänkas vara en ganska liten del då de allra flesta nog slänger sitt mesta avfall hemma och inte i 

papperskorgar ute i staden. Däremot gör en anslutning av papperskorgar att allmänheten berörs till 

större del än då hushållsavfall och avfall från papperskorgar samlas in separat. Detta är speciellt 

påtagligt i områden där många personer vistas och producerar avfall, exempelvis parker på 

sommaren. I dessa områden kan självtömmande papperskorgar göra nytta då de inte är lika lätt 

påverkade av antalet användare som en vanlig papperskorg är. Frågan är dock om allmänheten kan 

anses som en viktig aktör bara för att de använder systemet. De kanske inte ens är medvetna om att 

de använder sig av en sopsug, och framförallt inte att de eventuellt finansierar den genom skatten.  
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Det upplevs som mer troligt att allmänheten skulle vara en viktig aktör när det gäller den förändrade 

trafiken till följd av en förändrad avfallsinsamling, vilket sker oavsett om papperskorgar ansluts eller 

inte. Många skulle säkert uppskatta om de många sopbilar som hämtar avfall ersattes av rör under 

mark så att gatumiljön blev säkrare för dem, trafikbuller minskar och likaså lokala luftföroreningar. 

För att uppnå detta kan de efterfråga det hos sina lokala politiker i kommunfullmäktige som då kan 

skapa möjlighet för en sådan lösning i staden. Eftersom att allmänheten på detta sätt kan påverka en 

viktig aktör som har en väldigt stor makt i tillåtandet av en kommunal sopsug, ses de själva som en 

viktig aktör. Av samma anledning kan även de olika branschorganisationerna ses som en viktig aktör 

eftersom att även de kan utöva påtryckningar på kommunfullmäktige att uppfylla deras medlemmars 

efterfrågningar.  

De viktiga aktörerna för den framtida avfallsinsamlingen är därför hushåll, fastighetsägare, 

Stockholm Vatten Avfall, Envac, kommunfullmäktige, allmänheten och branschorganisationer. Ett 

aktörsnätverk för dessa finns att studera i Figur 13 nedan. Även här representerar de röda linjerna 

relationer relaterade till den stationära sopsugen. Förpacknings- och tidningsinsamlingen har god 

möjlighet att bli det men eftersom att förutsättningarna för dessa kan komma att ändras, lämnas de 

utanför de viktiga aktörerna i det här fallet. Stadsdelsförvaltningen tas inte heller med som en av de 

viktiga aktörerna då det inte är så troligt att deras deltagande i en sopsugsanläggning är avgörande 

för dess framtid. 

 

Figur 13. Aktörsnätverk med de viktiga aktörerna för framtidens avfallsinsamling. I nätverket visas flöden och utbyten av krav 

( ), klago- och önskemål (!), pengar ($), produkter och tjänster ( ) och information (i). 

6.6.1 Värdeerbjudande för en stationär sopsug i befintlig bebyggelse 

Hushåll erhåller ett värdeerbjudande som är snarlikt det för den nuvarande avfallsinsamlingen, att 

de har ett behov av att bli av med avfall vilket tillfredsställs genom att betala för en sopsugs-

anläggning. Denna betalning går som tidigare genom fastighetsägaren och SVAB och sedan vidare till 

Envac i egenskap av systemleverantör. Något som de kan uppleva positivt och därför skapa 
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ytterligare värde från är den minskade mängden trafik i området, då de fordon som tidigare hämtade 

avfall inte behöver besöka varje fastighet utan endast terminalbyggnaden. Detta skapar ett värde i 

form av säkrare gatumiljö, minskat buller och minskade lokala luftföroreningar och det är samma 

faktorer som kan skapa värde för allmänheten. Även de personer som bor utanför ett område som 

omfattas av en förändrad avfallsinsamling kan uppleva nytta av den då förändringen kan påverka ett 

större område än det avsedda. Exempelvis kan trafiken minska i områden som ligger omkring det 

som omfattas av sopsugen, vilket då troligtvis upplevs som positivt av de hushållen, även om de inte 

själva har tillgång till sopsugsnedkast.  

Fastighetsägare kan se sitt värde från en sopsugsanläggning i att de kan ta de lokaler som tidigare 

använts för insamling och använda dessa i något annat syfte. Betalningen för detta ökade värde sker 

då Stockholm Vatten Avfall tar ut taxan för den nya sopsugsanläggningen där investering och drift av 

den ska täckas, vilken kan komma att bli högre än den nuvarande taxan beroende på hur SVAB 

beslutar att den ska formuleras. Fastighetsägare har möjlighet att välja hur engagerade de ska vara i 

anläggandet av en sopsug eftersom att det är upp till dem huruvida rör för inkast ska dras in på 

fastigheten eller inte. Även om rör inte dras på den egna marken kan även vissa fastighetsägare se 

nyttan av sopsugen för hushållen och allmänheten som vistas i området. Dessutom ser vissa 

fastighetsägare möjligheter i att själva bidra till investeringen i en sopsugsanläggning för att sedan 

få en sänkt taxa under ett antal år, vilket även det kan ses som ett värde. Detta gör att värde-

erbjudandet ser annorlunda ut beroende på vad fastighetsägaren har för inställning till den nya 

avfallsinsamlingen och exempelvis rördragning på egen mark. Om de låter rör dras på egen mark kan 

de erbjuda en högre nivå av service till sina aktörer och då även ta ut ersättning för detta vid 

förhandling av nya hyror och avgifter, samtidigt som de eventuellt får betala för den rördragningen 

ur egen ficka. Om fastighetsägare kan hyra ut sin mark för rördragning och placering av inkast finns 

en möjlighet till värdeskapande även här då det skulle inbringa en inkomst utöver den utökade 

servicen till hushållen.  

Det upplevda värdeskapandet kan även bero på vad för sorts fastighetsägare det är frågan om 

eftersom att de olika typerna kan se olika sorters värden i avfallsinsamlingen. De privata bolagen 

skulle kunna vara mer intresserade av de ekonomiska aspekterna men som Schenholm Ristborg 

(2015) beskriver det, inte känner något ansvar för den kringliggande miljön. De allmännyttiga 

kommunala fastighetsbolagen har dock ett mer övergripande ansvar att bidra till en bättre boende-

miljö och kan därför uppleva ett större värde i att den omgivande miljön kan förbättras med en 

annorlunda avfallsinsamling. Bostadsrättsföreningarna å sin sida, kan troligtvis uppleva ett värde i 

att inte ha inkast på egen mark då det kan minska kraven från deras sida vilken är positivt för dem 

då de i många fall kan sakna den kunskap som krävs för att ta beslut rörande avfallshanteringen. 

Stockholm Vatten Avfall kan med en sopsug erbjuda sina invånare en stadsmiljö med mindre tung 

trafik, buller och luftföroreningar, vilket kan ses som deras värdeskapande. Dessutom bidrar de till 

att användningen av insamlingsmetoder som ger en dålig arbetsmiljö minskar, vilket är ytterligare 

ett värde för Stockholm Vatten Avfall. Samtidigt skapar Envac sitt värde genom att de kan sälja sitt 

system till SVAB och få betalt för detta. De politiker som sitter i kommunfullmäktige kan erhålla ett 

värde av att tillåta det kommunala huvudmannaskapet om de tror att det gör väljarna nöjda och då 

vill att de ska fortsätta styra i kommunen. Förhoppningsvis ser de även värde i samma faktorer som 

beskrivs för SVAB ovan om att miljön för invånarna kan förbättras och att de bidrar till en mer 

attraktiv kommun. Om de väljer att ta ett beslut som tillåter ett kommunalt huvudmannaskap för en 

sopsug i innerstaden kan man troligtvis tolka det som att de har sett detta värde.   
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Branschorganisationernas värdeskapande ligger i att lyckas framföra sina medlemmars åsikter och 

förhoppningsvis leva upp till deras efterfrågade åtgärder. Genom att påverka de beslutsfattande 

politikerna har de möjlighet att skapa detta värde och leda utvecklingen i den riktning som 

medlemmarna önskar. 

6.6.2  Balans hos viktiga aktörer för en sopsug i befintlig bebyggelse 

Hushållen har i stort sett samma balans i nätverket vid en förändrad avfallsinsamling som de har i 

nulägets nätverk där de behöver få sitt avfall insamlat och betalar för den tjänsten. Med en förändrad 

insamling i form av en sopsug däremot erhåller de troligtvis en högre grad av service vid insamlingen 

då de kan slänga matavfall och restavfall i samma nedkast och slipper de tunga transporter som 

tidigare användes för att samla in avfallet. Denna höjda service-nivå vägs upp av att investeringen för 

en sopsug kommer att betalas av hushållen i form av den avfallstaxa som ingår i hyran eller avgiften. 

Eftersom att både service och kostnad ökar, ses nätverket som balanserat ur hushållens perspektiv 

även för en förändrad avfallsinsamling. Allmänheten däremot erhåller också ett värde i form av den 

minskade trafiken men kommer inte nödvändigtvis att betala för det. Om investeringen och driften 

av en sopsug endast betalas av de fastigheter som är anslutna kommer allmänheten att ta del av 

värdet utan att betala för det vilket inte kan ses som balanserat, även om det upplevs som positivt för 

dem. 

Som nämndes tidigare är fastighetsägares värdeskapande olika beroende på vilken fastighetsägare 

som tillfrågas och huruvida nätverket är balanserat ur deras perspektiv kan därför variera beroende 

på fastighetsägarens inställning. De fastighetsägare som kan tänka sig att själva betala för indragning 
av rör på sin mark ser troligtvis hur det vägs upp av att de kan erbjuda sina aktörer en bättre service, 

vilket gör att nätverket ur deras perspektiv är balanserat. De fastighetsägare som inte vill låta rör 

dras på sin fastighet riskerar att sänka den upplevda servicen hos aktörerna då de måste lämna 

fastigheten för att slänga sitt avfall samtidigt som de då har möjligheten att använda den tidigare 

platsen för avfallsinsamling till något annat syfte som skapar värde i fastigheten. Fastighetsägare 

riskerar även att få en högre avfallstaxa då investeringen för en sopsug ska täckas med hjälp av den. 

Även om denna taxa täcks med inkomster från hyror och avgifter kan det påverka fastighetsägaren 

negativt beroende på om deras kunder ser värdet i den nya avfallsinsamlingen som kostar dem mer. 

Det kan därför finnas en balans i nätverket ur dessa fastighetsägares perspektiv, men det beror på 

hur deras kunder upplever värdet av den förändrade avfallsinsamlingen.  

Om fastighetsägaren ser det positivt att den omgivande miljön blir bättre till följd av en sopsug kan 

de negativa aspekterna av höjda taxor vägas upp och bidra till en balans, och likaså fastighetsägaren 

föredrar att låta kommunen ansvara för inkast, istället för att organisera det på fastighetensmark. De 

fastighetsägare som vill låta rör dras på deras fastighet genom att hyra ut marken där rören dras ser 

ett värde i att få en extra inkomst och samtidigt kunna erbjuda en hög service-nivå till sina aktörer i 

form av inkast på den egna fastigheten. Dessutom kan de tidigare lokalerna för avfallsinsamling 

generera ett värde för dem. Kostnaden för att erhålla dessa värdeökningar är enbart avfallstaxan som 

kan höjas då investeringen ska täckas från Stockholm Vatten Avfall, vilket tyder på att det i ett sådant 

scenario finns en viss obalans i nätverket. 

Då avfallsinsamlingen förändras kommer Stockholm Vatten Avfall att investera för detta och 

kostnaden för den investeringen slås ut på de fastigheter som är anslutna eller hela avfallskollektivet 

i kommunen, huvudsaken är att de kostnader som de har kommer täckas av taxan på något sätt vilket 

gör att de ur ett ekonomiskt perspektiv uppnår en balans i nätverket. Den stora investeringen som 

en sopsug innebär sker dock vid ett tillfälle medan inkomster från avfallstaxan inkommer under flera 
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år, vilket innebär att det tar ett flertal år innan den ekonomiska balansen uppnås. Däremot finns de 

andra värdena såsom förbättrad arbetsmiljö, mindre tung trafik och minskade utsläpp som 

Stockholm Vatten Avfall kan se som anledning nog att ta den initialt höga kostnaden. Eftersom att 

Exploateringskontoret och Trafikkontoret (2010) är för ett kommunalt huvudmannaskap av en 

sopsug visar det att de värderar den sortens nyttor som tillräckliga att väga upp för ekonomin. 

Huruvida kommunfullmäktige ser en balans i att tillåta ett kommunalt huvudmannaskap i utbyte mot 

en förbättrad miljö för invånarna beror på vilken politik de vill föra och satsar på. Om de är 

fokuserade på miljöfrågor och har profilerat sig med det ser de troligtvis möjligheter i att tillåta en 

förändring, medan de som fokuserar i huvudsak på arbetsmöjligheter kanske ser värdet negativt på 

att automatisera bort arbetsmöjligheter inom avfallsinsamlingen. Det är svårt att avgöra om en 

balans finns hos kommunfullmäktige som helhet då den är beroende av de respektive politikernas 

agendor. 

Envac i egenskap av leverantör ses som en balanserad aktör då de erbjuder sitt system till Stockholm 

Vatten Avfall genom ett anbud i den offentliga upphandlingen och även får betalt av samma aktör för 

den tjänsten om deras anbud vinner upphandlingen. Branschorganisationerna har inte 

nödvändigtvis en balans i sitt nätverk då det beror på vad de lyckas åstadkomma i sitt arbete. Om 

deras arbete till exempel leder till ett beslut om att möjliggöra en kommunal sopsug har de gett sina 

medlemmar valuta för pengarna, om det är vad de efterfrågat, men om deras arbete inte leder till ett 

sådant beslut kanske ett mindre eller inget värde skapas. Det kan ju upplevas som värdeskapande för 

medlemmarna även om organisationens arbete inte når hela vägen fram till ett beslut men balansen 

i nätverket från branschorganisationernas perspektiv beror ändå till viss del på vad som åstadkoms 

av dem.   

6.7  HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR EN STATIONÄR SOPSUG I BEFINTLIG BEBYGGELSE 
Det främsta hotet för en framgångsrik avfallsinsamling med en sopsugsanläggning är troligtvis 

fastighetsägarna och deras plats i nätverket. Eftersom att det är öppet hur deras medverkande 

kommer att se ut och de har olika syn på hur finansieringen bör gå till finns en stor risk att vissa är 

missnöjda med hur det organiseras vid implementering. För att skapa så bra förutsättningar som 

möjligt för framtidens avfallsinsamling bör det klarläggas för fastighetsägare vad de har för värde att 

hämta i ett nytt system. Om de inte ser värdet i att anslutas till en sopsug kommer de inte att vara 

speciellt drivande till att lösa det så bra som möjligt och framförallt inte vara villiga att betala för det 

om de inte måste. Dessutom finns de fastighetsägare som inte anser att den nuvarande insamlingen 

är så problematisk som andra aktörer anser och då har de heller inte incitament till att bidra till 
förändringar ekonomiskt sett. Fastighetsägarna behöver därför alltså även få en samlad och 

konsekvent information om vad för krav som ställs på dem. När det som i dagsläget kommer olika 

krav från olika aktörer kan inte fastighetsägare förväntas inse var gränsen går och vilka behov av 

förändring som finns.  

Ett annat hot i nätverket är att SVAB inte ska få igenom en investering av sopsug på grund av den 

höga initiala kostnaden. För att komma runt det kan det vara en god idé att undersöka möjligheterna 

för att låta fastighetsägare verka som investerare i anläggningen i utbyte mot sänkt avfallstaxa. En 

sådan lösning kan minska den negativa ekonomiska inverkan som annars drabbar Stockholm stad 

ensamt och kan därför vara en lösning som främjar införandet av en sopsug i Stockholms innerstad.  

Det ses även som ett hot att kommunfullmäktige inte ser nyttan i att tillåta ett kommunalt huvud-

mannaskap för sopsugsanläggningar och därför inte röstar igenom det. Detta kan undvikas genom 
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att göra studier som den här rapporten, vilken kan användas då beslutsunderlag tas fram och för- 

och nackdelar kartläggs. Det är även här som de olika branschorganisationerna kan spela en stor roll 

då de driver sina medlemmars frågor och kan påverka vilka beslut som fattas.  

6.8 SAMMANFATTNING AKTÖRSKARTLÄGGNING 
I Tabell 4 och Tabell 5 sammanfattas de aktörer som anses viktiga, både för det nuvarande nätverket 

och för ett framtida. Deras respektive värdeskapande beskrivs kortfattat, och även huruvida deras 
medverkande i nätverket är balanserat. De olika aktörernas hot och möjligheter nämns även. 

Tabell 4. Sammanfattning av aktörskartläggningen för nulägets avfallsinsamling. 

  Värdeskapande Balans Hot Möjligheter 

V
ik

ti
ga

 a
kt

ö
re

r 
n

u
lä

ge
t 

Hushåll Tjänsten avfallsinsamling. Ja Bristande kunskap 

om insamlingen. 

Bättre information 

från fastighetsägare 

eller SVAB. 

Fastighetsägare Möjlighet till marginal. 

Erbjuda service till kunder. 

Varierar 

beroende på 

fastighets-

ägare. 

Bristande 

informations-

spridning. 

Bättre motivation till 

att informera korrekt. 

SVAB Möjlighet att erbjuda en 

bra kommunal 

avfallsinsamling. 

Ja Kunskapen som 

finns når inte 

hushållen. 

Motivera 

fastighetsägare, eller 

ta över info-ansvar. 

Entreprenör Ersättning för tjänsten 

avfallsinsamling. 

Ja Kan införa 

skyddsstopp. 

Mer konsekvent 

kravställande. 

Renhållnings-

personal 

Ersättning för ett arbete 

med god arbetsmiljö. 

Nej Kan kräva 

skyddsstopp. 

Mer konsekvent 

kravställande. 

Skyddsombud Ersättning för ett arbete 

med god arbetsmiljö. 

Nej Kan införa 

skyddsstopp. 

Mer konsekvent 

kravställande. 
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Tabell 5. Sammanfattning av aktörskartläggningen för framtidens avfallsinsamling 
 

 Värdeskapande Balans Hot Möjligheter 

V
ik

ti
ga

 a
kt

ö
re

r 
fr

am
ti

d
en

 

Hushåll Bättre närmiljö. Ja - - 

Fastighetsägare Frigörande av yta. Utökad 

service. 

Varierar beroende på 

fastighetsägare. 

Osäker roll i 

nätverket. 

Tydliggör 

värdeskapande. 

SVAB Bättre närmiljö & 

arbetsmiljö. 

Ja, men påverkas av 

en stor investering. 

För stor 

investering. 

Undersök möjlig 

medfinansiering. 

Envac Ersättning för 

produkten/tjänsten 

sopsug. 

Ja - - 

Kommun-

fullmäktige 

En attraktiv kommun. 

Nöjda väljare. 

Beror på sittande 

politikers agendor. 

Ser inte nyttan 

i en sopsug. 

Öka kunskapen om 

sopsug. 

Allmänheten Bättre närmiljö. Beror på hur 

insamlingen 

finansieras. 

- - 

Bransch-

organisationer 

Framföra medlemmars 

åsikter. Påverka beslut. 

Beror på vad som 

åstadkoms.  

- Påverka beslut. 

Sprida kunskap. 

 

6.9  ANALYS AV AKTÖRSKARTLÄGGNINGENS RESULTAT 
Med hjälp av resultaten från denna aktörskartläggning identifieras de aktörer som påverkar och 

påverkas av avfallsinsamlingen och även det värdeskapande som de upplever. Resultaten kan 

användas för att utveckla avfallsinsamlingen så att fler aktörer upplever en balans i sitt deltagande i 

nätverket.  Så som flera författare skriver (Donaldson, et al., 2006; Ishii, 2001; Lindahl, et al., 2014; 

Morelli & Tollestrup, 2007), finns det flera aktörer i ett nätverk som är viktiga utöver slutkunden för 

en produkt eller tjänst och det är dessa som kartlagts i denna rapport. Slutkunden när det gäller 

insamling av hushållsavfall är hushållen, men enligt den kartläggning som finns att studera ovan är 
det fler aktörer hushållen som kan anses som viktiga. Några aktörer och flöden har identifierats som 

särskilt intressanta och dessa redogörs för ytterligare nedan.  

Den första aktör som anses särskilt intressant är fastighetsägare eftersom att de inte har en självklar 

balans i nätverket. Så som Donaldson et al. (2006) beskriver bör aktörer som saknar balans i 

nätverket undersökas närmare, vilket görs för fastighetsägarna. Eftersom att det inte finns en samlad 

syn på arbetsmiljöproblematiken ser inte fastighetsägare samma alternativ för den framtida avfalls-

insamlingen som exempelvis Stockholm Vatten Avfall och entreprenörer gör. Om fastighetsägare fick 

det samlade och konsekventa kravställande som föreslås i 6.4 Hot och möjligheter skulle de troligtvis 
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se större värden i en automatiserad avfallsinsamling än vad de gör i dagsläget och därmed närma sig 

ett mer balanserat medverkande i nätverket. 

Ett flöde som anses särskilt intressant och i behov av ytterligare utredning är det för investerings-

kostnaden för en sopsugsanläggning. Hur finansieringen ska gå till behöver klargöras och även hur 

organiseringen av ägandeskapet ska gå till. När detta inte är klart är det svårt för fastighetsägare att 

ta ställning till om de tycker att värdet i den förändrade avfallsinsamlingen är tillräcklig. Fastighets-

ägare verkar inte uppleva ett tillräckligt stort värde i att erbjuda sina aktörer en sopsug för att det 
ska väga upp för en mycket högre avfallstaxa. Det är därför av stor vikt att finansieringen utreds så 

att aktörerna vet vad som gäller. Att fastighetsägare, utöver en höjd avfallstaxa, skulle investera i 

rördragning på egen mark kräver att de upplever ett ännu större värdeskapande, vilket inte finns i 

dagsläget.  

Med hjälp av aktörskartläggningen identifieras de aktörer som erhåller nytta av avfallsinsamlingen 

och för att öka möjligheten för att fler aktörer ser sitt värde i nätverket anses det viktigt att alla 

aktörer som erhåller nytta från systemet på något sätt betalar för det. Att fastighetsägares värde-

skapande minskar på grund av risken för höjd avfallstaxa kan undvikas genom att säkerställa att 

kostnaden för sopsugsanläggningen slås ut på ett större kollektiv än de fastigheter som är anslutna 

till den, exempelvis fastigheter i området som även de erhåller ett värde i form av minskad trafik 

genom sitt område. Detta är också en anledning till att arbeta mot att ansluta fler inkast till sopsugen, 

till exempel offentliga papperskorgar, så att de fasta kostnaderna kan slås ut på ett större antal 

brukare och därmed öka det upplevda värdet för dem. Allmänheten är därför också en intressant 

aktör då de kan komma att nyttja systemet, men deras bidrag till finansieringen blir bara aktuellt om 

Stockholm Vatten Avfall använder skatteintäkter för att täcka kostnader för sopsugen, och först då 

skulle deras medverkande kunna beskrivas som balanserat. 

I aktörskartläggningen identifieras allmänheten som en av de viktiga aktörerna. De kan ha ett stort 

intresse i, och se ett värde av, att tunga transporter i närområdet minskar. För att uppnå detta krävs 

det först och främst att de är medvetna om hur det kan uppnås. Många i allmänheten har troligtvis 

inte kunskap om stationära sopsugar och hur de fungerar eller var de finns. Detta kan ses som 

systemets fördel, då det, till skillnad från de sopbilar som de skulle ersätta, inte syns. Det kan dock 

också ses som en nackdel för systemet då allmänheten inte kan efterfråga något de inte vet finns. Om 

allmänheten hade kunskap om de alternativ som finns för avfallsinsamling och vilka värden det 

skulle kunna ge dem, har de möjligheten att påverka exempelvis politiker så att förändring sker. Om 

allmänheten visste att de kunde få mindre tung trafik i sina närområden och en förbättrad 

avfallsinsamling i offentlig miljö, då skulle de kunna efterfråga detta, men då kunskapen inte finns 

kan inte efterfrågan finnas. En sådan efterfrågan skulle dock kunna vara det som behövs för att beslut 

ska fattas hos kommunfullmäktige för att genomföra investeringar för en stationär sopsug med 

kommunalt huvudmannaskap. Det är därför allmänheten ses som en intressant aktör, och någon 

sorts informationskampanj skulle kunna bidra till att en sådan efterfrågan väcks hos dem så att de 

som fattar beslut också kan se värdet i systemet.  

Någon så avgörande men ändå försummad aktör som försäkringsbolagen och lagstiftande 

myndigheter som beskrivs i Donaldson et al. (2006) exempel med EKG-apparater har inte 

identifierats i denna aktörskartläggning. Däremot finns det aktörer som inte vanligtvis tas hänsyn till 

men som skulle kunna bidra till en önskad förändring för avfallsinsamlingen, även om de inte är helt 

avgörande individuellt sett. Allmänheten är en sådan aktör, och så som beskrivs här ovanför kan 
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deras efterfrågan bidra till en förändring, men de omnämns inte något vidare då den nuvarande 

avfallsinsamlingen diskuteras.  

6.10 AKTÖRSKARTLÄGGNINGENS GENERALISERBARHET 
De aktörsnätverk som erhålls som resultat i den här rapporten kan komma till användning i andra 

situationer utöver denna specifika kartläggning förutsatt att vissa förutsättningar stämmer överens.  

Om en liknande studie genomförs i en annan större stad med liknande problematik för avfalls-

insamlingen kan framtida lösningar där få liknande implikationer som den i Stockholm, och den här 

kartläggningen kan då användas för att förutspå dessa. Problemen med arbetsmiljö borde inte vara 

avsevärt annorlunda om den stad som studeras är en stor stad med befintlig och relativt tät 

bebyggelse, då det är en av orsakerna till att problematiken finns i Stockholms innerstad. Något som 

kan skilja platser åt, och därför påverka den här studiens generaliserbarhet, är däremot hur pass stor 

inverkan exempelvis entreprenörer har på arbetsmiljöfrågor. I Sverige har entreprenören som 

tidigare beskrivits en stor möjlighet att begära åtgärder rörande deras arbetsmiljö och om en 

fallstudie genomförs i ett land där personalens syn på arbetsmiljö inte värderas lika högt kommer 

kanske inte nulägets avfallsinsamling att framstå som speciellt problematisk. Detta skulle påverka 

utfallet av studien, då värdet i att förbättra arbetsmiljön inte är detsamma som i fallstudien för 

Stockholm och kostnaden för att förändra avfallsinsamlingen skulle därför framstå som högre då inte 

samma värde av den erhålls.  

Ansvarsfördelningen för avfallsinsamling påverkar även utfallet av en sådan här kartläggning. I 
aktörskartläggningen för Stockholm finns ett ansvar, och till och med monopol, hos kommunen att 

samla in hushållsavfall, vilket gör att de kan välja vilket system som används. Om detta monopol inte 

funnits skulle de fastighetsägare som inte ser värdet i sopsugen anlita en annan entreprenör för 

insamlingen och de positiva storskaliga effekterna av en sopsug går om intet. Studiens resultat är 

därför framförallt generaliserbart i en miljö där ansvarsfördelning och lagstiftning för avfall ser ut 

ungefär som i Sverige. 

Kartläggningens resultat är möjlig att användas som grund vid andra studier då en förändrad 

avfallsinsamling önskas studeras och så som Flyvbjerg (2006) beskriver kan även resultat från en 

enskild studie användas till generaliseringar och därmed bidra till en utveckling av vetenskapen 

kring ämnet som studeras.  Även Yin (2003) beskriver hur resultat från en enskild fallstudie kan 

generaliseras. Det poängteras dock att det inte handlar om någon statistisk generaliserbarhet 

eftersom att man då behöver ett statistiskt underlag, utan att en kvalitativ fallstudie som denna kan 

användas för en analytisk generalisering. En analytisk generalisering är enligt Yin (2003) då man 

utvecklar och generaliserar teorier istället för att ange den statistiska förekomsten av ett fenomen. 

Eftersom att de intervjuer som genomförts i denna rapport är av en kvalitativ karaktär kan de inte 

användas för statistiska studier, och den generaliserbarhet som är möjlig här är den analytiska. 

Detta innebär att resultaten från den här aktörskartläggningen kan användas som grund då andra 

sammansättningar av aktörer för avfallshantering studeras, men inte för att säga vilka, eller hur 

många, aktörer som bör finnas i ett sådant nätverk. Ett exempel på när resultatet från denna 

aktörskartläggning kan komma till användning är om en av de större städerna i Norden också vill 

utreda möjligheterna för en stationär sopsugsanläggning i befintlig bebyggelse och vilka aktörer som 

i sådana fall kommer att vara inblandade och påverkas. Eftersom att de nordiska länderna i mångt 
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och mycket liknar varandra borde det finnas många likheter mellan dem även när det gäller 

avfallsfrågor, så att denna studie kan komma till användning även där.  
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7 LIVSCYKELANALYS AV AVFALLSINSAMLINGEN I STOCKHOLM 

I detta kapitel redovisas livscykelanalysen för avfallsinsamlingen för Stockholm. Redovisningen är 

uppdelat efter de delmoment som finns beskrivna i teori för livscykelanalys; mål & omfattning, livscykel-

inventering och miljöpåverkansbedömning. Efter det följer en känslighetsanalys och analys av resultat 

och generaliserbarhet.  

7.1 MÅL & OMFATTNING  
Målet med livscykelanalysen av avfallsinsamling i Stockholms innerstad är så som tredje 

frågeställningen beskriver att undersöka hur miljön skulle påverkas om en stationär sopsug 

installerades och det den jämförs med är en manuell insamling. För att ta reda på det här görs en 

komparativ livscykelanalys av två olika fall.  

Det första fallet att undersöka är den manuella insamlingen där hushållsavfallet samlas in i avfalls-

behållare i fastigheten för att sedan hämtas med en sopbil. Insamlingen är arbetsmiljömässigt 

korrekt och därför används inga säckar utan enbart kärl på hjul och utrymmen för avfallsinsamling 

är belägna i soprum nära gatan. Stockholm stad har mål för en ökad matavfallsinsamling och därför 

förutsätts det att matavfall sorteras ut för separat insamling.  

Det andra fallet som undersöks är då en stationär sopsug används för att samla in hushållsavfallet 

och även här samlas matavfallet in separat från resten. En skillnad från den manuella insamlingen är 

att matavfallet här slängs i samma inkast som restavfallet då optisk sortering3 används. Stockholm 
stad har planer på att investera i en anläggning för detta och det är kompatibelt med sopsug vilket är 

anledningen till att det antas användas i Norra Sofia. 

Miljöpåverkan från den manuella insamlingen beräknas för platsen för insamling, insamlings-

behållare och transport av avfall till behandling enligt schemat i Figur 14 nedan. För sopsugen 

beräknas miljöpåverkan från inkast, rörnät, terminal och transport av avfall till behandling enligt 

schemat i Figur 15 nedan.  

Den miljöpåverkan som tas hänsyn till är den som uppstår under driften av de respektive systemen 

för insamling, men även under tillverkningen av deras ingående komponenter. Miljöpåverkans-

bedömningen görs för miljöpåverkanskategorierna försurning, global uppvärmning och övergödning 

och den funktionella enheten som miljöpåverkan beräknas för är insamling av avfall i Norra Sofia på 

Södermalm under ett års tid. 

                                                             
3 Optisk sortering innebär att avfallsfraktioner slängs i olikfärgade påsar som samlas in i samma kärl. Påsarna 
sorteras sedan på en optisk anläggning som kan se skillnad på påsarnas färger och därmed separera dem.  
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Figur 14. Processer och ingående komponenter som studeras för manuell insamling. 

 

Figur 15. Processer och ingående komponenter som studeras för sopsugen. 
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7.2 INVENTERINGSANALYS MANUELL INSAMLING 
Från Stockholm stad erhålls data för Södermalm och Norra Sofia och denna data ligger till grund för 

beräkningar av insamlingens miljöpåverkan. Databladet innehåller information om vilka hämtställen 

som besöks, vem som äger dessa fastigheter, vad för sorts avfallsbehållare som används i dagsläget 

och hur ofta dessa töms. Med hjälp av den här informationen kan beräkningar göras för hur mycket 

avfall som genereras från varje hämtställe per år.  

Då miljöpåverkan för en manuell insamling beräknas antas att alla hämtställen som använder säckar 

som avfallsbehållare byter till kärl eftersom att dessa förespråkas av arbetsmiljökärl. Det antas även 

att alla fastigheter samlar in sitt avfall i ett soprum inne i fastigheten som är dimensionerat efter de 

rekommendationer som finns för avfallsutrymmen. Detta antagande görs för alla fastigheter, förutom 

de som är anslutna till mobila sopsugsanläggningar eftersom att de redan är automatiserade och inte 

har den problematik med arbetsmiljö som de manuella hämtställena har.  

7.2.1 Avfallsmängd 
För varje hämtställe i Norra Sofia finns information om vilken sorts avfallsbehållare som finns, hur 

många de är och hur ofta de hämtas. Genom att anta att dessa behållare har en fyllnadsgrad om 100 % 

kan volymen avfall beräknas per vecka och hämtställe. För att beräkna hur mycket avfall som 

behöver samlas in från varje soprum numreras alla hämtställen för att erhålla antalet soprum som 

behövs i området, och de hämtställen som i Stockholm stads datablad har samma adress antas dela 

soprum. De hämtställen som i dagsläget använder sig av en mobil sopsug tilldelas inte något soprum 

och fallstudieområdet behöver då 235 soprum för avfallsinsamling. Ett antagande som görs vid 

dimensioneringen av antal kärl är att tömning sker en gång i veckan, vilket innebär att volymen 

avfallsbehållare motsvarar den mängd som genereras under en vecka på hämtstället. 

Att kärlens fyllnadsgrad sätts till 100 % beror på att avfallstaxan ger ekonomiska incitament till att 

färre kärl används vilket gör att de flesta fastigheter har en kärl-dimension som ligger nära 100 %. 

Dessutom kan kärlen ha en fyllnadsgrad som går utöver 100 % då kärlet fylls över kanten, vilket gör 

att den faktiska fyllnadsgraden troligtvis ligger i närheten 100 %.  

Volymen avfall för varje soprum fördelas sedan på avfallskärl av fyra olika storlekar, 660 liter, 370 

liter, 240 liter och 140 liter. Om volymen avfall räcker för att fylla tre eller fler 660-liters kärl, tilldelas 

det soprummet endast sådana kärl, och om den inte räcker fördelas volymen på något av de mindre 

kärlen. Om volymen inte heller räcker för att fylla tre eller fler 370-liters kärl, fördelas volymen på 

ett ännu mindre kärl och samma gäller för 240-liters kärl. Avfallsmängderna fördelas enligt denna 

metod oavsett vad hämtstället har för sorts avfallsbehållare i nuläget. Detta innebär att även de som 

använder till exempel beredningskärl och komprimerade säckar förses med något av de fyra 

avfallskärlen, som beskrivs ovan, i fallstudien. Att ta hänsyn till varje hämtställes nuvarande 

behållare och behov skulle innebära en orimlig arbetsbörda i förhållande till resultatet som erhålls 

då antalet hämtställen är så stort. Då alla soprums avfallsvolymer fördelas i avfallskärl ser 

fördelningen ut som i Tabell 6.  
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Tabell 6. Antal avfallsbehållare av olika typer för restavfall och matavfall separat. 

Avfallskärl Avfallsfraktion Antal 

660-liters kärl Restavfall 405 

Matavfall 0 

370-liters kärl Restavfall 175 

Matavfall 0 

240-liters kärl Restavfall 66 

Matavfall 0 

140-liters kärl Restavfall 146 

Matavfall 918 

 

Med hjälp av antalet avfallsbehållare av varje typ och deras respektive vikter beräknas mängden 

material i dessa. Avfallskärlens förväntade livslängd är 10 år och deras vikt fördelas därför över lika 

många år för att relateras till den funktionella enheten. Produktspecifikationer har inhämtats från en 

försäljare av den sortens avfallsbehållare som används till hushållsavfall (se Tabell 14, Bilaga B). 

7.2.2 Soprum 
Då antal avfallsbehållare för varje soprum är beräknat kan beräkningar göras för den golvyta som 

behövs för dessa soprum. Med hjälp av Avfall Sveriges (2009) handbok för avfallsutrymmen erhålls 

hur stor golvyta som krävs per avfallskärl och även hur stor yta som krävs mellan kärlen för att 

möjliggöra en smidig insamling. I handboken anges hur stor golvyta som varje enskilt kärl behöver 

beroende på dimension och för att även få reda på hur stor soprummet måste vara totalt sett adderas 

halva mittgångens bredd multiplicerat med kärlets bredd. Alla soprum antas vara kvadratiska med 

kärlen fördelade som enligt Figur 16 nedan, vilket underlättar beräkningen av material som 

soprummet består av. De dimensioner som användes för beräkningen av golvyta är de som visas i 

Tabell 15, Bilaga B. 

 

Figur 16. Skiss över hur soprum dimensioneras. 

Den golvyta som erhålls från ovan nämnda avfallsmängder inkluderar inte plats för några 

förpackningsfraktioner utan endast restavfall och matavfall. Eftersom att vissa soprum troligtvis har 

plats även för förpackningsfraktioner, adderas en viss golvyta för dessa. Genom att anta att vartannat 
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soprum har plats för förpackningsfraktioner, och att de i sådana fall tar upp hälften av golvytan kan 

den faktiska storleken av soprum i fallstudieområdet beräknas. Eftersom att livscykelanalysen görs 

för rest- och matavfall allokeras sedan miljöpåverkan för hela soprummen till dessa fraktioners 

bidrag, baserat på golvyta. Enligt handboken för avfallsutrymmen står förpackningar för ungefär 

hälften av avfallsvolymen i sådana soprum där källsortering finns, vilket ligger till grund för 

antagandet att golvytan delas på hälften mellan rest- & matavfallet och förpackningarna.  

För att erhålla miljöpåverkan för soprummets byggnad beräknas hur stor volym material som det 
består av. Soprummens golv, väggar och tak antas bestå av betong med en tjocklek om 10 centimeter 

och takhöjden antas vara 2,2 meter. Tjockleken på betongen uppskattas vara ett lågt värde, men det 

motiveras med att väggar och tak ändå delas med kringliggande utrymmen och eftersom att ingen 

allokering mellan dessa görs tilldelas soprummet en större del av väggen än de borde få, vilket 

kompenserar för det låga värdet. Enligt handboken för avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2009) och 

Stockholm stads riktlinjer (Stockholm stad, 2015c) bör takhöjden vara 2,1 meter minst och den sätts 

därför till 2,2 för att ha en liten marginal. Volymen för golv, tak och väggar beräknas med hjälp av 

dessa värden, utan att ta hänsyn till dörrar och fönster. Dörrar och fönster utgör en relativt liten del 

av totala väggytan i de flesta soprum och påverkar därför inte så mycket att det anses värt att ta med 

i beräkningar. Den volym betong för hela fallstudieområdet som resulterar från denna beräkning 

redovisas i Tabell 16, Bilaga B. Byggnadens livslängd sätts till 60 år för att fördela varje års 

avfallsinsamling en del av materialet som ingår.  

7.2.3 Drift av soprum 
För soprummen beräknas även hur mycket elektricitet som används för belysning och vad behovet 

för ventilation är. Återigen används handboken för avfallsutrymmen där riktvärden för belysning 

per kvadratmeter används tillsammans med data från en försäljare av armatur. Det antas att alla 

soprum belyses med hjälp av en specifik typ av lysrör och med hjälp av dess produktspecifikation 

kan antalet lysrör som behövs i Norra Sofia beräknas, och även installerad effekt. Avfall Sveriges 

(2009) handbok rekommenderar 100 lux i avfallsutrymmen, men Stockholm stads (2015c) riktlinje 

är att 400 lux ska installeras och belysningen i fallstudien är därför satt tisll 400 lux. För att beräkna 

antalet kilowattimmar som belysningen är igång görs uppskattningar baserade på genomsnittligt 

antal hushåll per soprum, antal besök i veckan och tid som spenderas i soprummet. Antalet besök 

per hushåll är satt till 3 gånger i veckan, vilket ses som ett medelvärde för enmanshushåll, som inte 

behöver gå ut med avfall alls ofta, och barnfamiljer, som kan behöva gå ut med sopor varje dag. Det 

antas även att alla soprum har belysning som släcks automatiskt efter en viss tid då besökare 

lämnat rummet, och total tid för belysning är därför den tid som spenderas i rummet plus den 

förinställda tiden för timern, vilken här antas vara 5 minuter. Tiden som det tar för varje besökare 

att slänga sitt avfall är då även satt till 1 minut vilket ger den totala belysta tiden 6 minuter (0,1 

timme). Alla värden och antaganden för beräkning av belysning finns i Tabell 17, Bilaga B. 

Ventilationsbehovet för soprummen beräknas med hjälp av värden från databasen ecoinvent och de 

är baserade på den golvyta som omfattas av ventilationen per år. Värden för ventilation är hämtade 

ur en datamängd som gäller för bostäder. Eftersom att ett avfallsutrymme kräver mer ventilation är 

en bostad används ett värde som är högre än de som anges i databasen. Genom att beräkna vilken 

luftomsättning som ventilationen i databasen är beräknad för kan en faktor tas fram som skiljer den 

luftomsättningen från vad som krävs för ett soprum. Luftomsättningen i en bostad bör enligt 

Boverket (2014) vara 0,35 liter per sekund och m2 medan den för ett soprum enligt Avfall Sverige 
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(2009) bör vara 5 liter per sekund och m2. Detta ger en faktor 14 som skiljer ventilationskraven åt 

och den används för att dimensionera upp miljöpåverkan för ventilationen i soprummen.  

De soprum som lagrar en stor mängd matavfall och ligger i ett söderläge kan sommartid ha ett behov 

av kylning samtidigt som vissa soprum kan behöva viss uppvärmning under vintern då de är belägna 

inne i fastigheten och annars leder ut mycket värme från närliggande lokaler. Att kyla eller värma 

upp soprummen kräver energi men då ingen uppgift finns om hur stort behovet av temperatur-

styrning skulle vara i Norra Sofia avgränsas detta från livscykelanalysen.  

7.2.4 Transport 

Avfallet i Norra Sofia hämtas så som i nuläget med en sopbil, med skillnaden att restavfall och 

matavfall samlas in separat med olika fordon. Mängden rest- och matavfall beräknas utifrån de 

volymer som finns och densiteter från Avfall Sverige (2013b). En sopbil kan fyllas med 8 ton avfall 

enligt databasen ecoinvent och utifrån det beräknas hur många fordon som behöver fyllas för att 

samla in avfall i området under ett års tid. Fordonens körsträckor beräknas dels för att transportera 

avfallet mellan fallstudieområdet och avlämningsstället och dels för att köra runt i området och samla 

in avfall. Sopbilarna lämnar avfallet på en behandlingsanläggning som ligger ungefär 10 kilometer 

från Norra Sofia och det är uppskattningsvis 7 kilometer som behöver köras inne i Norra Sofia. 

Genom att beräkna hur många bilar som behövs för att samla in rest- och matavfall och hur mycket 

avfall som fylls i varje fordon kan antalet tonkilometer beräknas för transporter utanför fallstudie-

området. Eftersom att alla soprum är dimensionerade efter avfallsmängder per vecka ska alla soprum 

besökas en gång i veckan och transportsträckan för fordonen är därför 7 kilometer per vecka för 
restavfallet och matavfallet respektive. Rest- och matavfallet antas hämtas av olika fordon då det 

även i dagsläget hämtas av sopbilar försedda med ett enskilt fack. För att hämta båda fraktionerna 

med samma bil skulle det krävas att de har två olika fack att lasta i. Genom att räkna med en 

genomsnittlig last kan antalet tonkilometer inom området beräknas och adderas med de för 

transporter utanför området (se Tabell 7). 

Tabell 7. Beräkning av transport i Norra Sofia vid manuell insamling. Transportsträckor inom fallstudieområdet och 
sträckor till och från sorteringsanläggning adderas till ett totalt antal tonkilometer per år. 

 Transport Avfalls-
mängd 

Antal 
bilar 

Max-
last 

Sträcka till 
och från 
sortering 

Sträcka i Norra 
Sofia 

Manuell 
insamling 

 ton/år st ton km km/vecka ton*km/år 

Restavfall 1 400 170 8 20 7 15 000 

Matavfall 1 600 200 8 20 7 18 000 

Totalt 3 000 370 - - - 33 000 

 

Data för miljöpåverkan från transport med sopbil som erhålls ur databasen ecoinvent är beräknad 

utifrån en europeiskt genomsnittlig sopbil som har en maximal lastkapacitet på 8 ton och 

beräkningarna utgår därför ifrån en genomsnittlig last på 4 ton. Denna last stämmer inte 

nödvändigtvis med den last som finns i sopbilarna som samlar in avfall på Södermalm men eftersom 

att ingen information finns tillgänglig för den genomsnittliga lasten för dessa sopbilar, används de 

antaganden som är gjorda i databasen.  
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7.3 INVENTERINGSANALYS SOPSUGSANLÄGGNING 
Från Envac erhålls en projektering av en stationär sopsugsanläggning för Norra Sofia på Södermalm 

och utifrån den är de ingående komponenterna kvantifierade och relaterade till de tre kategorierna 

av miljöpåverkan.  

Sopsugsanläggningen är dimensionerad för att samla in restavfall och matavfall från de 9 500 

invånarna som bor i 5 000 lägenheter i Norra Sofia. Mängden avfall som ligger till grund för 

dimensioneringen är densamma som används vid beräkning av den manuella insamlingen men 

densiteten som används för att omvandla de mängderna avfall till massa skiljer sig från beräkningen 

av den manuella insamlingen. För sopsugsanläggningen har en densitet på hushållsavfallet använts 

som är 100 kg/m3 vilket ger att den genomsnittliga mängden avfall per person i Norra Sofia är 5 kg i 

veckan. Det förutsätts i projekteringen att inkasten töms tre gånger per dygn och med de 

avfallsmängder som finns i området fylls tre containrar av F-typ per dygn. Dessa containrar kan fyllas 

med 35 m3 hushållsavfall men eftersom att avfallet kompakteras något i systemet är containrarna 

endast 30 m3 stora. I terminalen ges plats för två containrar och de behöver kontinuerlig tömning för 

att klara av att ta emot avfallsmängderna från området. Eftersom att en optisk sortering förutsätts 

finnas i drift kan restavfall och hushållsavfall sorteras i olikfärgade påsar som slängs i samma inkast 

och transporteras sedan i samma containrar till en optisk sorteringsanläggning. När en container är 

fylld transporteras den till en sorteringsanläggning och den andra containern fylls då på under tiden.  

Projekteringen som Envacs personal gör resulterar i ett kalkylblad med alla ingående komponenter 
för anläggningen. Där anges vilken dimension dessa komponenter har och vilket material de består 

av. De huvudsakliga materialen är stål, plast, betong och aluminium. Oavsett vilken sorts stål de 

består av beräknas de som samma sort i livscykelinventeringen för att underlätta beräkningen. De 

mängder material som behövs för systemet fördelas på de antal år som anges som komponenternas 

livslängd och kan studeras i Tabell 8. Livslängden varierar för de olika komponenterna. Containern 

har den kortast förväntad livslängd på 15 år, medan terminalbyggnaden har den längsta på 60 år.  

Tabell 8. Mängd material i sopsugens olika delsystem, angivet per år. 

 Material sopsug Plast Stål Betong Aluminium 

 kg/år kg/år m3/år kg/år 

Inkast - 1 700 - 27 

Rörnät 690 590 - - 

Terminal - 170 1,5 - 

Transport - 680 - - 

Totalt 690 3 100 2 27 

 

För att beräkna mängden material som ingår i byggnaden för terminalen används ritningar för 

liknande terminaler för att uppskatta hur stor den behöver vara i Norra Sofia. Envacs manual för 

konstruktion av terminalbyggnader används även för att beräkna mängden byggnadsmaterial som 

används. För en terminal med plats för två containrar behövs ungefär 100 m2 och för den sortens 

sopsug som används i detta fall behöver takhöjden vara 4 meter. I manualen för konstruktion anges 

att väggtjockleken beror på vilken del av terminalen som avses, men den varierar mellan 200 och 

300 mm, och det antas därför att tjockleken på alla väggar är 250 mm. Därefter antas det även att 

golv och tak har samma tjocklek som väggarna eftersom att ingen annan information fanns att tillgå 
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vid beräkningen. Dessa beräkningar används sedan för att ta fram hur stor mängd betong som ingår 

i byggnaden av en sopsugsterminal som är dimensionerad efter Norra Sofia. 

7.3.1 Drift av terminal 
För att driva systemet enligt Norra Sofias dimensionering behövs en fläkt på minst 54 kW och en fläkt 

i reserv. För att tömma systemet tre gånger per dygn är fläktarna i drift tre timmar per dygn vilket 

ger 1095 drifttimmar på ett år. Detta används för att beräkna hur många kilowattimmar el som 

behövs för att driva systemet.  

Ventilationen i terminalen är inställd så att ett luftombyte sker varje timme. Då golvytan är 100 

kvadratmeter och takhöjden fyra meter är det 400 kubikmeter luft som ska ventileras varje timme. 

Detta motsvarar drygt 1 liter luft per sekund och kvadratmeter, vilket går att jämföra med kraven för 

ett soprum som är 5 liter per sekund och m2 och det för en bostad som är 0,35 liter per sekund och 

m2. Eftersom att utsläppsvärden för ventilation från databasen gäller för ett bostadshus behöver de 

värdena dimensioneras upp. På samma sätt som för manuella insamlingen multipliceras de värdena 

därför med den faktor som skiljer kraven på luftomsättningen åt.  

Belysningen i terminalen beräknas på samma sätt som för det manuella insamlingssystemet, men ett 

större lysrör används eftersom att det är en större yta som ska belysas. Om samma lysrör används i 

terminalen som i soprummen blir antalet lysrör väldigt högt för att klara av belysningskravet på 400 

lux. Det antas att terminalen besöks då containrar ska tömmas, det vill säga tre gånger per dygn, men 

inte annars. Ytterligare besök kommer troligtvis att äga rum men inte så ofta som tömning och de tas 

därför inte med i beräkningen. Varje besök antas vara en timme och det blir då 1095 timmar 

belysning per år. Med hjälp av den installerade effekten i lysrör beräknas antalet kilowattimmar per 

år som behövs för belysning. Specifikationerna för belysningen går att se nedan i Tabell 18, Bilaga B.  

Eftersom att temperaturstyrning avgränsas för den manuella insamlingen avgränsas den även här. 

Enligt manualen för konstruktion av terminaler framgår det även att man istället för att installera 

luftkonditionering bör byta containrarna oftare. Luftkonditionering kan behöva installeras i kontroll-

rummet i terminalen men detta beräknas inte då det är en liten del av terminalbyggnaden.  

I Tabell 9 presenteras de värden som används för att beräkna mängden elektricitet som används för 

belysning och drift av sopsug och även den golvyta som används för att beräkna ventilationsbehovet.  

Tabell 9. Beräknade värden för elanvändning för drift av sopsug och terminalbyggnad. Golvytan är multiplicerad med den 
faktor som skiljer bostadsventilation från behovet i terminalen. 

 Drift av terminal Effekt  Drifttid  El  Golvyta 

 kW timmar kWh m2 

Ventilation - -  - 300 

Belysning 0,42 1 100 460  

El fläktar 55 1 100 60 000  

 

7.3.2 Transport avfall 

Transport av avfallscontainrarna sker som sagt tre gånger per dygn och för att beräkna transport-

mängden mäts avståndet från Norra Sofia till den nuvarande behandlingsanläggningen upp. Det är 

vid den här anläggningen som Stockholm stad har planer på att bygga en anläggning för optisk 

sortering och det är därför till denna plats som avfallet skulle transporteras. Fordonet för transporten 
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är en lastväxlare som lyfter på de containrar som ska tömmas för att sedan köra dem till sorterings-

anläggningen där de töms, och sedan transportera tillbaka dem till terminalen i Norra Sofia. 

Avståndet till och från behandlingsanläggningen är 20 kilometer och antalet tonkilometrar som 

beräknas för avfallsinsamlingen under ett år finns att studera i Tabell 10. 

Tabell 10. Beräkning av antalet tonkilometer transport för sopsugsanläggningen. 

Transport från terminal Enhet Mängd 

Avstånd till sortering (t.o.r) km 20 

Antal transporter per år styck 570 

Genomsnittlig last ton 4 

Tonkilometer ton*km 46 000 

 

Vid beräkning av miljöpåverkan för denna transport används data ur ecoinvents databas för en större 

lastbil med motorklassning Euro 5. Genom en sökning på lastväxlare hos fabrikanter hittades ett 

fordon hos Volvo (2015) som uppges väga 26 ton och kunna lasta upp till 13 ton. Då en container vid 

sopsugsanläggningen väger max fem ton och fylls med ungefär två ton avfall bör ett sådant fordon 

uppfylla behoven för transport. Att motorklassningen är Euro 5 motiveras med att det i Stockholm 

innerstad ställs allt högre krav på transportfordon och efter år 2018 får inte lägre motorklasser köras 

inom Stockholm miljözon (Trafikkontoret, Stockholm stad, 2013).  

7.4 MILJÖPÅVERKANBEDÖMNING AVFALLSINSAMLING 
Med hjälp av inventeringsanalysen kan miljöpåverkan beräknas genom att använda värden för miljö-

påverkan som hämtats ur databasen ecoinvent. En tabell över de värden som använts och 

specifikationer över vad de olika värdena omfattar finns i Bilaga B (se Tabell 19). Resultaten för 

miljöpåverkansbedömningen av den manuella insamlingen och för insamling med en stationär 

sopsug finns nedan i Tabell 11 och Tabell 12. Miljöpåverkan redovisas för i stort sett samma 

processer som är utmärkta i schemat i Figur 14 och Figur 15. Detta möjliggör att miljöpåverkan från 

de olika processerna kan särskiljas och analyseras var för sig, då de är baserade på olika sorters data, 

beräkningar och antaganden.  

Tabell 11. Miljöpåverkansbedömning för den manuella insamlingen i referensfallet. 

Manuell insamling Försurning Globaluppvärmning Övergödning 

  kg SO2-eqv kg CO2-eqv kg NOx-eqv 

Insamlingskärl 23 6 500 15 

Soprum byggnad 9 4 000 10 

Soprum drift 220 25 000 300 

Sopsug 1 230 0,5 

Transport sopbil 180 41 000 320 

Totalt  440 77 000 660 
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Tabell 12. Miljöpåverkansbedömning för den stationära sopsugen i referensfallet. 

 Stationär sopsug Försurning Global uppvärmning Övergödning 

  kg SO2-eqv kg CO2-eqv kg NOx-eqv 

Inkast  23 4 200 13 

Rörnät  11 2 700 7 

Terminal  3 790 2 

Terminal drift  21 4 100 19 

Transport  34 9 300 34 

Totalt 110 23 000 100 

 

Resultatet för den komparativa livscykelanalysen redovisas i Tabell 13, och där presenteras den 

beräknade miljöpåverkan för de respektive systemen på samma sätt som beskrivs i metoden för 

livscykelanalysen. I Figur 17 kan även referensfallet av den komparativa livscykelanalysen studeras 

grafiskt. I referensfallet har beräkningarna genomförts med de standardmässiga värden som 

inhämtats från databasen och andra källor. Dessa värden varieras senare för att erhålla ett mer 

verklighetstroget resultat.  

Tabell 13. Miljöpåverkansbedömning av avfallsinsamling i Norra Sofia, Södermalm under ett år. Miljöpåverkan anges både 
som absoluta tal och som procentuell jämförelse av varandra. 

 Miljöpåverkans-
bedömning 

 Försurning Global uppvärmning Övergödning 

   kg SO2-eqv kg CO2-eqv kg NOx-eqv 

Absolut 
Manuell insamling 440 77 000 660 

Sopsug 110 23 000 100 

  

Komparativ 
Manuell insamling 100 % 100 % 100 % 

Sopsug 25 % 30 % 16 % 
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Figur 17. Referensfallet. Den komparativa livscykelanalysen visar hur stor miljöpåverkan är från det ena systemet i 
förhållande till ett annat. Det system som har ett större bidrag till miljöpåverkan redovisas som 100 % och den andra som en 
andel av denna. 

Den komparativa livscykelanalysen för referensfallet visar här att den manuella insamlingen ger 

upphov till en större miljöpåverkan än om en stationär sopsug används för att samla in hushålls-

avfallet i Norra Sofia på Södermalm. Det här resultatet bygger på de antaganden och beräkningar som 

görs för de respektive systemen och kan därför variera beroende på hur de här ändras. En 

känslighetsanalys genomförs av denna anledning för att undersöka hur resultatet förändras till följd 

av ändrade parametrar. För den manuella insamlingen är det transport med sopbil och drift av 

soprum som är de markant största bidragande processerna till miljöpåverkan och för sopsugs-

anläggningen är transport, drift av terminalen och inkasten de stora bidragande processerna. Det här 

första resultaten är baserat på värden som är hämtade ur ecoinvents databas vilka inte nödvändigtvis 

stämmer överens med verkligheten i fallstudieområdet och det undersöks därför hur resultaten 

skulle se ut om de här värdena var annorlunda eller andra antaganden görs. 

7.5 KÄNSLIGHETSANALYS  
För att undersöka hur resultatet förändras med förändrade antaganden, beräkningar och val av data 

varieras några av dessa. De delprocesser i systemen som har en stor bidragande miljöpåverkan är de 

som kommer att ge mest synbara förändringar och därför ligger fokus på transporter, drift av sopsug 

och soprum då känslighetsanalys genomförs. Först undersöks hur en förändrad elproduktion, 

bränsleanvändning och ventilation påverkar resultatet oberoende av varandra och jämfört med 

referensfallet i Figur 17. För transporterna undersöks även vad ett byte av bränsle och minskad 

förbrukning ger för utslag på resultatet tillsammans. Sedan väljs även de variationer av värden som 

anses mest troliga för framtiden och det tas fram ett resultat för hur miljöpåverkan då ser ut. 

Miljöpåverkan från inkasten, som visade sig ha ett stort bidrag, analyseras inte här då den indatan 

kommer en projektering som genomförts av en extern part för den här rapporten.  
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7.5.1 Elproduktion 

Den miljöpåverkan som är beräknad för elanvändning i båda systemen är baserade på utsläpps-

värden för en svensk elproduktion. Så som Sköldberg (2006) och Gode et al. (2009) beskriver finns 

det dock de som förespråkar att en nordisk eller europeisk elproduktion är den som borde användas, 

trots att elanvändningen finns i Sverige. Enligt Elforsk (2005) skiljer sig utsläppen av koldioxid åt 

mellan de olika typerna av elproduktion. Den svenska elproduktionen ger upphov till 0,010 kg 

koldioxid per kWh, den nordiska 0,058 kg per kWh och den europeiska 0,415 kg per kWh (Elforsk, 

2005). För att undersöka elproduktionens inverkan på livscykelanalysens resultat beräknas den för 

en nordisk elproduktion istället för en svensk. Miljöpåverkan för elanvändning i soprum och i driften 

av sopsugen beräknas för en nordisk elproduktion istället för en svensk genom att multiplicera 

utsläppsfaktorerna med 6. Enligt Elforsk (2005) är det koldioxidutsläpp som ökar med den faktorn 

men även ekvivalenterna för svaveldioxid och kväveoxid multipliceras med 6 för att visa på ökade 

utsläpp vid ett byte av elmix. Den komparativa LCA som resulterar från att byta ut elmixen kan 

studeras nedan i Figur 18.  

 

Figur 18. Komparativ livscykelanalys med nordisk elmix istället för svensk. 

Då elanvändningen beräknas komma från den nordiska elmarknaden blir utsläppen från den 

stationära sopsugen högre men ändå inte lika höga som de från den manuella insamlingen. Att ändra 

vilken elproduktion som används påverkar alltså resultatet till sopsugens nackdel men inte så pass 

att dess totala utsläpp blir större än de för den manuella insamlingen. 

7.5.2 Transporter 

Den data som används för att beräkna miljöpåverkan från transporter med sopbil är baserade på 

värden för fordon som använder diesel som bränsle. I Sverige blir det allt vanligare att fordon drivs 

med fordonsgas istället för diesel och framförallt renhållningsfordon. Enligt Liselott Lööf Miljö AB 

(2015) som hämtar avfallet i fallstudieområdet drivs alla deras sopbilar av biogas. För att undersöka 

hur miljöpåverkan skulle förändras då fordonsbränslet är ett annat beräknas miljöpåverkan för 

användning av fordonsgas. Fordonsgas är en blandning av biogas och naturgas och enligt Kågeson 

och Jonsson (2012) är utsläppen av koldioxid ungefär hälften då fordonsgas används, jämfört med 

diesel. Den resulterande komparativa jämförelsen av manuell insamling och sopsug finns att studera 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Försurning Global uppvärmning Övergödning

P
ro

ce
n

t 
(%

)

Manuell insamling Sopsug



67 
 

i Figur 19, och där används en svensk elproduktion för beräkningen av miljöpåverkan för el. Utsläpp 

för transport med sopbil halveras för alla tre miljöpåverkanskategorier även om det enligt Kågeson 

och Jonsson (2012) är koldioxidutsläppen som minskar med hälften. Det är dessutom enbart under 

driftsfasen av sopbilen som utsläppen halveras men då större delen av ett fordons miljöpåverkan 

vanligtvis uppstår under driften görs den förenklingen att hela utsläppen för sopbilen halveras.  

 

Figur 19. Komparativ livscykelanalys med en svensk elmix och sopbilars bränsle utbytt till fordonsgas. 

Som syns i Figur 19 ökar miljöpåverkan för sopsugen, relativt den manuella insamlingens, då 

sopbilarna körs med fordonsgas istället för diesel. Detta eftersom att de transporter som sker från 

sopsugsterminalen fortfarande antas använda diesel som bränsle. Den förändring som sker i den 

komparativa livscykelanalysen då fordonsbränslet byts ut har ungefär samma inverkan på resultatet 

som då elmixen byts ut mot en nordisk mix. Byte av fordonsbränsle för sopbilar ger sopsugen högre 

utsläpp relativt sett men inte tillräckligt mycket högre för att få den manuella insamlingen att framstå 

som ett bättre alternativ.  

Utöver att bränslet som används i verkligheten kan vara något annorlunda än det som är beräknat 

för i databasen, kan även förbrukningen av bränsle vara annorlunda. Enligt ecoinvents databas är 

bränsleförbrukningen av diesel i en sopbil drygt 16 liter per mil, medan en uppgift från en 

renhållningsentreprenör säger 8 liter per mil. En halvering av bränsleanvändningen skulle ge samma 

resultat som för byte av bränsle i sopbilar eftersom att det även här handlar om en halvering. Istället 

för att halvera utsläppen igen undersöks vilket utslag det får om bränslet som används är fordonsgas 

och förbrukningen dessutom är hälften jämfört med den som anges i ecoinvent. Resultatet för detta 

syns i Figur 20 nedan.  
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Figur 20. Komparativ livscykelanalys med en svensk elmix, fordonsgas som bränsle i sopbilar och en halverad bränsle-
förbrukning jämfört med sopbilarna i ecoinvents databas. 

Ur Figur 20 kan uttydas att miljöpåverkan för sopsugen fortfarande är mindre än den för manuell 

insamling, även då sopbilarna körs på fordonsgas och med en halverad bränsleförbrukning.  

7.5.3 Ventilation 

Förutom driften av sopbilarna finns en viss osäkerhet i beräkningen av driften av soprummen. 

Miljöpåverkan för drift av soprum beräknas för belysning och ventilation, där ventilationen står för i 

princip hela miljöpåverkan ensamt enligt miljöpåverkansbedömningen för referensfallet. Eftersom 

att en uppskattning av ventilationsbehovet görs genom att multiplicera med en faktor 14 för att 

motsvara behovet av luftomsättning i ett soprum jämfört med en bostad, finns här en risk för 

missvisande resultat. En miljöpåverkansbedömning görs därför där ventilationen i soprummen antas 

vara densamma som för bostäder (se Figur 21).  

 

Figur 21. Komparativ livscykelanalys med lägre ventilationsvärden för den manuella insamlingens soprum, men i övrigt 
samma värden som i referensfallet. 
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Att ändra det värde som används för beräkning av ventilation i soprum visar på en tydlig relativ 

ökning av miljöpåverkan för sopsugsanläggningen. Detta är väntat då miljöpåverkan för den 

manuella insamlingen borde sjunka avsevärt vid en minskad ventilation med faktor 14 som i det här 

fallet. Att miljöpåverkan från ventilationen skulle vara så lågt som i en bostad är dock inte troligt 

eftersom att luftomsättningen behöver vara mycket större i ett soprum än i bostäder. Det kan vara 

så att miljöpåverkan från ventilation i soprum är något lägre eftersom att de kan ha en effektivare 

anläggning per kvadratmeter lokal som ventileras. Då miljöpåverkan beräknas baserat på antalet 

kvadratmeter som ska ventileras finns här utrymme för osäkerheter.  

7.5.4 Manuell insamling 

I alla ovanstående figurer (Figur 17-Figur 21) har den manuella avfallsinsamlingen visat sig bidra till 

en större miljöpåverkan än den stationära sopsugsanläggningen. För att ta reda på vilka förändringar 

i beräkningarna som får miljöpåverkan för sopsugen att bli större än den för manuell insamling, sätts 

sopsugens parametrar till de mest negativa av de som använts i tidigare känslighetsanalyser och den 

manuella insamlingen tilldelas de mest positiva. För sopsugen antas en nordisk elmix användas, 

vilken då även används för den manuella insamlingen. Att beräkna miljöpåverkan från två olika 

elmixer för system som ska verka i samma miljö är inte en rättvis bedömning och eftersom att den 

manuella insamlingen ändå inte påverkas lika mycket av en förändrad elmix, görs detta val även då 

det mest gynnsamma utfallet för den manuella insamlingen eftersöks.  

Vidare minskas golvytan för soprummen till 50 % av den beräknade vilket leder till ett minskat behov 

av ventilation och även en minskad mängd byggmaterial. Då golvytan minskas minskar även behovet 
av belysning, men den står ändå för en så liten del av miljöpåverkan i förhållande med ventilationen 

att den låts vara densamma som för den initialt beräknade golvytan.  

Transporterna för den manuella insamlingens avfall beräknas i detta fall med fordonsgas som 

bränsle och en halverad förbrukning. Resultatet för denna komparativa livscykelanalys finns att 

studera i Figur 22 nedan.  

 

Figur 22. Komparativ livscykelanalys med parametrar valda till manuell insamlings fördel. 
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I Figur 22 syns att den manuella insamlingen och sopsugen bidrar ungefär lika mycket till försurning, 

att sopsugen bidrar något mer till global uppvärmning och att den manuella insamlingen bidrar mer 

till övergödning än sopsugen. 

Det här tyder på att de förutsättningar som krävs för att den manuella avfallsinsamlingen ska ha en 

mindre miljöpåverkan är sopsugen är att minst att dess transporter sker med fordonsgas och har en 

lägre förbrukning än vad som anges i ecoinvent. Det krävs även att den sammanlagda ytan soprum 

som finns i området är mycket mindre än vad som beräknats för att minska miljöpåverkan från 
driften utav dem. Vidare krävs det att elmixen som används vid beräkning av elanvändningens 

miljöpåverkan kommer från en produktion med högre utsläpp än den svenska. Trots dessa ändringar 

är den manuella insamlingens bidrag till övergödning större än sopsugen, och det behövs därför 

ytterligare förändringar av det här slaget för att den ska visa sig miljömässigt bättre i alla tre 

miljöpåverkanskategorier.   

7.5.5 Modifierat resultat 

Vissa av de förutsättningar som används i de komparativa livscykelanalyserna kan mycket väl vara 

riktiga, och andra inte. Att sopbilarna drivs med fordonsgas och med en lägre förbrukning än vad som 

anges i ecoinvent är troligt då svenska renhållningsentreprenörer har uppgett det. Att el-

användningen baseras på en nordisk elmix istället för en svensk är även det troligt då det finns en fri 

handel av el inom Norden, och elen bör därför beräknas utifrån det. Att däremot halvera den golvyta 

soprum som beräknats upplevs inte som rimligt då det skulle innebära en liten yta soprum per 

fastighet. Om golvytan soprum halveras kommer varje soprum i genomsnitt vara ungefär fyra 
kvadratmeter stort, vilket är litet i förhållande till de mängder avfall som genereras i området.  

Resultatet från referensfallet modifieras för att stämma överens med dessa variationer som anses 

vara rimliga att gälla för den framtida avfallsinsamlingen i Norra Sofia. En komparativ livscykelanalys 

görs även för dessa val av parametrar och värden och resultatet syns nedan i Figur 23. 

 

Figur 23. Komparativ livscykelanalys med de parametrar och antaganden som är troliga att gälla i Norra Sofia. El-mixen som 
används är nordisk, sopbilarna drivs med fordonsgas och med en halverad förbrukning, medan ytan soprum är samma som i 
referensfallet. 
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Som syns i Figur 23 är miljöpåverkan för de två olika systemen nästan lika stora då global 

uppvärmning studeras, men den manuella insamlingen har ett något större bidrag till denna 

miljöpåverkanskategori. Samtidigt är den manuella insamlingens bidrag till försurning och över-

gödning tydligt större än sopsugens i detta fall. 

7.6 ANALYS AV LIVSCYKELANALYSENS RESULTAT  
Vid beräkningen av den sista komparativa livscykelanalysen har parametrar valts som anses vara 
troliga att stämma överens med den verklighet som avfallsinsamlingen kommer att verka i och det 

borde därför vara så att den manuella insamlingen bidrar till en något större miljöpåverkan under 

ett år. Detta baseras på resultatet i Figur 23 och att miljöpåverkanskategorin global uppvärmning, 

har en större säkerhet i sig än de andra två. Kategorierna försurning och övergödning visar tydligt 

att den manuella insamlingen har ett större bidrag till miljöpåverkan än sopsugen, men stora 

förenklingar har gjorts vid beräkning av dessa. Då miljöpåverkan för en nordisk elmix beräknas 

används en omvandlingsfaktor från Elforsk (2005) som egentligen gäller för utsläpp av koldioxid. 

Samma faktor används dock för att beräkna utsläpp av ekvivalenter för svaveldioxid och kväveoxider 

vilket inte nödvändigtvis stämmer. Det ses som troligt att utsläppen av dessa ekvivalenter även de 

ändras då produktionsmixen av el förändras, och vid beräkningen fanns ingen annan faktor än den 

för koldioxid att använda. Osäkerheten i beräkning av miljöpåverkanskategorierna försurning och 

övergödning är påtaglig och tål att undersökas ytterligare. Känslighetsanalysen visar dock att det 

krävs en stor minskning av exempelvis soprummens yta för att den manuella insamlingens bidrag 

till miljöpåverkanskategorierna försurning och global uppvärmning ska vara mindre än sopsugens 

(se Figur 22). Så små soprum som en sådan minskning skulle innebära anses inte troligt och det 

stärker då resultatet att miljöpåverkan för en sopsug är lägre än för den manuella insamlingen. 

Liknande osäkerhet finns även i beräkningen av minskade utsläpp till följd av bränslebyte i 

sopbilarna, eftersom att det enligt referensen är koldioxid som halveras men även utsläppen av 

svaveldioxidekvivalenter och kväveoxidekvivalenter har halverats i beräkningarna av miljöpåverkan. 

Detta gör att miljöpåverkanskategorin global uppvärmning är den som är mest tillförlitlig och enligt 

den bidrar den manuella insamlingen till en något större miljöpåverkan. 

Enligt Punkkinen et al. (2012) är det däremot en sopsug som bidrar mer till miljöpåverkan än en 

manuell insamling. I deras fallstudie användes en högre faktor för att beräkna mängden utsläpp per 

kilowattimme el. De använder värdet 0,3 kg koldioxidekvivalenter per kWh, medan de värden som 

används i livscykelanalysen för Norra Sofia är 0,06 kg koldioxidekvivalenter. Då en nordisk elmix 

används för beräkning i fallstudien är värdet dock ungefär 0,4 vilket är mer jämförbart med det värde 

som används av Punkkinen et al. (2012). Enligt Sköldberg et al. (2006) väljer den som gör en 

miljövärdering av el en el-mix som gynnar syftet med arbetet. I denna rapport skulle det kunna vara 

att visa på sopsugens låga utsläpp och en svensk el-mix skulle därför användas. Nu används ändå den 

nordiska el-mixen för att ge en så rättvis bedömning som möjligt. Trots detta finns det även de som 

förespråkar att en Europeisk el-mix bör användas (Gode, et al., 2009; Sköldberg, et al., 2006) för 

jämförelsen och det skulle ge ett mycket sämre resultat för sopsugen miljöpåverkan eftersom att den 

europeiska elproduktionen har en större miljöpåverkan än den nordiska. Den europeiska 

elmarknaden är dock ännu inte helt sammankopplad och den nordiska elmixen anses därför mer 

rättvisande för denna rapport, men för framtida studier kan den europeiska komma att bli allt mer 

korrekt för miljövärdering av el. 
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Det resultat som här erhålls för miljöpåverkan för avfallsinsamlingen i Norra Sofia är påverkas av 

alla de beräkningar, uppskattningar och antaganden som gjorts längs vägen. Vid beräkning av hur 

många avfallskärl som behövs och vilken storlek på soprum som krävs har många förenklingar gjorts, 

exempelvis att alla kärl har 100 % fyllnadsgrad och att avfall hämtas en gång i veckan i alla soprum. 

Dessa antaganden kan troligtvis vara varierande beroende på specifika förhållanden i olika 

fastigheter men även om de vore annorlunda skulle det inte påverka resultatet av livscykelanalysen 

påtagligt. Miljöpåverkan från avfallskärlen är väldigt liten i förhållande till övriga processer i 

insamlingen och om avfall skulle hämtas oftare, eller mer sällan, förändras även mängderna därefter 

så att miljöpåverkan från transporterna blir ungefär desamma ändå. För den manuella insamlingen 

finns osäkerheter som har större inverkan på resultaten i driften av soprummen och i transporterna. 

Ventilationen av soprum har en förvånansvärt hög inverkan på resultatet och för att öka 

trovärdigheten i denna studies resultat skulle en noggrannare beräkning av denna behövas. 

Miljöpåverkan för ventilationen är dock beräknad med hjälp av värden från ecoinvent som gäller för 

bostäder och dimensionerad till soprum med hjälp av värden från Boverket (2014) och Avfall Sverige 

(2009), vilket borde tyda på att resultatet inte är alltför långt ifrån det verkliga.  

För beräkning av miljöpåverkan från sopsugsanläggningen finns de största osäkerheterna i 

beräkningen av ventilation och belysning. Likadant som för den manuella insamlingen har 

belysningen ingen större inverkan på miljöpåverkan i förhållande till hela systemet och hur den har 

beräknats skulle därför kunna ändras i stor utsträckning utan att ge ett synligt utslag på resultaten. 

Detta innebär att även om belysningen beräknats i underkant, kan den ökas och ändå inte bidra till 

att förändra de slutsatser som dras från resultatet. Ventilationen däremot visar även här på ett 

relativt stort bidrag till miljöpåverkan för insamlingen och precis som för den manuella insamlingen 

skulle det därför inte skada att undersöka denna process ytterligare. Belysningen i terminalen är 

beräknad på samma sätt som för den manuella insamlingen och osäkerheten för denna ligger främst 

i uppskattningen av hur ofta som terminalens belysning används och hur länge. Det är dock så att 

belysningen skulle kunna mångdubblas utan att ge något nämnvärt utslag på resultatet eftersom att 

elanvändningen från fläktarna är så mycket större och därför anses beräkningen av belysning som 

tillräcklig. 

Den elanvändning som sker då sopsugens fläktar är igång, är beräknad utifrån siffror från Envacs 

projektering och där har inga antaganden gjorts efter projekteringens slutförande. Eftersom att inga 

antaganden görs för hur mycket el som används av sopsugen undersöks det heller inte närmare med 

känslighetsanalys. Elanvändningen från projekteringen för Norra Sofia skiljer sig dock från den som 

Punkkinen et al. (2012) skriver om. I den studien räknar de med en elanvändning på 95 kWh per ton 

avfall medan den elanvändning som är beräknad för Norra Sofia ligger kring 20 kWh per ton avfall 
och denna högre elanvändning bidrar till deras resultat om att sopsugen skulle bidra till mer 

miljöpåverkan än en manuell insamling. Om samma elanvändning per ton avfall använts i de båda 

livscykelinventeringarna skulle resultaten varit mer lika än vad de är i dagsläget vilket kan ses som 

ett tecken på att en teknikutveckling skett bland sopsugssystemen sedan Punkkinen et al. 

genomförde sin studie år 2012. Det sopsugssystem som projekterats för i Norra Sofia lanserades år 

2014, alltså efter Punkkinens studie, och marknadsförs som ett system som sänker energi-

användningen jämfört med tidigare system. 

Förutom elanvändningen har även beräkningen av ingående material i inkast och rördragning sitt 

ursprung i projekteringen och eftersom att det då det antas finnas en liten osäkerhet i dessa, och liten 

inblick i hur de beräknats, har de inte undersökts närmare i en känslighetsanalys. Eftersom att de 
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ingående materialen inte är de stora bidragen till miljöpåverkan skulle de dessutom behöva en stor 

förändring för att ge ett annorlunda resultat.   

Resultaten från livscykelanalysen visar att sopsugen bidrar till något mindre miljöpåverkan än den 

manuella insamlingen, vilket är samma resultat som Usón et al. (2013) beskriver. Enligt studien i 

Valdespartera riskerar dock miljöpåverkan från sopsugen att framstå som större, per ton avfall, om 

utnyttjandegraden inte är tillräckligt hög. Så var fallet i Valdespartera, eftersom att det inte flyttade 

in lika många personer som förväntat. Detta är inte en så stor risk i Norra Sofia eftersom att sopsugen 
avses att byggas i befintlig miljö och därför dimensioneras efter de verkliga behov som finns. 

7.7 LIVSCYKELANALYSENS GENERALISERBARHET 
Den här studiens generaliserbarhet är beroende av att vissa parametrar stämmer överens med de 

för Stockholms förutsättningar. Exempelvis är elanvändning en faktor med stor inverkan på 

resultatet och eftersom att miljöpåverkan från denna skiljer sig stort beroende på geografisk 

placering försvårar det en generalisering. Enligt Elforsk (2005) bidrar en europeisk elproduktion till 

sju gånger så höga utsläpp av koldioxid som den nordiska. Detta innebär att det modifierade 

resultatet som är beräknade i den här studien, baserade på en nordisk elproduktion, inte kan 

generaliseras i en miljö där exempelvis en europeisk elmix används. Beräkningarna kan ändå 

återanvändas men de värden som används för att beräkna miljöpåverkan utifrån inventerings-

analysen måste ändras för att erhålla rättvisande material. Detsamma gäller för beräkning av 

transporter i livscykelanalysen. Eftersom att användningen av fordonsbränsle varierar beroende på 

vilket region som avses att studeras kan resultatet från denna komparativa livscykelanalys bli 

missvisande om inte den studerade regionen har samma förutsättningar. I en region där fordonsgas 

fortfarande inte är så vanligt kan de behöva använda de värden som anges i ecoinvent istället för att 

modifiera dem så som gjorts i denna studie.  

Om samma förutsättningar för den manuella insamlingen finns i en annan miljö än den som studerats 

i denna studie kan resultaten från inventeringsanalysen användas för att sedan omvandlas till 

miljöpåverkan med hjälp av något annorlunda värden för miljöpåverkanskategorierna än de som 

använts här. De förutsättningar som kan behöva undersökas är då vilken mängd avfall som uppstår i 

ett område och vilka fraktioner som samlas in. I denna studie förutsätts att rest- och matavfall samlas 

in separat och att förpackningsmaterial samlas in i ett annat insamlingssystem. För båda 

insamlingssystemen har transporter ett stort bidrag till miljöpåverkan och de är direkt beroende av 

mängden avfall som uppstår. En förändrad avfallsmängd påverkar därför resultatet av livscykel-

analysen, men för båda systemen. Det kan dock uppskattas att en ökad avfallsmängd gynnar en 

sopsug framför en manuell insamling då sopsugens miljöpåverkan inte har en lika stor tonvikt på de 

delar av systemet som är direkt beroende av avfallsmängden.  
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8 ANALYS AV METOD FÖR KARTLÄGGNING OCH LIVSCYKELANALYS 

I detta kapitel analyseras den metod som används för både aktörskartläggningen och livscykelanalysen. 

Val av metod analyseras och det resoneras kring hur resultatet kan påverkas av alternativa metodval, 

och vad som kan göras bättre. 

8.1 METOD FÖR AKTÖRSKARTLÄGGNING 
Den intervjustudie som genomfördes var tidskrävande och inte så omfattande som från början 

önskades. Trots det gav den resultat som kunde användas för att ta fram ett aktörsnätverk och 

analysera det. Om inte en intervjustudie hade använts för att samla in underlag till kartläggningen 

hade inte resultatet varit lika användbart som det är nu. Eftersom att det är relationer mellan aktörer 

som studerats hade det varit svårt att finna data exempelvis i enbart tryckt material. Det är vad 

aktörerna själva upplever av relationerna som är det viktiga och det kunde erhållas av 

intervjustudien. 

Antalet intervjuer som genomfördes anses ha påverkat resultatet i stor utsträckning. Detta då de 

aktörer från varje grupp av aktörer som intervjuades får representera hela gruppen. Valet av antal 

intervjuer påverkar därför resultatet och ett större antal intervjuer skulle ha gett en större, och 

troligtvis bättre, datamängd att arbeta med. Ett stort antal intervjuer är något som eftersträvades 

men inte alltid gick att uppnå då möjliga aktörer att intervjua inte gick att nå, eller inte ville delta i en 

intervjustudie. För att skapa en ännu bättre grund för aktörskartläggningen skulle fler intervjuer 

kunnat genomföras, både inom samma grupp av aktörer och fler sorters aktörer. De intervjuer som 

genomfördes anses dock värdefulla då de är genomförda med specifika aktörer som berörs av 

avfallsinsamlingen i Stockholm. Mer givande aktörer att intervjua skulle dessutom varit svåra att 

finna. Den åtgärd som ses som rimlig och som hade kunnat ge en djupare analys av frågan hade varit 

att intervjua fler fastighetsägare eftersom att de representerar väldigt många fler aktörer inom 

området än exempelvis entreprenören. I Norra Sofia finns ett hundratal fastighetsägare medan det 

är en enskild entreprenör som hämtar hushållsavfallet. Detta gör att de fastighetsägare som 

intervjuades talar för många fler, som inte ges möjlighet att uttala sig.  

Kartläggningen av aktörer skulle speciellt gynnas av en intervjustudie där fler typer av fastighets-

ägare intervjuas. De två som nu intervjuats är båda privata fastighetsägare, men i det studerade 

området finns både kommunala fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Som diskuterades vid 

kartläggningen kan dessa olika typer ha olika syn på sitt medverkande i nätverket och vad för sorts 

värde som skapas. Genom att bara intervjua en typ baseras hela kartläggningen på deras uppgifter. 

Vid kontakt med de aktörer som intervjuades och andra medverkande i projektet har även 

kontaktuppgifter till andra aktörer erhållits och dessa har sökts för en intervjuförfrågan. Trots försök 

kunde inte fler fastighetsägare ställa upp på en intervju, vilket är synd då fler intervjuer kunde gett 

en mer nyanserad bild av avfallsinsamlingen. Till exempel hade fastighetsägare kunnat segmenteras 

till de olika typer som finns och då ta fram deras respektive roller i nätverket och utveckla nätverket 

utifrån det. När enbart privata fastighetsägare intervjuades riskerar nätverket att missa relationer 

som är viktiga för övriga typer av fastighetsägare som inte finns representerade. Detta kan leda till 

att den senare gruppen inte får sitt värdeskapande tillgodosett vilket kan få effekter på vilken typ av 

insamlingsmetod som väljs eftersom att det kan påverka vilka aktörers behov som önskas tillgodoses.  

Den intervjumetodik som användes underlättades av det faktum att antalet aktörer som intervjuas 

inte var så stort. Om ett mycket större antal intervjuer genomförts, exempelvis med varje 
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fastighetsägare i Norra Sofia på Södermalm, hade ett större behov funnits av att använda någon sorts 

inspelning för att i ett senare skede kunna transkribera och jämföra intervjuresultat. Både Yin (2003) 

och Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) skriver att ljudinspelning inte är nödvändigt, och vid ett 

mindre antal intervjuer, så som i den här studien, ansågs det lättare att särskilja minnen från de olika 

intervjuerna utan att ha spelat in allt ljudmaterial, utan endast fört anteckningar för hand.  

Att intervjustudien genomfördes på ett semi-strukturerat sätt, så som beskrivs av Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014), fungerade bra då antalet intervjuer inte var så stort. Om en väldigt stor 
intervjustudie genomförts hade det troligtvis varit givande att göra den mer strukturerad för att 

sedan kunna erhålla mer statistiskt säkra resultat. Då hade dock intervjuerna även behövt vara mer 

kvantitativa än de var i denna studie. Det ansågs svårt att få fram resultat om relationer på ett 

kvantitativt sätt, och den kvalitativa metoden ansågs därför mer användbar. Om mer erfarenhet hade 

funnits hos den som intervjuade hade troligtvis en helt ostrukturerad intervju kunnat genomföras 

eftersom att antalet intervjuer inte är så stort. Intervjun hade då kunnat vara en helt öppen 

diskussion kring de aktörer och relationer som önskas kartläggas, på samma sätt som beskrivs av 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014).  

Något som upplevdes som väldigt användbart ur intervjumetodiken är Eriksson och Wiedersheim-

Pauls (2014) rekommendation om att alltid informera den som intervjuas om syftet med intervjun 

och vad materialet ska användas till. Genom att vara noggrann med detta kunde intervjuer 

genomföras även med aktörer som skulle kunna ses som konkurrenter till Envac, då de insåg att 

denna rapport har ett vetenskapligt syfte och inte enbart kommersiellt som de annars hade kunnat 

misstänka.  

Den metod som används för den här kartläggningen kan även påverka användbarheten av dess 

resultat i en annan miljö än Stockholm. De intervjuer som genomförs har Stockholms avfalls-

insamling som utgångslägen och de som intervjuas har därför en god kunskap om just denna. För att 

använda resultatet i en annan miljö än Stockholm kan därför resultaten behöva kompletteras med 

platsspecifik kunskap för att ge ett så bra resultat som möjligt.  För att försäkra ett så användbart 

resultat som möjligt från denna fallstudie har intervjuerna kompletterats med data från 

dokumentation och litteratur, vilket bidrar till att undvika att enskilda personer får alltför stort 

inflytande på resultaten (Yin, 2003). 

8.2 METOD FÖR LIVSCYKELANALYS 
Den metod som användes för att undersöka miljöpåverkan för de två olika systemen för avfalls-

insamling har påverkat det resultat som erhölls och därför behöver de metodval som gjorts 

diskuteras. I fastställandet av livscykelanalysens mål och omfattning bestämdes vad som ska 

studeras och i vilken utsträckning. Detta har haft en stor inverkan på resultatet. Om exempelvis 

avfallshantering varit ämne för studien istället för enbart insamlingen av avfall skulle studiens 

omfattning genast växt. Då skulle studien även omfattat mottagning och behandling av det avfall som 

genereras i fallstudieområdet vilket innebär undersökning av bland annat produktion av fjärrvärme 

och biogas. Å andra sidan skulle en sådan studie inneburit att samma behandling av avfallet 

genomförs oavsett vilket sätt det samlas in med och skulle då kunna avgränsas. Livscykelanalysen 

för avfallsinsamling i Norra Sofia kan ses som en sådan studie men att den avgränsningen gjordes 

från början istället för längre in i studien. Detta innebär att arbete besparats eftersom att de 

processer som avgränsas ändå hade behövt studeras till viss del för att motivera en avgränsning, 

vilket nu inte behövdes.  
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Systemgränsen påverkade vilket resultat som erhölls vilket tydligt visade sig då denna 

livscykelanalys jämfördes med den av Nakou et al. (2014). Om systemgränsen för denna livscykel-

analys enbart hade omfattat miljöpåverkan inom fallstudieområdet hade resultatet blivit en mycket 

lägre miljöpåverkan för sopsugsanläggningen då dess största bidrag till miljöpåverkan, transport, 

elanvändning och produktion av komponenter, påverkar miljön utanför Norra Sofia. Den manuella 

insamlingen har fortfarande sina transporter inom området men även denna insamling skulle ha fått 

en viss minskning eftersom att den även har en hel del påverkan från driften av soprummen där 

ventilationens elanvändning skulle hamna utanför fallstudieområdets miljöpåverkan. Nakou et al. 

(2014) hade som mål att studera hur den lokala luftmiljön skulle förändras vid en förändrad 

insamling och den snävare systemgränsen är därför relevant i deras fall. I studien för Stockholm 

däremot är det även av intresse att belysa den miljöpåverkan som ett lokalt system har på en regional 

och global nivå och då behöver hänsyn även tas till exempelvis elanvändning. 

De flesta flöden som har identifierats och kvantifierats utifrån målet och omfattningen av studien har 

tagits hänsyn till men vissa delar av dem har även bortsetts ifrån. Då flöden och processer avgränsats 

har det i enlighet med Baumann och Tillman (2004) och ISO (ISO, 2006) motiverats på bästa sett, ofta 

med grund i deras små bidrag till de totala flödena eller brist på användbar information. Då flöden 

identifierats som är delat mellan olika processer har allokering baserat på fysiska parametrar 

använts, och att använda allokering stärks av Rebitzer et al. (2004) som bland annat menar på att det 

är en praktisk metod då den minskar behovet av data.  

De miljöpåverkanskategorier som använts för att översätta flöden av material och energi till 

miljöpåverkan kan även de påverka resultaten om de valts annorlunda. En kategori som exempelvis 

kunde ha varit av intresse att studera är utsläpp av partiklar eftersom att det är en stor fråga för den 

lokala miljön i storstäder som Stockholm. Utöver denna kategori är det många utsläpp som finns 

medräknade utan att det ser ut som det eftersom att de finns inkluderade i de ekvivalenter för 

svaveldioxid, koldioxid och kväveoxider som beräknats. Här inkluderas bland andra metan som är 

en starkare växthusgas är koldioxid och därför viktig att få med i beräkningar av bidrag till global 

uppvärmning. 

Beräkning av miljöpåverkan för avfallsinsamlingen baserades på datavärden från ecoinvent och 

resultatet bygger därför på den datans trovärdighet och hur den väljs. Eftersom att den data som 

finns i ecoinvent är baserad på noggranna studier och vetenskapliga utredningar finns en 

trovärdighet i den, och det finns möjlighet att spåra dess ursprung, viket skapar transparens. 

Osäkerheten i denna studie ligger mer i hur data har valts och använts. Eftersom att de exakta 

produkter eller processer som används i avfallsinsamling inte finns i databasen gjordes olika 

approximationer, men det har genomgående eftersträvats att hitta data för produkter som ligger så 

nära de i fallstudien som möjligt, och i de allra flesta fall har data funnits som ligger nära de som 

eftersöks.  

Eftersom att det finns osäkerheter både i den data som inhämtats och i de beräkningsgångar där de 

använts genomfördes en känslighetsanalys för att undersöka vilka delar av resultatet som påverkas 

mest av denna data. Känslighetsanalysen visar att resultatet påverkas då förändringar görs i el-mix, 

bränslespecifikationer och ventilation. Den största osäkerheten fanns i ventilationen då den data som 

använts ligger längre ifrån det verkliga än för elen och bränslet. För el-mixen var det enbart vilket 

land den producerats i som förändras och för bränslet fanns en god inblick i hur den kan förändras 

för att stämma mer överens med verkligheten, men för ventilationen faanns en osäkerhet i hur de 

faktorer från databasen skulle skilja sig från sådana som låg närmare den eftersökta processen. 
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Eftersom att det fanns stora skillnader i behov av ventilation för bostäder och soprum finns risken 

att de beräkningar som är gjorda för miljöpåverkan från ventilation av soprum inte stämmer med 

verkligheten.  Känslighetsanalysen har också använts för att få en inblick i vilka av de variationer och 

val som kan vara de som stämmer bäst överens med verkligheten och därför har ett resultat kunnat 

tas fram som är det som troligtvis ligger närmast verkligheten (se Figur 23).  

Till följd av att vissa avgränsningar och förenklingar gjorts kunde inte en kvantitativ livscykelanalys 

presenteras för de två respektive systemen för avfallsinsamling utan de redovisades som en 
komparativ sådan. Att ge svaret på analysen i form av en specifik siffra säger inte en läsare tillräckligt 

mycket om läsaren inte är helt insatt i det område som är mål för studien. De tidigare jämförelser av 

avfallsinsamling som presenteras i 5 Tidigare livscykelbaserade jämförelser av manuell insamling 

och sopsug redovisade sina resultat som kvantifierade utsläpp vilket var svårt att jämföra mellan 

olika systemgränser. Vissa utav dem har därför angett värden per ton avfall för att underlätta en 

jämförelse men i denna studie har istället den funktionella enheten satts till ett års avfallsinsamling 

och jämförelse underlättades av att resultatet redovisades komparativt. Det kan då presenteras att 

system A är dubbelt så bra som system B, och en jämförelse kan då göras med andra studier som 

redovisar resultat på det sättet oavsett om de omfattar lika stora områden eller inte. Om den 

funktionella enheten i denna studie hade satts till ett ton insamlat avfall istället för ett års tid, skulle 

den komparativa studien ge samma resultat eftersom att mängden avfall på ett år skulle ha varit 

densamma och de två insamlingssystemen skulle förhålla sig till varandra på samma sätt som de gör 

i nuläget.  

Tolkningar gjordes under alla delar av livscykelanalysen och dessa finns inkluderade i de val, 

motiveringar och diskussioner som fördes genom både inventeringen av flöden och miljöpåverkans-

bedömningen. Det är denna tolkning som skapar en djupare förståelse för de val som gjordes och 

som försäkrar att valen som görs är väl grundade beslut. 
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9 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Syftet med den här rapporten är att undersöka implikationer av en förändrad insamling av hushålls-

avfall i en befintlig stadsdel. För att kunna uppfylla det här syftet har tre frågeställningar använts och 

dessa ska här besvaras en i taget.  

9.1 FRÅGESTÄLLNING 1 
Vilka aktörer kan påverka, och påverkas av, en förändrad insamling av hushållsavfall, och vilken 

relation har de till varandra?  

Hushåll påverkas av en förändrad avfallsinsamling då det är deras avfallsfraktion som avses i den 

här kartläggningen och de system som finns för var och hur deras sortering ska ske kan komma att 

förändras. Om den nuvarande manuella insamlingen byts ut mot en förbättrad sådan som uppfyller 

kraven på en god arbetsmiljö, kommer inte hushållens användande av insamlingssystemet att 

förändras nämnvärt. Däremot kan det bli så att övrig service som finns i området, så som kiosker och 

butiker, ersätts med utrymmen för avfallsinsamling eftersom att denna behöver förses med lokaler i 

närhet till gatan för att uppfylla arbetsmiljökraven. Detta skulle då påverka de hushåll som tidigare 

besökt dessa verksamheter eller sett ett värde i att de finns där. Om den nuvarande insamlingen 

istället skulle bytas ut mot en stationär sopsug kan hushållens användning påverkas beroende på var 

inkasten placeras och att trafiken i deras närmiljö förändras. Om avfall inte längre samlas in manuellt 

behövs inte de sopbilar som tidigare gjort det, och det blir mindre trafikrelaterade problem i området.  

Hushållen kan själva påverka insamlingen av avfall genom att uttrycka sina synpunkter och önskemål 

till fastighetsägare, Stockholm Vatten Avfall och kommunfullmäktige då dessa aktörer har möjlighet 

att genomföra förändringar. De kan även använda sig av branschorganisationer, exempelvis 

Hyresgästföreningen, för att uttrycka den här sortens synpunkter och önskemål. I förhållande till 

fastighetsägare och branschorganisationer är hushållen en betalande kund, eller medlem, medan de 

i förhållande till Stockholm Vatten Avfall och kommunfullmäktige är skattebetalande invånare. De är 

en sorts kund även till Stockholm Vatten Avfall men eftersom att det finns ett monopol på 

avfallsinsamlingen finns ingen alternativ aktör, och de har därför inte samma sorts inverkan som 

kund.  

Allmänheten påverkas av en förändrad avfallsinsamling på ett liknande sätt som hushållen i och 

med att den lokala stadsmiljön kan variera beroende på hur insamlingen förändras. Deras möjlighet 

att påverka ser däremot lite annorlunda ut eftersom att de får rikta sina synpunkter till Stockholm 

Vatten Avfall eller kommunfullmäktige, till skillnad från hushållen som har sin fastighetsägare att 

prata med. Som röstberättigad invånare kan de påverka kommunfullmäktige och visa på vad de som 

väljare vill se i sin stad och vad som är viktigt för dem och hoppas på att de tar till sig av det. 

Fastighetsägare påverkas i allra högsta grad av en förändrad avfallsinsamling då det är de som är 

ansvariga för att förse sina hushåll med insamlingsmöjligheter. Det är i stort sett upp till dem att 

tillgodose en god arbetsmiljö för avfallsinsamlingen, och att åtgärda de problem som finns kan bli 

väldigt kostsamt för fastighetsägare. Om den nuvarande insamlingen byts ut mot en stationär sopsug 

påverkas fastighetsägarna olika beroende på hur inkast placeras, hur finansieringen löses och vad de 

själva har för inställning till att en sopsug används.  
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Fastighetsägare har möjlighet att påverka den del av insamlingen som de själva ansvarar för, alltså 

utrymmen för den manuella insamlingen, och framförallt då möjliggöra en god arbetsmiljö för 

renhållningspersonalen. Om en sopsug istället används förändras fastighetsägarnas möjlighet att 

påverka om till exempel inkasten placeras på kommunal mark. Om de istället drar in rör på egen 

mark har de större möjlighet att påverka hur sortering och insamling sker, och även troligtvis ett 

större intresse av att göra det om de själva ansvarar för den del av systemet som finns på den egna 

marken. Fastighetsägare kan påverka insamlingen genom att framföra sina synpunkter till Stockholm 

Vatten Avfall men eftersom att det finns ett monopol är det inte säkert att deras synpunkter får så 

stor inverkan på besluten där. Fastighetsägaren är ju en kund till Stockholm Vatten Avfall, och deras 

upphandlade entreprenörer med personal, men har inget val än att låta dem samla in avfallet. För att 

samla synpunkter så att de får en större inverkan på eventuella beslut kan fastighetsägarna låta 

branschorganisationer, exempelvis fastighetsägarföreningar, föra deras talan gentemot Stockholm 

Vatten Avfall och de som fattar beslut i kommunfullmäktige. 

Eftersom att Stockholm Vatten Avfall är den aktör som planerar för avfallsinsamlingen i Stockholm 

har de stora möjligheter att påverka den och de som använder den. De påverkas dock av de beslut 

som fattas i kommunfullmäktige som styr verksamheten kring avfallsinsamling. De påverkas även av 

fastighetsägare och hushållens synpunkter kring insamlingen, men är inte lika styrda av det som de 

direktiv som kommer från fullmäktige. De entreprenörer som är upphandlade att samla in avfallet 

kan även påverka Stockholm Vatten Avfall, exempelvis i de avseenden då deras arbetsmiljö är 

bristfällig och staden måste planera för en alternativ insamling i samarbete med fastighetsägare.  

Det som Stockholm Vatten Avfall kan påverka när det gäller avfallsinsamlingen är hur insamlingen 

ska ske och de skulle exempelvis kunna ställa så hårda krav på den manuella insamlingen att en 

förändring måste ske vilket skulle påverka fastighetsägare i stor utsträckning. Eftersom att de även 

upphandlar tjänster från entreprenörer påverkas de av de krav som ställs på dem i avtal hur de får 

sköta insamlingen. Om Stockholm Vatten Avfall beslutade att en sopsug istället ska användas 

påverkar den entreprenörerna i stor utsträckning då deras möjlighet att utföra sina tjänster minskar 

eftersom att antalet hämtställen minskar markant. Även fastighetsägare påverkas som tidigare 

nämnt och även hushåll och allmänheten påverkas vid en sådan förändring. Alla dessa tre aktörer är 

en sorts kunder till Stockholm Vatten Avfall eftersom att de betalar avfallstaxa och skatt till dem för 

att sköta avfallsinsamlingen, men som tidigare nämnt har de ingen alternativ aktör vilket påverkar 

deras möjlighet att själva påverka. 

Kommunfullmäktige är den aktör som kan möjliggöra ett kommunalt huvudmannaskap vilket 

behövs för att en stationär sopsug ska kunna installeras i innerstaden och de har därför en väldigt 

stor möjlighet att påverka den framtida insamlingen. Om de inte möjliggör en sopsug krävs att den 

manuella insamlingen förbättras vilket då påverkar entreprenörerna med personal, Stockholm 

Vatten Avfall som ska planera insamlingen och framförallt fastighetsägarna som måste finansiera de 

förändringar som behövs vid insamlingsplatserna. De politiker som sitter i fullmäktige är invalda av 

invånarna och torde därför påverkas av vad allmänheten efterfrågar i form av avfallsinsamling. Det 

kan även finnas en avsaknad av kunskap kring ämnet och där kan de därför behöva påverkas i form 

av information från exempelvis branschorganisationer och Envac. Dessa aktörer har kunskap om vad 

som efterfrågas och vilka möjligheter som finns för en förändrad avfallsinsamling, vilket kan 

användas som beslutsunderlag. 

Entreprenörer påverkas mycket av en förändrad avfallshantering eftersom att syftet med det är att 

ge deras personal en bättre arbetsmiljö. Om den nuvarande insamlingen byts ut mot en förbättrad 
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manuell kan de fortsätta sitt arbete som förut, men med en god arbetsmiljö. Om insamlingen däremot 

byts ut mot en sopsug kommer många arbetstillfällen att försvinna även om samma entreprenör 

anlitas för att hämta avfall vid sopsugsterminalen.  

Entreprenörerna har möjlighet att påverka den manuella insamlingen genom att ställa krav på 

arbetsmiljön med hjälp av bland annat sina skyddsombud. Genom att göra det kan de tvinga fram en 

förändring från fastighetsägare och Stockholm Vatten Avfall sida. Eftersom att insamlingen av avfall 

hindras om skyddsstopp utfärdas har båda dessa aktörer, som är entreprenörens kunder, incitament 
att vidta åtgärder som uppfyller kraven.  

Envac påverkas av en förändrad avfallsinsamling om det leder till att en stationär sopsug används 

eftersom att det är de som kan förse staden med den. Genom att vinna en offentlig upphandling kan 

de projektera, installera och driva sopsugen vilket inbringar inkomster till deras verksamhet. De 

själva kan påverka den förändrade insamlingen genom att informera och sprida kunskap kring 

möjligheterna med en sopsug. De kan då rikta sig till kommunfullmäktige som tar beslut om ett 

kommunalt huvudmannaskap, branschorganisationer som kan påverka vilka beslut som fattas och 

allmänheten som även de kan skapa en efterfrågan och påverka beslutsfattare.  

Branschorganisationer påverkas av de synpunkter som finns hos medlemmarna och kan då arbeta 

med att påverka de som fattar beslut eller sprida kunskap om vilka möjligheter som finns och hur det 

skulle påverka deras medlemmar och deras verksamheter. Branschorganisationerna anlitas av sina 

medlemmar och beroende på vilken förening som avses har de varierande möjlighet att påverka den 

förändrade avfallsinsamlingen i Stockholm.  

9.2 FRÅGESTÄLLNING 2 
Vad finns det för hot i aktörsnätverket och hur kan det utvecklas för att minska dem? 

I det nuvarande nätverket identifieras två hot där det första gäller vad som händer om entreprenörer 

och deras personal ställer högre krav på sin arbetsmiljö. Det skulle kräva stora åtgärder från 

fastighetsägare och för att minska den chocken som det kan innebära för vissa fastighetsägare bör 

det arbetas mot att uppnå ett mer konsekvent kravställande på arbetsmiljön, då detta i dagsläget kan 

variera kraftigt beroende på vilken aktör, och vem inom en organisation, som man pratar med. 

Eftersom att vissa fastighetsägare i dagsläget inte är helt medvetna om vilka stora åtgärder som kan 

krävas av dem inom en snar framtid kommer ett mer samordnat kravställande minska det hot som 

höjda krav annars kan innebära för dem. 

Det andra hotet som identifieras för det nuvarande nätverket är hushållens förmåga att göra rätt. De 

fastighetsägare som är ansvariga för att informera hushållen om hur insamlingen ska skötas ger inte 

alltid ut den informationen, och ibland ges fel information. Detta påverkar kvaliteten på 

avfallshanteringen negativt och kan undvikas genom att förbättra incitamenten för att informera sina 

hushåll, alternativt se över om en annan aktör lämpar sig bättre som informationsansvarig. 

Stockholm Vatten Avfall som sitter på väldigt mycket kunskap om avfallsinsamling och även har hand 

om behandlingen skulle kunna vara en sådan aktör. 

För den framtida insamlingen identifieras fastighetsägarnas roll i nätverket som ett hot då det är så 

pass osäkert. Eftersom att deras deltagande och balans i nätverket bygger på vilket värdeskapande 

de upplever bör en utförligare utredning av detta genomföras. Hur finansieringen av sopsugen 

kommer att lösas är en sådan fråga som påverkar deras upplevda värde, men som inte är helt bestämt 
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ännu och därför borde klarläggas. Fastighetsägarnas värdeskapande kan även bli tydligare om de får 

ett mer konsekvent kravställande kring arbetsmiljön eftersom att de åtgärder som kan komma att 

krävas där påverkar värdet av de alternativa insamlingssystemen.  

Det fjärde hotet som identifieras för det framtida insamlingssystemet är huruvida beslutsfattarna i 

kommunfullmäktige ser värdet i en stationär sopsug. Det krävs att de inser värdet av en sådan 

insamling för att de ska anse det värt att ta den stora investeringskostnaden som krävs. För att visa 

på värdet i en sopsug krävs att de har kunskap om hur systemet fungerar och vad det har för fördelar 
jämfört med alternativen. Den här sortens kunskap kan de få från branschorganisationer, Envac och 

studier som görs i ämnet, exempelvis den här rapporten. För att minska hotet av den stora 

investeringskostnaden kan de undersöka möjligheterna för medfinansiering från de fastighetsägare 

som är intresserade. Med mer kunskap om värdet av en sopsug och en mindre initial kostnad för 

kommunen har en sådan större möjlighet att bli ett realistiskt alternativ. 

9.3 FRÅGESTÄLLNING 3 
Hur påverkas den yttre miljön av en installation av sopsug i en befintlig stadsdel? 

Livscykelanalysen av ett års avfallsinsamling i Norra Sofia, i Stockholm, visar att installationen av en 

sopsug påverkar miljön positivt, men inte i någon större utsträckning. Detta baseras på att det 

modifierade resultatet för miljöpåverkansbedömningen visar att manuell insamling har ett något 

större bidrag till global uppvärmning än en sopsug. Det skulle krävas en stor minskning av 

soprummens yta för att sopsugens bidrag ska bli större än den manuella insamlingens, vilket inte 
anses troligt.  

Miljöpåverkanskategorierna försurning och övergödning visar tydligt att en sopsug leder till mindre 

miljöpåverkan. Däremot har stora förenklingar gjort vid beräkningen av dessa, och resultatet för 

global uppvärmning är mer tillförlitligt. Slutsatsen är därför att en sopsug bidrar något mindre till 

miljöpåverkan än manuell insamling. För båda insamlingsalternativen är det transporter som står 

för det största bidraget till miljöpåverkanskategorin global uppvärmning.  

9.4 VIDARE STUDIER 
Något som skulle vara intressant att studera vidare är hur miljöpåverkan för avfallsinsamling skulle 

se ut om kommunen även får ansvar för insamling av förpackningsmaterial och tidningar. En 

livscykelanalys och eventuellt även en livscykelkostnadsanalys av avfallsinsamling med sopsug 

kombinerat med en optisk sortering för alla fraktioner skulle visa på eventuell potential i att nyttja 

en sopsugsanläggning fullt ut. 

Vidare finns det möjlighet att utreda andra miljöaspekter än de miljöpåverkanskategorier som 

studeras i denna rapport. Exempelvis kan det finnas ett intresse för att utreda lokal miljöpåverkan 

från avfallsinsamlingen, så som luftpartiklar. 
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BILAGA A 

Följande frågor användes som underlag till intervjustudien. De är indelade efter de aktörer som 

intervjuades.  

Frågor till kommunal representant 

Vilka aktörer påverkar eller påverkas av en kommunalt ägd sopsugsanläggning som byggs i 

befintlig miljö? 

Vilka aktörer har behov eller ställer krav på andra aktörer? 

Vad har sådana aktörer för relationer eller flöden emellan sig? Exempelvis pengar, material, 

produkter, information, krav, behov, lagar eller klagomål. 

Frågor till renhållningsentreprenör 

Hur arbetar ni med arbetsmiljöfrågor? 

Vilka andra aktörer har ni kontakt med? 

Vilka ställer krav på er, och vem kan ni ställa krav på? 

Vad finns det för problematik i ert arbete? 

Vad ser ni för utvecklingsmöjligheter i ert arbetssätt, på praktisk och strategisk nivå? 

Vilka aktörer påverkar ert arbete och hur ni utför det? 

Hur ser avfallsinsamlingen ut i fallstudieområdet på Södermalm? 

Frågor till fastighetsägare 

Hur arbetar ni med planering av avfallshantering i era fastigheter? Vilka aktörer har ni kontakt 

med? 

Hur arbetar ni med arbetsmiljöfrågor? 

Vem påverkar eller påverkas av vilkas krav? 

Vem ställer krav på avfallshanteringen? 

Hur ser den framtida avfallsinsamlingen ut enligt er? Kommer den att förändras eller förbli som i 

dagsläget? 

Hur ser ni på en sopsugsanläggning på Södermalm? 

Om en sopsug anläggs, bör inkast placeras på privat mark eller kommunal? 

Vad krävs för att lyckas med en sopsugsanläggning, från ert perspektiv? 

Vilka aktörer bör vara inblandade i ett beslut om sopsug? 

I vilken utsträckning kan eller bör hänsyn tas till fastighetsägare och deras åsikter? 
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BILAGA B 

I denna bilaga presenteras tabeller som hör till livscykelanalysen. 

Tabell 14. Avfallskärl och deras vikt (Sansac AB, 2008). 

Avfallskärl Vikt 

140-liters kärl 11 

240-liters kärl 15 

370-liters kärl 19 

660-liters kärl 39 
 

Tabell 15. Dimensioner och golvytor som behövs i soprum för använda avfallsbehållare (Avfall Sverige, 2009). 

Avfallskärl  Dimension Golvyta   

 Bredd (cm) Djup (cm) Höjd (cm) Per kärl (m2) Per kärl inkl. mittgång (m2) 

660-liters kärl 140 90 100 1,3 2,3 

370-liters kärl 75 90 110 0,7 1,2 

240-liters kärl 70 75 110 0,5 1,1 

140-liters kärl 50 60 130 0,3 0,7 

 

Tabell 16. Golvytor för soprum i Norra Sofia och volym betong som ingår i byggnaden av soprum med dessa golvytor. 

Golvyta & volym soprum Enhet Mängd 

Golvyta behov total  m2 2 900 

Golvyta behov rest- & matavfall  m2 1 900 

Volym betong soprum  m3 1 300 

Volym betong allokerat till rest- & matavfall  m3 840 
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Tabell 17. Värden och antaganden för belysningen i soprum. Data för lysrör gäller ett 8 W T5-lysrör (Alfalux, 2015). 

Belysning soprum Enhet Mängd 

Ljusstyrka  lumen/m2 400 

Ljusmängd  lumen/m2 780 000 

Lysrör produktnamn 
G5 T5 8W/33/LL Kallvit 288mm 
Long Life GE 8H 

Effekt  watt 8 

Ljusmängd per rör  lumen/m2 400 

Antal lysrör styck 1 900 

Installerad effekt  watt 16 000 

Antal hushåll styck 5 000 

Antal besök per hushåll  styck/år 160 

Tid belyst per besök timmar 0,1 

Tid belyst per år timmar/år 78 000 

Elektricitet per år kilowattimmar 9 200 
 

Tabell 18. Värden och antaganden för belysningen i terminalbyggnaden. Data för lysrör gäller ett 13 W T5-lysrör (Alfalux, 
2015). 

Belysning terminal Enhet Mängd 

Ljusstyrka  lumen/ m2 400 

Ljusmängd  lumen 40 000 

Lysrör produktnamn G5 T5 13W/830 549/563,2 mm GE 

Effekt  watt 13 

Ljusmängd per rör  lumen 1 200 

Antal lysrör st 33 

Installerad effekt  watt 420 

Antal besök per år st/år 1095 

Tid belyst per besök timmar 1 

Tid belyst per år timmar/år 1 100 

Elektricitet per år kilowattimmar 460 
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Tabell 19. De olika material och processers bidrag till olika miljöpåverkanskategorier som hämtats från ecoinvent. 

      CML 2001: 
acidification 
potential: 
average 
European 

CML 
2001: 
climate 
change: 
GWP 
100a 

CML 2001: 
eutrophicati
on potential: 
average 
European 

 Material & 
processer 

Namn i ecoinvent v.3.1 
2014 

Enhet kg SO2-eqv kg CO2-
eqv 

NOx-eqv 

Aluminium aluminium, primary, 
ingot//[GLO] market for 
aluminium, primary, ingot 

kg 0,182 20,0 0,0706 

Betong concrete, normal//[CH] 
concrete production, normal 

m3  0,635 286 0,739 

El, hushåll electricity, low voltage//[SE] 
market for electricity, low 
voltage 

kWh 0,000377 0,0668 0,000289 

El, sopsug 
drift 

electricity, medium 
voltage//[SE] market for 
electricity, medium voltage 

kWh 0,000306 0,0625 0,000265 

Plast HDPE polyethylene, high density, 
granulate//[GLO] market for 
polyethylene, high density, 
granulate 

kg 0,00711 2,03 0,00461 

Sopbil municipal waste collection 
service by 21 metric ton 
lorry//[GLO] market for 
municipal waste collection 
service by 21 metric ton lorry 

ton*km 
 

0,00559 1,25 0,00988 

Stål steel, low-alloyed, hot 
rolled//[RER] steel 
production, low-alloyed, hot 
rolled 

kg 0,0104 2,16 0,00652 

Transport transport, freight, lorry 16-
32 metric ton, EURO5//[GLO] 
market for transport, freight, 
lorry 16-32 metric ton, 
EURO5 

ton*km 0,000581 0,171 0,000634 

Ventilation ventilation of dwellings, 
central, 1 x 720 m3/h//[CH] 
ventilation of dwellings, 
central, 1 x 720 m3/h, steel 
ducts, with earth tube heat 
exchanger 

m2 *year 0,00794 0,904 0,0111 

 


