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Förord 
 

Denna uppsats är en kandidatuppsats, skriven vid Linköpings universitet under vårterminen år 

2016. Det har både varit ett lärorikt och intensivt arbete. Ingen av oss två hade kunnat tro att en 

studie om matavfall skulle vara så pass intressant tillslut. 

 

Vi framförallt rikta ett stort tack till Pernilla Ivehammar, som under arbetets gång gett värdefull 

handledning.  

 

Linköping, 2016-06-12 

 

Erik Bruno  Joakim Längberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Sammanfattning 
 

Under år 2012 genomförde Tekniska verken AB i Linköping en ny satsning för att ta 

tillvara på hushållens organiska matavfall. Denna satsning utgick från att hushållen 

själva sorterar sitt matavfall i gröna påsar, vilka sedan genom optisk sortering plockas 

ut och rötas till biogas. 

Inför beslutet gjordes ingen kostnads-nyttoanalys för att se om projektet var 

samhällsekonomiskt motiverbart från start. I dagsläget är det även fler kommuner inom Sverige 

som har eller funderar på att införa liknande system. Syftet med uppsatsen har därför varit att 

avgöra om denna investering är samhällsekonomiskt lönsam, för att bedöma om Linköping bör 

fortskrida med projektet - samt om liknande satsningar vore lönsam för andra kommuner. 

En kostnads-nyttoanalys genomfördes baserat på relevant data som berör projektet gröna 

påsen, varpå två kalkyler strukturerades upp. Analysen kompletterades även med en 

egen CVM-studie. Resultaten visar att satsningen är både samhällsekonomiskt lönsam 

för Linköping att fortsätta med och för andra kommuner att ta efter.  
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Kapitel 1- Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Under 1970-talet blev luftföroreningar i Linköpings stadskärna ett uppmärksammat problem, 

framförallt utsläppen från de dieseldrivna bussarna ansågs vara den största miljöboven (Fallde 

& Eklund, 2015). Ett första steg för att lösa detta problem var att flytta busscentralen till 

utkanten av staden, men kommunen insåg att de behövde göra mer än så. Linköpings kommun 

började även leta efter andra mer miljövänliga alternativa drivmedel för de fordon som drevs i 

kommunal regi, vilket man ansåg sig hitta i form av biogasen. Sedan dess har stora satsningar 

gjorts kring detta drivmedel som medfört att Linköping länge legat i framkant kring både 

forskning samt produktion av denna gas (Fallde & Eklund, 2015). Biogasen tillverkas av 

organiskt avfall och används främst som drivmedel till motorfordon, biogas är även ett av de 

drivmedel som leder till minst utsläpp (Norrman et al., 2005).  

Idag drivs hela Linköpings kommunala transportverksamhet på biogas, vilket bidrar till en hög 

efterfrågan på biogas i regionen. För att bemöta den ökade efterfrågan på gasen samt ta tillvara 

på en större mängd organiskt avfall införde Tekniska verken AB i Linköping den gröna påsen 

år 2012. Tanken bakom projektet är att kommuninvånarna själva sorterar sitt matavfall enskilt 

i gröna påsar. De gröna påsarna sorteras ut genom en optisk sorteringsmaskin hos Tekniska 

verken i Linköping för att sedan omvandlas till biogas. Detta ansågs vara en del av lösningen 

på både problemen med ökat avfall och den ökade efterfrågan på biogas i regionen menar 

Helena Kock-Åström miljöstrateg vid Linköpings stadshus (2016). 

1.2 Problematisering 
De klimatförändringar som världen står inför blir allt mer påtagliga. Konsekvenserna har lett 

till att världens ledare nu kommit överens om målet att den globala uppvärmningen inte får 

överstiga två grader Celsius (Regeringskansliet, 2015). Denna utveckling ökar även kraven på 

dagens moderna samhällen när det kommer till bland annat källsortering och återvinning av 

jordens resurser.  

Däremot finns det en viss problematik som avfallsåtervinning medför. Detta eftersom både 

politiker och allmänheten ibland har en uppfattning om att återvinning av material som 

bevisligen minskar miljöpåverkan ska ske oavsett kostnaderna för återvinningen. Eftersom 

återvinning varken är en kostnadsfri eller önskvärd handling i sig själv, är det viktigt att den 

lösning som bringar störst miljömässig och samhällsekonomisk nytta för samhället också väljs 

(Berglund, 2006).  
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Inför beslutet att införa den gröna påsen i Linköping gjordes ingen samhällsekonomisk 

kostnads-nyttoanalys. Detta tillvägagångssätt kan ha inneburit problem, då miljöprojekt 

behandlar fler effekter utöver rent företagsekonomiska intäkter och kostnader. För att se till 

ett projekts samtliga effekter och undvika felprioriteringar, kan samhällsekonomisk kostnads-

nyttoanalys vara ett viktigt verktyg, i syfte att ge beslutsfattare möjlighet att fatta rätt 

miljömässiga och samhällsekonomiska beslut.  

Idag är det flera svenska städer som antingen redan har investerat eller funderar på att investera 

i ett liknande system som Linköping för att ta vara på hushållens matavfall. Exempelvis har 

Stockholm stad som mål att 70 % av stadens matavfall till år 2020 ska sorteras via den gröna 

påsen (Stockholmvatten, 2015). Eftersom Linköping var tidigt ute med denna satsning fungerar 

kommunen som ett intressant exempel att studera närmare. Om projektet varit en lönsam 

satsning kan det vara något för andra kommuner att ta lärdom av. Denna uppsats kan då tänkas 

fungera som en grund till ett beslutsunderlag för kommuner som funderar på att införa ett 

liknande sopsorteringssystem.  

1.3  Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom en kostnads-nyttoanalys avgöra om gröna påsen i Linköping 

är samhällsekonomiskt lönsam. Lönsamheten beräknas dels med avseende på om Linköping 

bör fortsätta med projektet - samt om projektet är en lönsam investering för kommuner som 

funderar på att införa liknande system.  

1.4 Avgränsningar 
I denna uppsats kommer vi endast se till de direkta och indirekta nyttor samt kostnader som 

tillkommit av projektet gröna påsen. Eftersom projektet även riktar sig till närliggande 

kommuner samt att mängden producerad biogas säljs vidare till dessa berörda kommuner, 

kommer uppsatsen inkludera effekterna för hela regionen som berörs av projektet.  

Projektet gröna påsen är en del av den totala satsningen på att ta vara på och omvandla 

matavfallet till biogas inom regionen. Förutom hushållens matavfall som gröna påsen består av, 

samlar även Tekniska verken in matavfall från diverse skolor, verksamheter och restauranger. 

Denna satsning benämns ”gröna linjen”. Vi kommer inte i denna uppsats ta hänsyn till det 

insamlade matavfallet och producerad biogas som gröna linjen genererar eftersom detta avfall 

inte sorteras genom den optiska sorteringen.   

Vid beräkning av projektets nyttor och kostnader kommer vi använda data från tidsperioden 

mellan åren 2012 till 2014. Detta motiveras genom att tidsperioden är mest representativ då de 
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flesta av effekterna kan inkluderas i beräkningarna, men även på grund av att Tekniska verken 

inte ännu offentliggjort sin miljörapport för år 2015.  Utifrån denna tidsperiod beräknar vi ett 

genomsnittsår som vår kalkyl bygger på. Vi utför därmed ingen beräkning utifrån något 

specifikt år.  

1.5 Beskrivning av valda metoder 
För att besvara om projektet gröna påsen är samhällsekonomiskt lönsamt genomför vi en 

kostnads-nyttoanalys. Vi kommer dels utföra en kalkyl som ser till om Tekniska verken i 

Linköping bör fortsätta med projektet, och dels en kalkyl som avgör om projektet är 

samhällsekonomiskt motiverbart för andra kommuner att ta efter. Denna metod anser vi är bäst 

lämpad eftersom kostnads-nyttoanalys fångar in samtliga effekter för projektet, även de effekter 

som normalt sett inte har någon prislapp. Kostnads-nyttoanalys benämns även som 

”samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl” eller ”cost benefit analysis” (CBA).  

Under arbetets gång genomför vi en intervju med Helena Kock-Åström, miljöstrateg vid 

Linköpings stadshus. Syftet med intervjun är tänkt att komplettera helhetsbilden av projektet 

och dess koppling till biogassatsningen inom kommunen.  

Vidare analyserar vi projektets identifierade effekter utifrån vårt teoretiska ramverk som 

underbyggs av kurslitteratur inom ämnena kostnads-nyttoanalyser samt miljöekonomi. 

Beräkningarna baseras främst på data från Tekniska verkens offentliga miljörapporter och 

årsredovisningar samt mailkorrenspondens med diverse berörda personer. Via denna aktör får 

vi aktuella siffror rörande mängden matavfall från hushållen och producerad biogas. Från Envac 

Optibag som levererat den optiska sorteringsmaskinen till Tekniska verken i Linköping får vi 

data rörande investering- och driftkostnader för maskinen.  

Dessutom genomför vi en egen mindre undersökning, en så kallad contingent valuation method 

(CVM). Detta för att möjliggöra värdering av kostnaden/nyttan av att sortera matavfallet. 

Undersökningen bestod av en enkätundersökning där 62 stycken personer medverkade, varav 

20 stycken var personliga möten som vi själva slumpmässigt valde ut på Stora Torget i 

Linköping. Resterande svar erhölls av samma enkät via internet. Strukturen på undersökningen 

bestod av en obligatorisk fråga som följdes upp med olika delfrågor beroende på respondentens 

svar i den första frågan (se bilaga 1).  

1.6 Metodologiska överväganden  
Det insamlade datamaterialet anser vi vara relevant och tillförlitligt för vår kostnads-

nyttoanalys, då det mesta av vårt material är hämtat från primärkällor. Däremot ser vi en viss 
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osäkerhet med det datamaterial hämtat från vår egen CV-undersökning, då respondenternas 

svar skiljde sig åt mellan de personliga mötena och den internetbaserade undersökningen samt 

att stickprovet var relativt litet.  

Från det slumpmässiga stickprovet i Linköpings innerstad var det ungefär var fjärde person som 

ställde upp på att besvara vår enkät. Då stickprovet bestod av både gamla som unga 

respondenter med olika socioekonomiska förhållanden, anser vi att variansen på stickprovet är 

bra för vår analys. Den problematik som dock uppstod, var att vi som intervjupersoner hade 

stor påverkan över respondenternas svar. Beroende på hur vi betonande, gestikulerade eller vem 

av oss som ställde frågorna, fick vi olika svar. Vår påverkan undveks i samma 

enkätundersökning via internet. Dock bestod majoriteten av respondenterna av studenter, vilket 

kan tyda på samma preferenser eftersom de lever utefter ungefär samma socioekonomiska 

förhållanden. Med detta sagt finns en risk att effekterna som beräknats utefter de svar vi erhöll 

är felvärderade. Vi tar denna osäkerhet i åtanke under arbetets gång. Vi anser däremot att 

undersökningen har betydelse för berörda effekter i analysen och kan inte negligeras, vilket vi 

förklarar mer ingående i kapitel fyra. 

1.7 Disposition 
Efter detta avsnitt följer en teoretisk genomgång kring grundläggande välfärdsteori samt 

kostnads-nyttoanalyser. I kapitel tre återges bakgrunden kring Linköpings satsning både på 

biogasen som helhet samt den gröna påsen. I kapitel fyra identifierar, kvantifierar samt beräknar 

vi de effekter som kommer ingå i kalkylen. I kapitel fem testar vi för osäkerheter i resultatet 

genom en känslighetsanalys. I kapitel sex presenteras vår slutsats och i kapitel sju för vi en 

slutdiskussion kring arbetet.  
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Kapitel 2 – Kostnads-nyttoanalys 
 

2.1 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 
I en perfekt marknadsekonomi bestäms pris och kvantitet utefter marknaden, där priset tar 

hänsyn till alla kostnader för produktionen. Dock skiljer sig den perfekta marknadsekonomin i 

många avseenden från verklighetens marknadsekonomi då t.ex. produktion och konsumtion av 

en vara kan ge upphov till externa effekter som inte direkt syns i 

produktion/konsumtionsprocessen, dvs. den externa effekten ger upphov till ett 

marknadsmisslyckande (Mattsson, 2006). Ett annat fenomen som ger upphov till 

marknadsmisslyckanden är förekomsten av kollektiva varor (Brännlund & Kriström, 2012). En 

kollektiv vara innebär att äganderätter inte längre är definierade och att en individs konsumtion 

av varan inte påverkar någon annans, ett exempel på en sådan vara är luften vi andas (Brännlund 

& Kriström, 2012). Dessa två fenomen gör att den vanliga marknadsformen inte längre fungerar 

som en bra värderingsfaktor av dessa varor, då det inte finns en konkret utstakad marknad för 

varorna där alla effekter räknas med. Det är här den samhällsekonomiska lönsamhetskalkylen 

blir relevant, syftet med den är att se hur samhället i stort påverkas av en förändring både direkt 

och indirekt. Att bygga en ny väg kanske får en direkt effekt av högre trafiksäkerhet, men det 

kanske även ökar framkomligheten och minskar köer vilket även bidrar till att avgasutsläppen 

minskar. Dessa är alla effekter som bör tas hänsyn till när effektiviteten och lönsamheten av ett 

projekt ska utvärderas. Målet med en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl är att värdera dessa 

varor i monetära termen och då kunna avgöra om varan inklusive dessa effekter är lönsam för 

samhället i stort.  

Ett grundläggande antagande för en välfärdsförbättring är kriteriet för paretooptimalitet, om 

åtminstone en individ får det bättre samtidigt som ingen får det sämre så har samhället som 

helhet vunnit på förändringen (Mattsson, 2006). Detta medför samtidigt en del problem då t.ex.  

en ny bro kan underlätta vardagen för 3000 personer som får en betydligt kortare resväg till och 

från jobbet, men bron stör samtidigt 5 personer som får en sämre utsikt. Detta är en situation 

som enligt paretokriteriet inte bidrar till en välfärdsförbättring, då upplevd nytta är högst 

individuellt och här upplever ett fåtal personer att de får det sämre på grund av den nya bron. 

Då en paretooptimal lösning i verkligheten kan vara svår att nå så är det vanligare att man 

använder sig av Kaldor-Hickskriteriet för att definiera en välfärdsförbättring (Mattsson, 2006). 

Kaldor-Hickskriteriet är en modifikation av paretokriteriet och innebär att om effekten av den 
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upplevda nyttan för de som vinner på en förändring skulle kunna kompensera förlorarna och 

samtidigt öka sin nettonytta av projektet så har samhällets välfärd som helhet vuxit.  

Det finns ett antal olika metoder för att värdera nyttan av offentliga projekt, en av de vanligaste 

metoderna är kostnads-nyttoanalysen. Den går ut på att i ena vågskålen värdera alla kostnader, 

vilka benämns C, och i den andra vågskålen värdera alla fördelar/nyttor vilka benämns B. Om 

den totala summan för B väger mer än den totala summan för C är projektet 

samhällsekonomiskt lönsamt, det vill säga projektet kommer generera en välfärdsvinst 

(Boardman et al., 2006). Modellen kan formuleras enligt: 

𝑵𝑵 = ∑𝑩 − ∑𝑪 

Differensen mellan fördelar och kostnader blir då nettonyttan, den slutliga effekten 

förändringen får på samhället. I vårt fall skulle exempel på fördelar av projektet vara minskade 

utsläpp till följd av biogas. Exempel på kostnader kan vara investeringskostnader (material, 

maskiner) för att bygga en biogasanläggning, samt kostnader för drift.  

2.2 Kostnads-nyttoanalysens tillvägagångsätt 
Innan arbetet med en kostnads-nyttoanalys börjar det viktigt att avgränsa projektet, vad  som 

ligger inom och utanför projektets ramar. I denna inledningsfas definieras livslängden för 

projektet, och hur långt in i framtiden effekterna av projektet kan ge verkan. Efter denna 

definiering följer en kostnads-nyttoanalys de steg som presenteras nedanför i figur 1.  
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- Vilket är nollalternativet till gröna påsen? 

 

 

 

 

- Vilka nyttor och kostnader ska värderas för gröna påsen? 

 

 

 

 

- Vilka värderingsmetoder är mest lämpliga för vår kalkyl? 

- Hur jämför vi samtliga effekter? 

 

 

- Hur genomförs beräkningarna? 

- Vilka är osäkerheterna? 

- Vad säger resultaten? 

- Hur använder vi resultaten?  

 

 

Första steget är att definiera ett referensalternativ/nollalternativ, detta innebär att se vad utfallet 

hade varit om projektet aldrig genomförts. Finns det endast effekter av projektet och inget att 

jämföra dessa mot går det inte att estimera någon nettonytta, eftersom nettonyttan bygger på 

alternativkostnaden i referensalternativet. Därför är det viktigt att man ser till med/utan 

projektet när man utformar sitt referensalternativ (Mattsson, 2006).  I denna uppsats kallas 

referensalternativet fortsättningsvis för nollalternativet.  

 

I det andra steget identifieras samtliga relevanta kostnader och nyttor som ska ingå i kalkylen. 

Effekter som är särskiljande och som inte hade uppkommit om projektet aldrig genomförts. 

Man utgår från att allting inom projektets ramar som ökar individers välfärd ska ses som en 

nytta, och allt som innebär en uppoffring för berörda individer ska ses som en kostnad. 

Företeelser som individer är beredda att betala för, som exempelvis mindre klimatutsläpp eller 

Steg 2:  

Identifiering 

Steg 3: 

Kvantifiering & 

Värdering 

Steg 4: 

Beräkning 

Steg 1: 

Referensalternativ/ 

Nollalternativ 

Figur 1. Bearbetning av modell från Naturvårdsverkets rapport: ”Kostnads-nyttoanalys som verktyg för prioritering av 

efterbehandlingsinsatser”, juni 2008. 
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ett hållbart samhälle anses i en kostnads-nyttoanalys vara en ökning i välfärden. Detta kan ses 

som grundprinciperna vid identifikation av ett projekts nyttor och kostnader (Mattsson, 2006).  

 

Vidare i steg tre ska mängden av de identifierande effekterna för projektet kvantifieras och 

värderas. För att det ska vara möjligt att jämföra projektets nyttor och kostnader är det viktigt 

uttrycka alla effekter i samma mätskala. Det vanligaste tillvägagångsättet i en kostnads-

nyttoanalys är att man mäter i monetära enheter. I detta steg motiveras även betydelsen av de 

icke-kvantifierade effekter som inte kan beräknas inom tidsramen för arbetet (Mattson, 2006). 

 

I det slutgiltiga steget struktureras nyttorna och kostnaderna för projektet upp och summeras. 

Om de nyttor som kvantifierats överskrider kostnaderna för projektet ger detta upphov till 

samhällsekonomisk lönsamhet. Om kostnaderna istället överskrider nyttorna innebär det en 

nettoförlust för samhället. Det kan även uppstå ett läge där de monetära nyttorna är lägre än de 

monetära kostnaderna samtidigt som de icke-kvantifierade nyttorna som vi inte kunde 

kvantifiera bedöms vara större än noll, vilket leder till att analysen rimligtvis ändå kan påvisa 

samhällsekonomisk lönsamhet (Mattson, 2006). 

 

2.3 Osäkerheter vid kostnads-nyttoanalyser 
Det finns en del osäkerheter som uppstår vid kostnads-nyttoanalysens olika steg, osäkerheter 

som kan ge upphov till problem vid utförandet av analysen. Den första osäkerheten ligger vid 

identifieringsfasen. Problematiken i denna fas är att det kan vara svårt att identifiera samtliga 

effekter, och risken att missa någon effekt resulterar i att kostnads-nyttoanalysen inte kommer 

att värdera projektet rätt. Framförallt om projektet genomförs under en lång tidsperiod. Det 

finns även risk för dubbelräkning av effekter (Mattson, 2006). Det kan exempelvis handla om 

att räkna på ökat bensinpris samtidigt som man tittar på minskade utsläpp (detta scenario blir 

en dubbelräkning på klimateffekterna då dessa antagligen är orsaken till den ökade skatten).   

Vidare kan problematik uppstå vid kvantifieringsfasen då det är svårt att förutse eller skatta ett 

precist värde, exempelvis hur mycket en väg kommer att användas. Uppskattningar kan göras 

men att få korrekt siffra kan vara svårt. Detta steg är viktigt att det blir rätt då om man av misstag 

över eller underskattar en viss effekt riskerar det att resultatet av analysen inte får ett korrekt 

värde. En överskattning riskerar att bidra till en för stor pluspost och hela analysen kanske får 

ett positivt värde även fast utfallet i verkligheten är negativt (Mattson, 2006). 
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Även i denna fas kan svårigheter uppstå om hur effekterna ska värderas. Det är inte alltid lätt 

att värdera de effekter som identifieras inför projektet om de inte har något direkt monetärt 

värde. Det mått som oftast används för att värdera dessa effekter är pengar, då det är den 

måttenhet som i många fall är lättast att ta till sig. För att kunna göra denna omräkning använder 

man i en kostnads-nyttoanalys individernas preferenser som måttstock, det vill säga hur mycket 

tycker individerna att förändringen är värd? Då nytta är en subjektivt upplevd känsla vilken kan 

vara svår att sätta ett värde på används två mått, willingness to pay (WTP) samt willingness to 

accept (WTA) (Mattson, 2006). WTP är ett samlat mått för individernas genomsnittliga 

betalningsvilja, och bygger på hur mycket individerna är beredda att betala för att en förändring 

ska genomföras. WTA är istället måttet för hur mycket individerna vill kompenseras för att 

acceptera att en förändring genomförs. Vilket av dessa mått man använder beror på effekten 

som ska mätas. Människor har överlag svårare att värdera effekter som gör vardagen sämre och 

har därmed en tendens att överdriva måttet för WTA till ibland orimliga summor. Det är 

hypotetiskt sätt lättare att se sig själv få en viss summa pengar än att betala samma summa 

pengar. Detta bidrar till att WTP rekommenderas som den mer exakta metoden för att värdera 

en effekt för de flesta fall. Efter upprepade WTA-test på samma personer har ofta WTA en 

tendens att närma sig WTP och därmed ett mer verkligt värde för effekten. Då WTA dock i 

många fall kräver mer tid blir WTP den mest kostnadseffektiva och lämpligaste metoden att 

använda (Mattson, 2006).   

2.4 Olika användningsområden för kostnads-nyttoanalyser 
Beroende på vilket beslut som ska fattas kan en kostnads-nyttoanalys fylla olika funktioner. 

Den kan användas dels som ett beslutsunderlag inför att ett beslut fattas, en ex ante-analys, dels 

som en utvärdering efter att ett projekt är genomfört, en ex post-analys, samt som en in medias 

res-analys. Den sistnämnda innebär att kostnads-nyttoanalysen genomförs efter att ett beslut 

har tagits för att utvärdera hur projektet har fungerat hittills. Om ett projekt påbörjas år noll och 

avslutas år T, så genomförs en in medias res-analys när 0<t<T, den fungerar då som en 

utvärdering av projektet och kan avgöra om ett projekt ska fortskrida eller bör avslutas 

(Boardman et al., 2006). 

I en kostnads-nyttoanalys är det viktigt att klargöra vilket alternativ effekterna jämförs mot. I 

en ex ante-analys är syftet att fungera som ett beslutsunderlag inför att ett beslut tas. Där görs 

oftast en jämförelse mellan olika alternativa lösningar på det område man tänkt förbättra, samt 

mot ett nollalternativ som är att inget av projekten genomförs. När en in medias res-/ex post-

analys genomförs är projektet redan igång/avslutat, vilket medför att effekterna endast jämförs 
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mot nollalternativet. Detta är ett viktigt klargörande inför att en analys genomförs då effekterna 

mäts gentemot dessa nolleffekter, och kostnaderna utgörs av alternativkostnaden som uppstått 

om projektet aldrig genomförts (Mattson, 2006). I en in medias res analys är det även viktigt 

att påpeka att syftet med analysen är att avgöra om projektet är lönsamt att fortsätta med. Ingen 

hänsyn bör därav tas till de kostnader som redan betalats, i denna analys betraktas de som en 

sunk cost. 

2.5 Effekters påverkan över tid 
Effekterna av ett projekt ofta kan mätas över ett större antal år, exempelvis om en ny väg byggs 

kan effekterna av denna ses uppemot 40 år fram i tiden. Den längre tidsperioden medför att 

mätenheten ”pengar” blir något elastisk om inte inflation tas med i beräkningen. Därav är det 

viktigt att alltid ta hänsyn till tidsperioden som analysen gäller för och diskontera om framtida 

och dåtida värden till nuvärden. Hänsyn måste även tas till att individer värderar effekter som 

infaller idag högre än de effekter som infaller i framtiden (Boardman et al., 2006). Förekomsten 

av avtagande marginalnytta och inflation medför att effekterna som inträffar ett eller flera år 

fram i tiden måste diskonteras, vilket innebär att effekter som sker långt fram i tiden inte får 

lika stor betydelse. Formeln för detta kan skrivas som:  

𝑵𝑵𝑽 = ∑ 𝑩 𝒕/(𝟏 + 𝒓)𝒕 − ∑𝑪𝒕/(𝟏 + 𝒓)𝒕 

Där ”r” motsvarar den diskonteringsränta som används för projektet, då detta är en real ränta 

justerar den även för inflation. Vilken nivå denna ränta läggs på kan skilja sig från projekt till 

projekt, och det finns idag en del oenigheter kring hur denna bäst räknas fram (Boardman et al., 

2006). Trafikverket är den myndighet i Sverige som mest konsekvent använder sig av kostnads-

nyttoanalyser. Den diskonteringsränta som Trafikverket (2016:b) förespråkar ligger på 3,5 %, 

vilket är den ränta som används i huvudalternativet för denna uppsats.  

När en jämförelse mellan två projekt genomförs är livslängden för projekten inte alltid 

densamma, vilket medför att projekten inte är direkt jämförbara. En metod för att lösa detta 

problem är att beräkna ett årligt nettonuvärde. Det årliga nettonuvärdet fås fram genom att 

dividera nettonuvärdet med en annuitetsfaktor. Annuitetsfaktorn fås fram genom följande 

ekvation där r=räntan och n=tidshorisonten för projektet: 

[𝟏 − (𝟏 + 𝒓) − 𝒏]/𝒓 

Det årliga nettonuvärdet (annuiteten) blir då: 

𝑵𝑵𝑽/[𝟏 − (𝟏 + 𝒓) − 𝒏]/𝒓 
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På grund av de osäkerheter som uppstår både kring värdering av effekterna samt dess påverkan 

över tid bör en känslighetsanalys genomföras. En känslighetsanalys innebär att man testar hur 

utfallet för NNV förändras om en eller flera av de identifierade posterna justeras ner/upp eller 

om NNV får ett annat utfall om diskonteringsräntan sätts annorlunda. Om projektet även efter 

en känslighetsanalys är lönsamt är det betydligt troligare att utfallet i verkligheten kommer vara 

lönsamt.  

2.6 Contingent valuation method (CVM) 
För att ta reda på individers värderingar av olika nyttor och kostnader kan man använda sig utav 

CVM. Den utgår från att man frågar personer hur mycket de hypotetiskt sett är beredda att 

betala/få i kompensation för att förändringen ska genomföras. Utifrån denna kan sedan ett snitt 

beräknas för hur mycket förändringen värderas till (Mattson, 2006). Hur intervjuerna går till 

skiljer sig åt beroende på hur mycket tid och pengar projektet har. Vid personliga möten är 

chansen större att få mer rimliga svar då man har chansen att förklara mer ingående vad man är 

ute efter, men samtidigt uppstår problem då intervjuaren omedvetet kan påverka respondenten. 

Med enkäter är det troligare att folk kommer över/undervärdera en effekt men man når samtidigt 

ut till fler personer till en lägre kostnad.  

 

Det finns framförallt tre olika metoder för hur frågorna kan formuleras i en CVM (Mattson, 

2006). Den första metoden handlar om att ställa direkta frågor där respondenten helt enkelt får 

uppge sin maximala WTP/WTA. I metod två får istället respondenten ett basalternativ att ta 

ställning till och sedan ökas summan succesivt så länge respondenten accepterar beloppet. I 

metod tre får ett antal olika respondenter olika summor att ta ställning till och utifrån det kan 

en kurva utformas utefter hur många som accepterar respektive belopp (Mattson, 2006).  

 

2.7 Kritik mot kostnads-nyttoanalyser 
Metoden att använda sig av en kostnads-nyttoanalys för att avgöra ett projekts lönsamhet är en 

metod som fått en del kritik genom åren (Mattson, 2006). En del av kritiken handlar om att 

kostnads-nyttoanalyser försöker monetärt värdera effekter som generellt inte har någon 

prislapp, till exempel miljön eller ett liv. Kritiker menar på att miljön är ovärderlig och inte 

borde kunna prissättas, om miljön blir tillräckligt skadad kommer det inte finnas något kvar att 

värdera (Brännlund & Kriström, 2012). Det finns en del sanning i denna kritik, men svaret som 

oftast ges till försvar är; vad är alternativet? Det är ändå bättre att göra ett försök till en korrekt 

värdering istället för att inte göra någon alls, ska tärningen få avgöra vilka projekt som ska 

verkliggöras eller inte? (Mattsson, 2006). Genom att försöka sig på att göra en värdering av 
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miljöeffekter görs en kartläggning över vilka områden som påverkas samt hur dessa påverkas. 

Det bidrar i alla fall till en möjlighet att välja det alternativ som har minst negativ påverkan på 

miljön.  

Den andra delen av den kritik som riktats mot kostnads-nyttoanalyser är att man bortser från 

effekter som inte har kunnat värderas till ett monetärt värde (Mattsson, 2006). Trots att metoden 

har utvecklats genom åren och idag kan värdera många effekter utan marknadsvärde går det 

inte att sätta ett värde på alla effekter, till exempel ”töntfaktorn” för att använda cykelhjälm 

(Mattsson, 2006). Dessa icke-värderbara effekter kan få ett betydande värde för resultatet av 

analysen och medför då en hel del osäkerhet. Dock identifieras dessa effekter och tas med i 

analysen även om de inte får ett monetärt värde. Dessa kan sedan uppskattas till om 

”töntfaktorn” rimligtvis kan vara tillräckligt stor för att nyttorna ska bli större än kostnaderna.  
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Kapitel 3 – Gröna påsen i Linköping 
 

Biogassatsningen i Linköpings kommun påbörjades redan under 1970-talet då problematiken 

med luftföroreningar inom Linköpings innerstad från dieseltransporter identifierades. 

Kombinationen med en ökad förståelse inför de globala klimatproblemen på nationell nivå la 

grund till att satsningen tog fart på riktigt i början av 1990-talet, då de första bussarna började 

köras på biogas istället för fossila bränslen. År 1999 hade Linköping världens största flotta av 

biogasdrivna bussar (Fallde & Eklund, 2015). Idag sker produktionen av biogas genom 

Tekniska verken AB i Linköping och distributionen ansvaras av dotterbolaget Svensk biogas. 

Över 3000 biogasfordon, allt från bussar, sopbilar, taxibilar och vanliga personbilar drivs idag 

på biogas i regionen.  

En viktig milstolpe i det strategiska miljöarbetet var när kommunfullmäktige under 1990-talet 

antog Agenda 21, en plan för ett långsiktigt och hållbart Linköping (Kock-Åström, H., 2016). 

Sedan dess har miljöarbetet och biogassatsningen utvecklats genom olika nationella 

investeringsprogram (LIP och KLIMP) som utfärdas av Naturvårdsverket. Programmen har gett 

möjligheten till en större satsning på biogasen, bland annat genom ökad och renare produktion 

samt fler pumpstationer (Naturvårdsverket, 2010). 

Till år 2012 valde Tekniska verken i Linköping att utvidga biogasproduktionen genom att införa 

gröna påsen, en insamling av hushållens matavfall i form av gröna påsar. Helena Kock-Åström 

(2016) beskriver införandet av gröna påsen som ett gensvar dels till de befintliga nationella 

avfallsmålen, men även på grund av konkurrens om substraten1. Tidigare bestod substraten till 

produktionen av mestadels slakt- och livsmedelsavfall från industrier, men efter införandet av 

gröna påsen består substratmixen av en större andel organiskt hushållsavfall (Slycke, M., 2016). 

Enligt Johan Gustafsson, kundkoordinator för avfall och återvinning på Tekniska verken (2016) 

använder cirka 87 % av hushållen gröna påsen, och det sorterade matavfallet uppgår till 9 000 

ton per år, vilket är ungefär 50 % av projektets potential. Även andelen matsvinn har minskat 

och hushållens uppmärksamhet har ökat efter införandet av gröna påsen.  

Enligt Helena Kock-Åström (2016) ligger projektet gröna påsen i linje med den långsiktiga 

planen för ett hållbart och miljövänligare Linköping, där det övergripande målet för kommunen 

                                                           
1 Substrat är de insatsvaror som sedan rötas till biogas.  
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är att vara koldioxidneutralt år 2025. Idag finns det inga ambitioner att utveckla projektet genom 

att tillämpa systemet för sortering av annan typ av avfall än matavfall.  

Tanken med den gröna påsen är att man låter kommuninvånarna själva sortera sitt matavfall i 

en grön påse som sedan slängs i samma kärl som det övriga hushållsavfallet. Påsen är gjord i 

plast och är mindre än vanliga plastpåsar, detta i syfte att matavfallet inte ligger kvar allt för 

länge i påsarna för att undvika dålig lukt. När avfallet samlats in och transporterats till 

gärdstadverket separeras de gröna påsarna från det övriga avfallet via en optisk 

sorteringsmaskin. Den automatiska sorteringen sker med hjälp av en kamera i anläggningen 

som känner av den gröna färgen på påsarna. Matavfallet från gröna påsarna rötas sedan 

tillsammans med övrigt substrat och blir till biogas samt biogödsel (Gustafsson, J., 2016). 
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Kapitel 4 – Kostnads-nyttoanalys av gröna påsen 
 

I detta kapitel utgår vi från de fyra olika stegen i kostnads-nyttoanalysen. Inledningsvis bestäms 

gröna påsens nollalternativ och utifrån denna definition identifieras de direkta och indirekta 

nyttor och kostnader som är kopplade till projektet. Den andra delen behandlar kvantifiering 

och värdering av dessa nyttor och kostnader, där effekterna omvandlas till samma monetära 

mätskala. I vårt fall kommer vi använda oss av svenska kronor (SEK). Då livslängden för den 

optiska sorteringsmaskinen beräknas till 20 år enligt Stefan Nilsson, marknadschef hos Envac 

Optibag (2016), kommer vi uppskatta projektets livslängd till densamma. Då de flesta värden 

vi beräknar är årliga värden väljer vi att beräkna alla poster som annuiteter. De kostnader och 

nyttor som uppstår år noll och gäller över flera år divideras med annuitetsfaktorn 14,212 (för 

formel, se kapitel två). Detta för att kunna jämföra nyttor och kostnaders värde per 

genomsnittsår. I detta steg motiveras även de icke-kvantifierbara effekternas betydelse för 

analysens utfall. Till sist summeras och jämförs projektets nyttor och kostnader i två olika 

kalkyler.  

4.1 Nollalternativet  

Kostnads-nyttoanalysen kommer ta hänsyn till de uppkomna nyttor och kostnader sett till 

med/utan gröna påsen. Vårt nollalternativ kommer utgå från att den gröna påsen bidrar till att 

en ökad kvantitet biogas produceras. Detta motiveras genom att man med projektet tar in 

ytterligare cirka 9000 ton substrat per år som omvandlas till biogas (Gustafsson, J., 2016). Detta 

innebär att man idag använder lika mycket övrigt substrat som tidigare och har utökat totala 

kvantiteten med 9000 ton. Detta styrks av Marianne Slycke, substrat- och logistikansvarig vid 

Tekniska verken för produktion av biogas (2016), som menar att gröna påsen endast lett till en 

ökad insatsvara i deras ”substratmix”. I figur 3 nedan sammanställs mängden övrigt substrat 

utöver matavfall de senaste fyra åren. Som vi där kan se har mängden övrigt substrat legat på 

ungefär samma nivå under de fyra senaste åren.  
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Figur 2. Bearbetning av data baserat från Svensk Biogas miljörapporter år 2011, 2012, 2013 och Tekniska verkens 

miljörapport 2014.  

 

4.2 Identifikation  

I tabell 1 nedan presenteras samtliga nyttor och kostnader som vi identifierat för projektet 

gröna påsen. 
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Minskade trafikutsläpp (B1) 

 

Minskad produktion av fossila bränslen (B2) 

 

Effekter av biogödsel (B3) 

 

Minskat matsvinn (B4) 

 

Alternativ användning av matavfallet (B5) 

 

Den upplevda nyttan av att sortera (B6) 

Investeringar: (C1) 

 

Driftkostnader (C2) 

 

Ökade utsläpp från uppgradering av biogasen 

(C3) 

 

Marknadsföringskostnader (C4) 

 

Tidskostnad för att sortera matavfallet (C5) 

 

Tabell 1. Samtliga tänkbara nyttor och kostnader från insamlingen av hushållens matavfall 
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4.3 Kvantifiering & värdering av projektets kostnader  
 

4.3.1 Investeringar (C1) 

Till nya investeringar hör alla utgifter som har varit nödvändiga för att kunna genomföra 

projektet gröna påsen. De investeringar som behövt göras är bland annat en ny optisk 

sopsorteringsmaskin som kan urskilja de gröna påsarna från andra sopor via en kamera och 

maskiner för påsöppning när de tas om hand. Dessa investeringar uppgår till 45 miljoner kr 

(Teniska Verken, 2011). Beräknat som en annuitet uppgår den årliga kostnaden till 3 166 338 

kr/år.  

Investeringar (C1) beräknat över 20 år blir den årliga kostnaden 3 166 338 kronor per år.   

4.3.2 Driftkostnader (C2) 

Ett hushåll beräknas förbruka i snitt två gröna påsar per vecka2, till en kostnad på 30 öre per 

påse. Det motsvarar en summa på 31,2kr/år/hushåll (Envac Optibag., 2016). Förutom 

Linköping så tar Tekniska verken emot gröna påsen från Motala, Vadstena, Askersund, Laxå, 

Mjölby, Boxholm och Lekebergs kommun. Den 31 december 2014 uppgick antalet hushåll i 

dessa kommuner inklusive Linköping till 116 792 hushåll (SCB, 2015). För enkelhetens skull 

utgår vi från att en lika stor andel i varje kommun sorterar med gröna påsen. I Linköping uppgår 

denna andel till 87 %, vilket vi antar är fallet även i övriga kommuner (Gustavsson, J., 2016). 

Detta är dock ett grovt antagande och troligtvis är andelen betydligt mindre i övriga kommuner, 

men det är den enda siffra vi har att utgå från. Kostnaden för att tillhandahålla gröna påsar till 

invånarna i regionen blir följande. 

(116 792 ∗ 0,87) ∗ 31,2 = 3 170 202 𝑘𝑟/å𝑟 

Kostnaden för att hämta in avfallet antar vi i denna uppsats är densamma som i nollalternativet. 

Grunden för detta antagande är att det fortfarande är samma mängd avfall som slängs i samma 

kärl som tidigare (Gustafsson, J., 2016). Detta gör det rimligt att anta att det krävs samma antal 

sopbilar som åker samma sträcka som tidigare för att hämta in matavfallet från den gröna påsen.  

Energiåtgången för att driva den optiska sorteringsmaskinen är mellan 4-6 kWh/ton sorterat 

avfall (Nilsson, S., 2016). Tekniska verken tar i snitt emot 40 000 ton hushållsavfall i sin 

anläggning varav 9000 av dessa är gröna påsar som sorteras via maskinen varje år 

(Gärdstadverket 2012, 2013 & 2014). Detta innebär att med en snittkostnad över ett år på 11,26 

                                                           
2 Då 9000 ton avfall slängs i de gröna påsarna varje år innebär detta att varje påse fylls med ungefär 850 gram.  
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öre per KWh och en fast avgift på 10 000 (Tekniska verken, 2016:b) blir årskostnaden för 

energin maskinen kräver 32 520 kronor per år.  

Den optiska sorteringsmaskinen behöver rimligtvis servas under sin livstid, servicen samt byte 

av eventuella delar för en sådan maskin kan i snitt uppskattas till 1-1,5 % av 

anläggningskostnaden för maskinen, i vårt fall cirka 34 miljoner kronor (Nilsson, S., 2016). 

Med en årlig kostnad på 1,25  % av anläggningskostnaden blir uppskattningsvis då 

service/underhållskostnaden för att hålla maskinen i drift cirka 425 000 kronor per år.  

För att hålla maskinen igång krävs det att två anställda arbetar med systemet per skift (Nilsson, 

S., 2016). Tekniska verken har i och med införandet av maskinen anställt sex personer för detta 

arbete (Gustafsson, J., 2016). För att kunna avgöra hur stor denna kostnad är behöver vi veta 

vad dessa personer hade gjort om de aldrig anställdes av Tekniska verken. Om de annars hade 

varit arbetslösa hade alternativkostnaden kunnat antas vara mycket låg då tiden som går förlorad 

i det fallet är fritid. Om de annars hade arbetat med något annat värderas kostnaden som förlorad 

produktion på den alternativa arbetsplatsen, vilken kan beräknas som bruttolön + sociala 

avgifter (Mattson, 2006). Då vi inte vet vad dessa hade gjort om de inte jobbat på Tekniska 

verken eller vad de har i bruttolön, utgår vi från att alla hade haft en alternativ anställning och 

att de har en medianlön. Medianlönen i Linköping är 249 745 kr/år och de sociala avgifterna 

uppgår till 31,42% av bruttolönen (Ekonomifakta, 2015). Om alla sex personer hade haft en 

annan anställning uppgår då den årliga kostnaden i vår kalkyl till 1 969 289 kr/år.  

Den ökade mängden producerad biogas bidrar rimligtvis till en ökad marginalkostnad för 

produktionen i form av ökad energiåtgång för att hålla igång rötkammaren samt uppgradering 

av biogasen. För att även kunna ha med detta i analysen har vi varit i kontakt med Tekniska 

verken men då Tekniska verken konkurrerar på en fri marknad är deras kostnader inte något de 

vill offentliggöra. Då vi inte har kunskaper för att på egen hand göra en rimlig uppskattning 

kring denna kostnad lämnas denna post icke-kvantifierad och värderas som X. 

De årliga driftkostnaderna (C2) som identifieras inkluderar kostnaden för påsarna 

(3 170 202kr/år), energiåtgång för maskinen (32 520kr/år), underhållskostnader (425 000 

kr/år), alternativkostnaden för anställda (1 969 289kr/år) och ökade marginalkostnader (X). 

Den totala kostnaden uppgår till 5 597 011+ X kronor per år.   
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4.3.3 Ökade utsläpp från uppgradering av biogasen (C3) 

När matavfallet rötas till biogas bildas en sammansättning bestående av ungefär 60 % metan 

och 40 % andra gaser (främst koldioxid). För att kunna driva motorfordon på biogas måste 

biogasen uppgraderas till fordonsbränsle som har en sammansättning på 97 % metan och 3 % 

andra gaser (Svenskt Gastekniskt center, 2011).  

Denna uppgradering ger upphov till externa effekter i form av utsläpp, dessa utsläpp består 

främst av metan vilket liksom koldioxid är en växthusgas som bidrar till den globala 

uppvärmningen. De metanutsläpp som uppgraderingen av biogas hos Tekniska verken bidrar 

till har varierat från år till år. Under de år som har studerats i denna analys har vi inte kunnat se 

några förändringar som går att koppla direkt till gröna påsen. Under åren 2012 och 2013 har det 

inte redovisats några metanutsläpp alls i kontrollerna som gjorts och under 2014 motsvarade 

denna siffra 0,1 % av luften som släpps ut från processen (Svensk biogas, 2012, 2013 & 

Tekniska verken, 2014).  

Från dessa siffror kan vi konstatera att metanutsläppen har sjunkit efter det att gröna påsen 

infördes. Men trots denna minskning så släpps det fortfarande ut metangas från denna process, 

varav en del av dessa utsläpp kommer från den gröna påsen. Även om dessa utsläpp är mycket 

små, kan de inte negligeras. Dock kan vi inte skilja på utsläppen som kommer från annat 

substrat och utsläppen som kommer från den gröna påsen. Av den anledningen lämnas denna 

post icke-kvantifierad. Värdet på de ökade utsläppen från uppgradering av biogasen sätts till Y 

kronor.   

Då vi inte kan särskilja utsläppen som uppstår som följd av gröna påsen värderas denna post 

till Y kr. 

 

4.3.4 Marknadsföringskostnader (C4) 

Tekniska verken genomförde en stor kampanj i Linköping med målet att marknadsföra den 

gröna påsen för att få så många som möjligt att sortera sitt matavfall. Marknadsföringen drevs 

i många kanaler och medförde kostnader för bland annat speciella soptunnor som delades ut, 

tryck av informationsbroschyrer samt annonser i tidningar och på stortavlor. Kostnaderna för 

dessa marknadsföringskanaler uppgick till 1,65 miljoner kronor vid uppstarten av projektet 

(Boström, L., 2016). Denna kostnadspost är en engångskostnad och betalades år noll. För att få 

en årlig kostnad för denna post dividerar vi värdet med annuitetsfaktorn. Den årliga kostnaden 

blir då 116 099 kr/år.  
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Marknadsföringskostnader (C4) uppskattas till 1,65 miljoner kr, utgiften tillkom år noll och 

den årliga kostnaden beräknas till 116 099 kronor per år.     

4.3.5 Tidskostnaden för att sortera matavfallet (C5) 

Att sortera sitt matavfall, byta samt slänga den gröna påsen kräver en viss tidsinsats som kan 

ses som en kostnad från hushållens sida. Idag finns det dock delade meningar om hur hushållens 

tidsinsats vid källsortering ska värderas. Osäkerheter råder kring om alternativkostnaden för 

den tid som hushållen lägger ner på återvinning och sortering ska jämföras mot förlorat arbete 

eller förlorad fritid. Vidare visar även Berglunds (2006) undersökning att tidskostnaden kan 

variera beroende på om man bor i villa eller i lägenhet. Detta tyder enligt Berglund på att de 

som har mer plats för avfall finner det mindre besvärligt med källsortering än de med trångt 

utrymme. Berglund resonerar även kring att den tid som hushållen lägger ner på källsortering 

kan förminska deras vilja att genomföra andra miljövänliga handlingar. Utifrån detta 

resonemang bör även alternativkostnaden värderas med hänseende på de miljöförbättrande 

handlingar som uteblir när en individ väljer att källsortera. Idag finns dock inga utarbetade 

värderingsmetoder som inkluderar dessa effekter.  

Ytterligare problematik uppkom vid vår egen CV-undersökning, där en del av respondenterna 

kunde uppskatta den tid de la ner på att sortera, medan andra såg denna tidsinsats som 

försumbar. Trots osäkerheterna anser vi ändå att denna tidskostnad ska ingå i vår kalkyl. Vi 

utgår från Berglunds (2006) resonemang att återvinning varken är en kostnadsfri eller önskvärd 

handling i sig själv och därför inte bör strykas från en kostnads-nyttoanalys.  

Kostnaden för att sortera avfallet kan beräknas utifrån alternativkostnaden för tiden som utan 

sortering hade kunnat läggas på annat. Då sorteringen till största delen äger rum i samband med 

matlagning bedömer vi denna alternativa tid som går förlorad i hemmet som fritid. Då vi inte 

har en bättre värderingsmetod för kostnaden för fritid utgår vi från restidskostnaden för 

privatresor i trafiken vilken enligt Trafikverket (2016:b) värderas till 63 kr/timme. 

Utifrån vår CV-undersökning beräknas den genomsnittliga tidskostnaden för att separera sitt 

matavfall per dag till 30,9 sekunder (se figur 3). Detta ger uppskattningsvist en årlig tidsinsats 

per hushåll på cirka 3 timmar och 6 minuter per år.  

63 ∗ 3,1 timmar = 195,3 kronor 
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Figur 3 Bearbetning av erhållna svar från egen CV-undersökning 

Som nämnts tidigare uppgår antalet hushåll i regionen till 116 792 stycken, varav 87 % 

använder gröna påsen idag. Detta ger en årlig totalkostnad på cirka 19 844 245,51 kronor.  

Den årliga tidskostnaden för sortering (C5) uppgår till 19 844 245,51 kronor per år.   

 

4.4 Kvantifiering & värdering av projektets nyttor  
 

4.4.1 Minskade trafikutsläpp (B1) 

Då matavfallet från de gröna påsarna omvandlas till biogas, uppstår en nytta vid förbrukning 

av denna gas. Den extra producerade kvantiteten av biogas ger upphov till lägre utsläpp av 

koldioxidekvivalenter när den ersätter alternativa fossila drivmedel som exempelvis bensin och 

diesel.  Då biogas är ett naturligt drivmedel ingår redan de koldioxidekvivalenterna som släpps 

ut vid förbränning i naturens kretslopp, vilket innebär att oavsett hur matavfallet hanteras 

tillkommer inga nya utsläpp i atmosfären. Detta gör att man kan förvänta sig att nettotillförseln 

av koldioxid till atmosfären blir lika med noll vid förbränning av biogas (Norrman et al., 2005).  

Varje år skickas cirka 40 000 ton hushållsavfall till Tekniska verken, av detta består ungefär 9 

000 ton av gröna påsar som sorteras ut och forslas vidare till biogasproduktionen (Gustafsson, 

J., 2016). Totalt behandlas i snitt 92 700 ton organiskt avfall per år hos Tekniska verken. Detta 

substrat har i snitt gett upphov till 7 957,33 ton biogas per år. Av denna biogas kommer i snitt 
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9,7 %3 från den gröna påsen, vilket motsvarar en mängd på 771 861 kg/år (Svenskt biogas 2012, 

2013 & Tekniska verken, 2014).  

I vår uträkning utgår vi från att 60 % av biogasen används i tunga fordon och ersätter därmed 

diesel som drivmedel, och 40 % används i privat trafik och ersätter bensin. Energiinnehållet i 

biogas beräknas till 12,9 kWh/kg, men kan variera beroende på sammansättning (Svenskt 

Gastekniskt center, 2011). Biogasen i Linköping har en sammansättning bestående av 97 % 

metan (Tekniska verken, 2016:a) vilket är den mängd denna siffra bygger på. Motsvarande 

energiinnehåll för diesel är 9,8 kWh/l och för bensin 9,06 kWh/l, detta innebär att energin som 

kan utvinnas ur ett kilo biogas motsvarar energin som kan utvinnas ur cirka 1,316 liter diesel 

och 1,420 liter bensin.  

(771 861 ∗ 0,6) ∗ 1,316 = 609 461,7 liter diesel 

(771 861 ∗ 0,4) ∗ 1,420 = 438 417 liter bensin 

Totalt ersätter biogasen producerad från den gröna påsen 609 461,7 liter diesel och 438 417 

liter bensin per år med våra antaganden. Snittutsläpp för respektive drivmedel är 2,87 kilo CO2-

ekvivalenter per liter oblandad bensin och 3,14 kilo CO2-ekvivalenter4 per liter oblandad diesel 

(Miljöfordon, 2016). Enligt Trafikverket (2016:a) värderas koldioxiden till 1,14 kronor per kilo 

koldioxid som släpps ut. Värdet på de minskade utsläppen från den gröna påsen motsvarar då:  

((609 461,7 ∗ 3,14) ∗ 1,14 + (438 417 ∗ 2,87) ∗ 1,14)

= 3 616 041,8 kronor per år                                             

De minskade trafikutsläppen (B1) uppstår på grund av den extra producerade kvantitet 

biogas som ersätter fossila drivmedel. Den årliga nyttan uppgår till 3 616 041,8 kronor per 

år. 

4.4.2. Fossila bränslen som inte längre produceras (B2) 

Då biogas är ett alternativt bränsle som ersätter bensin och diesel inom transportsektorn, medför 

detta även en minskad efterfråga på bensin och diesel i regionen. Den minskade efterfrågan på 

fossila bränslen gör att oljan inte utvinns i samma utsträckning som tidigare. Vi utgår i vår 

huvudkalkyl från att denna ersatta kvantitet inte längre utvinns och stannar under marken.  

                                                           
3 9 000 ton av totalt 92 700 ton 
4 Siffran är beräknad enligt WTW (well to wheel) vilket innebär att alla utsläpp från utvinning till förbränning tas i beaktning.  
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Som tidigare nämnt ersätter biogasen i snitt 609 461,7 liter diesel och 438 417 liter bensin per 

år. Att denna bensin och diesel varken produceras eller transporteras till Sverige bidrar till en 

minskad produktionskostnad för dessa drivmedel, vilket räknas som en nytta i vår analys. 

För att värdera denna effekt använder vi oss av produktionskostnaden för respektive drivmedel, 

5,15 kr/l för diesel och 4,97 kr/l för bensin (Spdi, 2016:a,b). Då produktionskostnaden varierar 

från år till år så är denna siffra beräknad som ett snitt för produktionskostnaden för den perioden 

vi tittat på. Vad vi därmed vill påpeka är att alla dessa siffror är från perioden innan oljeprisfallet 

under 2015, vilket bidragit till lägre produktionskostnader då den olja som är dyrare att utvinna 

inte längre produceras. Dock valde vi att bortse från detta då alla värden i vår kalkyl är hämtade 

från perioden 2012-2014. Dessutom det faktum att kalkylen sträcker sig över 20 år, gör att det 

kan ses som rimligt att produktionskostnaden kommer återgå till dessa högre värden under den 

period vi tittar på. För att då undvika en eventuell undervärdering på grund av denna prischock 

bortser vi från detta år vid beräkning av snittkostnaden.  

Den totala nyttan från denna post blir följande:  

(438 417 ∗ 4,97) + (609 461,7 ∗ 5,15) = 5 317 660,24 kronor 

Den minskade produktionen av fossila bränslen (B2) uppstår då ingen kostnad längre 

uppkommer för att utvinna den ersatta kvantiteten. Den årliga nyttan uppgår till 

5 317 660,24  kronor per år.   

4.4.3 Biogödsel (B3) 

Biogödsel är en biprodukt som utvinns ur resterna från produktionen av biogas. Det som inte 

blir till biogas blir till biogödsel istället. Vid rötning av ett kilo avfall blir det kvar ungefär ett 

kilo biogödsel efter att biogasen har utvunnits (Gustafsson, J., 2016).  Biogödsel är ett organiskt 

gödsel som kan användas vid odling inom lantbruk istället konstgödsel.  

Idag täcker biogödsel från Tekniska verken delar av närliggande lantbruks användning av 

konstgjort gödsel, vilket minskar behovet av inköpt konstgödsel för lantbrukare. Biogödsel 

luktar även betydligt mindre, ökar markens bördighet samt minskar risken för spridning av 

bakterier (Avfallsverige, 2015). Dessutom är det en energibesparing i form av minskad mängd 

fossila insatsvaror som behövs för framställningen och transporter av konstgödsel. Att man kan 

använda resterna från biogasproduktionen som gödsel gör att kretsloppet sluts och det matavfall 

som slängs återger näring till nya grödor (Gustafsson, J., 2016).  
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Det finns idag väldigt många olika sorters konstgödsel som används olika beroende på 

ändamålet med odlingen. Då vi inte vet vilken typ av konstgödsel som ersätts av biogödsel inom 

regionen, kan vi inte beräkna värdet på det ersatta konstgödslet. Vi kommer istället att utgå från 

ett genomsnittligt värde av biogödsel på 56 kronor per ton (Avfall Sverige, 2010). Denna 

värdering bygger på att anläggningsägaren står för alla kostnader för distribuering samt lagring. 

Vi utgår även att de 9000 ton matavfall från gröna påsen genererar 9000 ton biogödsel. Detta 

ger oss då en årlig nytta på 504 000 kronor. Denna siffra måste sedan adderas ihop med nyttan 

som uppstår av den minskade produktionen av konstgödsel (A). Vilket inte går att beräkna inom 

tidsramen för denna uppsats då det kräver en omfattande datainsamling.  

Effekter av biogödsel (B3) ger upphov till ett flertal positiva nyttor, då det är ett organiskt 

gödsel som ersätter delar av regionens användning av konstgödsel. Producerat biogödsel 

ger en årlig nytta på 504 000 kr +A 

 

4.4.4 Minskat matsvinn (B4) 

I de senaste plockanalyserna som genomförts finns indikationer på att matavfallet har minskat, 

och att linköpingsborna har blivit bättre på att ta vara på sitt mat- och livsmedelsinköp efter att 

gröna påsen infördes menar Johan Gustafsson (2016) från Tekniska verken. Det kan enligt 

Gustafsson bero på att hushållen fått en ökad förståelse för hur mycket matavfall de gör av med. 

Berglund (2006) framför även ett liknande resonemang, i kontexten att återvinningssystem kan 

utbilda människor att bli mer medvetna om resursanvändning. Utifrån detta perspektiv medför 

alltså det minskade matavfallet en nytta för samhället, i och med att mindre mat går till spillo. 

Det minskade matsvinnet kan rimligtvis bero på gröna påsen, det är dock mycket svårt att 

uppskatta hur stor denna förändring är och hur stor den hade varit i vårt nollalternativ. Vidare 

så är dessa plockanalyser som vi baserar denna nyttoeffekt på inte tillgängliga för oss att ta del 

av, vilket gör det omöjligt för oss att uppskatta storleken på denna förändring. Det gör att vi 

inom loppet för detta arbete inte kommer kunna kvantifiera eller värdera denna post, utan får 

uppskatta denna post som en icke kvantifierad nytta (B).  

Den gröna påsen kan ha bidragit till en ökad medvetenhet om resursåtervinning och på så 

sätt minskat matsvinnet (B4), vilket ger upphov till en samhällsekonomisk nytta. Dock är den 

inte kvantifierbar inom uppsatsens tidsram. Nyttan av minskat matsvinn benämns B kronor.  
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4.4.5 Alternativ användning av matavfallet (B5)  

Vid nollalternativet, det vill säga utan gröna påsen, innebär det att hushållens matavfall inte 

sorteras och istället förbränns vid produktion av fjärrvärme och el. Detta innebär att en 

insatsvara i produktionen av fjärrvärme har försvunnit och fått en alternativ användning. Den 

fjärrvärme och el som produceras på Gärstadverket (den station som tar emot hushållsavfall hos 

Tekniska verken) består till 95-99% av avfall och ingen förändring i denna mix går att urskilja 

sedan gröna påsens införande (Gärstadverket 2011, 2012, 2013 & 2014). Detta innebär att de 9 

000 ton avfall som nu blir till biogas ersätts numera av annat avfall som skickats till Tekniska 

verken. Man köper då inte in något extra substrat i form av trä eller olja för att möta efterfrågad 

produktion av fjärrvärme och el. Den energimängd som kan utvinnas ur matavfallet ersätts nu 

av annat avfall med samma energiinnehåll (Borg, T., 2016). 

Om avfall hade fungerat som en vanlig insatsvara hade denna post motsvarat en kostnad i vår 

kalkyl då man vanligtvis behöver köpa den nya insatsvaran. Men då avfall är en vara som 

kommuner ofta vill bli av med får Tekniska verken idag betalt för att ta emot avfall från andra 

kommuner. Detta medför att denna post blir en nytta i vår kalkyl då gröna påsen frigör utrymme 

att ta vara på en större mängd avfall, vilket minskar sopbergen. 

Mottagningsavgiften kan variera mellan olika avfallsanläggningar samt olika kommuner kan 

ha olika avgifter till samma anläggning, i snitt brukar avgiften ligga mellan 200-700 kr/ton 

(Pädam et al., 2016). Då vi inte vet exakt vad Tekniska verken får i ersättning för avfallet väljer 

vi i denna kalkyl att beräkna denna nytta efter en mottagningsavgift på 200 kr/ton. Detta för att 

minimera risken att övervärdera denna post, då den snabbt får en väldigt stor påverkan på 

kalkylen.   

Nyttan för denna post beräknas till 200 ∗ 9000 = 1800 000 kr/år 

Den årliga kostnaden för den alternativ användning av matavfallet (C7) beräknas till 

1 800 000 kr/år 

 

4.4.6 Den upplevda nyttan av att sortera (B6) 

Enligt vår CV-undersökning visade det sig att 93,9 % av de tillfrågade som sorterar sitt 

matavfall idag upplever en nytta av handlingen (se bilaga 1). Vidare kunde vi även urskilja att 

dessa individer var beredda att lägga ner mer tid på att sortera. Vår undersökning visade att 

gränsen för när individerna slutar sortera sitt matavfall låg på cirka 5,9 minuter per dag (se figur 

4). Eftersom denna gräns överstiger själva tidskostnaden för att sortera, kan vi dra slutsatsen att 

den totala nyttan är större än den totala kostnaden. Individerna upplever alltså en större nytta 
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av att sortera sitt matavfall än själva tidskostnaden för densamma. Eftersom det idag inte finns 

någon övervakning från Tekniska verkens sida om att hushållen faktiskt sorterar sitt matavfall 

med den gröna påsen, styrker detta resonemang att hushållen upplever en nytta då sorteringen 

sker av fri vilja.  

 

Figur 4. Bearbetning av erhållna svar från egen CV-undersökning. 

Däremot är denna nytta svår att beräkna, då 74,2 % av de som upplever en nytta, angav att 

nyttan bestod av både personliga och miljömässiga skäl. Ingen av respondenterna svarade att 

nyttan enbart bestod av personlig tillfredställelse (se figur 5). 

 

Figur 5. Bearbetning av erhållna svar från egen CV-undersökning. 
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Problematiken uppstår när nyttan som ”helhet” av att sortera sitt matavfall utgörs både av en 

individuell tillfredställelse samt nyttan av att bidra till en förbättrad miljö. Eftersom de 

miljönyttor som följer av att sortera avfallet redan beräknats i vår kalkyl leder detta till en 

dubbelräkning av miljönyttan. Distinktionen mellan vad som är miljönytta och vad som är 

personlig nytta är dock svår att urskilja. Denna tes styrks av Berglunds (2006) undersökning 

där han testar betalningsviljan för att låta någon annan sortera avfallet. Resultaten visade att 

betalningsviljan för att låta någon annan sortera avfallet var så låg som 4 kronor per tillfälle. 

Detta jämförs sedan mot 44 kronor som var den tidigare beräknade betalningsviljan för att 

sortera. Då effekterna på miljön i båda scenarion blir densamma påvisar detta att människor 

upplever en ganska så stor personlig nytta av att själv sortera sitt avfall. Denna undersökning 

gjordes dock för att påvisa att det fanns en nytta, och gjorde därmed inga försök till att kunna 

värdera denna nytta. Dessa siffror är därmed inget vi använder oss av vid beräkning av denna 

post.   

Då det idag inte finns någon tillförlitlig värderingsmetod för att kvantifiera hur stor del av den 

totala nyttan som är personligt upplevd nytta, kommer vi anta att den personliga nyttan är lika 

stor som tidskostnaden, vilken uppgick till 19 844 245,51 kronor per år (för beräkning, se 

tidskostnaden för att sortera). Detta antagande gör vi eftersom dessa två poster får en stor 

betydelse för utfallet av kalkylen. För att då minimera risken att felvärdera någon utav dem låter 

vi de ta ut varandra och därmed inte påverka resultatet av kalkylen.  

Den årliga nyttan av att sortera (B5) uppgår till 19 844 245,51 kronor per år.   

 

4.5 Beräkning 

Nedan i tabell två och tre visas våra två sammanställda kalkyler för projektet (se nästa sida). I 

tabell två summeras resultatet för om projektet ej påbörjats idag, och i tabell tre summeras 

resultatet för huruvida Linköpings kommun borde fortsätta med satsningen.  
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Tabell 2. Summering av värderade nyttor och kostnader om projektet ännu inte är påbörjat 

 

 

∑𝑩 − ∑𝑪 = 𝟐 𝟑𝟓𝟖 𝟐𝟎𝟑, 𝟒𝟗 𝒌𝒓𝒐𝒏𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓 å𝒓 

 

Enligt vägningen mellan nyttor och kostnader som genomförts ovan kan vi se att projektet gröna 

påsen inbringar en nettovinst motsvarande 2 358 203,49 kr/år. Detta projekt är med andra ord 

en lönsam satsning. Denna kalkyl utgår dock från att man redan liksom Linköping innan 

projektet startat har en rötgaskammare och allt annat nödvändigt för att producera biogas.  

Om vi ser till de icke kvantifierade posterna i kalkylen har vi på nyttosidan två effekter som 

kan tänkas ha stor betydelse för kalkylen. Trots värderingen av det biogödslet så återstår 

värdering av det ersatta konstgödslet (A) som hade ökat nyttan i vår kalkyl. Hur mycket det 

minskade matsvinnet (B) kan tänkas vara värt är svårt att avgöra. På kostnadssidan har vi den 

eventuella ökningen av marginalkostnaden för den ökade produktionen (X), och utsläppen från 

uppgradering av gasen (Y). Då processen för att skapa biogas hela tiden är igång, 

(rötgaskammaren stängs aldrig av) kan vi anta marginalkostnaden inte ökar så drastiskt av den 

Nyttor Värdering Kostnader Värdering 

Minskade 

trafikutsläpp (B1) 

3 616 041,8 kr/år Investeringar (C1) 3 166 388 kr/år 

Minskad produktion 

av fossila bränslen 

(B2) 

5 317 660,24  kr/år Driftkostnader (C2) 5 597 011+X kr/år 

Biogödsel (B3) 

 

504 000 +A  kr/år Ökade utsläpp från 

produktionen (C3) 

 

Y kr/år 

Minskat matsvinn 

(B4) 

B kr/år Marknadsföringskost

nader (C4) 

116 099 kr/år 

Alternativ 

användning av 

matavfallet (B5) 

1 800 000 kr/år Tidskostnad för att 

sortera matavfallet 

(C5) 

19 844 245,51 kr/år 

Den upplevda nyttan 

av att sortera (B6) 

19 844 245,51 kr/år   

Summa nyttor: 30 577 947 kr/år Summa kostnader: 28 723 743,51 kr/år 
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ökade kvantiteten som behandlas. Vad gäller utsläppen så kunde vi inte kvantifiera dessa, men 

vi kunde konstatera att de åtminstone är mycket små. Det känns därav inte troligt att X+Y 

tillsammans överstiger A+B med 2 358 203,49 kr/år vilket är vad som krävs för att kalkylen 

ska bli olönsam.  

 

Tabell 3. Summering av projektets värderade nyttor och kostnader för Linköpings kommun. 

 

∑𝑩 − ∑𝑪 =  𝟓 𝟔𝟒𝟎 𝟔𝟗𝟎, 𝟒𝟗 𝒌𝒓𝒐𝒏𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓 å𝒓 

 

Då kalkylen ovan var lönsam följer de naturligt att även denna kalkyl är samhällsekonomiskt 

lönsam och projektet gröna påsen i Linköping bör fortskrida. I denna kalkyl räknar vi inte med 

investeringskostnaderna för projektet samt marknadsföringskostnader då detta är så kallade 

sunk costs, med andra ord en historisk kostnad som inte tas i beaktning vid beräkningarna av 

nettovärdet. Därav blir nettovinsten i denna kalkyl större än nettovinsten i den andra kalkylen.  

 

Nyttor Värdering Kostnader Värdering 

Minskade 

trafikutsläpp (B1) 

3 616 041,8 kr/år Investeringar (C1) 0kr 

Minskad produktion 

av fossila bränslen 

(B2) 

5 317 660,24  kr/år Driftkostnader (C2) 5 597 011+X kr/år 

Effekter av biogödsel 

(B3) 

 

504 000 +A kr/år Ökade utsläpp från 

produktionen (C3) 

 

Y kr/år 

Minskat matsvinn 

(B4) 

B kr/år Marknadsföringskost

nader (C4) 

0 kr 

Alternativ 

användning av 

matavfallet (B5) 

1 800 000 kr/år Tidskostnad för att 

sortera matavfallet 

(C5) 

19 844 245,51 kr/år 

Den upplevda nyttan 

av att sortera (B6) 

19 844 245,51 kr/år   

Summa nyttor: 30 577 947 kr/år Summa kostnader: 25 441 256,51 kr/år 
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Kapitel 5 – Känslighetsanalys 

Då vi i vår kalkyl har använt en del sedan tidigare beräknade schabloner för värdering av olika 

poster samt gjort en del antaganden som varit nödvändiga, är det viktigt att poängtera 

osäkerheten kring dessa. Detta eftersom det finns risk för att de inte är helt korrekta. Av den 

anledningen följer här en känslighetsanalys där vi testar hur resultatet påverkas om dessa 

schabloner/antaganden skulle förändras, och ser till hur detta påverkar projektets lönsamhet.  

5.1 Diskonteringsränta 

Då den diskonteringsränta som används i kalkylen eventuellt kan ha en stor påverkan för utfallet 

och det råder oenigheter mellan experter om vilken nivå denna ska läggas på, kommer vi testa 

kalkylen för olika räntenivåer. I vårt huvudalternativ använde vi en räntenivå på 3,5 %. I vår 

känslighetsanalys väljer vi då att testa hur utfallet blir om räntan läggs på en högre respektive 

lägre nivå. De räntenivåer vi väljer att använda i känslighetsanalysen blir då 2 % och 5 %. 

De poster från vår huvudkalkyl som påverkas av diskonteringsräntan är de fasta utgifter som 

betalats vid ett tillfälle och gäller för hela projektets livslängd, det vill säga 

investeringskostnader och marknadsföringskostnader. Med en ränta på 2 % sjunker kostnaderna 

gentemot vår huvudkalkyl med 429 520 kr/år. Med en ränta på 5 % ökar kostnaderna gentemot 

vår huvudkalkyl med 460 832 kr/år. De poster som påverkas av en annan räntenivå är som sagt 

investeringar och marknadsföringskostnader, detta medför att kalkylen för Linköping inte 

påverkas alls av andra räntenivåer. Då det endast är två poster som påverkas av räntan blir inte 

svängningarna så stora, vår kalkyl är då inte känslig för ränteförändringar.  

5.2 Schablon för värdering av koldioxidutsläpp 

Det värde Trafikverket (2016:a) använder för koldioxidutsläpp (1,14 kr/kg) är en siffra som 

ovanligt nog för kostnads-nyttoanalyser inte värderas utifrån individers preferenser. 

Värderingen bygger istället på ett politiskt skuggpris härlett från koldioxidskatten. Detta medför 

att värdet inte nödvändigtvis behöver vara korrekt för att värdera effekter av utsläpp.  

Idag värderas koldioxidutsläppen högre i Sverige än i de flesta andra Europeiska länder. För att 

testa för hur vår analys påverkas av ett annat pris på koldioxid väljer vi att värdera koldioxid 

enligt Sternrapportens värderingsmetod (Trafikverket, 2015). Stern tar i sin rapport fram ett 

intervall med en högre och en lägre värdering av utsläppen. Detta intervall bygger på de 

osäkerheter som finns kring de effekter utsläppen för med sig. De värden som presenteras i 

rapporten är 0,6 kr/kg CO2-ekvivalenter och 2,4 kr/kg CO2-ekvivalenter.    



 31  

 

För att få en bättre förståelse för hur denna värdering kan påverka vår kalkyl tar vi hänsyn till 

både dessa värderingar i vår känslighetsanalys. Beräknat utifrån samma metod vi använt för 

värdering av utsläppen i vår huvudkalkyl blir annuiteten för det lägre scenariot: 1 903 179,91 

kr/år, och för det högre värderade scenariot: 7 612 719,66 kr/år.  

5.3 Produktion av fossila drivmedel 

Den tredje posten som är värd att titta närmare på är den kring produktionskostnaden för de 

fossila bränslena. Som vi påpekade tidigare har en oljeprischock ägt rum under det senaste året, 

vilket medfört betydligt lägre produktionskostnader. Om prisnivån i framtiden fortsatt ligger på 

denna låga nivå medför det att vår kalkyl är överskattad. För att testa för detta räknar vi i 

känslighetsanalysen pessimistiskt på denna post och sätter värdet för producerad diesel till 3,67 

kr/liter och producerad bensin till 3,73 kr/liter, vilka är de värden som redovisades år 2015 

(Spdi.se, 2016). Den årliga kostnaden för denna post beräknas på samma sätt som tidigare och 

blir då 3 872 019,84kr/år. 

5.4. Alternativ användning av fossila bränslen 

I vår huvudkalkyl utgick vi från att biogasen som produceras och förbrukas ersätter fossila 

drivmedel och för då med sig att dessa stannar i marken. Det är inte en helt självklar slutsats då 

denna mängd fossila drivmedel nu kanske säljs och förbrukas någon annanstans istället. I detta 

scenario försvinner nyttorna i form av minskade utsläpp samt minskad produktionskostnad då 

oljan fortfarande utvinns och utsläppen sker istället någon annanstans. I detta scenario beräknar 

vi istället nyttan av att dessa fossila bränslen nu fritt kan utnyttjas av någon annan, någon 

annanstans. Vi beräknar då nyttan som värdet av de fossila drivmedel som istället används av 

någon annan. Då vi inte vet vart denna förbrukning sker utgår vi från det globala snittpriset på 

respektive drivmedel. Det globala snittpriset för bensin är 8,23kr/l och för diesel är värdet 7,07 

kr/l (Globalpetrolprices, 2016). Vi utgår då från att biogasen ersätter samma volym fossila 

drivmedel som i posten för minskade utsläpp i vår huvudkalkyl, och nyttan beräknas då till 

7 917 060,12 kr/år.  

 

Då de andra nyttorna i vår huvudkalkyl i detta scenario ersätts av denna post, innebär det att 

den totala nyttan från projektet sjunker med 1 016 641 kr/år i detta scenario. Projektet är även 

i detta scenario lönsamt i båda våra kalkyler.   
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5.5 Alternativkostnad för anställda 

Vid beräkning av projektets driftkostnader har vi utgått från att de sex stycken personer som 

jobbar med den optiska sorteringsmaskinen var nyanställda. Där alternativkostnaden 

beräknades utefter att samtliga personer hade fått anställning på annan arbetsplats om inte 

projektet genomförts. Då vi inte vet om dessa personer faktiskt hade fått en annan anställning 

eller om de varit arbetslösa. Kommer vi testa för om tre av arbetarna varit arbetslösa utan 

projektet och resterande tre hade hittat arbete på annat håll. I detta scenario hade 

alternativkostnad varit förlorad fritid för de tre som varit arbetslösa, vilket beräknas till noll 

kronor. Detta antagande leder till att alternativkostnaden för arbetarna minskar med cirka 984 

644 kronor. 

5.6 Värdering av den personligt upplevda nyttan 

I vår huvudkalkyl påvisade vi att den upplevda nyttan av att sortera matavfallet är stor. Vi  drog 

dock slutsatsen att den personligt upplevda nyttan var lika stor som kostnaden för att sortera. 

Detta var en slutsats vi drog då vi inte ville att kalkylen skulle riskera att över/undervärderas på 

grund av osäkerheterna kring denna post.  

Då denna post inte har gått att värdera på ett korrekt sätt väljer vi i vår känslighetsanalys att helt 

bortse från denna post. Vi testar då för scenariot att den nytta som en individ upplever när den 

sorterar består enbart av miljönytta. I detta scenario sjunker den totala nyttan från projektet med 

19 844 245,51 kronor per år. Detta medför då att projektet inte längre är lönsamt utan 

nettokostnaden för samhället uppgår nu till 17 990 042,02 kronor per år.  

Som påvisats tidigare tyder dock mycket på att det finns en nytta utöver miljönyttan. Att då anta 

att den inte finns ser vi inte som fullt rimligt. Av den anledningen testar vi även att halvera den 

personliga nyttan. Om posten är hälften så stor som i vår huvudkalkyl uppgår nyttan till 

9 922 122,75 kronor per år. Även i detta scenario uppstår en nettokostnad av projektet, den 

uppgår nu till 8 067 919,26 kronor per år. Utifrån detta kan vi konstatera att värderingen av 

denna post har en stor påverkan på utfallet av kalkylen.  
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Kapitel 6 - Slutsats 

Efter att vi kartlagt samt värderat de effekter som uppkommer av projektet kan vi utifrån de två 

kostnads-nyttoanalyserna påvisa att satsningen på gröna påsen är lönsam både för kommuner 

som funderar på att genomföra denna satsning och för Linköpings kommun att fortsätta med. 

Detta styrks ytterligare när de icke kvantifierade posterna tas med i analysen, då den icke 

kvantifierade kostnaden förmodligen inte överstiger nettonyttan inklusive de icke-kvantifierade 

nyttorna. Dock vill vi åter påpeka att denna kalkyl bygger på att kommunen redan har allt 

nödvändigt för att producera biogas. Investeringar i form av bland annat rötgaskammare har 

inte ingått i denna kalkyl.  

Vidare kan vi utifrån vår känslighetsanalys konstatera att endast den lägre värderingen av nyttan 

av att sortera var den post som på egen hand fick projektet att bli olönsamt. Detta tyder på att 

projektet med stor sannolikhet är lönsamt för båda våra kalkyler även om någon av dessa 

effekter värderas annorlunda i framtiden. 

Vi vill dock höja ett varningens finger för resultatet då vår känslighetsanalys påvisar att 

lönsamheten även är känslig för förändringar i värderingen av koldioxid, oljeprisets påverkan 

vid produktion av fossila bränslen och alternativ användning av fossila bränslen. Även om den 

lägre värderingen av dessa i dagsläget inte på egen hand bidrar till att kalkylen får ett negativt 

utfall, så är det flera poster där en liten förändring får en stor påverkan på utfallet av kalkylen. 

Kombinationer av dessa testade värden från känslighetsanalysen kan då bidra till att projektet 

inte längre blir lönsamt.  

Vad gäller Tekniska verkens satsning på den gröna påsen så bör den fortsätta. Vidare finns det 

antydningar om att gröna påsen idag bara lever upp till 50 % av sin potential. En framtida ökad 

kvantitet av hushållens matavfall skulle medföra en större lönsamhet för projektet då 

marginalkostnaden vid en ökad produktion är lägre än de nyttor det ger upphov till. Detta 

eftersom den största kostnadsposten i vår kalkyl är den som berör investeringen i anläggningen 

(bortsett från tidskostnaden för att sortera). Detta motiverar då en utökad satsning för att få fler 

hushåll att sortera sitt matavfall, eller fler kommuner att ansluta till projektet.  
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Kapitel 7 – Egna reflektioner och rekommendationer  

Användbarheten av uppsatsens erhållna slutsatser grundar sig i hur vi som författare valt att 

värdera projektets uppkomna direkta och indirekta effekter. Förutom de direkta nyttorna och 

kostnaderna går det att ifrågasätta validiteten hos effekterna utan vanlig ”prislapp”. Detta ligger 

i linje med de osäkerheterna som en kostnads-nyttoanalys medför. Är det till exempel realistiskt 

att utgå från att kostnaden och nyttan av att sortera matavfallet tar ut varandra? För att 

möjliggöra utförligare värdering av projektet som helhet, behövs mer forskning bedrivas kring 

värderingen av dessa poster. Att som i denna analys utgå från att de båda tar ut varandra är ett 

grovt antagande som inte med säkerhet stämmer. För att korrekt värdera dessa två effekter 

föreslår vi att schabloner och beräkningsmetoder tas fram, specifikt inom området för 

återvinning och källsortering. Exempelvis en värderingsmetod som bland annat värderar 

tidskostnaden som en alternativkostnad mot villigheten att göra andra obetalda aktiviteter som 

minskar miljöpåverkan. Vad gäller nyttan så bör en distinktion kunna göras mellan vad som är 

personligt upplevd nytta och vad som är upplevd nytta på grund av effekten med en bättre miljö. 

Fortsatt forskning inom detta område skulle enligt oss leda till bättre slutsatser kring vilka 

miljöförbättrande åtgärder som är värda att investera i. 

Vidare finns det några nyttor och kostnader som vi inom tidsramen för detta arbete inte lyckats 

kvantifiera. Vill vi därav uppmana till att en ny kalkyl genomförs där dessa effekter värderas 

samt beräknas. Den kalkylen bör även ta hänsyn till de investeringar som är nödvändiga för att 

kunna producera biogas, eftersom våra kalkyler utgår från att biogas redan kan produceras. 

Detta skulle då bidra till en klarare bild kring biogasen, och om den som helhet är en lönsam 

investering som fler kommuner i Sverige borde investera i. Vi föreslår även att Tekniska verken 

i Linköping tillsätter ytterligare resurser för att marknadsföra den gröna påsen, dels för 

kommuninvånarna men även för att få andra kommuner att delta i projektet. Ju större mängd 

matavfall från hushållen som sorteras, desto större blir ”spinoffeffekterna” för projektets 

uppkomna effekter, vilket utifrån vårt resultat skulle bringa en större nettovinst. Innan något 

beslut kring utvidgning fattas bör dock denna kalkyl utvidgas och inkludera transportsträckor 

för kommuner utanför regionen. 

Beroende på hur frågan kring klimatförändringar utvecklar sig i framtiden. Kan detta leda till 

förändringar, dels hur effekterna av koldioxid värderas men även kvantiteten utvunnen olja. I 

det långa loppet kan sådana förändringar som vi påvisat i vår känslighetskalkyl medföra stora 

skillnader för projektets lönsamhet.  
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Konsekvenserna av klimatfrågans utveckling kommer förmodligen att öka kraven på dagens 

moderna samhällen att genomföra fler miljöprojekt inom återvinning och källsortering. Därför 

är det viktigt att rätt miljömässiga och samhällsekonomiska lösning väljs. Kostnads-

nyttoanalyser kan då utgöra ett bra verktyg för att ta fram underlag inför framtida beslut.  
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Bilaga 1- enkätstudie  
 

Strukturen på enkätstudien följde att alla besvarade den första frågan. Beroende på om 

respondenten sorterar via gröna påsen idag eller inte, fick respondenten olika följdfrågor. Om 

svar nej, följde fråga två nedan. Om ja, fick respondenten besvara fråga tre, fyra, fem och sex.  

 

 

 

 

67%

33%

Fråga 1: Sorterar du ditt matavfall med den "gröna 

påsen" idag?
(62 svar)

JA

NEJ

31%

4%
13%

0%

17%

35%

Fråga 2: Hur stor ersättning krävs minst för att du 
ska börja använda den "gröna påsen"? (23 svar)

1-3 kronor per påse

4-7 kronor per påse

8-11 kronor per påse

12-20 kronor per påse

>20 kronor per påse

Ingen ersättning krävs om jag
lättarefår tillgång till påsen.
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26%

23%
21%

21%

9%

Fråga 3: Uppskattningsvis, hur mycket tid går åt till 
att sortera ditt matavfall per dag (inkl: sortera, byta 
och slänga den gröna påsen)?(44 svar)

10 sekunder per dag

20 sekunder per dag

30 sekunder per dag

1 minut per dag

>2 minuter per dag

7%

19%

35%

9%

30%

Fråga 4: Om det skulle ta längre tid/krångligare att 
sortera ditt matavfall per dag, när slutar du att 
sortera? (43 svar)

1 minut per dag

2-3 minuter per dag

4-5 minuter per dag

6-10 minuter per dag

>10 minuter per dag
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91%

9%

Fråga 5: Upplever du en nytta av att sortera?
(34 svar)

JA

NEJ

73%

27%

Fråga 6: Varför är sortering en nytta för dig?
(31 svar)

Enbart av miljöskäl

Personlig tillfredställelse

Både av miljöskäl- och personlig
tillfredställelse


