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Sammanfattning 
 
Office Recycling Sverige AB efterfrågade en hållbarhetsrapport som kan användas 
inom företaget men även mot kunderna. I studien analyserades processer i företaget 
för att undersöka och kunna optimera verksamheten där resultatet sedan kan användas 
som underlag till en hållbarhetsrapport. Som metod valdes Triple Bottom Line där 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter ingår. Alla undersökningar som 
presenteras i rapporten utfördes enligt denna modell. 
 
I studien undersöktes hur utformningen av en hållbarhetsrapport utförs samt hur 
implementering av Triple Bottom Line sker i företagets verksamhet. Undersökningar 
utfördes dessutom på företaget i helhet vilket innefattar företagets verksamhet, 
transporter inom företaget, produkten Miljörör och certifieringar. Studien har givit 
kunskap om företagets struktur och vilka områden som behöver optimeras och 
förbättras i framtiden. 
 
Ett flödesschema över företagets processer skapades för att bättre förstå 
kommunikationen inom Office Recycling men även hur det ser ut mot kunderna. De 
resultat som har erhållits är att kommunikationen inom företaget är bristfällig enligt 
enkätundersökningen som skickades ut till servicepersonalen. Enkäten gav även 
resultat om arbetsmiljön där servicepersonalen anser att arbetet är stressigt och tungt.  
 
Office Recycling är märkta med Bra Miljöval för företagets val av biogas som 
drivmedel i transporterna vid hämtning av verksamhetsavfall. Företaget är även 
certifierad med Fossilfritt Sverige och ISO-standarderna inom kvalité och miljö, ISO 
9001 respektive ISO 14001. 
 
Office Recycling har fått en utökning av kunder vilket bidrar till investeringen i två 
nya servicebilar. Servicebilarna måste placeras på ett optimalt sätt för att underlätta 
arbetsbördan hos servicepersonalen, därför har tre förslag tagits fram som har utgått 
från ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Resultatet är att förslag två är 
det mest optimala av de tre förslagen. 
 
Nyckelord: Återvinning, kontorsmaterial, material, biogas, Miljörör, kriterium, 
certifiering, hållbarhetsrapport, Triple Bottom Line, ekonomisk, miljömässig, social, 
arbetsmiljö, ISO-standard 
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1. Inledning 

Office Recycling Sverige AB är ett serviceföretag i Stockholm som återvinner 
verksamhetsavfall genom att samla in kontorsmaterial som sorteras på plats i form av 
källsorteringskärl. Källsorterat material transporteras sedan till omlastningscentralen 
på Drottningholm för ytterligare sortering. Verksamhetsavfallet transporteras därefter 
till samarbetspartners med möjlighet till återbruk eller återvinning. Företaget 
grundades 2010 och består av fyra olika avdelningar där sälj, trafikledning, ekonomi 
och service ingår (Eklöf, 2016). 
 
De servicebilar, som företaget använder för hantering av kontorsmaterial är lätta 
lastbilar och har biogas som drivmedel medan personbilarna som används drivs på el 
från vind- och vattenkraft. Office Recycling jobbar aktivt med att utvecklas som ett 
återvinningsföretag där hänsyn till miljön tas vilket är en viktig faktor i alla delar av 
verksamheten (Longo, 2016; Eklöf, 2016). 

1.1 Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla företagets verksamhet genom att utföra en 
analyserande studie utifrån modellen Triple Bottom Line som innefattar 
miljömässiga, ekonomiska samt sociala aspekter. Resultatet ska sedan kunna leda till 
en hållbarhetsrapport som kan användas av företaget internt och externt för att 
kommunicera miljö‐ och återvinningsarbetet på bland annat företagets hemsida. 

1.2 Mål 

Målet är att utföra en studie om företaget utifrån miljömässiga, ekonomiska och 
sociala aspekter. Utvärderingen studeras och analyseras för att sedan ge underlag till 
en hållbarhetsrapport som företaget på egen hand kan ta fram. 
 
För att uppnå syftet och målet med projektarbetet utformades frågeställningar enligt 
modellen Triple Bottom Line: 
 

- Hur ser företagets ekonomiska läge ut i nuläget, hur vill de utvecklas i 
framtiden och hur ser företagets struktur ut? 

- Vilka typer av miljösatsningar gör företaget i nuläget?  
- Vad för material används till produkten Miljörör och är det hållbart? 
- Vilka är de tre största materialen samlas in totalt viktmässigt? 
- Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut på anläggningen med fokus på säkerheten?  
- Hur ser de anställda på miljöfrågor rent allmänt?  
- Hur är företagets servicebilar placerade i nuläget och hur kan de två nya 

servicebilarnas placering optimeras i Stockholm? 
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1.3 Avgränsningar 

Under arbetet uppstod begränsningar och därför har följande avgränsningar utförts.  

1.3.1 Ekonomi- och bolagsinformation 

Konkurrens finns i återvinningsbranschen och det har därför varit sekretess på vissa 
siffror som kundantal, framtida investeringar och nyckeltal. Detta har bidragit till att 
det mesta av statistiken som visas endast är i procentandelar. 

1.3.2 Produkter 

Office Recycling erbjuder kunderna ett flertal produkter men endast produkten 
Miljörör prioriteras i denna rapport. Produkten Miljörör är den mest förekommande 
hos kunderna. Eftersom kostnaderna på Miljöröret varierar och Office Recycling 
väljer att inte ge ut detaljer om variationerna i pris hos de olika kunderna, har en 
studie om den ekonomiska aspekten inte genomförts för Miljöröret. 
Materialjämförelse och färgval kring produkten Miljörör har även uteblivit och inte 
analyserats. 

1.3.3 Information om materialåtervinning 

Eftersom Office Recycling endast samlar in verksamhetsavfall från kunderna och inte 
återvinner beskrivs inte återvinningsprocessen i detalj för alla material. Det är därmed 
endast relevant att nämna information som rör företagets verksamhet.  

1.3.4 Optimering av placering av servicebilar 

Placeringen av servicebilar analyserades enbart för måndagar.  
 
Mängden avfall från de olika kunderna påverkar väsentligt det sammanlagda antalet 
bilturer till och från omlastningscentralen och borde tas i beaktning. Eftersom 
företaget inte noterar avfallsvikten från respektive kund i nuläget var detta inte en 
möjlighet. 

2. Teori 

I avsnittet teori och bakgrund ges information om modellen Triple Bottom Line och 
anvisning för utformningen av en hållbarhetsrapport beskrivs. Vidare ges information 
om certifieringar, biogas och även återvinningen i Sverige där avfallshierarkin 
och materialåtervinningen i Sverige beskrivs.  
 
2.1 Triple Bottom Line 
 
Triple Bottom Line är en metod för att definiera hållbarhet. Metoden är uppbyggd på 
tre aspekter, en social, en ekonomisk och en miljömässig. Alla dessa tre aspekter 
måste uppfyllas för att klassificering som hållbart ska kunna ske (Hall, 2011). 
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Den ekonomiska aspekten innebär att ett företag måste fungera ekonomiskt för att 
vara hållbart. Detta innebär att företagets inkomster och utgifter ska tas i beaktning 
och därmed är det intressant att titta på företagets vinster och lönsamhet men även 
produktionskostnader, lönekostnader och liknande (Belz & Peattie, 2012). 
 
Den miljömässiga aspekten handlar om den negativa påverkan på miljön ett projekt 
eller en produkt har under hela livscykeln (Belz & Peattie, 2012). Med livscykel för 
ett projekt eller en produkt tas faktorer i beaktning som den energikälla som används, 
vilket material och därmed vilka naturresurser som används, användning av fossila 
bränslen, mark- och vattenanvändningen samt mängden avfall som bildas och 
hanteringen av avfallet (Hall, 2011; Belz & Peattie, 2012). 
 
Den sociala aspekten utgår ifrån hur företaget påverkar människor både internt i 
företaget och även externt mot samhället (Hall, 2011). Inom detta ingår hur säkra 
företagets processer och produkter är, om det påverkar människors hälsa och hur 
mycket, samt arbetsmiljön för de anställda både inom företaget och hos 
underleverantörer. Faktorerna kan ses bland annat på de anställdas löner och hälsa, 
mångfalden bland de anställda, hur mycket företaget bidrar till samhället, vilka 
underleverantörer företaget har samarbete med och hur dessa behandlar anställda 
(Hall, 2011; Belz & Peattie, 2012). Den sociala aspekten är viktig för ett företags 
hållbarhet då företaget behöver stöd från omgivningen för att kunna driva 
verksamheten (Matteson & Metivier, 2016). 
 
För att en produkt eller ett företag ska klassas som hållbart enligt Triple Bottom Line 
ska alla tre aspekter uppfyllas. Det är dock upp till organisationen att utveckla ett 
hållbarhetsarbete utifrån metoden. Organisationerna behöver också bestämma hur 
hållbarheten ska mätas, vilket kan vara svårt då aspekterna inte har en gemensam 
enhet. Ett sätt är att använda index men det går även att arbeta efter måluppfyllelse 
med mål anpassade efter varje aspekt (Hall, 2011). 
 
Det kan vara en utmaning för organisationer att arbeta med hållbarhet eftersom många 
faktorer måste beaktas där alla lösningar inte alltid uppfyller de tre aspekterna i Triple 
Bottom Line. Viktiga aspekter för att lyckas med hållbarhetsarbete enligt Triple 
Bottom Line är att: 
 

-  Lösningarna och målen måste vara långsiktiga. Kortsiktiga mål och lösningar 
får ofta negativa konsekvenser på lång sikt vilket kan skapa ett misslyckande 
hos organisationen. 

-  Låta hållbarhetsarbetet ta tid och därmed inte skynda fram snabba resultat. 
-  Vara beredd på både positiva och negativa resultat under tiden för 

genomförandet. 
-  Organisationens hållbarhetsarbete utgår från alla tre aspekterna i Triple 

Bottom Line. De organisationer som enbart fokuserar på två aspekter kan få 
negativa effekter på den tredje aspekten (Savitz, 2013). 
 

2.2 Hållbarhetsrapport 
 
En hållbarhetsrapport redovisar en analys av en organisations hållbarhetsarbete. I 
analysen klassas organisationen som hållbar om det är hållbart utifrån alla tre aspekter 
i Triple Bottom Line (Global Reporting Initiative, 2006). Vad analysen bör innehålla 
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beror på hur organisationen ser ut och vilken verksamhet som bedrivs. För att kunna 
utföra en hållbarhetsredovisning definieras därmed först vad denna bör innehålla. 
Global Reporting Initiative, GRI, är en internationell organisation som har utvecklat 
en modell för hur det kan utföras (Global Reporting Initiative, 2013). Enligt modellen, 
som betecknas G4, krävs information om: 
 

- Vilka förväntningar organisationens intressenter har på organisationen och hur 
väl dessa har uppfyllts.  

- Hur organisationen jobbar mot hållbarhet. 
- Vad inom organisationen som påverkar organisationens hållbarhet och vilka 

aspekter som är viktiga att se över i rapporten.  
- Hur organisationen påverkar intressenternas omdöme. 

 
Innehållet i hållbarhetsrapporten kan se olika ut och organisationen kan välja vad som 
ska tas med. G4 innehåller det som GRI anser att en hållbarhetsrapport ska innehålla 
men det behöver inte passa alla organisationer. G4 kan användas som grund för 
rapporten även om inte allt innehåll tas med (Global Reporting Initiative, 2013). 
Enligt G4 ska följande tas med: 
 

- Organisationens intressenter och hur de påverkar organisationen.  
- En introducerande del till organisationens hållbarhetsarbete. 
- Organisationens uppbyggnad och verksamhet. 
- Organisationsledningens uppbyggnad och roll i hållbarhetsarbetet. 
- Organisationens etik. 
- Information om de delar av organisationen och organisationens verksamhet 

som tidigare har valts ut som relevanta för rapporteringen.  
- Analys av organisationen utifrån Triple Bottom Line. 
- Hur utformandet av rapporten har utförts. 

 
I G4 definieras även hur informativ och väl presenterad en hållbarhetsrapport är 
(Global Reporting Initiative, 2013). Enligt detta är en hållbarhetsrapport transparent 
om rapporten: 
 

- Innehåller information av god kvalitet vilket innebär att informationen 
uppdateras och inhämtas regelbundet.  

- Är väl analyserad. 
- Synliggör både bra och dåliga sidor hos organisationen.  
- Är förståelig, tillgänglig och relevant för organisationens alla intressenter. 
- Har ett innehåll som går att använda för att avgöra hur organisationens 

hållbarhetsarbete har förändrats med tiden 
 
Olika organisationer använder hållbarhetsredovisningen för olika syften. 
Hållbarhetsrapporten är lämplig som information till organisationens intressenter och 
kan på så sätt även användas för att marknadsföra organisationens hållbarhet. 
Dessutom kan rapporten användas för att utvärdera hållbarhetsarbetet. 
Hållbarhetsrapporteringen kan också bli en del av arbetet för en hållbar organisation 
då informationen är tillgänglig för alla. Därmed behöver inte hållbarhetsarbetet bli 
beroende av de anställda som är engagerade i frågan (Frostenson et al., 2013). 
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2.3 Certifieringar  
 
I avsnittet certifieringar anges information om ISO-certifieringar, Fossilfritt Sverige 
och Bra Miljöval.  

2.3.1 ISO-certifieringar 

Det finns ett antal ISO-certifieringar för företag. De kan delas in i tre olika kategorier: 
Ledningssystem för kvalité, Miljö och arbetsmiljö samt Säkerhet och ansvarstagande 
(Svensk Certifiering, u.å). 
 
Swedish Standards Institute (2015) skriver om ISO 9001: ”ISO 9001 är en 
ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. 
ISO 9001 är världens mest använda standard. Det finns drygt 1,1 miljoner certifikat 
utfärdade i 188 länder. 5 000 av dessa finns i Sverige och det certifieras ett nytt 
företag varje dag“  
 
ISO 9001 kan leda till minskade kostnader inom företaget då ISO 9001 förbättrar 
ledningssystemet och därmed ger ett mer effektivt företag. Det finns ofta mycket 
pengar att spara om kund- och leverantörkedjan utvärderas och för att uppfylla detta 
finns det sju olika principer att följa enligt Swedish Standards Institute (2015): 
 
” -  Kundfokus 

-  Ledarskap 
-  Medarbetarnas engagemang 
-  Processinriktning 
-  Förbättring 
-  Faktabaserade beslut 
-  Relationshantering” 

 
För att ISO 9001 ska lyckas är det ledningens engagemang som är nyckeln. Det gäller 
att cheferna informerar, inspirerar och engagerar (Swedish Standards Institute, u.å.b).  
Vanligvis anlitas en ISO-konsult för att utvärdera företaget och se hur kraven kan 
uppfyllas. Det är fyra steg som ska uppfyllas och en kvalitetspolicy som först och 
främst ska skapas vilket styr företagets arbete mot att förbättra kvalitén. Sedan ska 
steg två se till att bygga upp strukturen och även bidra till att planeringen av 
verksamheten blir mer tydlig för alla anställda inom företaget. Steg tre är ett 
hjälpmedel för att driva kvalitetspolicyn. Det finns givna moment för hur policyn ska 
efterföljas vilket enligt Swedish Standards Institute (u.å.c) lyder: 
 
” -  Fastställ organisation och ansvar. 

-  Utbilda och gör personalen medveten. 
-  Kommunicera kvalitetspolicyn internt och gärna också till externa 
intressenter. 
-  Dokumentera kvalitetsledningssystemet. 
-  Säkerställ styrning av dokument. 
-  Styr verksamheten på ett kvalitetsriktigt sätt” 

Steg fyra, det sista steget, att se till att alla dessa moment efterföljs.  
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ISO 14001 liknar ISO 9001 men med skillnaden att ISO 14001 är ett miljöcertifikat 
istället för ett kvalitetcertifikat. ISO 14001 är uppbyggd av fem steg, liknande stegen 
för ISO 9001, där alla steg som följs bidrar till att företaget erhåller certifieringen. Det 
första som krävs är att upprätta en miljöpolicy för att styra företagets miljöarbete. 
Denna måste följa svensk lagstiftning, synliggöra miljöaspekter inom företagets 
tjänster och produkter som påverkar miljön samt ge förslag på förbättringar som kan 
utföras kontinuerligt inom verksamheten. Andra steget är att strukturera företaget så 
att alla medarbetare är medvetna om företagets syn på miljön och att definiera 
företagets miljömål. För att uppfylla miljömålen finns steg tre som innebär att ett 
antal moment ska efterföljas enligt Swedish Standards Institute (u.å.d): 
 
” 

-  Fastställ organisation och ansvar. 
-  Utbilda och gör personalen medvetenheten. 
-  Kommunicera miljöpolicyn och miljöarbetet internt och till externa 
intressenter. 
-  Dokumentera miljöledningssystemet. 
-  Säkerställ styrning av dokument. 
-  Styr verksamheten på ett miljöriktigt sätt. 
-  Skapa en plan hur ni agerar vid ett eventuellt nödläge”  

 
Steg fyra innebär att utvärdera och följa upp de mål som satts. Det är ett viktigt steg 
eftersom utvärderingen undersöker om förbättringar kan utföras och ifall målen måste 
uppdateras, till exempel om ändring i lagstiftningen har skett. Det sista steget, steg 
fem, är att åtgärda de förbättringar som kan behövas utföras. Genom att följa dessa 
fem steg fås ett ledningssystem som blir en del av företaget och på så sätt kan både 
miljön och pengar sparas (Swedish Standards Institute, u.å.d).  

2.3.2 Fossilfritt Sverige   

Fossilfritt Sverige är ett initiativ av regeringen för att minska användandet av fossilt 
bränsle och synliggöra aktörer som aktivt kämpar mot att minska klimatpåverkan. År 
2013 var siffran för den totala kvoten förnyelsebar el som användes 52 % i Sverige, 
målet är att nå 50 % år 2020 (Miljö- och energidepartementet, 2015).  
 
Initiativet ska fungera som en vägledning för aktörer och även inspirera 
internationellt. Liknande initiativ finns även internationellt där företag, städer och 
andra aktörer kan ansluta sig till Non-State Actor Zone Climate Action, NAZCA. 
NAZCA fungerar på samma sätt som Fossilfritt Sverige fast internationellt (NAZCA, 
2015). 

2.3.3 Bra Miljöval  

Naturskyddsföreningen har ett initiativ för att minska klimatutsläppen vilket kallas 
Bra Miljöval. Det går att få Bra Miljöval på bränslet ifall alla transporter inom 
företaget sker med minst 90 % förnyelsebart bränsle. Resterande har tillåtelse att vara 
icke-förnyelsebar energi. Bränslet i fråga måste uppfylla en del krav för att bli märkta 
med Bra Miljöval. Först och främst ska det vara hållbart producerat och de kemiska 
tillsatserna som finns i bränslet måste vara godkända. (Naturskyddsföreningen, 
2015a).  
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2.4 Biogas 

Bränsle kategoriseras vanligen i två olika kategorier; fossilt bränsle och fossilfritt 
bränsle. Inom fossila bränslen ingår bränsle som exempelvis kol och olja vilka inte är 
koldioxidneutrala och ej förnyelsebara (Björsell, 2015). Biogas är ett exempel på ett 
fossilfritt bränsle som både är koldioxidneutralt och förnyelsebart (Matthiasson, 
2012).  
 
Energikällan i biogas kommer från metan. Biogas framställs vid nedbrytning av 
biomassa i en syrefri mikrobiologisk process. Det som bildas är bränsle i gasform som 
innehåller rikligt med metan. Dock pågår många forskningsstudier som studerar om 
mängden metan kan ökas och bidra till att biogas blir ett ännu mer lönsamt och 
effektivt bränsle. För tillfället pågår exempelvis studier i rötningstekniker, 
substratblandningar samt behandlingar med enzymer och ultraljud inom området för 
framställning av biogas (Matthiasson, 2012). 

2.5 Återvinning i Sverige 

Återvinning definieras enligt Sjögren & Györki (2010): “Återvinning - (term i 
tekniken) det att använda tillverkade produkter som råvara på nytt, till exempel att 
göra nytt papper av gamla tidningar“ (Sjögren & Györki, 2010). Det är även vanligt 
att använda begreppen återbruk eller återanvändning med betydelsen att istället för att 
bryta ner produkten till en råvara och tillverka en ny produkt så återanvänds 
produkten. Detta kräver mindre resurser än återvinning eftersom en ny produkt ej 
behöver skapas. Återanvändning är därmed mer miljövänligt (Avfall Sverige, 2012). 

2.5.1 Avfallshierarkin 

Sverige försöker aktivt att minska mängden avfall och har därför infört 
avfallshierarkin (Naturskyddsföreningen, 2015b). Avfallshierarkin infördes för att 
lättare få överblick över hur minskningen av avfall ska prioriteras. Hierarkin ska även 
följas vid lagstiftningar. Det är fem olika prioriteringar där den högst upp är mest 
effektiv för minskningen av avfall medan prioriteringen som är längst ner på trappan 
ger lägst effekt. Högst upp i prioriteringen är åtgärden att försöka minimera avfall och 
därefter att försöka återanvända så mycket som möjligt. Tredje steget är att 
materialåtervinning utnyttjas genom exempelvis källsortering av exempelvis papper 
och plast för att sedan mer effektivt kunna tas om hand. Sedan följer steget att energi 
ska försöka utvinnas ur avfallet vilket innebär att avfallet bränns för att exempelvis 
värma upp vatten i ett värmeverk (Naturskyddsföreningen, 2015b). I värmeverket 
förångas vattnet och den varma ångan driver en turbin, vilken är kopplad till en 
generator som producerar elektricitet (Naturskyddsföreningen, 2016). Sista steget i 
hierarkin är att använda deponi för att bli av med avfallen (Naturskyddsföreningen, 
2015b).  
 
Viktigast av dessa punkter är den första prioriteringen, att minska avfallen. Genom att 
förebygga att avfall uppkommer från första början fås större miljövinst än vid 
återanvändning eller återvinning av produkter (Svantesson, 2015).  
 
 

http://www.synonymer.se/?query=anv%C3%A4nda
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2.6 Återvinning av material 

Beskrivningar om hur olika material återvinns ges i följande avsnitt. 
 
2.6.1 Pappersmaterial 
 
Sortering av olika pappersmaterial som kontorspapper, tidningar, trycksaker, 
sekretesspapper, wellpapp, kartong och liknande sker genom att material som inte hör 
till papper sorteras ut.  All pappersmaterial som samlas in och återvinns kallas 
returpapper. Fibrerna i returpappret bidrar till att det är slitstarkt och kan återvinnas 
uppemot 5-7 gånger innan fibrerna förlorar förmågan att hålla ihop bindningarna 
(Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å). När bindningarna upphör används 
returpappret till energiutvinning. Vid användning av returpapper i tillverkningen av 
nya pappersmaterial krävs 70 % mindre energi än om ny råvara används 
(Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å. ; Östlund, 2015). 

2.6.2 Plast 

Vid återvinning av plastmaterial balas materialen ihop innan transport sker till en 
anläggning som kan behandla plastmaterial. På anläggningen utförs en utsortering av 
mjuka och hårda plastmaterial genom en luft- och sugmetod där de lätta och mjuka 
plasterna blåses eller sugs bort (Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å.a; 
Återvinning Stockholm, u.å.). Separationen av mjuka och hårda plaster utförs 
eftersom plastmaterialen består av olika sammansättningar (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, u.å.a). Behandlade plastmaterial blir till ny råvara och säljs 
således till företag. Återvinning av plastmaterial kan ske 6-7 gånger innan materialen 
blir slitna till en grad att det istället används till energiutvinning (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, u.å.; Återvinning Stockholm, u.å.). 

2.6.3 Metaller 

Metallmaterial krossas och mals på anläggningar som kan hantera metallskrot där 
sortering av de olika metallsorterna sker i en efterföljande process (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, u.å.b). Därefter sker transport av de olika metallerna där det säljs 
till smältverk, stålverk och gjuterier för framtagning av nya produkter alternativt till 
ny råvara. Metallmaterial kan återvinnas upprepade gånger och fortfarande hålla god 
kvalité när det sedan används vid framtagning av nya metallprodukter (Avfall 
Sverige, u.å.). Vid återvinning av aluminium krävs 95 % mindre energi än vid 
utvinning av ny råvara eftersom det är en energikrävande process. För stålmaterial 
krävs 75 % mindre energi att använda återvunnet stålmaterial än att utvinna nytt 
(Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, u.å; Svensk Glasåtervinning, u.å.). 

2.6.4 Elektronik 

Produkter som klassas som elektronik transporteras till en omlastningscentral efter 
sortering. Elektronikapparater som är funktionsdugliga samt obrukliga sorteras var för 
sig där funktionsdugliga elektronikapparater tas till återbruk. Delarna sorteras där 
metallmaterial återvinns till ny råvara, plastmaterial förbränns och går till 
energiutvinning och delar som innehåller farliga ämnen klassas som farligt avfall, 
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vilket förs vidare till en anläggning för specialbehandling (Eklöf, 2016; Avfall 
Sverige, u.å.; Suez, u.å.). 

2.6.5 Glas 

Insamlat glasmaterial transporteras till Svensk Glasåtervinning där sortering sker både 
manuellt och maskinellt. Färgsortering av glasmaterialen utförs och andra material 
skiljs ut (Svensk Glasåtervinning, u.å.). 
 
Glas är ett material som kan återvinnas upprepade gånger utan att försämring av 
kvaliteten sker (Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å.). Det krävs dessutom 20 
% mindre energi att smälta glaskross än att smälta nya råvaror (Svensk 
Glasåtervinning, u.å.). 

2.6.6 Grovsopor 

Grövre material som exempelvis möbler, kläder, leksaker samt porslin och keramik 
hanteras som grovsopor. De grovsopor som fortfarande är brukliga tas till återbruk 
medan andra återvinns på återvinningsanläggningar (Eklöf, 2016). 

2.6.7 Brännbart avfall 

Avfall som inte kan sorteras inom en viss kategori med anledning av de krav som 
ställs och som kan tillföra energi vid förbränning klassas som brännbart avfall 
(Sahlén, 2015). På så sätt kan avfallet tillföra energi i form av värme och el. Sortering 
sker där andra material tas till materialåtervinning om det inte hör till brännbart avfall 
(Johansson, 2012). 

2.6.8 Farligt avfall 

Enligt Naturvårdsverket klassificeras farligt avfall som ”avfall som är farligt därför att 
det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och 
miljö” (Hullberg, 2015). Produkter som klassas som farligt avfall kan bestå av 
metaller, som batterier, där insamling och sortering sker och samlas i ett eget kärl 
(Christiansen, 2011). Hanteringen av farligt avfall behandlas med olika 
återvinningsmetoder beroende på material och utförs på specialanläggningar med 
möjlighet att återvinna avfallet (Christiansen, 2011). 
 
2.6.9 Deponi 
 
Material som inte är lämpade att sorteras inom ett visst källsorteringsområde eller är 
kostsamma alternativt komplexa att behandla vid återvinning, deponeras där avfallet 
placeras på så kallade soptippar. Deponierna kan bestå av exempelvis askor som 
uppstår vid energiproduktion, jord som är förorenat samt avfall från hushåll och 
industrier (Wigart, 2015). 
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3. Bakgrund 

Grundläggande information om Office Recyclings verksamhet och företagets 
uppbyggnad beskrivs nedan. Beskrivningar ges dessutom om Office Recyclings 
service, om produkter som företaget erbjuder och om transporter inom området 
trafikledning.  
 
3.1 Ekonomi- och bolagsinformation om Office Recycling 
 
Office Recycling grundades år 2010 av nuvarande verkställande direktör Philip Eklöf 
och har sedan 2011 haft en kontinuerlig verksamhet. Företagets vision är att erbjuda 
Sveriges grönaste återvinningstjänst och erbjuda unika lösningar utifrån kundens 
behov (Eklöf, 2013b). Vid årsskiftet 2015/2016 hade företaget över 1000 kunder.  
 
Två verksamhetsår har Office Recycling gått med vinst vilket är åren 2012 och 2015 
(Allabolag, 2016). Företaget har under de fem första åren gått från en lätt lastbil till 
sju, där sex lätta lastbilar är aktiva och under 2016 kommer två lätta lastbilar att 
tillkomma (Longo, 2016). Totalt har företaget nio fordon där två är eldrivna 
personbilar. De lätta lastbilarna drivs av biogas och elbilarna laddas antingen på 
omlastningscentralen eller i närheten av företagets kontor. Både kontor och 
omlastningcentral betalar för el som skapas av förnyelsebara källor bestående av vind- 
och vattenkraft. Grundinformation om företaget finns att överskåda i tabell 1 (Longo, 
2016; Eklöf, 2016). 

 
Tabell 1. Grundinformation om Office Recycling 

Verksamhetsstart 2011 

Anställda 19 

Servicebilar (biogas) 7 

Personbilar (el) 2 

Elavtal Vind- och vattenkraft 

 
Varje år sedan start har Office Recycling ökat kundantalet, vilket visas i figur 1. Figur 
1 visar vilken andel av den totala kundstyrkan vid årsskiftet 2015/2016 som tillkom 
årsvis mellan 2011 och 2015. Figur 1 visar att företaget mellan 2012 och 2014 tog in 
tre fjärdedelar av de nuvarande kunderna.  
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Figur 1. Andelen kunder som tillkom ett visst år, med kundstyrkan vid årsskiftet 
2015/2016 som utgångpunkt. 
 
Mål för kundtillväxten 2016-2020 är satta internt för företaget och visas i procent i 
tabell 2. Tabell 2 visar hur stor kundstyrka företaget vill öka med i procent per år från  
2016 till 2020. 

Tabell 2. Mål och framtidsprognos för kundökning från år 2016 till 2020 

År Ökning av kundstyrkan i % från 2016 till 2020 

2016 13 

2017 17 

2018 15 

2019 19 

2020 17 

3.2 Företagsstruktur och tre scenarier 

På Office Recycling är det viktigt att hierarki inom företaget inte existerar utan att alla 
medarbetare arbetar tillsammans. Företaget består av fyra olika avdelningar sälj, 
trafikledning, ekonomi och service. Sälj och ekonomi har ett kontor på Lilla Essingen. 
På företagets omlastningscentral, vid namn Dexxo som ligger på Drottningholm, finns 
trafikledningen och servicepersonal (Longo, 2016). Företaget har en ledningsgrupp 
där en verkställande direktör, ekonomichef, trafikledningschef och försäljningschef 
ingår. Ledningsgruppen har möte en gång i veckan, ansvarar för företagets helhet och 
den viktigaste kommunikationen mellan de olika områdena i företaget. Tre exempel 
på hur företaget fungerar beskrivs nedan (Longo, 2016). 
 
3.2.1  Scenario 1. En säljare får en beställning av en kund 

Först kontaktas kunden av en försäljare från företaget, kunden utför en beställning 
vilket läggs in i arbetsboken som finns i programmet Office Microsoft Excel. När 
ordern har lagts in i arbetsboken ansvarar trafikledningen för att föra in ordern i 
programmet Fleet101 som är ett transportadministrationssystem (Fleet101, 2014). 
Trafikledningen ansvarar för att servicepersonalen erhåller information om 
körsträckorna och ordrarna som ska hämtas. Samtidigt som servicepersonalen hämtar 
upp ordern, fakturerar och bokför ekonomiavdelningen från Fleet101 till programmet 
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Fortnox, som är ett bokföringsprogram (Fleet101, 2014; Fortnox, u.å; Longo, 2016). 
 
3.2.2  Scenario 2. Servicepersonal upptäcker att en kund är i behov av fler 
Miljörör 

Servicepersonal talar direkt med kunden om behovet, kunden vill utföra en 
beställning. Servicepersonalen kontaktar sälj för att ordna en beställning, resterande 
process fungerar precis som i scenario 1 (Longo, 2016). 
 
3.2.3 Scenario 3. En kund upptäcker att Office Recycling missat veckans 
tömning 

En kund ringer trafikledningen och anger felet. Trafikledningen kontaktar 
servicepersonalen för att hitta en lösning på vem i servicestyrkan som kan åka till 
kunden för en tömning (Longo, 2016). 

3.3 Insamling av material 

Omlastningscentralen används för att samla ihop materialen från företagets kunder i 
olika kärl och containrar för att transporteras vidare till samarbetspartners. Materialen 
återvinns, sorteras för återbruk, sorteras för deponi eller förbränns för utvinning av 
energi (Eklöf 2016). Materialen som Office Recycling samlar in från kunderna är 
pappersmaterial, i form av exempelvis kontorspapper och wellpapp, plast, metall, 
elektronik, glas, brännbart och grovsopor. Office Recycling samarbetar med företagen 
Ragnsells, Lilla Edet, Katrinefors och Fiskeby Pappersbruk, vilka hanterar 
pappersåtervinningen i form av bland annat returpapper och wellpapp (Eklöf, 2016). 
Företagen som tar emot metallmaterial och elektronikavfall är Sims Recycling 
Solutions och Kuusakoski Recycling. Suez och Svensk Glasåtervinning hanterar 
glasmaterial, Förpacknings- och tidningsinsamlingen utför plaståtervinningen och 
Edstippen hanterar material som sorteras till brännbart och till deponi (Eklöf, 2016). 
De nämnda företagen som utför återvinning i samarbete med Office Recycling anges i 
tabell 3 tillsammans med den sammanlagda mängden insamlat material under 2015 
från alla kunder (Office Recycling, 2016). 
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Tabell 3. Sammanlagd mängd insamlat material år 2015 

Material Mängd [kg] Företagssamarbeten 

Returpapper 720 050 Ragnsells, Fiskeby Pappersbruk, Lilla Edet & 
Katrinefors 

Wellpapp 116 900 Ragnsells, Fiskeby Pappersbruk, Lilla Edet & 
Katrinefors 

Plast 40 258 Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

Metall 27 190 Kuusakoski & Sims Recycling Solutions 

Elektronik 31 078 Kuusakoski & Sims Recycling Solutions 

Glas 44 160 Svensk Glasåtervinning 

Brännbart 
avfall 

138 660 Edstippen 

Batterier 862 Kuusakoski 

Deponi 15 660 Edstippen 

3.4 Trafikledningen och servicebilarna 

Enligt trafikledningen börjar servicebilarna klockan 08.00 hos första kunden och kör 
till respektive kunder fram till klockan 15.30, för att hinna till omlastningscentralen 
på Drottningholm innan trafikköerna börjar i Stockholm. Dagen avslutas sedan 
klockan 17.00. Det anses rimligt rent tidsmässigt att en servicebil tar 15-25 poster 
varje dag där en post innebär en order från en kund. En order kan vara allt ifrån ett 
miljörör till tre miljörör eller att kunden exempelvis har en wellpapp-insamling 
återvinningsrummet. En order är därmed det som kunden önskar få borttaget. I 
nuläget finns det sex stycken servicebilar och två stycken tillkommer inom kort 
(Pudja, 2016).  
 
Enligt servicepersonalen är det viktigt att samma servicepersonal återkommer till 
samma kunder för att behålla en bra relation mellan kund och servicepersonal. 
Företaget har tre tävlingar varje månad, en om vilken bil som hämtar flest poster 
utöver de förutbestämda posterna, en om vilken bil som samlat in avfall av högst 
värde och den sista är vem som har kört bäst utifrån Ecodriving (Rossinelli, 2016). 
Efter juni 2016 tas tävlingarna bort då ackordslön införs, vilket innebär att storleken 
på medarbetarnas löner anpassas efter prestationen (Pudja, 2016; 
Nationalencyklopedin, u.å ). 
 
Antalet poster som respektive servicebil hämtar på måndagar presenteras i tabell 4. En 
stor del av posterna som hämtas på måndagar är placerade på Norrmalm. En 
uppdelning av hur posterna är fördelade har därmed utförts efter om posterna är 
fördelade på Norrmalm eller utanför. Datan visar enbart kunder med önskan om att 
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kontorsavfallet blir hämtat på måndagar och ger ingen beskrivning om när och hur 
ofta kontorsmaterialet ska hämtas.  
 
Tabell 4. Data över antal poster på måndagar, posternas läge till Norrmalm samt 
antal poster som är placerade på samma adress för respektive servicebil 

Servicebil 
Antal 
poster 

Antal poster på 
samma adress 

Poster på 
Norrmalm 

Poster utanför 
Norrmalm 

1 32 24 28 4 

2 46 39 44 2 

3 84 61 32 52 

4 9 4 9 0 

5 39 26 24 15 

6 45 32 28 17 

Utan bil 13 0 9 4 
 
Office Recycling har inget förutbestämt system för hur nya kunder ska placeras ut på 
de befintliga servicebilarna. Enligt trafikledningen har Servicebil 4 enbart ett fåtal 
bestämda kunder, vilket visas i tabell 5. Detta beror på att hälften av posterna från 
Servicebil 3 vanligen placeras på Servicebil 4. Servicebil 3 har många poster eftersom 
det är en gammal körsträcka som inte har ändrats med tiden (Pudja, 2016). I nuläget 
finns ingen förutbestämd plan för var de nya servicebilarna ska placeras. 
Körsträckorna utgår från servicepersonalens bostäder där Servicebil 1 och 2 börjar 
köra från Ekerö, Servicebil 4 från Fridhemsplan. Servicebil 3, 6, 7 och 8 börjar köra 
från Söderort och Servicebil 5 från Nacka (Pudja, 2016). 
 
På måndagar och tisdagar hämtas poster som är placerade i Stockholms innerstad och 
på grund av den intensiva stadstrafiken och mängden poster är det dessa dagar i 
veckan som behöver optimeras. Området Kungsholmen i Stockholm är i nuläget 
fördelad på flera servicebilar vilket inte är optimalt (Pudja, 2016). 

3.5 Certifieringar  

Office Recycling innehar ett antal certifikat vilket visas i tabell 5. Först och främst 
sker alla företagets transporter med biogas vilket innebär att företaget är certifierade 
med Bra Miljöval och Fossilfritt Sverige (Eklöf, 2016). Dessutom är all el som 
används på företaget producerad genom vind- och vattenkraft vilket även bidrar till 
certifieringen Fossilfritt Sverige. Office Recycling innehar standarder från 
International Standard Organization, ISO, i kvalitet och miljö. Dessa ISO-standarder 
jobbar företaget aktivt med att upprätthålla (Almgren, 2016; Longo, 2016). 
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Tabell 5. Certifieringar inom Office Recycling 

Certifieringar Område 

Bra Miljöval Biogas 

Fossilfritt Sverige Biogas, vind- och vattenkraft 

ISO 9001 Kvalité 

ISO 14001 Miljö 

 

3.6 Produkter ur Office Recyclings sortiment 

Förutom att erbjuda återvinning av kontorsmaterial som service har företaget även en 
inriktning mot att tillverka produkter för källsortering. De produkter som erbjuds för 
förvaring av material vid källsortering är produkterna Miljörör, Plastkärl, Hemliga 
Lådan, Earth Wind, Kökssortering, Sorteringslåda, Täckmöbel Sorteringslåda, 
Sorteringstorn, Designburar med varierande storlekar, Earth Air Light och Earth Air 
(Eklöf, 2016; Office Recycling, 2016).  

3.6.1 Produkten Miljörör 

En av de mest förekommande produkterna som är placerade i kontorsmiljö hos 
kunderna är Office Recyclings egentillverkade Miljörör (Eklöf, 2016; Office 
Recyling, 2016). 
 
Kunder hos Office Recycling har möjlighet att använda Miljörör för förvaring av 
material vid källsortering. Andra alternativ än Miljörör är plastkärl från företaget 
PWS eller om återvinningsrum på företaget finns, i containrar (Eklöf, 2016). I 
sistnämnda fallet är användning av produkten Miljörör inte nödvändig. Miljörören är 
placerade i kontorsmiljö där förvaring av material som papper, plast, brännbart, 
kartong, wellpapp, PET-flaskor och aluminiumburkar är möjlig. Materialen 
källsorteras i tyg- eller plastpåsar, tygpåsarna tvättas på omlastningscentralen och 
återanvänds medan plastpåsarna materialåtervinns. Påsarna placeras i Miljörören för 
ett diskret källsorteringsalternativ (Eklöf, 2016). 
 
Miljörören tillverkas av Office Recyling och består av en botten och ett lock, som 
båda är avtagbara, samt av ett rör. För framtagning av röret används returfiber av 
materialet Medium Density Fibreboard, MDF. Bottendelen och locket består av 
pressat spån och pressat trä där bottendelen även har fyra hjul som är monterade på 
undersidan som ses i figur 2 (Eklöf, 2016). 
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Figur 2. Miljörör med anvisning om sortering av pappersmaterial (Office Recycling, 
2016). 

3.6.1.1 Utformning 

Ett standardkärl för avfall består vanligen av plast med en volym av 190 liter. 
Miljörören rymmer en volym på 194 liter och har höjden 109 cm samt diametern 53,5 
cm. Tömning av innehållet i Miljörören sker efter kundernas behov och önskemål där 
en rekommenderad vikt för tömning inte bör överstiga 20 kg av ergonomiska skäl 
(Eklöf, 2016). En full påse kan dock ha en vikt upp till 80 kg och tömning sker därför 
med hjälp av en utrustning som kallas pirra (Rossinelli, 2016). Alla delar hos 
Miljöröret är avtagbara och locket hålls på plats genom trädelar på undersidan vilket 
ses i figur 3. Vid tillverkning av locket har materialanvändningen sparats genom att 
såga ur delar från mittendelen, där ett hål har skapats, för att fästa på undersidan 
(Eklöf, 2016).  
 

 
 
Figur 3. Avtagbart lock med visning av undersidan hos Miljöröret. 
 
Även bottendelen är avtagbar och har hjul på undersidan, vilket visas i figur 4. En 
tyg- eller plastpåse används för att förvara materialen som påsen fylls med, på så sätt 
kan locket och röret avlägsnas för att sedan endast förflytta påsen och kunna tömma 
innehållet (Eklöf, 2016). 
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Figur 4. Avtagbar bottendel med hjul och visning av undersidan hos Miljöröret. 

3.6.1.2 Medium Density Fibreboard 

Träfibrer formas till skivor efter att ha genomgått en process där träfibrerna har 
frilagts och därmed fås Medium Density Fibreboard, som röret i produkten Miljörör 
består av (Eklöf, 2016; TräGuiden, 2003). Genom en uppvärmningsprocess i en torr 
miljö pressas de frilagda träfibrerna samman och fibrerna binds ihop med bindemedel 
för att skapa nya träskivor. Träfibrer som pressas samman med varierande tryck får 
olika egenskaper och de olika varianterna av träfibrer förekommer som Low Density 
Fibreboard, LDF, Medium Density Fibreboard och High Density Fibreboard, HDF 
(TräGuiden, 2003). LDF har en densitet lägre än 500 kg/  MDF har densiteten 600-
800 kg/   medan HDF har en densitet större än 800 kg/  . Densiteten på materialen 
bidrar till en specifik lämplighet vad gäller användningsområden, ju lägre densitet 
desto mer poröst material (TräGuiden, 2003). 

3.6.1.3 Formaldehyd som bindemedel 

Vid tillverkning av nya träskivor med egenskaper av MDF används kemikalien 
formaldehyd som bindemedel (Hansson, 2014). Formaldehyd förekommer naturligt i 
kroppen, finns i frukter och födoämnen. Kemikalien används i industriella processer 
för framtagning av produkter som pappers-, trä- och plastmaterial men även som 
konserveringsmedel i produkter. Formaldehyd som konserveringsmedel används i 
bland annat hygienartiklar, kosmetikaprodukter och födoämnen. Det är en hälsofarlig 
kemikalie eftersom det är frätande, allergi- och cancerframkallande i fri form (Arbete 
och Hälsa, 2011; Upphandlingsmyndigheten, 2015). I flytande form kan formaldehyd 
tas upp av huden och om andra kemikalier är närvarande i omgivningen kan upptaget 
ske snabbare, vilket är skadligt. Vid tillverkning av produkter där formaldehyd 
används kan läckage av kemikalien i den färdiga produkten ske. Användningen av 
formaldehyd i produkter är därmed reglerad, där det tillåtna värdet för yrkesmässig 
användning enligt de svenska hygieniska gränsvärdet är 0,3 ppm (Bojs, 2004; Arbete 
och Hälsa, 2011).  
 
3.6.1.4 Placering och kostnad 
Beroende på kundernas efterfrågan och behov placeras Miljörören i kontorsmiljö. Om 
tillgång till ett återvinningsrum finns efterfrågas inte Miljörören. Kostnaden för att 
tillverka ett Miljörör är ungefär 650 kr och produkten hyrs ut till kunder till varierade 
kostnader (Eklöf, 2016). 
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4. Metod 
 
Projektet påbörjades genom att diskutera relevanta och viktiga frågeställningar som 
överensstämmer med företaget Office Recyclings förväntan samt diskuterades fram 
utifrån observationer vid studiebesök och efter intervjuer med medarbetarna. En 
tidsplan skapades för att strukturera upp arbetet och därefter fördelades 
arbetsuppgifterna. Insamling av fakta och information utfördes genom olika metoder 
men mestadels av internetbaserade sidor. Sidorna är granskade av flera parter och 
innefattar myndigheter, statliga källor, företag och organisationer samt vetenskapliga 
artiklar.  
 
Vid insamlande av information användes dessutom facklitteratur och dokument som 
fakturor, data, statistik och manualer från företaget. Studiebesök på företagets 
omlastningscentral samt en enkätundersökning om medarbetarnas arbetsmiljö 
användes också. För behandling av data användes olika programvaror och kriterium 
togs fram för att kunna värdera förslag. 

4.1 Studiebesök 

Studiebesök hos ledningsgruppen utfördes för att ta reda på fakta och information. 
Studiebesök på företagets omlastningscentral, fältstudier med servicepersonalen och 
intervjuer med medarbetarna användes också till insamlandet av information. 

4.2 Enkätundersökning 

En enkätundersökning skapades via verktyget Typeform  och skickades ut via e-post 
till servicepersonalen, som till antalet är elva personer (Typeform, 2016). 
Undersökningen syftade till att analysera medvetenheten kring återvinning hos 
servicepersonalen samt hur arbetsmiljön upplevs. Enkäten omfattade frågor om 
säkerhet, kommunikation, miljö- och arbetsförhållanden. 

4.3 Programvaror 

För att hantera information om posterna från varje kund användes programmet 
Microsoft Office Excel. I detta program utfördes även alla beräkningar som 
exempelvis behandling av statistik från företaget. För att kartlägga kunderna och hur 
dessa är fördelade på de olika servicebilarna användes programmet Google Maps 
(Google, 2016a). Ett flödesschema över företagsstrukturen utformades i programmet 
Google Drawings. Flödesschemat togs fram utifrån de tre olika scenarierna som 
beskrivs i 3.2 (Google, 2016b).  

4.4 Kriterium för placering av nya servicebilar 

För att kunna ta fram, värdera och jämföra olika förslag på placering av de nya 
servicebilarna utformades tre kriterium utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala 
aspekter enligt Triple Bottom Line och företagets önskan. En tydligare beskrivning av 
kriterierna med beräkningar ges i appendix 1. 
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4.4.1 Kriterium 1. Återkommande till samma kunder 

Kriterium 1 behandlar andelen av kunderna som varje servicepersonal har kvar efter 
en förändring som respektive förslag genererar.  

4.4.2 Kriterium 2. Företagets mål om antalet poster per dag 

Kriterium 2 undersöker antalet fler poster en servicebil ansvarar för under en dag som 
är över medelvärdet för företagets mål per dag, det vill säga 20 poster.  

4.4.3 Kriterium 3. Effektiv placering av poster 

Kriterium 3 undersöker antalet poster som är placerade på samma adress och 
illustrerar hur tidseffektiva körsträckorna är för respektive servicebil. Kriteriet tar inte 
hänsyn till hur långt ifrån varandra servicebilarnas olika stopp ligger. Kriterium 3 är 
uppdelat i två delar. Kriterium 3 del 1 beräknar hur kriterium 3 uppfylls om enbart 
poster som inte har minst en post på samma adress flyttas. Kriterium 3 del 1 beräknar 
hur kriterium 3 uppfylls om enbart poster som har minst en post på samma adress 
flyttas. 

5. Resultat 

I avsnittet presenteras resultaten som utgår från frågeställningarna med utgångspunkt 
från syfte och mål. De resultat som har tagits fram utgår från modellen Triple Bottom 
Line och kommer kunna användas som underlag till en hållbarhetsrapport. Ett 
flödesschema över företagets uppbyggnad skapades samt information om produkten 
Miljörör och materialinsamling. Resultatet av enkätundersökningen gällande 
servicepersonalens arbetsmiljö, miljövanor och återvinningskunskap presenteras 
dessutom. Resultatet som innefattar optimering av de nya servicebilarnas placering 
beskrivs med tre förslag som har tagits fram. 
 

5.1 Flödesschema 

För att förstå företagets struktur har ett flödesschema tagits fram, flödesschemat visas 
i figur 5. Flödesschemat har tagits fram utifrån de tre olika scenarierna som beskrivs i 
avsnitt 3.2. De två ringarna som visas i flödesschemat visar företagets ledningsgrupp 
och den cirkulära kommunikationen som eftersträvas. Kunderna är den cirkulära lila 
ringen, de blå fyrkanterna visar företagets olika områden och pilarna visar på vilket 
sätt de olika områden får kontakt med varandra.  
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Figur 5. Flödesschema över Office Recyclings företagsstruktur och kommunikation. 
 

5.2 Miljörör 

Materialet MDF innehåller kemikalien formaldehyd som är hälsofarlig och 
cancerframkallande. Eftersom uppgifter saknas om antalet Miljörör som är placerade 
hos kunderna är det ej möjligt att avgöra om miljörören bidrar till vinst hos företaget.  
 
5.3 Insamlade material år 2015 
 
Under år 2015 var de tre största materialen som samlades in returpapper, wellpapp 
och brännbart vilket ses i tabell 3. Returpappret som samlades in mättes till 720 050 
kg, wellpapp till 116 900 kg och brännbart avfall till 138 660 kg. 
 
5.4 Enkätundersökning 
 
Sex av totalt elva personer ur servicepersonalen svarade på enkäten.  
 
Tabell 7 visar resultatet från den del av enkätundersökningen som innefattade 
påstående om arbetsmiljön. Ett snittvärde beräknades för varje fråga för att tydligare 
analysera åsikterna hos servicepersonalen. Dessutom presenteras det mest önskvärda 
värdet efter varje fråga då det ibland är mest önskvärt att inte instämma, en etta, och 
ibland att instämma, en femma.  
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De frågeställningar som ställdes i enkäten är:  
 
A.   Du får kontinuerliga uppdateringar om förändringar inom företaget. (5) 
B.    Kontakten med cheferna fungerar bra. (5) 
C.    Kontakten med arbetskamraterna fungerar bra. (5) 
D.   Du har möjlighet att påverka ditt arbete. (5) 
E.    Arbetet är för det mesta lugnt. (5) 
F.    Arbetet är tungt och du har ofta ont efter en arbetsvecka. (1) 
G.   Du arbetar ofta ensam och känner att det därmed blir en olycksrisk. (1) 
H.   Du har full koll på vad som skall göras ifall en olycka inträffar. (5) 
 
Tabell 7. Påstående om arbetsmiljön med en skala från ett till fem där ett är 
“instämmer inte alls” och fem är “instämmer helt”. Siffror inom parentes är det mest 
önskvärda värdet 

Fråga (mest önskvärda) | Person 1 2 3 4 5 6 Snitt 

A. (5) 4 3 1 3 4 4 3,2 

B. (5) 3 2 1 2 4 3 2,5 

C. (5) 5 5 5 4 4 4 4,5 

D. (5) 5 3 2 3 5 3 3,5 

E. (5) 2 2 1 1 3 2 1,8 

F. (1) 4 5 5 3 3 5 4,2 

G. (1) 1 3 2 3 2 3 2,3 

H. (5) 5 5 5 5 4 3 4,5 

 
Den andra delen handlar om servicepersonalens syn på miljö samt miljövanor och 
kunskaper med resultat som ses i appendix 2. Det mest önskvärda värdet inom 
parentes presenteras efter varje fråga och de frågor som ställdes var: 
 
A.     Du tycker personligen att miljöfrågor är viktiga.(5) 
B.     När du inte arbetar, vad använder du för transportmedel? (Miljövänligt) 
C.     Biltrafik/körning är ett stort problem för miljön. (5) 
D.     Tänker på du på Ecodriving när du kör? (5) 
E.     Källsorterade du innan du började på Office Recycling? (Ja) 
F.      Om du källsorterar idag, vilka material? (Alla) 
G.     Hur mycket mindre energi krävs det att smälta återvunnet glaskross än nya 
råvaror? (20 %) 
H.     Hur många gånger kan papper återvinnas? (5-7) 
 
Tre av sex använder kommunaltrafik och en av sex använder gasbil som 
transportmedel utanför arbetet. Flera tar även hänsyn till Ecodriving vid körning. 
Källsortering utfördes av tre av sex innan ett arbete på Office Recycling 
påbörjades men de flesta källsorterar i dagsläget och fem av sex källsorterar mer än 
fyra material. I kunskapsfrågorna var det enbart en person som visste svaret på “Hur 
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mycket mindre energi krävs det att smälta återvunnet glaskross än nya råvaror?” där 
det rätta svaret är 20 %. Och i den andra kunskapsfrågan var det två som låg inom 
intervallen 5-7 som är det rätta svaret om hur många gånger papper kan återvinnas.  
 
5.5 Optimering av placering för de nya servicebilarna 
 
Lösningsförslagen presenteras med huruvida väl de olika kriterierna från avsnitt 4.4 
uppfylls. Figur 6 illustrerar en karta över respektive servicebils poster för måndagar i 
centrala Stockholm. En färg representerar en servicebil. Exakta siffror finns i 3.3.2 i 
tabell 4. Kartan som visas i figur 6 togs fram för att erhålla en tydligare överblick över 
hur posterna är fördelade hos servicepersonalen. För exakta beräkningar se appendix 
1. 

 
Figur 6. Karta över geografisk placering för poster på måndagar uppdelad efter 
servicebil (Google, 2016) 
 
5.5.1 Förslag 1. Placering på Kungsholmen och Vasastan 
 
En ny servicebil, Servicebil 7, placeras i centrala Vasastan för att hantera posterna 
från Servicebil 3. Den andra nya servicebilen, Servicebil 8, placeras på Kungsholmen 
och är ansvarig för hela området. Tabell 8 visar hur många poster servicebilarna har 
enligt förslag 3 och hur förslaget uppfyller de olika kriterierna från avsnitt 4.4. För 
kriterium 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan det för kriterium 2 är 0 %. Enligt 
förslag 1 hanteras 53 poster av Servicebil 7 och 35 poster av Servicebil 8. Bil 7 har 
procentsatsen 165 % över kriterium 2 och bil 8 har en procentsats 75 % över kriteriet 
vilket presenteras i tabell 8. I medelvärde har alla servicebilarna en procentsats 61 % 
över kriterium 2 vilket också presenteras i tabell 8. Servicebil 7 har 75 % av posterna 
på samma adress medan bil 8 har 71 % och i medelvärde uppnår alla servicebilarna 67 
% av kriterium 3 vilket presenteras i tabell 8.  
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Tabell 8. Sammanställning av resultatet för förslag 1, där det ideala värdet är inom 
parentes. 

Bil Antal 
poster  

Kriterium 1 [%] 
(100) 

Kriterium 2 
[%] (0) 

Kriterium 3 [%] 
(100) 

1 30 94 50 80 

2 45 98 125 87 

3 32 38 60 66 

4 9 100 0 44 

5 25 64 25 48 

6 28 62 40 68 

7 53 0 165 75 

8 35 0 75 71 

Medelvärde 32 57 68 67 

 
Figur 7 illustrerar huruvida väl förslag 1 uppfyller de tre olika kriterierna i avsnitt 4.4. 
För kriterium 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan det för kriterium 2 är 0 %.  

 

Figur 7. Presentation av resultatet för förslag 1, huruvida väl de olika kriterierna i 
avsnitt 4.4 uppnås. 

Förslaget ger en förbättring med 41 % i medelvärde för kriterium 2 och en försämring 
med 6 % i medelvärde för kriterium 3, vilket illustreras i tabell 9. För kriterium 1 och 
3 är det ideala värdet 100 % medan det för kriterium 2 är 0 %. Förändringen för 
kriterium 1 presenteras i tabell 8 och tas därmed inte med i tabell 9. 
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Tabell 9. Sammanställning av de kriterium som genererade förbättringar och 
försämringar i förslag 1 där K2 är kriterium 2 och K3 är kriterium 3. Positiva värden 
visar förbättringar och negativa värden försämringar.  

Bil Förändring K2 [%] Förändring K3 [%] 

1 17 6,7 

2 3,8 2,2 

3 81 -9,6 

4 0 0 

5 74 -28 

6 68 -4,6 

Medelvärde 41 -5,6 

 

5.5.2 Förslag 2. Placering på Norrmalm 

De båda nya servicebilarna, Servicebil 7 och 8, placeras på Norrmalm i centrala 
Stockholm. Posterna placerade på Norrmalm är omfördelade på alla 8 servicebilar.  
 
Tabell 10 visar hur många poster servicebilarna har enligt förslag 2 och hur förslaget 
uppfyller de olika kriterierna. För kriterium 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan 
det för kriterium 2 är 0 %. Enligt förslag 2 hanteras 31 poster av Servicebil 7 och 30 
poster hanteras av Servicebil 8. Servicebil 7 har en procentsats 55 % över kriterium 2 
och Servicebil 8 har 50 % över kriteriet vilket kan ses i tabell 10. I medelvärde har 
alla servicebilarna en procentsats 68 % över kriterium 2. Kriterium 3 är uppdelat i två 
delar för förslag 2. Kriterium 3 del 1 innebär att poster som inte befinner sig på 
samma adress flyttas vid förslagets förändringar och kriterium 3 del 2 innebär att 
poster från samma adress flyttas. Resultatet för kriterium 3 kommer hamna inom 
intervallet mellan kriterium 3 del 1 och 2. 
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Tabell 10. Sammanställning av resultatet för förslag 2, där det ideala värdet är inom 
parentes. 

Bil Antal 
poster  

Kriterium 1 
[%] (100) 

Kriterium 2 
[%] (0) 

Kriterium 3 
del 1 [%] 
(100) 

Kriterium 3 
del 2 [%] 
(100) 

1 31 100 55 77 84 

2 31 74 55 126 87 

3 52 62 160 117 56 

4 31 100 55 13 94 

5 31 87 55 84 68 

6 31 76 55 103 68 

7 31 0 55 0 100 

8 30 0 50 0 100 

Medelvärde 34 83 67,5 87 76 

 
Figur 8 illustrerar huruvida väl förslag 2 ligger till utifrån de olika kriterierna i avsnitt 
4.4. För kriterium 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan värdet för kriterium 2 är 
0 %. Kriterium 1 erhöll ett medelvärde på 83 %, 67,5 % för kriterium 2, 87 % för 
kriterium 3 del 1 och 76 % för kriterium 3 del 2. 

 

Figur 8. Presentation av resultatet för förslag 2, huruvida väl de olika kriterierna i 
avsnitt 4.4 uppnås. 

Förändringen innebär att kriterium 2 har förbättras i medelvärde med 69 % och 
kriterium 3 har förbättrats i medelvärde med 16-19 % beroende på vilka poster som 
flyttas vilket ses i tabell 11.  
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Tabell 11. Sammanställning av de kriterium som genererar förbättringar för förslag 
2 där K2 är kriterium 2 och K3 är kriterium 3. Positivt värde innebär en förbättring 
och negativt värde en försämring. 

Bil Förändring K2 
[%] 

Förändring K3 del 1 
[%] 

Förändring K3 del 2 
[%] 

1 8,3 3,2 12 

2 58 48 2,7 

3 50 62 -23 

4 200 -71 110 

5 42 26 1,6 

6 56 45 -4,7 

Medelvärde 69 19 16 

 
5.5.3 Förslag 3. Placering på Norrmalm och en agerande buffert 
 
En av de nya servicebilarna, Servicebil 7, placeras på Norrmalm och posterna i detta 
område är omfördelade på de 7 servicebilarna som hanterar posterna på området. Den 
andra nya servicebilen, Servicebil 8, tilldelas posterna som tidigare inte tilldelades till 
en specifik servicebil. Utöver detta ska Servicebil 8 bistå övriga servicebilar genom 
att hämta de poster som eventuellt inte hinner hämtas på måndagar. 
 
Tabell 11 visar hur många poster servicebilarna har enligt förslag 3 och hur förslaget 
uppfyller de olika kriterierna i avsnitt 4.4. För kriterium 1 och 3 är det ideala värdet 
100 % medan värdet för kriterium 2 är 0 %. Enligt förslag 3 har Servicebil 7 33 poster 
och Servicebil 8 har 13 poster. Servicebil 7 har en procentsats 65 % över kriterium 2 
medan Servicebil 8 uppnår 35 % av kriteriet. I medelvärde har alla servicebilar en 
procentsats som är 68 % över kriterium 2, vilket ses i tabell 12. Kriterium 3 är 
uppdelat i två delar för förslag 3. Kriterium 3 del 1 innebär att poster som inte 
befinner sig på samma adress flyttas vid förslagets förändringar och kriterium 3 del 2 
innebär att poster från samma adress flyttas. Resultatet för kriterium 3 kommer hamna 
inom intervallet mellan kriterium 3 del 1 och 2. 
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Tabell 12. Sammanställning av resultatet för förslag 3, där det ideala värdet skrivs 
inom parentes.  

Bil Antal 
poster 

Kriterium 1 
[%] (100) 

Kriterium 2 
[%] (100) 

Kriterium 3 
del 1 [%] 
(100) 

Kriterium 3 
del 2 [%] 
(100) 

1 34 100 70 71 85 

2 34 80 70 115 88 

3 52 62 160 117 56 

4 34 100 70 12 94 

5 34 95 70 76 71 

6 34 82 70 94 71 

7 33 0 65 0 100 

8 13 0 0 0 100 

Medelvärde 34 65 71 81 78 

 
Figur 9 illustrerar huruvida väl förslag 3 uppnår de olika kriterierna i avsnitt 4.4. För 
kriterium 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan värdet för kriterium 2 är 0 %. 
Kriterium 1 erhöll ett medelvärde på 65 %, 71 % för kriterium 2, 81 % för kriterium 3 
del 1 och 78 % för kriterium 3 del 2. 

 

Figur 9. Presentation av resultatet för förslag 3, huruvida väl de olika kriterierna 
uppnås. 

Förändringen innebär att kriterium 2 förbättras med 36,5 %. Kriterium 3 förbättras 
med 11-19 % beroende på vilka poster som flyttas vilket ses i tabell 13.  
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Tabell 13. Sammanställning av de kriterier som genererar förbättringar för förslag 3 
där K2 är kriterium 2 och K3 är kriterium 3. Positivt värde innebär en förbättring 
och negativt värde en försämring. 

Bil Förändring K2 
[%] 

Förändring K3 del 1 
[%] 

Förändring K3 del 2 
[%] 

1 -17 -5,9 14 

2 46 35 4,1 

3 50 62 -23 

4 70 -74 112 

5 26 15 5,9 

6 44 32 -0,74 

Medelvärde 37 11 19 

 
5.5.4 Sammanställning av de tre förslagen 

Figur 10 visar en sammanställning av förslagens förändringar utifrån de tre kriterierna 
i avsnitt 4.4. Positiva värden visar förbättringar och negativa värden försämringar. En 
tabell över denna sammanställning ses i appendix 3. 

 

Figur 10. Presentation av förbättringarna från respektive förslag. 
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6. Diskussion 

Med anledning av att företaget inte efterfrågade specifika områden där en optimering 
är önskvärd, togs frågeställningar fram utifrån observationer vid studiebesök och efter 
intervjuer med medarbetarna. De frågeställningar som togs fram är valda områden på 
gruppmedlemmarnas initiativ. Alla framtagna resultat och delar av teorin är relevanta 
att redovisa i en hållbarhetsrapport enligt G4. I detta avsnitt diskuteras arbetet som 
innefattar frågeställningar inom syfte och mål, tillvägagångssätt för insamlande av 
information samt diskussion om de olika resultaten som erhållits.  

6.1 Företagets struktur, kommunikation och förbättringsförslag 

Ett flödesschema togs fram för att analysera företagsstrukturen och för att förmedla 
information till medarbetarna om hur kommunikationen sker i företaget. 
Flödesschemat visar att det är servicepersonalen som har direktkontakt med kunderna 
på plats. Därför är det viktigt att servicepersonalen för en dialog med kunderna och 
ger förslag till förbättringar om fel har uppstått, bland annat om kundens beställning 
innebär att kärlen töms för sällan. Vid fältstudier observerades att servicepersonalen 
ej har kännedom om att det är de som är ansvariga för att kontakta säljavdelningen 
och inte kunden om kunden vill utföra en ny beställning. Brist på kommunikation 
mellan ledningsgruppen och servicepersonalen påvisades i enkäten i frågan 
“Kontakten med cheferna fungerar bra” som i snitt fick värdet 2,5. Flödesschemat 
beskriver också att varje avdelning skriver in ordrarna i totalt tre stycken olika 
programvaror som är Microsoft Office Excel, Fleet101 och Fortnox. Varje gång en 
order ska flyttas mellan programmen kan fel uppstå genom att en order inte går 
igenom alla programmen. På så sätt behandlas inte ordern fullt ut, vilket kan ge 
konsekvenser. Konsekvenserna kan bli att ordrar inte hämtas upp eller att en faktura 
uteblir från Office Recycling till en kund, vilket leder till missnöjda kunder och 
minskade intäkter. För att bättre få kontroll över ordrarna bör Office Recycling söka 
efter en programvara med en helhetslösning. Fakta och information om företaget är 
grunden till att förstå företagsstrukturen och dess processer. Genom att förstå hur 
företaget är uppbyggt bidrar det till ett avgörande om vilka områden som kräver 
optimering och förbättring för att företaget ska kunna utvecklas och effektiviseras. 
Därmed är resultatet och analysen av företagets struktur relevant för en 
hållbarhetsrapport enligt G4. 

6.2 Miljöcertifieringar 

I dagsläget innehar Office Recycling certifieringarna Bra Miljöval, Fossilfritt Sverige, 
ISO 9001 och ISO 14001. Företaget arbetar fortsättningsvis med kvalitet och miljö i 
ledningssystemet som är upprättat enligt kraven i ISO-standarderna. Det är viktigt att 
Office Recycling forsätter arbeta mot de krav som ställs och forsätter att enbart köpa 
in fordon drivna på biogas eller el för att behålla Bra Miljöval och Fossilfritt Sverige. 
Denna analys är relevant utifrån den miljömässiga aspekten i Triple Bottom Line och 
är därmed relevant för en hållbarhetsrapport. 
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6.3 Sammanställa mängden avfall från varje kund 

En förbättring kan vara att mäta den mängd som samlas in från varje verksamhet, 
speciellt brännbart avfall, vilket påvisar mängden som kontoren förbrukar. 
Verksamheterna får således möjlighet att ta del av information där även mängden 
brännbart avfall uppmärksammas, vilket förhoppningsvis kan påverka kundernas 
tankesätt kring avfall och påverka rutiner samt vanor. 
 
De tre största materialen viktmässigt, som samlades in av Office Recycling år 2015, 
var returpapper, wellpapp och brännbart. Returpapper är det största materialet vilket 
även är mest sannolikt eftersom avfallet samlas in från olika kontor i centrala 
Stockholm. Material som sorterades som brännbart samt wellpapp är båda av ungefär 
lika stor mängd. Det är således intressant att undersöka avfallen som sorteras som 
brännbart på grund av den stora mängden som samlades in. Ju mer som sorteras, desto 
mindre behöver tas till brännbart för energiutvinning. Företaget sorterar så mycket 
material som möjligt men när material tas till brännbart är det svårare att nyttja 
materialet som ny råvara igen. 
 
Ur ekonomisk synpunkt är det intressant att undersöka materialen som sorteras som 
brännbart med anledning att fler Miljörör alternativt andra produkter ur sortimentet 
kan placeras på kontoren för en ökad källsortering. Office Recycling tjänar dessutom 
på att placera ut fler produkter av sortimentet hos kunden eftersom Miljörören hyrs ut 
till varierande kostnader. Eftersom företaget inte har en sammanställning över antalet 
Miljörör som är utplacerade kan inte den ekonomiska aspekten undersökas. Office 
Recycling hyr däremot ut till kontor som efterfrågar produkten och kan på så sätt 
erhålla en siffra över antalet Miljörör som är utplacerade, genom att koppla ihop 
information från kunders fakturor. 
 
Office Recycling har i nuläget samarbete med företag som återvinner det insamlade 
materialet och även företag som försöker återbruka så mycket som möjligt, speciellt 
underleverantören som tar emot elektronikprodukter. Företaget har en önskan om att 
ingå samarbete med andra företag som förutom att återvinna även prioriterar återbruk 
av produkter, om produkten är bruklig. Det är således viktigt att kontroller utförs för 
att säkerställa att det inte är hälsofarligt eller kan innebära en säkerhetsrisk. Aspekter 
att utgå ifrån kan exempelvis vara elektronikprodukter som kan innehålla 
metallämnen. Metaller är kostsamma att utvinna och därmed bör det avvägas om 
produkten ska återinföras i kretsloppet eller om metallämnena ska klassas som farligt 
avfall. 

6.4 Produkten Miljörör 

Vid brist på återvinningsrum får Miljörören en mer betydande roll där de integreras i 
kontorsomgivningen och underlättar vid källsortering genom dess kommunikativa 
anvisningar. Denna analys kan användas i en hållbarhetsrapport då det påverkar 
utifrån den miljömässiga aspekten i Triple Bottom Line. 
 
För tillfället har Miljörören en storlek som rymmer 4 liter mer än ett standardkärl. 
Undersökningar kring hur kunderna upplever Miljörören samt mer detaljerade 
undersökningar om hur servicepersonalen upplever att hanteringen av Miljörören är 
ur ergonomisk synpunkt krävs för att kunna avgöra om en ändring av produkten 
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behövs. Verkställande direktör antyder att tömning bör ske när en påse väger uppmot 
20 kg av ergonomiska skäl. Det överensstämmer inte alltid med hur det ser ut i 
verkligheten eftersom tömning även sker när påsen är full, vilket innebär att påsen 
kan väga upp till 80 kg. Det vill säga att en påse kan väga mellan 20-80 kg beroende 
på när kunderna vill att tömning ska ske och vad påsen innehåller. Kommunikationen 
mellan ledningsgruppen och trafikledningen kan således förbättras för att skapa en 
arbetsmiljö som till helhet kan jämföras med modellen Triple Bottom Line. Kontroll 
och undersökning av resterande produkter som Office Recycling erbjuder som 
produkt är även intressant att se över för att sedan kunna använda analysen i en 
hållbarhetsrapport. 
 
MDF är tillverkad av returfibrer och därför krävs bindemedel för att det ska hålla ihop 
som material. I bindemedlet används bland annat formaldehyd som är en hälsofarlig 
kemikalie som avges från färdiga produkter. Eftersom Miljörören är placerade i 
kontorsmiljö där det ständigt vistas människor samt att servicepersonalen handskas 
med materialet i det dagliga arbetet, är det av intresse att undersöka hur mycket 
formaldehyd som avges. Detta påverkar servicepersonalens arbetsmiljö och även 
personalen på kontoren vilket är en social aspekt och därmed relevant för 
hållbarhetsrapporten enligt G4. 

6.5 Enkätundersökning 

Enkäten utformades enligt modellen Triple Bottom Line utifrån den sociala- och 
miljömässiga aspekten. Resultatet och analysen utifrån aspekterna är därför relevant 
för en hållbarhetsrapport. Nackdelen med enkäter är att det är svårt att veta hur 
givande och aktuella svaren är. Först och främst kan frågorna tolkas på olika vis, som 
exempelvis fråga G som lyder “Du arbetar ofta ensam och känner att det därmed blir 
en olycksrisk”. De svar som ges är utifrån om servicepersonalen arbetar ensamma 
eller ej. Ifall arbete utförs tillsammans reflekteras inte andra delen av frågan. Svar kan 
även ges baserad på ifall servicepersonalen instämmer om att det finns en olycksrisk 
vid de tillfällen då arbetet utförs på egen hand. Detta påstående fick som högst en trea 
och servicepersonalen instämmer därmed inte i påståendet men det är oklart vad de 
inte instämmer i. 
 
Alla anställda inom servicepersonalen svarade dessutom inte på enkäten och därmed 
är det också svårt att veta vilka som svarade, servicepersonalen som allmänt sett är 
nöjda eller som är missnöjda med arbetet. Det finns dock både en viss spridning i 
svaren där svaren är heterogena vilket indikerar på att det troligtvis är både 
servicepersonal med en positiv och negativ inställning till arbetet som svarade på 
enkäten. 
 
Tabell 6 visar svaren från den första delen av enkätundersökningen som handlar om 
arbetsmiljön hos servicepersonalen. Det är tydligt att det finns två frågor som 
svarspersonerna var ense om. I fråga C som lyder “Kontakten med arbetskamraterna 
fungerar bra” svarar alla en fyra eller femma och fick ett snitt på 4,5, vilket betyder att 
alla som svarade på enkäten instämmer. Även i fråga H som lyder “Du har full koll på 
vad som skall göras ifall en olycka inträffar” så instämmer i stort sett alla. Det visar 
att servicepersonalen anser att kontakten med arbetskamraterna är god samt att det 
finns vetskap om vad som ska utföras vid en olycka. Ett högt snitt, 4,2, får fråga F 
som lyder “Arbetet är tungt och du har ofta ont efter en arbetsvecka” vilket är negativt 
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då detta tyder på att servicepersonalen ofta har ont. Det visar att en förändring bör ske 
för att få en annan respons. Tvetydiga åsikter var det i fråga A som lyder “Du får 
kontinuerliga uppdateringar om förändringar inom företaget” där ett svar är en etta, 
(“instämmer inte alls”), medan tre svarade med en fyra och de resterande två ur 
servicepersonalen svarade med en trea. Där är det svårare att dra en slutsats som 
överensstämmer med alla som arbetar som servicepersonal. Detta tyder dock på att 
spridning i svaren förekommer bland personer som svarade på enkäten eftersom 
svaren är olika. Tydligare blir det dessutom på fråga E som lyder “Arbetet är för det 
mesta lugnt” där snittet är 1,83. Snittet är lågt och servicepersonalen instämmer 
därmed inte alls. Slutsatsen kan därmed dras att servicepersonalen tycker att arbetet 
ofta är stressigt. En sammanfattning av resultaten från enkäten ger i helhet att 
servicepersonalen är nöjda med sina arbetskamrater men anser att jobbet både är tungt 
och stressigt, vilket visar på en förbättringsmöjlighet av arbetsmiljön. 
 
På den andra delen som handlar om hur servicepersonalen ser på miljöfrågor, anses 
det i huvudsak att miljöfrågor är viktiga och att biltrafiken är ett stort problem för 
miljön då fyra av sex svarade med ett värde på fyra. Det är också en intressant 
observation att se att många av servicepersonalen verkar ha påverkats av Office 
Recyclings arbete. Många verkar efter sin anställning på Office Recycling även ha 
börjat källsortera. 

6.6 Kriterierna för placering av de nya servicebilarna 

De tre kriterierna är framtagna från företagets önskemål och information med grund i 
Triple Bottom Line. Kriterium 1 baseras på önskemålet att varje servicebil 
återkommer till samma kunder, vilket önskas av både servicepersonal och 
trafikledning. Det ger möjlighet för servicepersonalen att bygga upp en relation med 
kunden vilket ökar trivseln för servicepersonalen. Det i sin tur leder till en större 
chans att företaget behåller kunden. Detta kriterium är därför tillförlitligt och hör till 
sociala aspekten i Triple Bottom Line. De olika förslagen för placeringen av de två 
nya servicebilarna innebär att detta kriterium inte uppfylls till fullo. Det är rimligt då 
värdet är under 100 % så fort en post flyttas från en servicebil till en annan. Kriteriet 
uppfylls inte heller till fullo eftersom posterna idag är fördelade så att 
servicepersonalen tar poster från varandra när poster inte hinner hämtas. 
 
Kriterium 2 har också en social aspekt men även ekonomiska och miljömässiga 
aspekter. Hur många poster varje servicebil hanterar per dag påverkar hur stressigt 
arbetet är. Det som kan anses vara lagom är att hämta 15-25 stycken poster under en 
dag. Detta baseras på trafikledningens långa erfarenhet vilket bidrar till en säker 
siffra. Siffran kan göras säkrare genom att fråga servicepersonalen vad som anses vara 
rimligt att hämta på en dag utan att servicepersonalen känner sig stressade. Den jämna 
fördelningen av poster leder till en förbättring både ur ett miljömässigt och 
ekonomiskt perspektiv då detta innebär att även mängden avfall som hämtas per 
servicebil blir mer jämn och körsträckorna effektiviseras. Risken att vissa servicebilar 
blir fulla flera gånger under en dag medan andra åker till anläggningen utan att ha 
fyllt utrymmet borde därmed bli mindre och det sammanlagda antalet bilturer till och 
från omlastningscentralen minskar. 
 
Beräkningarna är utförda efter data som visar hur många poster varje servicebil totalt 
hämtar på måndagar. Resultatet blir osäkert eftersom hänsyn inte tas till frekvensen av 
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hur ofta posterna hämtas. Det antogs dessutom att den servicebil med flest poster 
utifrån denna data även har flest poster överlag. 
 
Det tredje kriteriet baseras främst på fältstudien med servicepersonalen där poster 
hämtades under en eftermiddag. Det uppmärksammades att det är mest effektivt att 
hämta avfall om kunderna är så pass nära varandra att servicebilen kan stå parkerad 
på ett ställe istället för att behöva flytta bilen mellan varje kund. Kriteriet tar enbart 
hänsyn till hur effektivt hämtningar av vissa poster är och inte körsträckorna mellan 
hämtningarna. Att ta hänsyn till dessa avstånd skulle kunna ge en ännu bättre bild av 
de olika servicebilarnas effektivitet. Den beräknade effektiviteten skiljer sig en del 
från hur effektiva stoppen är i verkligheten. I beräkningarna räknas endast poster som 
ligger på samma adress som effektiva men i verkligheten kan poster i samma område 
vara effektiva då servicebilen fortfarande kan vara parkerad på samma 
ställe.  Kriteriet är på så vis bristfälligt men kan ändå ge en bild av hur optimal 
fördelningen av posterna är ur ett tidseffektivt perspektiv. 
 
Eftersom kriteriet tar hänsyn till tidseffektiviteten behandlas både ekonomiska och 
miljömässiga aspekter då effektivare körsträckor minskar bränsleförbrukningen. 
 
6.7 De tre förslagen för placeringen av servicebilarna 

I förslag 1 blir det en förbättring för kriterium 2 med 41 % och en försämring för 
kriterium 3 och kriterium 1 med 6 % respektive 43 %. Försämringen i kriterium 3 är 
endast 6 % och eftersom en försämring för kriterium 1 är oundvikligt anses förslag 1 
ge en positiv förändring i helhet. I tabell A ses att Servicebil 7 ligger strax över 100% 
över kriterium 2 och servicebil 8 ligger 75% över vilket låter mycket men eftersom 
inte alla poster hämtas varje vecka behöver detta inte skapa något problem. För 
kriterium 3 blir snittet för Servicebil 7 och 8 över 70% och antas därför ge tidseffektiv 
fördelning. Förslag 1 anses vara bra i avseendet att bilarna har mer bestämda områden 
i Stockholm vilket bland annat trafikledningen har efterfrågat.  
 
Förslag 2 ger en förbättring med 70 % för kriterium 2 och 16 -19 % för kriterium 3 
beroende på vilka poster som flyttas vilket ses i tabell 10. Kriterium 1 ligger i snitt på 
83 % av ursprunget och har därmed försämrats med 17 %. Som nämnts tidigare så är 
försämring för kriterium 1 oundviklig och eftersom både kriterium 2 och 3 ger en 
positivt förändring ses förslag 2 som ett positivt förslag. Både bil 7 och 8 ligger 
ungefär 50% över i kriterium 2 men förslaget ger mer jämn arbetsbelastning för 
servicepersonalen. Förslaget skapar även förutsättningarna att det finns fler 
servicebilar som kan ta emot potentiella framtida kunders poster inne i centrala 
Stockholm.  
 
I förslag 3 förbättras kriterium 2 och 3 med 37 % respektive 11-19 % beroende på 
vilka poster som flyttas, vilket ses i tabell 12. Kriterium 1 ligger i snitt på 65 % av 
ursprunget och försämras därmed 35 %. Servicebil 7 har samma förhållanden som i 
förslag 2 medan Servicebil 8 är i detta förslag utvald att agera som buffert. Det 
positiva är att det finns alltid en servicebil som kan hämta poster som eventuellt inte 
hinner hämtas under dagen, det mindre positiva är att Servicebil 8 aldrig får samma 
kunder som servicepersonalen återkommer till.   
 
Vid hantering av data vad gäller de olika servicebilarna påverkar den mänskliga 
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faktorn vilket hänsyn ska tas till. Detta beror på att data från Microsoft Office Excel-
dokumenten hanterades manuellt vilket bidrar till att den överförda datan kan bli fel. 
Att hantera data på detta sätt är inte heller effektivt då det tar lång tid att arbeta 
manuellt och att behöva söka efter fel.  

Av alla tre förslagen är det förslag 2 som ger det bästa resultatet utifrån kriterierna. 
Förslag 1 tar mer hänsyn till att varje servicebil har ansvar för ett specifikt område i 
Stockholm. Med hänsyn till resultatet från enkätundersökningen visar att förslag 2 är 
det bästa förslaget då en jämnare arbetsfördelning skulle uppnås.  
 
För att förbättra optimeringsberäkningarna krävs mer tydlighet om exempelvis det 
totala antalet Miljörör som finns utplacerade hos kunder. Eftersom en post innebär en 
order från en kund, där en kund exempelvis kan ha tio Miljörör som en order som ska 
hämtas medan en annan kund har tre Miljörör som en order. Det bidrar till svårigheten 
att avgöra vad som är en rimlig och jämn arbetsbelastning. Detta korrelerar med att 
om viktinsamling från varje kunds kontorsavfall noterades skulle det förbättra 
förutsättningarna till att optimera systemet ytterligare. 
 
6.8 Studiebesök och intervjuer 

Studiebesök på anläggningen genomfördes första veckan för att förstå hur 
kontorsmaterialet hanteras på anläggningen samt för att få inblick i hur tömning av 
kontorsavfallet sker. Vid ett senare skede blev det ännu ett studiebesök i form av en 
fältstudie med en servicepersonal en eftermiddag. Målet med detta var att 
åskådliggöra hur hämtning av kontorsmaterial hos kunderna sker, huruvida stressigt 
arbetet är och hur mycket kollegorna samarbetar.  
 
För att få en bättre inblick i hur servicebilarnas körsträcka planeras besöktes 
omlastningscentralen för en intervju med trafikledningen. Trafikledningen har bland 
annat information om vilken servicebil som kör till vilken kund, hur frekvent varje 
kund vill att kontorsmaterialet ska hämtas och vilka dagar som är mest intensiva för 
servicepersonalen. Kriterierna hade kunnat förbättras genom att utföra fler fältstudier 
med fler av servicepersonalen. 
 
En intervju utfördes med en servicepersonal för att erhålla information från ytterligare 
ett perspektiv. Servicepersonalen har direkt kontakt med kunderna och besitter bland 
annat information om huruvida smidigt hämtningen av kontorsmaterial sker och 
stressnivån i arbetet. Servicepersonalen har även information om samarbetet mellan 
kollegorna och även vetskapen om en kund är i behov av ett nytt Miljörör eller om 
hämtning av kontorsavfallet bör ske oftare. För att få en bättre helhetsbild skulle 
studiebesök kunnat utföras med fler servicebilar. Det hade gett en uppfattning om hur 
mycket servicepersonalen utför och hur fler i servicepersonalen arbetar och upplever 
arbetet. Denna information skulle därmed ge en bra grund till utformandet av 
kriterierna och uppdelningen av posterna mellan servicebilarna vilket även kan 
användas i hållbarhetsrapporten. 

7. Slutsats 

Enligt enkäten och efter fältbesöket med servicepersonalen uppmärksammades det att 
kommunikationen mellan ledningsgruppen och servicepersonalen är bristfällig. En 
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sammanfattning av resultat från enkäten visar i helhet att servicepersonalen är väldigt 
nöjda med sina arbetskamrater men tycker att jobbet både är tungt och stressigt. Från 
de olika tre förslagen vad gäller optimering av de nya servicebilarna är det förslag 2 
som uppnår kriterierna i störst grad. Förslag 2 innebär att de två nya servicebilarna 
ska placeras på Norrmalm och resultatet från enkäten tas även i beaktning. 

Förbättringar som Office Recycling kan utföra är att analysera insamlandet av 
material från kunderna. Genom att analysera vikten av kontorsavfall från varje kund 
kan företaget påverka kundernas källsorteringsvanor, vilket även bidrar till att fler 
miljörör kan hyras ut. Det resulterar i en lönsammare verksamhet ur en ekonomisk 
aspekt samtidigt som hänsyn tas till den miljömässiga aspekten. Förbättringen leder 
även till optimering av körsträckorna då fler aspekter kan tas hänsyn till när poster ska 
hämtas och fördelas mellan servicebilarna.  

Företaget har erhållit Bra Miljöval, Fossilfritt Sverige samt ISO-standarder i kvalité 
och miljö. De nya målen är att öka förståelse för Offica Recyclings verksamhet 
genom en hållbarhetsrapport. Resultatet i denna rapport är relevanta att ta upp i en 
hållbarhetsrapport utifrån Triple Bottom Line. Rapporten tar upp flera av de punkter 
som kan finnas med i en hållbarhetsrapport enligt G4 men företaget kan analysera fler 
områden för att utföra en mer omfattande analys som inkluderar alla företagets 
områden. För att hållbarhetsrapporten ska fungera i marknadsföringen är det upp till 
företaget att utforma rapporten på ett sätt som passar målgruppen. 
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9. Appendix 

9.1 Beräkningar av kriterium  

Kriterium 1. Återkommande till samma kunder 
Kriterium 1 tar hänsyn till hur många befintliga kunder som en servicepersonal har 
kvar efter att en förändring har skett. Enligt ekvation (1) ses beräkningen för kriterium 
1: 
 
                                                                  

                                                 
   (1) 

 
Till exempel ses det att för förslag 1 hanteras 32 stycken poster av Servicebil 1 32 och 
efter förändringen som förslaget genererar hanteras 30 stycken poster av Servicebil 1 
30. Med hjälp av ekvation (1) fås hur väl kriterium 1 uppfylls: 
 

                                
  
  
            

 
Kriterium 1 uppfylls därmed med 94 % vilket betyder att Servicebil 1 har kvar 94 % 
av posterna efter förändringen som förslag 1 genererar. För att sedan få ett totalvärde 
på hur väl förslag 1 uppnår kriterium 1 beräknas ett medelvärde av hur väl alla 
servicebilar uppfyller kriterium 1.  
 
Kriterium 2. Företagets mål om antalet poster per dag 
Kriterium 2 tar hänsyn till hur mycket företagets mål om antalet poster per dag 
överskrids. Eftersom en uppskattning från trafikledningen är 15-25 poster som en 
servicebil hinner med varje dag utgår beräkningarna från ett medelvärde på 20 poster. 
Ekvation (2) visar hur kriterium 2 beräknas: 
 
                            

  
    (2) 

 
Ekvationen visar att för Servicebil 1 i förslag 1 uppfylls kriterium 2 enligt följande: 
 

                                
     
  

         
 
Kriterium 2 överskrider därmed med 50 % vilket betyder att Servicebil 1 har 50 % för 
mycket poster. På samma sätt som för kriterium 1 beräknas ett medelvärde för hur väl 
alla servicebilar uppfyller kriterium 2 för att erhålla ett värde på hur väl ett förslag 
uppfyller kriteriet.  
 
Kriterium 3. Effektiv placering av poster 
Kriterium 1 tar hänsyn till hur effektivt placerade posterna är över servicebilarna och 
detta uppskattas till hur många poster som har minst en annan post på samma adress. 
Servicebilen behöver därmed inte köra mellan dessa poster utan kan stå parkerad på 
samma ställe. Ekvation (3) visar hur kriterium 3 beräknas: 
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(3) 
För Servicebil 1 i förslag 1 uppfylls kriterium 3 enligt följande då antalet poster som 
har minst en post på samma adress är 24 stycken: 
 

                                
  
  
          

 
Kriterium 3 uppfylls därmed med 80 % vilket betyder att 80 % av posterna har minst 
en annan post på samma adress för Servicebil 1 i förslag 1. På samma sätt som för de 
tidigare kriterierna beräknas ett medelvärde för hur väl alla servicebilar uppfyller 
kriterium 3 för att få ett värde över hur väl förslaget uppfyller kriteriet.  
 
I förslag 2 och 3 finns inte kännedom om exakt vilka poster som flyttades och därför 
beräknades två extremfall och intervallet mellan dem är där förslagets uppfyllelse av 
kriteriet kommer att hamna. 
 
Kriterium 3 del 1 
Kriterium 3 del 1 beräknar hur kriterium 3 uppfylls om enbart poster som inte har 
minst en post på samma adress flyttas. I exempelvis förslag 2 för Servicebil 5 med 
önskemål att 8 stycken poster flyttas. Servicebil 5 i förslag 2 har 39 poster 
ursprungligen och efter förslaget är det 31 poster totalt varav 26 poster har minst en 
post på samma adress.  
 

                                       
  
  
           

 
Det vill säga att kriterium 3 del 1 för Servicebil 5 i förslag 2 uppfylls med 84 % vilket 
betyder att 84 % av posterna för Servicebil 5 i förslag 2 har minst en post på samma 
adress.  
 
Kriterium 3 del 2 
Kriterium 3 del 1 beräknar hur kriterium 3 uppfylls om enbart poster som har minst en 
post på samma adress flyttas. Genom att använda samma exempel som för kriterium 3 
del 1 fås följande: 
 

                                       
    
  

           
 
Det vill säga att kriterium 3 del 2 för Servicebil 5 i förslag 2 uppfylls med 58 % vilket 
betyder att 58 % av posterna för servicebil 5 i förslag 2 har minst en post på samma 
adress.  
 
Intervallet mellan dessa extremfall är därmed 58 % – 84 % och inom detta intervall 
kommer Servicebil 5 för förslag 2 att hamna för kriterium 3. 
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9.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen undersökte servicepersonalens syn på miljö samt miljövanor 
och kunskaper med frågeställningarna: 
 
A.     Du tycker personligen att miljöfrågor är viktiga. 
B.     När du inte arbetar, vad använder du för transportmedel? 
C.     Biltrafik/körning är ett stort problem för miljön 
D.     Tänker på du på Ecodriving när du kör? 
E.     Källsorterade du innan du började på Office Recycling? 
F.      Om du källsorterar idag, vilka material? 
G.     Hur mycket mindre energi krävs det att smälta återvunnet glaskross än nya 
råvaror? 
H.     Hur många gånger kan papper återvinnas? 

 
Resultatet ses i tabellen. 
 

Person|
Fråga 

1 2 3 

A. 5 4 4 

B. Kommunalt Kommunalt Gasbil 

C. 5 4 4 

D. Jag kör inte Det är en del av mitt 
arbete 

För att spara på miljön 

E. Ja Nej Nej 

F. Glas, plast, 
aluminium, wellpapp, 
brännbart, glödlampor 
& batterier 

Wellpapp, tidningar, 
glödlampor & 
elektronik 

Papper, glas, plast, 
wellpapp, tidningar, 
batterier & elektronik 

G. 40 % 50 % 20 % 

H. 4 10 6 
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Person| 
Fråga 

4 5 6 

A. 3 4 4 

B. Bil (som drivs på 
bensin/diesel) 

Elcykel, bil eller 
kommunalt 

Bil (som drivs på 
bensin/diesel) 

C. 2 3 4 

D. Ja Ja alltid, inga 
onödiga 
gas/inbromsningar 

Ibland. Aldrig 
riktigt lärt mig köra 
så vilket gör att jag 
lätt glömmer det när 
det inte sitter i 
ryggmärgen så att 
säga. 

E. Ja Nej Ja 

F. Papper, glas, 
plats, wellpapp & 
tidningar 

Brännbart Papper, glas, plast, 
wellpapp, tidningar, 
glödlampor, 
batterier & 
elektronik 

G 10 % 10 % 50 % 

H. 12 6 3 
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9.3 Sammanställning av de tre förslagen 

 
I tabellen visas en sammanställning av förändringar för de olika förslagen där positiva 
värden visar förbättringar och negativa värden försämringar. 

Kriterium Förslag 1 [%]  Förslag 2 [%] Förslag 3 [%]  
K1 -43 -17 -35 

K2 40,63 69,05 36,5 

K3 -5,5 0 0 

K3 del 1 0 18,87 10,68 

K3 del 2 0 16,43 18,71 
 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Mötesprotokoll 
Dokumentkod 
W1653 / P02 

Datum 
20160411 

Ersätter 
 

  Författare 
Yvonne Trinh 

Handledare 
Matthias Mohr 

Rapportnamn 
Möte med handledare 

 
   



Möte med handledare 

 
Tid: kl. 10.15 
Plats: Luftrummet, Geocentrum 
 
Närvarande personer: 
Torun Axelius 
Karin von Greyerz 
Josefine Hellström 
Jessie Torpner 
Yvonne Trinh 
 

Dagordningen för projektgruppsmötet 

 
1)   Meddelanden 

Frågeställningar från gruppen om hur delrapporterna ska redovisas besvarades av 
handledaren. 
 

2)  Lägesrapport 
Projektplanen diskuterades med tydligare information om upplägget och om ändring i 
efterhand kan ske. 
 
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från 
projektplaneringen eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man 
rapporterar avvikelser från vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas 
endast detta. 
 
Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är 
genomförda och markeras som klara i ärendeloggen.  
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Ett beslut om att ett första utkast av projektplanen ska skickas till handledare, Matthias 
Mohr, där revidering i efterhand kan ske. Förberedelser inför projektplansredovisningen 
ska därefter utföras (W1653/A01). 
 

4)   Till nästa gång 
Till nästa möte ska projektplanen vara inlämnad och presenterad samt att 
litteraturstudien ska påbörjas.  Ansvar har alla i gruppen att skriva klart projektplanen.  
 

 
Vid protokollet 
Yvonne Trinh 
 
 
Justeras 
Torun Axelius 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Administrativ rapport 

Dokumentkod 
W1653 / A02 

Datum 
20160411 

Ersätter 

  Författare 
Torun Axelius, Karin von Greyerz, Josefine Hellström, 

Jessie Torpner, Yvonne Trinh 
Handledare 
Matthias Mohr 

Rapportnamn 
Gruppkontrakt  Återvinning 53 

 

Sammanfattning: Ett gruppkontrakt för projektarbetet Återvinning 53 har upprättats 

av gruppmedlemmarna med en beskrivning av projektet. En mer detaljerad 

beskrivning av punkter som är formulerade är mål, rutiner, kommunikation inom 

gruppen, ansvarstagande/roller, resurser, ansvar och konsekvenser samt 

underskrifter. 
   



Gruppkontrakt  Återvinning 53 

Det huvudsakliga syftet med att upprätta ett gruppkontrakt är att alla i gruppen ska 
vara överens om mål och arbetssätt för det fortsatta arbetet. Framställandet av ett 
gruppkontrakt leder till diskussion och reflektion kring frågor som är viktiga för 
gruppens arbete och trivsel. Vid utformandet av gruppkontraktet är det viktigt att alla i 
gruppen deltar aktivt och att hänsyn tas till alla gruppmedlemmars synpunkter och 
önskemål. 

1. Skriv kortfattat ned målet med projektet  

Vad vill gruppen uppnå? Ta t ex upp projektets bakgrund, avgränsning, 
gruppmedlemmarnas förkunskaper, tidsaspekter mm.   

Bakgrund 
Office Recycling har efterfrågat en hållbarhetsredovisning för att få perspektiv på hur 
verksamheten kan utvecklas och förbättras ur en miljösynpunkt. Företaget har sitt 
fokus på att återvinna kontorsmaterial och är helt klimatneutrala. De har sitt säte i 
Stockholm och en återvinningsstation placerad på Drottningholm.  
 
En hållbarhetsrapport efterfrågas för att företaget ska kunna utöka sin verksamhet på 
ett hållbart sätt, både miljömässigt, ekonomiskt samt socialt. Genom att arbeta fram 
en hållbarhetsrapport får vi kunskap och insikt i hur ett företag kan effektiviseras 
utifrån dessa aspekter.  
 
Syfte och mål 
Syftet med projektet är att utveckla företagets processer ur miljösynpunkt genom att ta 
fram en slutrapport och utifrån rapporten utveckla en hållbarhetsredovisning åt 
företaget. Hållbarhetsredovisningen ska kunna användas internt och även för att 
kommunicera miljö‐ och återvinningsarbetet på hemsida och andra 
kommunikationskanaler.   
 
Avgränsningar 
Hållbarhetsredovisningen ska bestå av ungefär 10 sidor och vara anpassad efter 
målgruppen. 
Slutrapporten avgränsas med 40 sidor. 
 
Tidsaspekter 
Se tidplan. 
 
 
 
 

 

 

 



 

2. Rutiner  

Hur ofta ska gruppen träffas? Hur långa ska mötena vara? När på dagen ska mötena 
läggas? Vilka godtagbara skäl finns för frånvaro på möten? Hur ”straffas” frånvaro 
från ett bestämt möte? När får man senast kalla till ett möte?    

Möten på måndagar kl 10.15. Alla tider som bestäms har akademisk kvart om inte en 
annan tid har specificerats.  

Godtagbara skäl för frånvaro på möten är sådant som inte går att planera om. Detta 
måste meddelas i förväg, dagen innan. Vid frånvaro vid möte är man ansvarig att ta 
till sig informationen som diskuterades på mötet, så snabbt möjligt.  

På fredagen är senaste dagen att kalla till ett nytt möte för veckan som kommer. Vid 
akutfall skrivs även det på slack samt skickas ett sms till respektive gruppmedlem.  

3. Kommunikationen i gruppen  

Hur ska ni kommunicera mellan mötena? Hur ska gruppen agera om någon inte 
kommer på ett möte? Hur löser ni kommunikationsproblem i gruppen?   

Användning av Slack när det rör sig om frågor och kommentarer om kandidatarbetet. 
Facebook används bara vid sociala grejer. Minst en gång varje vardag ska 
inloggning på Slack ske.  

Ifall kommunikationsproblem uppstår ska det lösas muntligt och individuellt.  

4. Ansvarstagande/Roller  

Ordförande och sekreterare roll ska delas ut. Ska varje person i gruppen ha en formell 
roll? Obs. Det är inte ett måste att alla i gruppen har en formell roll. Ska ni växla 
formella roller vid varje möte? Vilka roller behövs? Projektledare, sekreterare, 
dokumentansvarig?   

Ärendeloggen  Jessie Torpner 

Tidplan  Karin von Greyerz 

Måndagsmöten  Torun Axelius 

Stämningsansvarig  Josefine Hellström 

Sekreterare  Yvonne Trinh 

 

 

 

 



 

 

5. Resurser  

Vilka resurser finns till förfogande? Vad behövs i form av utrustning, litteratur och 
annat?   

● Företagskontakt: Marcello Longo, samt resten av ledningsgruppen 
● Handledare: Mattias Mohr  
● Möjlighet till studiebesök på återvinningscentralen på Drottningholm 
● Direktkontakt med företaget 
● Bibliotek, Internet 
● MATLAB, Office, Prezi, Trello, Slack, Microsoft Viso 

 
6. Ansvar och konsekvenser 

Hur ska arbetet fördelas i gruppen? Hur ska gruppen hantera om någon inte gör sin 
del av arbetet? Hur mycket arbete ska göras mellan mötena? 

Arbetet kommer delas upp i flera små ansvarsområden. Det som förväntas av en 
enligt tidplanen ska göras. Frågar och kommunicerar om någon inte gör sin del av 
arbetet.  

7. Underskrifter  

Alla ska läsa igenom kontraktet. När alla enats om kontraktets innehåll så ska man 
skriva under det; 

Detta kontrakt har den 11/42016 upprättats av:  
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Gruppmedlemmar  
 
Torun Axelius, Karin von Greyerz, Josefine Hellström, Jessie Torpner, Yvonne Trinh 
 
Bakgrund 
 
Office Recycling har efterfrågat en hållbarhetsrapport för att få perspektiv på hur 
verksamheten kan utvecklas och förbättras ur en miljösynpunkt. Företaget har sitt fokus på att 
återvinna kontorsmaterial och är helt klimatneutrala. De har sitt säte i Stockholm och en 
återvinningsstation placerad på Drottningholm.  
 
En hållbarhetsrapport efterfrågas för att företaget ska kunna utöka sin verksamhet på ett 
hållbart sätt, både miljömässigt, ekonomiskt samt socialt. Genom att arbeta fram en 
hållbarhetsrapport får vi kunskap och insikt i hur ett företag kan effektiviseras utifrån dessa 
aspekter.  
 
Syfte 
 
Syftet med projektet är att utveckla företagets processer ur miljösynpunkt genom att ta fram 
en slutrapport och utifrån rapporten utveckla en hållbarhetsrapport åt företaget. 
Hållbarhetsrapport ska kunna användas internt och även för att kommunicera miljö‐ och 
återvinningsarbetet på hemsida och andra kommunikationskanaler.   
 
Frågeställningar 
 
Frågeställningar som kommer tas upp under arbetets gång kommer innefatta följande frågor:  

● Vilka processer ingår i återvinning av kontorsmaterial? 
● Hur utvecklas en hållbarhetsrapport efter företagets behov? 
● Hur optimeras återvinningsanläggning? 
● Hur optimeras företaget? 
● Hur ser företagets hållbarhetsredovisning ut med hänsyn till ekonomiska, 

miljömässiga och sociala aspekter. 
 
Metod 
 
Information till arbetet kommer i första hand hämtas från vetenskapliga artiklar och 
sammanfattningar av artiklar(reviews) samt även hemsidor och böcker. Det är viktigt att 
upphovsmannen för artikeln eller hemsidan står för att försäkra sig om att det är en säker 
källa. Säkra källor kan vara nationalencyklopedin och myndigheteter. Andra sätt att samla 
information kommer vara intervjuer och studiebesök med företaget. Önskvärda studiebesök 
är att besöka företaget och deras återvinningsstation samt följa med servicepersonalen under 
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en dag. En förenklad livscykelanalys kommer att utföras på företaget till 
hållbarhetsrapporten. 
 
Akademiska rapporter kommer att skrivas som förberedelse inför slutrapporten.   
 
 
Tidsplan 
Se det bifogade Gantschemat. 
 
 
   



 
20160411 

Självständigt arbete i miljö och vattenteknik 
Institutionen för geovetenskaper 

W3 

 



!
!

Självständigt!arbete!i!miljö3!och!
vattenteknik!15!hp!

Dokumenttyp!
Litteraturstudie!!

Dokumentkod!
W316353/L301!

Datum!
2016304318!

Ersätter!
3!

! Författare!
Torun!Axelius!

Handledare!
Matthias!Mohr!!

Rapportnamn!
Återvinning!i!Sverige!!

!
Sammanfattning!
Denna!rapport!innehåller!information!om!vilka!riktlinjer!det!finns!i!Sverige!för!att!minska!
mängden!avfall.!Sverige!använder!sig!av!EU:s!avfallshierarki!som!bestämmer!prioritering!i!
hur!man!ska!följa!med!lagstiftningar!bland!annat.!Det!tas!även!upp!vem!som!ansvarar!för!vad!
i!avfallshanteringen!i!Sverige.!!

 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Återvinning i Sverige 
 
“Återvninng - (term i tekniken) det att använda tillverkade produkter som råvara på nytt, till 
exempel att göra nytt papper av gamla tidningar” (Sjögren & Györki, 2010). 
 
1993 antog regeringen kretsloppspropositionen och efter antagandet av propositionen har 
återvinningen av material ökat i Sverige. Kretsloppspropositionen gjorde konsumenter 
skyldiga att återvinna material de själva hade förbrukat och med åren har fler och fler material 
innefattats av propositionen så som bildäck, batterier och elektriska produkter till exempel. 
Utökningen av kretsloppspropositionen under årens gång ligger i stor grund för att 
återvinningen har ökat (Berg, u.å.). 
 
 
Avfallshierarkin  
 
Om man inte kollar på det återvunna avfallet specifikt utan på det totala mängden avfall i 
Sverige har denna siffra ökat. År 2012 var mängden avfall från hushåll och företag uppe i 153 
miljoner ton icke-farligt avfall och 2.8 miljoner ton farligt avfall (Ågren, 2015). Dock 
försöker Sverige på många sätt att minska mängden avfall. De har exempelvis infört något 
som kallas avfallshierarkin (Naturskyddsföreningen, 2015a). 
 
Avfallshierarki införskaffades på grund av att man ville prioriteringen av avfall som ska följas 
i lagstiftningar. Det är fem olika prioriteringar där den högst upp är mest effekt för 
minskningen av avfall och den längst ner ska ge minst effekt. Högst upp i trappan är åtgärden 
att försöka minimera avfallen. Efter det kommer det att försöka återbruka avfallet. Till 
exempel ge en utvuxen jacka till secondhand så någon annan kan få användning av den. 
Tredje steget är att materialåtervinning genom tillexempel sopsortering där papper, plast med 
mera läggs för sig för att sedan mer effektiv kunna tas hand om. Sedan följer det att energi ska 
försöka utvinnas ur avfallet (Naturskyddsföreningen, 2015a). Det man gör då är att bränna 
avfallet för att på så sätt värma upp vatten. Vattnet kommer i sin tur bildar varm ånga som 
driver runt en turbin som är kopplad till en generator som på så sätt utvinner el 
(Naturskyddsföreningen, 2016b). Sista steget i hierarkin är att använda sig av deponi för att 
bli av med avfallen (Naturskyddsföreningen, 2015a).  



 
 
Viktigaste av dessa punkter är den första - att minska avfallen. Detta är för om man 
förebygger avfallen från första början kommer detta att ge större miljövinst än om man 
försöker återanvända eller återvinna produkter efter användande (Svantesson, 2015). Det man 
verkligen vill undvika är att deponering då dessa står för en stor del av Sveriges utsläpp 
(Cederlund, 2015). 
 
Det finns två strategier för att minska deponeringen av avfall och den ena är att ändra 
utformningen av deponeringsplatsen för att på lång sikt minska utsläppen. Den andra strategin 
är att försöka minska det farliga avfallet då det finns viss typ av avfall som måste deponeras 
och kan inte återvinnas eller återbrukas (Wigart, 2015).  
 
Dessa två strategier har gett utdelning då utsläppen från deponier har minskat drastiskt de 
senaste åren. Då deponering står för den största andelen av det totala utsläppet av 
växthusgaser från avfall i Sverige har även denna kvot minskat. Under de senaste 25 åren har 
dessa utsläpp halverats. En anledning till att minskningen är att metanåtervinningen från 
deponier har förbättrats avsevärt och det har skett en stor minskning i att deponera organiskt 
avfall, så som tillexempel matavfall från hushåll (Cederlund, 2015). Mer och mer biologiskt 
avfall återvinns och det kan antigen rötas och bli biogas eller komposteras vilket gör att värme 
avges. Båda processerna är mer miljövänliga än deponering. Och år 2013 var det 355 000 ton 
matavfall som hade återvunnits (Östlund, 2016).  
 
 
Avfallshantering 
 
Det finns fem olika aktörer som har ansvar i avfallshanteringen (Östlund, 2015). Det finns 
lagstiftning om åtta produktgrupper, till exempel bildäck, läkemedel och batterier, som 
producenten ansvarar för. Med det menas det att producenten i fråga, som tillverkat någon 



produkt inom de åtta produktgrupperna, måste ansvara för att samla in och ta hand om 
produkterna efter dem har använts (Östlund, 2015).  
 
En annan ansvarsgrupp är kommunerna. De ansvarar för insamling och omhändertagande av 
allt det avfall som inte producenterna ansvarar för. Även Länsstyrelsen har ett ansvarsområde 
när det gäller avfallshanteringen där de bland annat hjälper kommunerna med avfallsplanering 
samt utför följande uppgifter: “Ge dispens för deponering av organiskt avfall, bevaka 
kapacitet för behandling av avfall, sammanställa kommunala avfallsplanerna samt regional 
miljömålsuppföljning” (Östlund, 2015).  
 
Sveriges centrala miljömyndighet är Naturvårdsverket som jobbar aktivt för att minska 
avfallet både på en konsumentnivå och samhällsnivå genom att ta fram rådgivning, statistik 
med mera. De ska även stödja regeringen i EU-arbetet. Den sista ansvarsgruppen är miljö- 
och miljööverdomstolen som ger tillstånd till större verksamheter som inte godkändes utav 
Länsstyrelsen utan behöver prövas i domstolen (Östlund, 2015). 
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Sammanfattning- 
Rapporten avser en litteraturstudie som beskriver Sveriges miljömål, lagar och regler vid 
hantering av avfall. Hur väl målen har uppnåtts visas med hjälp av tabeller. 
 

  



Sveriges miljömål avfall 
Sveriges riksdags gemensamma mål med lagarna och riktlinjerna inom miljösektorn i Sverige 
utgår från generationsmålet som definieras enligt följande "Det övergripande målet för 
miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser."(Naturvårdsverket, 2012). 
 
Generationsmålet ingår i Sveriges miljömålssystem som också består utav 16 
miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Genom att uppnå miljökvalitetsmålen och verkställa 
etappmålen kommer generationsmålet automatiskt åstadkommas. De 16 olika 
miljökvalitetsmålens rubriker finns i tabell 1, som också anger om målet kommer uppnås till 
år 2020 med dagens styrmedel och åtgärder (Naturvårdsverket, 2013). 
 
Tabell 1 Rubriker för Sveriges 16 olika miljökvalitetsmål och om de kommer uppnås 2020 
Miljökvalitetsmål Kommer målet nås till år 2020 
Begränsad miljöpåverkan Nej 
Frisk luft Nej 
Bara naturlig försurning Nej 
Giftfrimiljö Nej 
Skyddande ozonskikt Ja 
Säker strålmiljö Nära 
Ingen övergödning Nej 
Levande sjöar och vattendrag Nej 
Grundvatten av god kvalitet Nej 
Hav i balans samt levande kust och skärgård Nej 
Myllrande våtmarker Nej 
Levande skogar Nej 
Ett rikt odlingslandskap Nej 
Storslagen fjällmiljö Nej 
God bebyggd miljö Nej 
Ett rikt djur och växtliv Nej 

 
Något som alla dessa mål har gemensam är att de ej kommer uppnås om Sverige inte tar hand 
om sitt avfall. Genom att återvinna och återbruka kan energi och resurser sparas vilket står till 
grund för kretsloppspropositionen som antogs av riskdagen år 1993. Kretsloppspropositionen 
anger att producenten eller importören till en vara ansvara för avfallet som uppstår när varan 
är förbrukad (NE u.å.).  Efter att kretsloppspropositionen antagits har mycket hänt inom lagar 
och regler för avfall i Sverige, senast en stor lagändring antogs var när Europeiska Unionens 
(EU) avfallsdirektiv skrevs in i svensk lag år 2011, via ett nytt kapitel i miljöbalken kapitel 15 
– Avfall och producentansvar och en ny avfallsförordning (2011:927) (Naturvårdsverket, 
2015). 
  
EU:s avfallsdirektiv, miljöbalken kapitel 15  
EU antog 2008 avfallsdirektivet som innehåller följande delar ”avfallshierarkin och 
bestämmelser som styr mot den, hantering av avfall inklusive tillstånd, planering av 
avfallshanteringen, administrativa krav kring rapportering, inspektioner och 
översyn”(Naturvårdsverket 2015). Avfallsdirektivet har satt upp målet att varje medlemsland 
minst ska återvinna 50 % av landets  gemensamma förbrukning av papper, metall, glas och 
plats genom antingen material- eller energi utvinning. Sveriges regering har utöver 50% 



materialåtervinning satt upp egna mål, målen tillsammans med statistik av hur stor mängd 
som återvunnits 2013 finns i tabell 2.  
 
 
 
 
Tabell 2 Mål och resultat för materialåtervinning (Naturvårsverket, 2015) 
Material Hur stor del återvinns (% 

2013)  
Mål (% 2017) 

Tidningar och trycksaker 91 (Ne, 2009) 75  
Papper, kartong och 
wellpapp 

78 65 

Plastförpackningar 41  30 
PET-flaskor 83 90 
Metallförpackningar 71 70 
Returburkar 91 90 

  
Från tabell 2 framgår att endast ett av de sex olika materialen ej uppnår målet för 
materialåtervinning, vilket visar hur bra Sveriges återvinning fungerar. Naturvårdsverket 
anger att materialåtervinningens framgång kommer från lagen om producentansvar kap 15 
miljöbalken 6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, 
återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en hälso- och 
miljömässigt godtagbar avfallshantering. Sådana föreskrifter får meddelas i fråga om avfallet 
från sådan verksamhet som producenterna bedriver och avfall som utgörs av sådana varor 
eller förpackningar som producenterna tillverkar, för in till Sverige eller säljer. Föreskrifter 
om skyldighet för en producent att ta hand om avfall som utgörs av varor eller förpackningar 
som producenten inte tillverkat, fört in till Sverige eller sålt får endast avse den del av avfallet 
som motsvarar producentens andel av marknaden för nya sådana varor eller förpackningar 
eller på annat sätt står i rimlig proportion till producentens verksamhet. Lag (2007:163). 
Producentansvars fungerar tydligt och producenterna av förpackningar och varor tar sitt 
ansvar vilket gör att stor del av Sveriges avfall sorteras och återvinns idag. 
 
Planering av avfallshanteringen sker i form av en avfallsplan och ett program för 
förebyggande av avfall som varje medlemsland tagit fram, i Sverige ansvara Naturvårdsverket 
för både avfallsplan och programmet för förebyggande av avfall. Avfallsplanen i Sverige 
skrivs som en fem års plan och den som finns tillgänglig just nu är heter ”Från 
avfallshantering till resurshållning- Sveriges avfallsplan 2012-2017.” Trots att Sverige har en 
bra återvinningsstatiskt minskar ej mängden sopor utan de ökar varje år. Något som 
avfallsplanen har i fokus i alla sina fem prioriterings områden som är ”avfall i bygg- och 
anläggningssektorn, hushållens avfall, resurshushållning i livsmedelskedjan, 
avfallsbehandling, illegal export av avfall till andra länder”. Sveriges miljömålssystem och 
EU:s avfallshierarki ligger som grund för Sveriges avfallsplan (Naturvårdsverket, 2015).  
 
 

 
 
 



 
 
 
Källförteckning: 
Naturvårdsverket (2012-02-24). miljömålen genarationsmålet 
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Generationsmalet/ 
Hämtad 2016-04-18 
 
Naturvårdsverket (2013-07-01). Miljömålen 
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/ 
Hämtad 2016-04-18 

Nationalencyklopedin, återvinning.  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/återvinning 
Hämtad 2016-04-19 

Naturvårdsverket, Lagar och regler om avfall 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-
om-avfall/ 
Hämtad 2016-04-19 

Naturvårdsverket, Avfallsplanen 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Avfall/Avfallsplanen/ 
Hämtad 2016-04-19 

Naturvårsverket, Resultat producentansvaret 
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Resultat-producentansvaret/ 
Hämtad 2016-04-19 

Miljöbalken 
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K15 
Hämtad 2016-04-19 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Generationsmalet/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Avfallsplanen/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Avfallsplanen/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Resultat-producentansvaret/
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K15


 
 



 

 

 

Självständigt arbete i miljö 
och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Litteraturstudie 

Dokumentkod 

W1653/L03 

Datum 

20160419 

Ersätter 

  Författare 

Yvonne Trinh 

Handledare 

Matthias Mohr 

Rapportnamn 

Återvinning av material 

 

Sammanfattning 
 
Beskrivningar om hur olika material källsorteras och återvinns efter insamling av 
företaget Office Recycling ges i litteraturstudien. Beroende på vad det är för material 
genomgår materialen olika processer och behandlingar på anläggningar som kan 
hantera återvinningen. Därefter transporteras behandlat material, som har blivit ny 
råvara, till intressenter för produktion av nya varor och produkter. 
 
 
 
   

 



Återvinning av material 
 
Office Recycling är ett serviceföretag som återvinner verksamhetsavfall som 
uppkommer från kontorsmaterial. Kontorsmaterialen sorteras på plats i form av 
källsorteringskärl där kärlen sedan transporteras vidare till företagets 
omlastningscentral (Eklöf, 2016). Efter ytterligare sortering forslas materialen till 
samarbetspartners med förmåga att behandla materialen. På så sätt kan det återvunna 
materialet utnyttjas som råvara för framtagning av nya produkter (Eklöf, 2016). 
  
Office Recycling samarbetar med företagen Ragnsells, vilka hanterar 
pappersåtervinningen, Sims Recycling Solutions, som tar emot elektronikavfall, 
Kuusakoski Recycling, vilka tar emot metallmaterial, Suez, som hanterar 
glasmaterial, Hans Andersson Recyling och Förpacknings och tidningsinsamlingen, 
som utför plaståtervinningen (Eklöf, 2016). 
  
Pappersåtervinning 
Sortering av olika pappersmaterial som kontorspapper, tidningar, trycksaker, 
sekretesspapper, wellpapp och kartong m.m. sker genom att material som inte hör till 
papper sorteras ut. Kvalitetssäkring av pappersmaterialet sker varpå det trycks 
samman till pappersbalar för vidare transport till ett pappersbruk (FTI, u.å.b; Haglind, 
2014). 
  
På pappersbruket sker behandlingar av pappersbalarna där det först löses upp i vatten 
och materialet genomgår en rotationsbehandling för sönderdelning till fiber. Vid 
behov tas även tryckfärgen bort där avsvärtning av pappersmaterial sker (FTI, u.å.b; 
Haglind, 2014). Därefter separeras fibrerna från övrigt material och torkning sker. 
Fibrerna blandas med andra fibermaterial och pressas till kartong där kartongen 
blandas med bindemedel som är den sista behandlingen i returpappersprocessen. 
Kartongen fraktas sedan vidare till andra företag för användning till nya 
förpackningar (FTI, u.å.b). 
  
All pappersmaterial som samlas in och återvinns kallas returpapper. Fibrerna i 
returpappret bidrar till att det är slitstarkt och kan återvinnas uppemot 57 gånger 
innan fibrerna förlorar förmågan att hålla ihop bindningarna (FTI, u.å.a). När 
bindningarna upphör används returpappret till energiutvinning. Vid användning av 
returpapper vid tillverkning av nya pappersmaterial krävs 70 % mindre energi än om 
ny råvara används (FTI, u.å.a; Östlund, 2015). 
  
Plast 
Vid återvinning av plastmaterial balas materialen ihop innan transport sker till en 
anläggning som kan behandla plastmaterial. På anläggningen utförs en utsortering av 
mjuka och hårda plastmaterial genom en luft och sugmetod där de lätta och mjuka 
plasterna blåses eller sugs bort (FTI, u.å.a; Återvinning Stockholm, u.å.). 
Separationen av mjuka och hårda plaster utförs eftersom plastmaterialen består av 
olika sammansättningar. Därefter avläses färg och plastsammansättning på både 
mjuka och hårda material, vilka skiljs åt. Som slutbehandling tvättas och torkas de 
utsorterade plastsorterna för att sedan malas ner och därefter smälts till korn, som 
även kallas granulat (FTI, u.å.a). 
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Behandlade plastmaterial blir till ny råvara och säljs således till företag. Återvinning 
av plastmaterial kan ske 67 gånger innan materialen blir slitna till en grad att det 
istället används till energiutvinning (FTI, u.å.; Återvinning Stockholm, u.å.). 
  
Metall 
Metallmaterial krossas och mals på anläggningar som kan hantera metallskrot där 
sortering av de olika metallsorterna sker i en efterföljande process (FTI, u.å.b). 
Återvinning av stål utförs genom att sortera ut stålmaterial med magnet medan 
aluminium sorteras genom användning av en virvelströmsseparator. Därefter sker 
transport av de olika metallerna där det säljs till smältverk, stålverk och gjuterier för 
framtagning av nya produkter alternativt till ny råvara. Metaller kan återvinnas 
upprepade gånger och fortfarande hålla god kvalité när det sedan används vid 
framtagning av nya metallprodukter (Avfall Sverige, u.å.). 
  
Vid återvinning av aluminium krävs 95 % mindre energi än vid utvinning av ny 
råvara eftersom det är en energikrävande process. För stålmaterial krävs 75 % mindre 
energi att använda återvunnet stålmaterial än att utvinna nytt (FTI, u.å.; Svensk 
Glasåtervinning, u.å.). 
  
Elektronik 
Produkter som klassas som elektronik transporteras till en omlastningscentral efter 
sortering. Elektronikapparater som är funktionsdugliga samt obrukliga sorteras var för 
sig. De obrukliga transporteras till certifierade elektronikåtervinnare där delarna hos 
elektronikprodukten monteras isär (Avfall Sverige, u.å.; Suez, u.å.). Delarna sorteras 
där metallmaterial återvinns till ny råvara, plastmaterial förbränns och går till 
energiutvinning och delar som innehåller farliga ämnen klassas som farligt avfall, 
vilket förs vidare till en anläggning för specialbehandling. Funktionsdugliga 
elektronikapparater hanteras eventuellt som grovsopor och tas till återbruk (Eklöf, 
2016; Avfall Sverige, u.å.; Suez, u.å.) 
  
Glas 
Insamlat glasmaterial transporteras till Svensk Glasåtervinning som är den enda 
återvinningsanläggningen för glas i Sverige. Glasmaterialen sorteras både manuellt 
och maskinellt där färgsortering sker och andra material skiljs ut (Svensk 
Glasåtervinning, u.å.). Sortering utförs genom att lysa materialen med en 
kamerateknik där material som keramik, porslin och sten som inte går att lysa igenom 
sorteras bort med tryckluftsstötar. Stålmaterial skiljs ut av magneter medan rester av 
aluminium sorteras bort i en virvelströmsseparator (Svensk Glasåtervinning, u.å.). 
  
Färgsortering utförs genom att varje glasskärva fotograferas och får en färgkod där 
sorteringen av de olika färgerna även sker med tryckluftsstötar. Därefter krossas 
glasen till olika storlekar anpassade till användningsområdet hos glasbruken, som 
glasmaterialen sedan transporteras till (Svensk Glasåtervinning, u. å.). 
  
Glas är ett material som kan återvinnas upprepade gånger utan att försämring av 
kvaliteten sker (FTI, u.å.). Det krävs dessutom 20 % mindre energi att smälta 
glaskross än att smälta nya råvaror (Svensk Glasåtervinning, u.å.). 
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Returglas och PETflaskor 
Insamlade returglas och PETflaskor transporteras till Returpack, som är det 
godkända retursystemet för returglas och PETflaskor i Sverige (Jordbruksverket, 
2016). På anläggningen sker registrering och sortering av produkterna där behandling 
utifrån olika processer utförs beroende på material. Efter bearbetning pressas 
materialen till balar för vidare transport till materialköpare som är anslutna till och har 
avtal med Returpack (Returpack, u. å.). 
  
Grovsopor 
Grövre material som exempelvis möbler, kläder, leksaker samt porslin och keramik 
hanteras som grovsopor. De grovsopor som fortfarande är brukliga tas till återbruk 
medan andra återvinns på anslutna anläggningar (Eklöf, 2016). 
  
Brännbart avfall 
Avfall som inte kan sorteras inom en viss kategori med anledning av de krav som 
ställs och som kan tillföra energi vid förbränning klassas som brännbart avfall 
(Sahlén, 2015). På så sätt kan avfallet tillföra energi i form av värme och el. Sortering 
sker där andra material tas till materialåtervinning om det inte hör till brännbart avfall 
(Johansson, 2012). 
  
De krav som ställs på brännbart avfall är exempelvis att fukthalten hos avfallet inte får 
överstiga ett visst värde samt att avfallet ska vara lämpligt för förbränning. Genom 
besiktningar som utförs på avfallsförbränningsanläggningar kontrolleras att kraven 
uppfylls (Johansson, 2012). 
  
Farligt avfall 
Enligt Naturvårdsverket klassificeras farligt avfall som ”avfall som är farligt därför att 
det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och 
miljö” (Hullberg, 2015). Produkter som klassas som farligt avfall kan bestå av 
metaller, som batterier, där insamling och sortering sker och samlas i ett eget kärl 
(Christiansen, 2011). Hanteringen av farligt avfall behandlas med olika 
återvinningsmetoder beroende på material och utförs på specialanläggningar med 
möjlighet att återvinna avfallet (Christiansen, 2011). 
  
Deponi 
Material som inte är lämpade att sorteras inom ett visst källsorteringsområde eller är 
kostsamma alternativt komplexa att behandla vid återvinning, deponeras där avfallet 
placeras på så kallade soptippar. Deponierna kan bestå av exempelvis askor som 
uppstår vid energiproduktion, jord som är förorenat samt avfall från hushåll och 
industrier (Wigart, 2015). 
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Miljösystemanalytiska metoder 

Livscykelanalys, LCA 

Livscykelanalys, LCA, innebär att ta hänsyn till en produkts in- och utflöden av material och 
energi under dess livscykel med följd av en bedömning av miljöpåverkan (Rydh et al., 2002).  

Vanliga tillämpningsområden är produktutveckling och förbättringar, identifiering av 
kunskapsluckor i livscykeln, underlag för utbildning och information och marknadsföring 
(Lindahl et al., 2000; Rydh et al., 2002). 

Sedan 1997 finns det en standardiserad metod för utförandet av en LCA, ISO 14 040:1997 
som i dagsläget har utformats och ersatts till ISO 14 040:2006 (ISO, 2006) . Enligt den är det 
följande fyra steg som skall utformas, definition av målsättning och omfattning, inventering, 
miljöpåverkansbedömning och tolkning av resultat (Rydh et al., 2002). 
 
I steget definition av målsättning och omfattning skall det redovisas i vilket syfte metoden 
genomförs samt vad resultatet skall användas till. Det skall vara tydligt vad metoden skall 
fokusera på för att uppnå den önskade målsättningen (Rydh et al., 2002). Vanliga frågor som 
bör besvaras: 

- Vilket objekt skall studeras? 
- Vilken funktion skall systemet ge? 
- Vilka delar av funktionen/systemet ger störst miljöpåverkan? 

Målet kan dels vara att jämföra olika enheter med varandra eller att få mer kunskap om 
systemet. Vid det sistnämnda räcker det med att samla information om processerna med de 
största miljöbelastningarna (Rydh et al., 2002). För jämförelse mellan olika enheter krävs en 
gemensam nämnare. Syftet med en gemensam nämnare är att skapa ett mått på systemets 
prestanda eller funktion och kallas för funktionell enhet och måste vara mätbar. Under första 
steget är det även viktigt att definiera systemgränser för att veta vilka processer som skall ingå 
i metoden. För att bedöma vilka processer som ger de största miljöbelastningarna bör en 
översiktlig analys göras för att därefter samla in mer detaljerad fakta (Rydh et al., 2002). 

Under steget inventering avgörs relevanta in- och utflöden till ett system genom beräkningar 
och datainsamling. De flöden som skall bestämmas benämns datakategorier och skall 
motiveras i steg ett. Data som ger information om störst påverkan i miljöpåverkansbedömning 
är ett exempel på en datakategori (Rydh et al., 2002).  

Det fjärde steget där miljöpåverkansbedömningen sker är syftet att sammanställa 
inventeringen och presentera det på ett sätt som visar vilken kategori/enhet som bidrar till 
störst miljöpåverkan. Det kan göras genom klassificering, karakterisering och viktning 
(Moberg et al., 1999; Rydh et al., 2002). Under sista steget sker tolkning av resultatet där 
bland annat utvärdering, slutsatser och begränsningar diskuteras. Syftet är att uppfylla 
måldefinitionen (Rydh et al., 2002).    



Om en LCA utförs korrekt kan resultatet användas till att ta nya beslut som kan leda till 
minskad miljöpåverkan samt ge en breddad insikt om produktionen vilket kan användas i 
marknadsföringssyfte. Däremot är det svårt att sammanställa all data, om all data ens finns 
tillgänglig. Det är en komplex metod och kräver utbildning för applicering samt finns ingen 
internationell viktningsmetod och kan därför inte jämföras på ett smidigt sätt (Rydh et al., 
2002).  

Miljöeffektanalys, EEA 

I En liten lärobok om miljösystemanalys av Mattias Lindahl och Johan Tingström från 
Institutionen för teknik på Högskolan i Kalmar, beskrivs EEA enligt följande:  

”EEA syftar till att identifiera och bedöma betydande miljöpåverkan från en produkt tidigt i 
ett utvecklingsprojekt för att i tid kunna utvärdera alternativa material, processer etc. Genom 
detta hindras eller begränsas negativ miljöpåverkan i en produkts hela livscykel på ett enkelt 
och kostnadseffektivt sätt.”(Lindahl et al., 2000, s 20). 

För att göra ett bra förarbete skall information om produktens livscykel insamlas, så som 
tillverkningsprocesser, produktens materialinnehåll, användningsområde och resthantering. 
Detta görs i syftet att uppmärksamma de miljöeffekter som uppstår från den. För att utföra en 
EEA ifylls ett speciellt formulär som består av fyra delar, formulärhuvud, inventeringsdel, 
värderingsdel och åtgärdsdel(Lindahl et al., 2000).  I formulärhuvudet skall bland annat 
artikelnummer, funktion och leverantör presenteras. Inköp, tillverkning, användning och 
resthantering skall presenteras i inventeringsdelen samt miljöeffekter. Under värderingsdelen 
värderas de olika miljöeffekterna vilket kan göras på olika sätt och på så sätt listas de åtgärder 
som ger störst miljöpåverkan och under åtgärdsdelen utvecklas de åtgärder som skall 
prioriteras(Lindahl et al., 2000). 

Som i tidigare metoder är det viktigt med en tydlig måldefinition så att frågor som varför en 
undersökning genomförs och vad resultatet skall användas till kan besvaras. Val av metod 
skall väljas utifrån måldefinitionen och inte tvärtom(Lindahl et al., 2000). 

Material intensity per service unit, MIPS 

För att undersöka en produkts miljöpåverkan undersökts materialanvändandet och det är det 
MIPS innebär. MIPS beräknar användandet av resurser från fem olika kategorier, abiotiskt 
och biotiskt material, vatten, luft och jord och utifrån dessa fås olika Material Input, MI. Mer 
i detalj är mineral och växtbiomassa från odling exempel på abiotiskt och biotiskt material; 
erosion, grundvatten och förbränning är exempel på jord, vatten och luft. 
Materialanvändningen under tillverkningen, användningsområdet och återvinningen beräknas 
utifrån resurskonsumtionen genom energikonsumtion med enheten t/MWh eller t/tkm 
(Moberg et al., 1999; Ritthoff et al., 2002).  

För beräkning av MIPS genomgås sju steg. Först definieras målen, de delar som skall 
undersökas och den serviceenhet som alla värden under projektet skall referera till, därefter 
presenteras ett flödesschema som åskådliggör produktens livscykel. Data samlas in under steg 
tre från bland annat MI-faktorerna och under steg fyra beräknas halva processen, från vagga 



till produkt, och under steg fem beräknas hela processen, från vaggan till graven. Under steg 
sex kan Material Input Per Service unit, MIPS, beräknas och tolkning av resultat sker i det 
sista steget(Ritthoff et al., 2002).   
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Sammanfattning 

Den del av litteraturstudien som innehåller definitionen av hållbarhet enligt Triple Bottom 
Line, dess tre aspekter och exempel på hur hållbarhet kan mätas utifrån detta. Den innehåller 
även vad en hållbarhetsrapport är och hur en sådan kan utföras samt svårigheter med 
hållbarhetsarbete för organisationer. 

  



Triple Bottom Line 
Triple Bottom Line är en metod för att se på hållbarhet. Metoden är uppbyggd på tre ben, en 
social aspekt, en ekonomisk aspekt och en ekologisk aspekt där alla måste uppfyllas för att 
något ska kunna klassas som hållbart (Hall, 2011). 
 
Den ekonomiska aspekten innebär att ett företag måste fungera ekonomiskt för att vara 
hållbart. Detta innebär att företagets inkomster och utgifter ska tas i beaktning och därmed är 
det intressant att titta på företagets vinster och lönsamhet men även produktionskostnader, 
lönekostnader och liknande (Belz & Peattie, 2012). 
 
Den ekologiska aspekten handlar om den negativa påverkan på miljön ett projekt eller en 
produkt har under hela sin livscykel (Belz & Peattie, 2012). Faktorer som därmed borde tas i 
beaktning är vilken energikälla som används, vilket material och därmed vilka naturresurser 
som används, användning av fossila bränslen, mark och vatten samt mängden avfall och dess 
hantering (Hall, 2011; Belz & Peattie, 2012).   
 
Den sociala aspekten menar på hur företaget påverkar människor båda internt i organisationen 
men även externt mot samhället (Hall, 2011). Inom detta ingår hur säkra organisationens 
processer och produkter är, om det påverkar människors hälsa och hur mycket samt 
arbetsmiljön för de anställda, både inom organisationen och för de som hos underleverantörer 
och liknande. Dessa faktorer kan ses bl.a. på de anställdas löner och hälsa, mångfalden bland 
de anställda, hur mycket företaget bidrar till samhället och vilka underleverantörer de har och 
hur dessa behandlar sina anställda (Hall, 2011; Belz & Peattie, 2012). Den sociala aspekten är 
viktig för ett företags hållbarhet då organisationen behöver stöd från omgivningen för att 
kunna driva sin verksamhet (Matteson & Metivier, 2016). För att jobba med den sociala 
hållbarheten finns en metod som kallas CSR som organisationen kan använda sig av (Belz & 
Peattie, 2012). 

För att en produkt eller organisation ska klassas som hållbart enligt Triple Bottom Line 
behöver det ligga inom ramarna från alla tre aspekter. Det finns ingen plan att använda utan 
det är upp till organisationen själv att utveckla ett hållbarhetsarbete utifrån metodens ramar 
(Hall, 2011). Organisationerna behöver också bestämma själva hur de vill mäta hållbarheten. 
Detta är svårt då aspekterna inte har en gemensam enhet. Ett sätt att använda index men det 
går även att jobba efter måluppfyllelse med mål gjorda efter varje aspekt. Det finns dock 
metoder för mätningen där en av dem är Genuin Progress Indicator (Hall, 2011). Genuine 
Progress Indicator går ut på att alla tre faktorer beräknas om till en och samma valutaenhet 
vilket gör det möjligt att jämföra alla tre aspekter och få ett slutresultat i en enhet. Metoden 
går ut på att nyttan med lösningarna och kostnaderna för åtgärder för negativ påverkan 
studeras ur en ekonomisk vinkel. Exempel på detta kan vara hur mycket det kostar att rena 
vatten från utsläpp som organisationen orsakar eller hur mycket pengar volontärarbete de 
utför drar in (Talberth et al., 2007). 

Det kan vara svårt för organisationer att jobba med hållbarhet då de måste tänka på många 
faktorer där inte alla lösningar uppfyller alla tre aspekter i Triple Bottom Line (Savitz, 2013). 
Några viktiga aspekter att tänka på för att lyckas med hållbarhetsarbete är att: 

x lösningarna och målen måste vara långsiktiga. Kortsiktiga mål och lösningar får ofta 
negativa konsekvenser på lång sikt vilket kan skapa ett misslyckande hos 
organisationen 



x låta hållbarhetsarbetet ta tid och därmed inte vara ute efter att skynda fram snabba 
resultat. 

x vara beredd på både positiva och negativa resultat under tiden. 
x organisationens hållbarhetsarbete utgår från alla tre aspekterna i triple bottom line. De 

organisationer som enbart tänker på två får lätt negativa effekter på den tredje 
aspekten (Savitz, 2013). 

Hållbarhetsrapport 
En hållbarhetsredovisning är en redovisning av en analys av organisations hållbarhetsarbete 
vilken kan presenteras med en hållbarhetsrapport. I analysen klassas något som hållbart om 
det är hållbart utifrån alla tre aspekterna i Triple Bottom Line (Global Reporting Initiative, 
2006). Vad analysen bör innehålla beror på hur organisationen ser ut och vilken verksamhet 
den bedriver. För att kunna göra en hållbarhetsredovisning behövs därmed först definieras vad 
denna bör innehålla (Global Reporting Initiative, 2013). Global Reporting Initiative (GRI) är 
en internationell organisation som har utvecklat en modell för hur detta kan göras. Enligt 
denna modell, som betecknas G4, behövs information om: 

x vilka förväntningar organisationens intressenter har på organisationen och hur väl 
dessa har uppfyllts. 

x hur organisationen jobbar mot hållbarhet. 
x vad inom organisationen som påverkar organisationens hållbarhet och vilka som är 

viktiga se över i rapporten 
x hur organisationen påverkar intressenternas omdöme (Global Reporting Initiative, 

2013). 

Innehållet i hållbarhetsrapporten kan se olika ut och organisationen kan själva välja vad som 
ska tas med. G4 innehåller vad GRI tycker att en hållbarhetsredovisning ska innehålla men 
detta passar inte alla organisationer. Denna kan användas som grund för redovisningen även 
om inte allt innehåll tas med (Global Reporting Initiative, 2013). Enligt G4 är det bra om 
följande tas med: 

x organisationens intressenter och hur de påverkar organisationen 
x en introducerande del till organisationens hållbarhetsarbete 
x organisationens uppbyggnad och verksamhet 
x organisationsledningens uppbyggnad och roll i hållbarhetsarbetet 
x organisationens etik 
x information om de delar av organisationen och organisationens verksamhet som 

tidigare har valts ut som relevanta för rapporteringen 
x analys av organisationen utifrån Triple Bottom Line 
x hur utformandet av rapporten har gått till (Global Reporting Initiative, 2013). 

I G4 definieras också hur det går att se hur pass bra en hållbarhetsrapport är. Enligt denna är 
en bra hållbarhetsrapport transparent vilket den är enligt G4 om den: 

x innehåller information av god kvalitet vilket den har om informationen är inhämtad 
regelbundet, är väl analyserad och   

x synliggör både bra och dåliga sidor hos organisationen 
x är förståelig, tillgänglig och relevant för organisationens alla intressenter 



x har ett innehåll som går att använda för att se hur organisationens hållbarhetsarbete har 
förändrats med tiden (Global Reporting Initiative, 2013). 

Olika organisationer använder hållbarhetsredovisningen för olika syften. Den lämpar sig bra 
som information till organisationens intressenter och kan då även användas för att 
marknadsföra organisationens hållbarhet (Frostenson et al., 2013). Den kan även användas för 
att utvärdera hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsredovisningar kan också bli en del av 
organiseringen för en hållbar organisation då informationen är tillgänglig för alla och därmed 
behöver inte hållbarhetsarbetet bli beroende på de anställda som är engagerade i frågan 
(Frostenson et al., 2013). 
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3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Efter att ha samlat in information om anläggningen och företaget måste ett beslut tas 

om vad vi ska inrikta oss på.  

 

4)   Till nästa gång 
Alla skall göra klart sin litteraturstudie till på måndag och läsa igenom all ny information 
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1)   Meddelanden 

Måndagsmötet ändras från kl. 10.15 till kl. 13.30. 
 

2)  Lägesrapport 
Återberättelse sker om besöket på företaget Office Recyclings anläggning på 
Drottningholm. En lägesuppdatering om hur det går för alla med litteraturstudien och 
om det är något som är oklart. 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Den individuella litteraturstudien ska vara utförd och inlämnad tisdagen 19/42016, 
senast kl. 08.00. En sammanställning av allas delar ska ske samma dag, tisdagen den 
19/42016. Om en har frågor till handledaren eller företaget ska det tas upp på 
måndagsmötena så att frågorna blir mer samlade, gruppen blir uppdaterad och kan 
diskutera information som är viktigt att ta reda. 
 

4)   Till nästa gång 
Nya frågeställningar diskuteras fram, mer konkreta så att vi tydligt vet vad som ska 
inriktas mot. Eventuellt att ytterligare ett besök ska utföras nästföljande vecka med 
servicepersonal från företaget under 12 dagar. 
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Återvinning i Sverige  

“Återvninng - (term i tekniken) det att använda tillverkade produkter som råvara på 
nytt, till exempel att göra nytt papper av gamla tidningar” (Sjögren & Györki, 2010). 

År 1993 antog regeringen kretsloppspropositionen och efter antagandet av 
propositionen har återvinningen av material ökat i Sverige. Kretsloppspropositionen 
gjorde konsumenter skyldiga att återvinna material de själva hade förbrukat och med 
åren har fler och fler material innefattats av propositionen så som bildäck, batterier 
och elektriska produkter till exempel. Utökningen av kretsloppspropositionen under 
årens gång ligger i stor grund för att återvinningen har ökat (Berg, u.å.). 
 
Avfallshierarkin  
Om man inte kollar på det återvunna avfallet specifikt utan på den totala mängden 
avfall i Sverige har denna siffra ökat. År 2012 var mängden avfall från hushåll och 
företag uppe i 153 miljoner ton icke-farligt avfall och 2.8 miljoner ton farligt avfall 
(Ågren, 2015). Dock försöker Sverige på många sätt att minska mängden avfall. De 
har exempelvis infört något som kallas avfallshierarkin (Naturskyddsföreningen, 
2015a).  

Avfallshierarki införskaffades på grund av att man ville prioriteringen av avfall som 
ska följas i lagstiftningar. Det är fem olika prioriteringar där den högst upp är mest 
effekt för minskningen av avfall och den längst ner ska ge minst effekt. Högst upp i 
trappan är åtgärden att försöka minimera avfallen. Efter det kommer det att försöka 
återbruka avfallet. Till exempel ge en utvuxen jacka till secondhand så någon annan 
kan få användning av den. Tredje steget är att materialåtervinning genom tillexempel 
sopsortering där papper, plast med mera läggs för sig för att sedan mer effektiv kunna 
tas hand om. Sedan följer det att energi ska försöka utvinnas ur avfallet 
(Naturskyddsföreningen, 2015a). Det man gör då är att bränna avfallet för att på så 
sätt värma upp vatten. Vattnet kommer i sin tur bildar varm ånga som driver runt en 
turbin som är kopplad till en generator som på så sätt utvinner el 
(Naturskyddsföreningen, 2016b). Sista steget i hierarkin är att använda sig av deponi 
för att bli av med avfallen (Naturskyddsföreningen, 2015a).  

http://www.synonymer.se/?query=term
http://www.synonymer.se/?query=anv%C3%A4nda
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Figur 1: Avfallshierarkins prioriteringar  
 

Viktigaste av dessa punkter är den första - att minska avfallen. Detta är för om man 
förebygger avfallen från första början kommer detta att ge större miljövinst än om 
man försöker återanvända eller återvinna produkter efter användande (Svantesson, 
2015). Det man verkligen vill undvika är att deponering då dessa står för en stor del 
av Sveriges utsläpp (Cederlund, 2015). 

Det finns två strategier för att minska deponeringen av avfall och den ena är att ändra 
utformningen av deponeringsplatsen för att på lång sikt minska utsläppen. Den andra 
strategin är att försöka minska det farliga avfallet då det finns viss typ av avfall som 
måste deponeras och kan inte återvinnas eller återbrukas (Wigart, 2015).  

Dessa två strategier har gett utdelning då utsläppen från deponier har minskat 
drastiskt de senaste åren. Då deponering står för den största andelen av det totala 
utsläppet av växthusgaser från avfall i Sverige har även denna kvot minskat. Under de 
senaste 25 åren har dessa utsläpp halverats. En anledning till att minskningen är att 
metanåtervinningen från deponier har förbättrats avsevärt och det har skett en stor 
minskning i att deponera organiskt avfall, så som tillexempel matavfall från hushåll 
(Cederlund, 2015). Mer och mer biologiskt avfall återvinns och det kan antigen rötas 
och bli biogas eller komposteras vilket gör att värme avges. Båda processerna är mer 
miljövänliga än deponering. Och år 2013 var det 355 000 ton matavfall som hade 
återvunnits (Östlund, 2016).  
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Avfallshantering 
Det finns fem olika aktörer som har ansvar i avfallshanteringen (Östlund, 2015). Det 
finns lagstiftning om åtta produktgrupper, till exempel bildäck, läkemedel och 
batterier, som producenten ansvarar för. Med det menas det att producenten i fråga, 
som tillverkat någon produkt inom de åtta produktgrupperna, måste ansvara för att 
samla in och ta hand om produkterna efter dem har använts (Östlund, 2015).  

En annan ansvarsgrupp är kommunerna. De ansvarar för insamling och 
omhändertagande av allt det avfall som inte producenterna ansvarar för. Även 
Länsstyrelsen har ett ansvarsområde när det gäller avfallshanteringen där de bland 
annat hjälper kommunerna med avfallsplanering samt utför följande uppgifter: “Ge 
dispens för deponering av organiskt avfall, bevaka kapacitet för behandling av avfall, 
sammanställa kommunala avfallsplanerna samt regional miljömålsuppföljning” 
(Östlund, 2015).  

Sveriges centrala miljömyndighet är Naturvårdsverket som jobbar aktivt för att 
minska avfallet både på en konsumentnivå och samhällsnivå genom att ta fram 
rådgivning, statistik med mera. De ska även stödja regeringen i EU-arbetet. Den sista 
ansvarsgruppen är miljö- och miljööverdomstolen som ger tillstånd till större 
verksamheter som inte godkändes utav Länsstyrelsen utan behöver prövas i 
domstolen (Östlund, 2015).  

Sveriges miljömål avfall 

Sveriges riksdags gemensamma mål med lagarna och riktlinjerna inom miljösektorn i 
Sverige utgår från generationsmålet som definieras enligt följande "Det övergripande 
målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser."(Naturvårdsverket, 2012). 

Generationsmålet ingår i Sveriges miljömålssystem som också består utav 16 
miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Genom att uppnå miljökvalitetsmålen och 
verkställa etappmålen kommer generationsmålet automatiskt åstadkommas. De 16 
olika miljökvalitetsmålens rubriker finns i tabell 1, som också anger om målet 
kommer uppnås till år 2020 med dagens styrmedel och åtgärder (Naturvårdsverket, 
2013). 

Tabell 1: Rubriker för Sveriges 16 olika miljökvalitetsmål och om de kommer uppnås 2020 

Miljökvalitetsmål Kommer målet nås till år 2020 

Begränsad miljöpåverkan Nej 

Frisk luft Nej 

Bara naturlig försurning Nej 

Giftfrimiljö Nej 
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Skyddande ozonskikt Ja 

Säker strålmiljö Nära 

Ingen övergödning Nej 

Levande sjöar och vattendrag Nej 

Grundvatten av god kvalitet Nej 

Hav i balans samt levande kust och skärgård Nej 

Myllrande våtmarker Nej 

Levande skogar Nej 

Ett rikt odlingslandskap Nej 

Storslagen fjällmiljö Nej 

God bebyggd miljö Nej 

Ett rikt djur och växtliv Nej 

 

Något som alla dessa mål har gemensam är att de ej kommer uppnås om Sverige inte 
tar hand om sitt avfall. Genom att återvinna och återbruka kan energi och resurser 
sparas vilket står till grund för kretsloppspropositionen som antogs av riskdagen år 
1993. Kretsloppspropositionen anger att producenten eller importören till en vara 
ansvara för avfallet som uppstår när varan är förbrukad (NE u.å.).  Efter att 
kretsloppspropositionen antagits har mycket hänt inom lagar och regler för avfall i 
Sverige, senast en stor lagändring antogs var när Europeiska Unionens (EU) 
avfallsdirektiv skrevs in i svensk lag år 2011, via ett nytt kapitel i miljöbalken kapitel 
15 – Avfall och producentansvar och en ny avfallsförordning (2011:927) 
(Naturvårdsverket, 2015). 

EU:s avfallsdirektiv, miljöbalken kapitel 15 
EU antog 2008 avfallsdirektivet som innehåller följande delar ”avfallshierarkin och 
bestämmelser som styr mot den, hantering av avfall inklusive tillstånd, planering av 
avfallshanteringen, administrativa krav kring rapportering, inspektioner och 
översyn”(Naturvårdsverket 2015). Avfallsdirektivet har satt upp målet att varje 
medlemsland minst ska återvinna 50 % av landets gemensamma förbrukning av 
papper, metall, glas och plats genom antingen material- eller energi utvinning. 
Sveriges regering har utöver 50 % materialåtervinning satt upp egna mål, målen 
tillsammans med statistik av hur stor mängd som återvunnits 2013 finns i tabell 2.  
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Tabell 2: Mål och resultat för materialåtervinning (Naturvårdsverket, 2015) 
Material Hur stor del återvinns  

(% 2013)  
Mål  
(% 2017) 

Tidningar och trycksaker 91 (Ne, 2009) 75  
Papper, kartong och wellpapp 78 65 
Plastförpackningar 41  30 
PET-flaskor 83 90 
Metallförpackningar 71 70 
Returburkar 91 90 

 

Från tabell 2 framgår att endast ett av de sex olika materialen ej uppnår målet för 
materialåtervinning, vilket visar hur bra Sveriges återvinning fungerar. 
Naturvårdsverket anger att materialåtervinningens framgång kommer från lagen om 
producentansvar kap 15 miljöbalken 6 § Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för producenter att se 
till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på 
ett sätt som kan krävas för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. 
Sådana föreskrifter får meddelas i fråga om avfallet från sådan verksamhet som 
producenterna bedriver och avfall som utgörs av sådana varor eller förpackningar som 
producenterna tillverkar, för in till Sverige eller säljer. Föreskrifter om skyldighet för 
en producent att ta hand om avfall som utgörs av varor eller förpackningar som 
producenten inte tillverkat, fört in till Sverige eller sålt får endast avse den del av 
avfallet som motsvarar producentens andel av marknaden för nya sådana varor eller 
förpackningar eller på annat sätt står i rimlig proportion till producentens verksamhet. 
Lag (2007:163). Producentansvars fungerar tydligt och producenterna av 
förpackningar och varor tar sitt ansvar vilket gör att stor del av Sveriges avfall 
sorteras och återvinns idag. 

Planering av avfallshanteringen sker i form av en avfallsplan och ett program för 
förebyggande av avfall som varje medlemsland tagit fram, i Sverige ansvara 
Naturvårdsverket för både avfallsplan och programmet för förebyggande av avfall. 
Avfallsplanen i Sverige skrivs som en fem års plan och den som finns tillgänglig just 
nu är heter ”Från avfallshantering till resurshållning- Sveriges avfallsplan 2012-
2017.” Trots att Sverige har en bra återvinningsstatiskt minskar ej mängden sopor 
utan de ökar varje år. Något som avfallsplanen har i fokus i alla sina fem prioriterings 
områden som är ”avfall i bygg- och anläggningssektorn, hushållens avfall, 
resurshushållning i livsmedelskedjan, avfallsbehandling, illegal export av avfall till 
andra länder”. Sveriges miljömålssystem och EU:s avfallshierarki ligger som grund 
för Sveriges avfallsplan (Naturvårdsverket, 2015). 
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Återvinning av material 

Office Recycling är ett serviceföretag som återvinner verksamhetsavfall som 
uppkommer från kontorsmaterial. Kontorsmaterialen sorteras på plats i form av 
källsorteringskärl där kärlen sedan transporteras vidare till företagets 
omlastningscentral (Eklöf, 2016). Efter ytterligare sortering forslas materialen till 
samarbetspartners med förmåga att behandla materialen. På så sätt kan det återvunna 
materialet utnyttjas som råvara för framtagning av nya produkter (Eklöf, 2016). 

Office Recycling samarbetar med företagen Ragnsells, vilka hanterar 
pappersåtervinningen, Sims Recycling Solutions, som tar emot elektronikavfall, 
Kuusakoski Recycling, vilka tar emot metallmaterial, Suez, som hanterar 
glasmaterial, Hans Andersson Recyling och Förpacknings- och tidningsinsamlingen, 
som utför plaståtervinningen (Eklöf, 2016). 

Pappersåtervinning 
Sortering av olika pappersmaterial som kontorspapper, tidningar, trycksaker, 
sekretesspapper, wellpapp och kartong m.m. sker genom att material som inte hör till 
papper sorteras ut. Kvalitetssäkring av pappersmaterialet sker varpå det trycks 
samman till pappersbalar för vidare transport till ett pappersbruk (FTI, u.å.b; Haglind, 
2014). 

På pappersbruket sker behandlingar av pappersbalarna där det först löses upp i vatten 
och materialet genomgår en rotationsbehandling för sönderdelning till fiber. Vid 
behov tas även tryckfärgen bort där avsvärtning av pappersmaterial sker (FTI, u.å.b; 
Haglind, 2014). Därefter separeras fibrerna från övrigt material och torkning sker. 
Fibrerna blandas med andra fibermaterial och pressas till kartong där kartongen 
blandas med bindemedel som är den sista behandlingen i returpappersprocessen. 
Kartongen fraktas sedan vidare till andra företag för användning till nya 
förpackningar (FTI, u.å.b). 

All pappersmaterial som samlas in och återvinns kallas returpapper. Fibrerna i 
returpappret bidrar till att det är slitstarkt och kan återvinnas uppemot 5-7 gånger 
innan fibrerna förlorar förmågan att hålla ihop bindningarna (FTI, u.å.a). När 
bindningarna upphör används returpappret till energiutvinning. Vid användning av 
returpapper vid tillverkning av nya pappersmaterial krävs 70 % mindre energi än om 
ny råvara används (FTI, u.å.a; Östlund, 2015). 

Plast 
Vid återvinning av plastmaterial balas materialen ihop innan transport sker till en 
anläggning som kan behandla plastmaterial. På anläggningen utförs en utsortering av 
mjuka och hårda plastmaterial genom en luft- och sugmetod där de lätta och mjuka 
plasterna blåses eller sugs bort (FTI, u.å.a; Återvinning Stockholm, u.å.). 
Separationen av mjuka och hårda plaster utförs eftersom plastmaterialen består av 
olika sammansättningar. Därefter avläses färg och plastsammansättning på både 
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mjuka och hårda material, vilka skiljs åt. Som slutbehandling tvättas och torkas de 
utsorterade plastsorterna för att sedan malas ner och därefter smälts till korn, som 
även kallas granulat (FTI, u.å.a). 

Behandlade plastmaterial blir till ny råvara och säljs således till företag. Återvinning 
av plastmaterial kan ske 6-7 gånger innan materialen blir slitna till en grad att det 
istället används till energiutvinning (FTI, u.å.; Återvinning Stockholm, u.å.). 

Metall 
Metallmaterial krossas och mals på anläggningar som kan hantera metallskrot där 
sortering av de olika metallsorterna sker i en efterföljande process (FTI, u.å.b). 
Återvinning av stål utförs genom att sortera ut stålmaterial med magnet medan 
aluminium sorteras genom användning av en virvelströmsseparator. Därefter sker 
transport av de olika metallerna där det säljs till smältverk, stålverk och gjuterier för 
framtagning av nya produkter alternativt till ny råvara. Metaller kan återvinnas 
upprepade gånger och fortfarande hålla god kvalité när det sedan används vid 
framtagning av nya metallprodukter (Avfall Sverige, u.å.). 

Vid återvinning av aluminium krävs 95 % mindre energi än vid utvinning av ny 
råvara eftersom det är en energikrävande process. För stålmaterial krävs 75 % mindre 
energi att använda återvunnet stålmaterial än att utvinna nytt (FTI, u.å.; Svensk 
Glasåtervinning, u.å.). 

Elektronik 
Produkter som klassas som elektronik transporteras till en omlastningscentral efter 
sortering. Elektronikapparater som är funktionsdugliga samt obrukliga sorteras var för 
sig. De obrukliga transporteras till certifierade elektronikåtervinnare där delarna hos 
elektronikprodukten monteras isär (Avfall Sverige, u.å.; Suez, u.å.). Delarna sorteras 
där metallmaterial återvinns till ny råvara, plastmaterial förbränns och går till 
energiutvinning och delar som innehåller farliga ämnen klassas som farligt avfall, 
vilket förs vidare till en anläggning för specialbehandling. Funktionsdugliga 
elektronikapparater hanteras eventuellt som grovsopor och tas till återbruk (Eklöf, 
2016; Avfall Sverige, u.å.; Suez, u.å.) 

Glas 
Insamlat glasmaterial transporteras till Svensk Glasåtervinning som är den enda 
återvinningsanläggningen för glas i Sverige. Glasmaterialen sorteras både manuellt 
och maskinellt där färgsortering sker och andra material skiljs ut (Svensk 
Glasåtervinning, u.å.). Sortering utförs genom att lysa materialen med en 
kamerateknik där material som keramik, porslin och sten som inte går att lysa igenom 
sorteras bort med tryckluftsstötar. Stålmaterial skiljs ut av magneter medan rester av 
aluminium sorteras bort i en virvelströmsseparator (Svensk Glasåtervinning, u.å.). 

Färgsortering utförs genom att varje glasskärva fotograferas och får en färgkod där 
sorteringen av de olika färgerna även sker med tryckluftsstötar. Därefter krossas 
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glasen till olika storlekar anpassade till användningsområdet hos glasbruken, som 
glasmaterialen sedan transporteras till (Svensk Glasåtervinning, u. å.). 

Glas är ett material som kan återvinnas upprepade gånger utan att försämring av 
kvaliteten sker (FTI, u.å.). Det krävs dessutom 20 % mindre energi att smälta 
glaskross än att smälta nya råvaror (Svensk Glasåtervinning, u.å.). 

Returglas och PET-flaskor 
Insamlade returglas och PET-flaskor transporteras till Returpack, som är det 
godkända retursystemet för returglas och PET-flaskor i Sverige (Jordbruksverket, 
2016). På anläggningen sker registrering och sortering av produkterna där behandling 
utifrån olika processer utförs beroende på material. Efter bearbetning pressas 
materialen till balar för vidare transport till materialköpare som är anslutna till och har 
avtal med Returpack (Returpack, u. å.). 

Grovsopor 
Grövre material som exempelvis möbler, kläder, leksaker samt porslin och keramik 
hanteras som grovsopor. De grovsopor som fortfarande är brukliga tas till återbruk 
medan andra återvinns på anslutna anläggningar (Eklöf, 2016). 

Brännbart avfall 
Avfall som inte kan sorteras inom en viss kategori med anledning av de krav som 
ställs och som kan tillföra energi vid förbränning klassas som brännbart avfall 
(Sahlén, 2015). På så sätt kan avfallet tillföra energi i form av värme och el. Sortering 
sker där andra material tas till materialåtervinning om det inte hör till brännbart 
avfall (Johansson, 2012). 

De krav som ställs på brännbart avfall är exempelvis att fukthalten hos avfallet inte 
får överstiga ett visst värde samt att avfallet ska vara lämpligt för förbränning. Genom 
besiktningar som utförs på avfallsförbränningsanläggningar kontrolleras att kraven 
uppfylls (Johansson, 2012). 

Farligt avfall 
Enligt Naturvårdsverket klassificeras farligt avfall som ”avfall som är farligt därför att 
det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och 
miljö” (Hullberg, 2015). Produkter som klassas som farligt avfall kan bestå av 
metaller, som batterier, där insamling och sortering sker och samlas i ett eget kärl 
(Christiansen, 2011). Hanteringen av farligt avfall behandlas med olika 
återvinningsmetoder beroende på material och utförs på specialanläggningar med 
möjlighet att återvinna avfallet (Christiansen, 2011). 

Deponi 
Material som inte är lämpade att sorteras inom ett visst källsorteringsområde eller är 
kostsamma alternativt komplexa att behandla vid återvinning, deponeras där avfallet 
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placeras på så kallade soptippar. Deponierna kan bestå av exempelvis askor som 
uppstår vid energiproduktion, jord som är förorenat samt avfall från hushåll och 
industrier (Wigart, 2015). 

Triple Bottom Line 

Triple Bottom Line är en metod för att se på hållbarhet. Metoden är uppbyggd på tre 
ben, en social aspekt, en ekonomisk aspekt och en ekologisk aspekt där alla måste 
uppfyllas för att något ska kunna klassas som hållbart (Hall, 2011). 

Den ekonomiska aspekten innebär att ett företag måste fungera ekonomiskt för att 
vara hållbart. Detta innebär att företagets inkomster och utgifter ska tas i beaktning 
och därmed är det intressant att titta på företagets vinster och lönsamhet men även 
produktionskostnader, lönekostnader och liknande (Belz & Peattie, 2012). 

Den ekologiska aspekten handlar om den negativa påverkan på miljön ett projekt eller 
en produkt har under hela sin livscykel (Belz & Peattie, 2012). Faktorer som därmed 
borde tas i beaktning är vilken energikälla som används, vilket material och därmed 
vilka naturresurser som används, användning av fossila bränslen, mark och vatten 
samt mängden avfall och dess hantering (Hall, 2011; Belz & Peattie, 2012).   

Den sociala aspekten menar på hur företaget påverkar människor båda internt i 
företaget men även externt mot samhället (Hall, 2011). Inom detta ingår hur säkra 
företagets processer och produkter är, om det påverkar människors hälsa och hur 
mycket samt arbetsmiljön för de anställda, både inom företaget och för de som hos 
underleverantörer och liknande. Dessa faktorer kan ses bl.a. på de anställdas löner och 
hälsa, mångfalden bland de anställda, hur mycket företaget bidrar till samhället och 
vilka underleverantörer de har och hur dessa behandlar sina anställda (Hall, 2011; 
Belz & Peattie, 2012). Den sociala aspekten är viktig för ett företags hållbarhet då 
företaget behöver stöd från omgivningen för att kunna driva sin verksamhet (Matteson 
& Metivier, 2016). För att jobba med den sociala hållbarheten finns en metod som 
kallas CSR som organisationen kan använda sig av (Belz & Peattie, 2012). 
 
För att en produkt eller ett företag ska klassas som hållbart enligt Triple Bottom Line 
behöver det ligga inom ramarna från alla tre aspekter. Det finns ingen plan att 
använda utan det är upp till organisationen själv att utveckla ett hållbarhetsarbete 
utifrån metodens ramar. Organisationerna behöver också bestämma själva hur de vill 
mäta hållbarheten. Detta är svårt då aspekterna inte har en gemensam enhet. Ett sätt 
att använda index men det går även att jobba efter måluppfyllelse med mål gjorda 
efter varje aspekt. Det finns dock metoder för mätningen där en av dem är Genuin 
Progress Indicator (Hall, 2011). Genuine Progress Indicator går ut på att alla tre 
faktorer beräknas om till en och samma valutaenhet vilket gör det möjligt att jämföra 
alla tre aspekter och få ett slutresultat i en enhet. Metoden går ut på att nyttan med 
lösningarna och kostnaderna för åtgärder för negativ påverkan studeras ur en 
ekonomisk vinkel. Exempel på detta kan vara hur mycket det kostar att rena vatten 
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från utsläpp som organisationen orsakar eller hur mycket pengar volontärarbete de 
utför drar in (Talberth et al., 2007). 

Det kan vara svårt för organisationer att jobba med hållbarhet då de måste tänka på 
många faktorer där inte alla lösningar uppfyller alla tre aspekter i Triple Bottom Line. 
Några viktiga aspekter att tänka på för att lyckas med hållbarhetsarbete är att: 

x lösningarna och målen måste vara långsiktiga. Kortsiktiga mål och lösningar 
får ofta negativa konsekvenser på lång sikt vilket kan skapa ett misslyckande 
hos organisationen 

x låta hållbarhetsarbetet ta tid och därmed inte vara ute efter att skynda fram 
snabba resultat. 

x vara beredd på både positiva och negativa resultat under tiden. 

x organisationens hållbarhetsarbete utgår från alla tre aspekterna i triple bottom 
line. De organisationer som enbart tänker på två får lätt negativa effekter på 
den tredje aspekten (Savitz, 2013). 

Hållbarhetsrapport 

En hållbarhetsredovisning är en redovisning av en analys av organisations 
hållbarhetsarbete vilken kan presenteras med en hållbarhetsrapport. I analysen klassas 
något som hållbart om det är hållbart utifrån alla tre aspekterna i Triple Bottom Line 
(Global Reporting Initiative, 2006). Vad analysen bör innehålla beror på hur 
organisationen ser ut och vilken verksamhet den bedriver. För att kunna göra en 
hållbarhetsredovisning behövs därmed först definieras vad denna bör innehålla. 
Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation som har utvecklat 
en modell för hur detta kan göras. Enligt denna modell, som betecknas G4, behövs 
information om: 

x vilka förväntningar organisationens intressenter har på organisationen och hur 
väl dessa har uppfyllts. 

x hur organisationen jobbar mot hållbarhet. 

x vad inom organisationen som påverkar organisationens hållbarhet och vilka 
som är viktiga se över i rapporten 

x hur organisationen påverkar intressenternas omdöme (Global Reporting 
Initiative, 2013). 

Innehållet i hållbarhetsrapporten kan se olika ut och organisationen kan själva välja 
vad som ska tas med. G4 innehåller vad GRI tycker att en hållbarhetsredovisning ska 
innehålla men detta passar inte alla organisationer. Denna kan användas som grund 
för redovisningen även om inte allt innehåll tas med (Global Reporting Initiative, 
2013). Enligt G4 är det bra om följande tas med: 

x organisationens intressenter och hur de påverkar organisationen 
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x en introducerande del till organisationens hållbarhetsarbete 

x organisationens uppbyggnad och verksamhet 

x organisationsledningens uppbyggnad och roll i hållbarhetsarbetet 

x organisationens etik 

x information om de delar av organisationen och organisationens verksamhet 
som tidigare har valts ut som relevanta för rapporteringen 

x analys av organisationen utifrån Triple Bottom Line 

x hur utformandet av rapporten har gått till (Global Reporting Initiative, 2013). 

I G4 definieras också hur det går att se hur pass bra en hållbarhetsrapport är. Enligt 
denna är en bra hållbarhetsrapport transparent vilket den är enligt G4 om den: 

x innehåller information av god kvalitet vilket den har om informationen är 
inhämtad regelbundet, är väl analyserad och   

x synliggör både bra och dåliga sidor hos organisationen 

x är förståelig, tillgänglig och relevant för organisationens alla intressenter 

x har ett innehåll som går att använda för att se hur organisationens 
hållbarhetsarbete har förändrats med tiden (Global Reporting Initiative, 2013). 

Olika organisationer använder hållbarhetsredovisningen för olika syften. Den lämpar 
sig bra som information till organisationens intressenter och kan då även användas för 
att marknadsföra organisationens hållbarhet. Den kan även användas för att utvärdera 
hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsredovisningar kan också bli en el av organiseringen för 
en hållbar organisation då informationen är tillgänglig för alla och därmed behöver 
inte hållbarhetsarbetet bli beroende på de anställda som är engagerade i frågan 
(Frostenson et al., 2013). 

Miljösystemanalytiska metoder 

Livscykelanalys, LCA 
Livscykelanalys, LCA, innebär att ta hänsyn till en produkts in- och utflöden av 
material och energi under dess livscykel med följd av en bedömning av miljöpåverkan 
(Rydh et al., 2002).  

Vanliga tillämpningsområden är produktutveckling och förbättringar, identifiering av 
kunskapsluckor i livscykeln, underlag för utbildning och information och 
marknadsföring (Lindahl et al., 2000; Rydh et al., 2002). 

Sedan 1997 finns det en standardiserad metod för utförandet av en LCA, ISO 
14 040:1997 som i dagsläget har utformats och ersatts till ISO 14 040:2006 (ISO, 
2006) . Enligt den är det följande fyra steg som skall utformas, definition av 
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målsättning och omfattning, inventering, miljöpåverkansbedömning och tolkning av 
resultat (Rydh et al., 2002). 

I steget definition av målsättning och omfattning skall det redovisas i vilket syfte 
metoden genomförs samt vad resultatet skall användas till. Det skall vara tydligt vad 
metoden skall fokusera på för att uppnå den önskade målsättningen (Rydh et al., 
2002). Vanliga frågor som bör besvaras: 

x Vilket objekt skall studeras? 

x Vilken funktion skall systemet ge? 

x Vilka delar av funktionen/systemet ger störst miljöpåverkan? 

Målet kan dels vara att jämföra olika enheter med varandra eller att få mer kunskap 
om systemet. Vid det sistnämnda räcker det med att samla information om 
processerna med de största miljöbelastningarna (Rydh et al., 2002). För jämförelse 
mellan olika enheter krävs en gemensam nämnare. Syftet med en gemensam nämnar 
är att skapa ett mått på systemets prestanda eller funktion och kallas för funktionell 
enhet och måste vara mätbar. Under första steget är det även viktigt att definiera 
systemgränser för att veta vilka processer som skall ingå i metoden. För att bedöma 
vilka processer som ger de största miljöbelastningarna bör en översiktlig analys göras 
för att därefter samla in mer detaljerad fakta (Rydh et al., 2002). 

Under steget inventering avgörs relevanta in- och utflöden till ett system genom 
beräkningar och datainsamling. De flöden som skall bestämmas benämns 
datakategorier och skall motiveras i steg ett. Data som ger information om störst 
påverkan i miljöpåverkansbedömning är ett exempel på en datakategori (Rydh et al., 
2002). 

Det fjärde steget där miljöpåverkansbedömningen sker är syftet att sammanställa 
inventeringen och presentera det på ett sätt som visar vilken kategori/enhet som bidrar 
till störst miljöpåverkan. Det kan göras genom klassificering, karakterisering och 
viktning (Moberg et al., 1999; Rydh et al., 2002). Under sista steget sker tolkning av 
resultatet där bland annat utvärdering, slutsatser och begränsningar diskuteras. Syftet 
är att uppfylla måldefinitionen (Rydh et al., 2002).    

Om en LCA utförs korrekt kan resultatet användas till att ta nya beslut som kan leda 
till minskad miljöpåverkan samt ge en breddad insikt om produktionen vilket kan 
användas i marknadsföringssyfte. Däremot är det svårt att sammanställa all data, om 
all data ens finns tillgänglig. Det är en komplex metod och kräver utbildning för 
applicering samt finns ingen internationell viktningsmetod och kan därför inte 
jämföras på ett smidigt sätt (Rydh et al., 2002).  

Miljöeffektanalys, EEA 

I En liten lärobok om miljösystemanalys av Mattias Lindahl och Johan Tingström 
från Institutionen för teknik på Högskolan i Kalmar, beskrivs EEA enligt följande:  
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”EEA syftar till att identifiera och bedöma betydande miljöpåverkan från en produkt 
tidigt i ett utvecklingsprojekt för att i tid kunna utvärdera alternativa material, 
processer etc. Genom detta hindras eller begränsas negativ miljöpåverkan i en 
produkts hela livscykel på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.”(Lindahl et al., 2000, 
s 20). 

För att göra ett bra förarbete skall information om produktens livscykel insamlas, så 
som tillverkningsprocesser, produktens materialinnehåll, användningsområde och 
resthantering. Detta görs i syftet att uppmärksamma de miljöeffekter som uppstår från 
den. För att utföra en EEA ifylls ett speciellt formulär som består av fyra delar, 
formulärhuvud, inventeringsdel, värderingsdel och åtgärdsdel(Lindahl et al., 2000).  I 
formulärhuvudet skall bland annat artikelnummer, funktion och leverantör 
presenteras. Inköp, tillverkning, användning och resthantering skall presenteras i 
inventeringsdelen samt miljöeffekter. Under värderingsdelen värderas de olika 
miljöeffekterna vilket kan göras på olika sätt och på så sätt listas de åtgärder som ger 
störst miljöpåverkan och under åtgärdsdelen utvecklas de åtgärder som skall 
prioriteras (Lindahl et al., 2000). 

Som i tidigare metoder är det viktigt med en tydlig måldefinition så att frågor som 
varför en undersökning genomförs och vad resultatet skall användas till kan besvaras. 
Val av metod skall väljas utifrån måldefinitionen och inte tvärtom (Lindahl et al., 
2000). 

Material intensity per service unit, MIPS 

För att undersöka en produkts miljöpåverkan undersökts materialanvändandet och det 
är det MIPS innebär. MIPS beräknar användandet av resurser från fem olika 
kategorier, abiotiskt och biotiskt material, vatten, luft och jord och utifrån dessa fås 
olika Material Input, MI. Mer i detalj är mineral och växtbiomassa från odling 
exempel på abiotiskt och biotiskt material; erosion, grundvatten och förbränning är 
exempel på jord, vatten och luft. Materialanvändningen under tillverkningen, 
användningsområdet och återvinningen beräknas utifrån resurskonsumtionen genom 
energikonsumtion med enheten t/MWh eller t/tkm (Moberg et al., 1999; Ritthoff et 
al., 2002).  

För beräkning av MIPS genomgås sju steg. Först definieras målen, de delar som skall 
undersökas och den serviceenhet som alla värden under projektet skall referera till, 
därefter presenteras ett flödesschema som åskådliggör produktens livscykel. Data 
samlas in under steg tre från bland annat MI-faktorerna och under steg fyra beräknas 
halva processen, från vagga till produkt, och under steg fem beräknas hela processen, 
från vaggan till graven. Under steg sex kan Material Input Per Service unit, MIPS, 
beräknas och tolkning av resultat sker i det sista steget (Ritthoff et al., 2002).   
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Bakgrund 
 
Office Recycling har efterfrågat en hållbarhetsrapport för att få perspektiv på hur 
verksamheten kan utvecklas och förbättras ur en miljösynpunkt. Företaget har sitt fokus på att 
återvinna kontorsmaterial, har sitt säte i Stockholm och en omlastningscentral placerad på 
Drottningholm.  
 
En hållbarhetsrapport efterfrågas för att företaget ska kunna utöka sin verksamhet på ett 
hållbart sätt, både miljömässigt, ekonomiskt samt socialt. Genom att arbeta fram en studie 
utifrån triple bottom linemodellen får vi kunskap och insikt i hur företaget kan effektiviseras 
utifrån dessa aspekter.  
 
Syfte 
 
Syftet med projektet är att utveckla företagets processer ur miljösynpunkt genom att utföra en 
analyserande studie utifrån triple bottom linemodellen. Resultatet ska kunna användas 
internt och även för att kommunicera miljö‐ och återvinningsarbetet på hemsidan och andra 
kommunikationskanaler.   
 
Frågeställningar 
 
Studien utformas enligt triple bottom linemodellen genom följande frågeställningar: 
 
Ekonomiska 

● Hur ser företagets ekonomiska läge ut i nuläget och hur vill de utvecklas i framtiden?  
● Vilka typer av miljösatsningar gör företaget i nuläget, och hur stora är kostnaderna?  
● Hur ser rutterna ut i nuläget, finns det möjlighet till förbättringar ur ekonomisk och 

miljömässig synpunkt?  
 
Miljömässiga 

● Vad för material används till kärlen, är det bra material ur ekonomisk och 
miljömässig synpunkt? 

● Hur mycket av företagets resurser består av återanvända material och hur mycket av 
resurserna återanvänds?  

 



 
Sociala 

● Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut på anläggningen med fokus på säkerheten?  
● Hur ser de anställda på miljön?  

 
Metod 
 
Information till arbetet kommer i första hand hämtas från företaget därefter hemsidor, böcker 
samt vetenskapliga artiklar. Det är viktigt att upphovsmannen för artikeln eller hemsidan står 
för att försäkra sig om att det är en säker källa. Säkra källor kan vara nationalencyklopedin 
och myndigheteter. Andra sätt att samla information kommer vara intervjuer och studiebesök 
med företaget samt enkätundersökningar. Önskvärda studiebesök är att besöka företaget och 
deras omlastningscentral samt följa med servicepersonalen under en dag.  
 
Rapporter kommer att skrivas som förberedelse inför slutrapporten.   
 
Tidsplan 
 
Se det bifogade Gantschemat. 
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Dagordningen för projektgruppsmöte 

 

1)   Meddelanden 
Uppdatering om läget fram tills idag efter att litteraturstudien är inlämnad.  

 

2)  Lägesrapport 
En ny projektplan har tagits fram, är reviderad med nya och mer specifika 

frågeställningar. Uppdelning kring de olika frågeställningarna har utförts där varje 

projektgruppsmedlem är ansvarig för ett område eller samarbetar inom ett område.  

 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Alla ansvarar för varsitt område och ska ta reda på information och fakta om sitt 

område. 

 

4)   Till nästa gång 
Vid nästa möte med handledaren, vilket förmodligen kommer inträffa efter 

Mittredovisningen, ska informationsinsamlingen vara utförd samt slutrapporten vara 

påbörjad. 
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Sammanfattning 
 

Denna rapport innehåller en sammanfattning av enkätundersökning som skickades ut till                     
servicepersonalen på Office Recycling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enkätundersökning 
 
Resultat 
 
En undersökning genomfördes med Office Recyclings servicepersonal. Frågor om säkerhet, 
kommunikation, miljö och arbetsförhållanden togs upp. Totalt var det sex stycken ur 
servicepersonalen, totalt elva stycken, som svarade på enkäten, alltså mer än 50 % av 
arbetsstyrkan.  
 
Del 1 
 
Enkäten delades upp i två delar där första delen handlade om arbetsmiljön. Enligt tabell # är 
det tydligt att det finns två frågor som svarspersonerna var ense om. På påståendet 
“Kontakten med arbetskamraterna fungerar bra” svarar alla en fyra eller femma och fick ett 
snitt på 4,5 vilket alltså menas med att de instämmer. Även på påståendet “Du har full koll på 
vad som skall göras ifall en olycka inträffar” så instämmer i stor sätt alla.  Högt snitt, 4,167, 
får även “Arbetet är tungt och du har ofta ont efter en arbetsvecka”. Lite mer tvetydiga åsikter 
var det om “Du får kontinuerliga uppdateringar om förändringar inom företaget” där någon 
gav det en etta, instämmer inte alls, medan tre gav påståendet en fyra och de resterande två en 
trea. Där är det svårare att ge ett resultat som överensstämmer med alla de som jobbar inom 
servicepersonalen. Lite tydligare blir det med påståendet “Arbetet är för det mesta lugnt” och 
“Du arbetar ofta ensam och känner att det därmed blir en olycksrisk” där tre är det högsta de 
har fått och därmed kan slutsatsen dras att i huvudsak tycker servicepersonalen att de ofta 
jobbar med andra arbetskamrater men åt andra sidan är arbetet tungt. 
 
Tabell #: Påstående om arbetsmiljön med en skala från ett till fem där ett är “instämmer inte 
alls” och fem är “instämmer helt”.  

Fråga | Nr  1  2  3  4  5  6  Snitt 

Du får kontinuerliga uppdateringar om 
förändringar inom företaget. 

4  3  1  3  4  4  3,167 

Kontakten med cheferna fungerar bra.  3  2  1  2  4  3  2,5 

Kontakten med arbetskamraterna fungerar bra.  5  5  5  4  4  4  4,5 

Du har möjlighet att påverka ditt arbete.  5  3  2  3  5  3  3,5 

Arbetet är för det mesta lugnt  2  2  1  1  3  2  1,83 

Arbetet är tungt och du har ofta ont efter en 
arbetesvecka.  

4  5  5  3  3  5  4,167 

Du arbetar ofta ensam och känner att det därmed  1  3  2  3  2  3  2,33 



blir en olycksrisk.  

Du har full koll på vad som skall göras ifall en 
olycka inträffar.  

5  5  5  5  4  3  4,5 

 
 
Del 2 
 
Den andra delen handlade om servicepersonalens syn på miljö samt deras miljövanor och 
kunskaper. I huvudsak tyckte servicepersonalen att miljöfrågor var viktiga och att biltrafiken 
är ett stort problem för miljön. Dessutom använde tre av sex kommunaltrafiken, och en 
gasbil, som transportmedel när de inte arbetade och tänkte på Ecodriving när de kör. 
Källsortera gjorde tre av sex innan de började jobba på Office Recycling men de flesta 
källsorterar i dagsläget och fem av sex källsorterar mer än fyra material. I kunskapsfrågorna 
var det enbart en person som visste svaret på “Hur mycket mindre energi krävs det att smälta 
återvunnet glaskross än nya råvaror” där det rätta svaret är 20 %. Och i den andra frågan 
visste ingen det rätta svaret på sju antal gånger som papper kan återvinnas.  
 
Tabell #:  Frågor och påstående om miljövanor och kunskaper med en skala från ett till fem 
där ett är “instämmer inte alls” och fem är “instämmer helt”.  

Fråga | Nr  1  2  3  4  5  6 

Du tycker 
personligen att 
miljöfrågor är 
viktiga. 

5  4  4  3  4  4 

När du inte 
arbetar, vad 
använder du för 
transportmedel? 

Kommunalt  Kommunalt  Gasbil 
 

Bil (som 
drivs på 
bensin/disel
) 

Elcykel, bil 
eller 
kommunalt 

Bil (som 
drivs på 
bensin/disel) 

Biltrafik/körning 
är ett stort 
problem för 
miljön 

5  4  4  2  3  4 

Tänker på du på 
Ecodriving när 
du kör? 

Jag kör inte  Det är en 
del av mitt 
arbete 

För att 
spara på 
miljön 

Ja  Ja alltid, 
inga 
onödiga 
gas/inbrom
sningar 

Ibland. 
Aldrig 
riktigt lärt 
mig köra så 
vilket gör att 
jag lätt 
glömmer det 
när det inte 



sitter i 
ryggmärgen 
så att säga. 

Källsorterade du 
innan du började 
på Office 
Recycling? 

Ja  Nej  Nej  Ja  Nej  Ja 

Om du 
källsorterar idag, 
vilka material? 

Glas, plast, 
aluminium, 
wellpapp, 
brännbart, 
glödlampor 
& batterier  

Wellpapp, 
tidningar, 
glödlampor 
& 
elektronik 

Papper, 
glas, plast, 
wellpapp, 
tidningar, 
batterier 
& 
elektronik 

Papper, 
glas, plats, 
wellpapp & 
tidningar 

Brännbart  Papper, glas, 
plast, 
wellpapp, 
tidningar, 
glödlampor, 
batterier & 
elektrionik 

Hur mycket 
mindre energi 
krävs det att 
smälta 
återvunnet 
glaskross än nya 
råvaror? 

40 %  50 %   20 %   10 %   10 %  50 % 

Hur många 
gånger kan 
papper 
återvinnas? 

4  10  6  12  6  3 

 
 
Diskussion 
 
Lägst snitt får påståendet om arbetet är lugnt vilket indikerar på det motsatta. Det visar att 
servicepersonalen tycker arbetet är stressigt och behov efter nya bilar är stort. Det verkar 
även som om ledningsgruppens roll att kommunicera med servicepersonalen är bristfällig och 
servicepersonalen ger i snitt bara 2,5 till påståendet om det har bra kontakt med sina chefter. 
Det finns alltså möjlighet till förbättring på kommunikation mellan ledningsgruppen och 
servicepersonalen.  
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Sammanfattning 
 

En kort redovisning över betydelsen för fossilfritt bränsle (biogas), fossilt bränsle, Fossiltfritt                       

Sverige samt bra miljöval.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biogas 
 
Syfte 
 
Biogas är det bränsle som Office Recycling använder för alla transporter de utför med sina 

9(?)  stycken lastbilar. Dessa bilar kör flera kilometer fem dagar i veckan. Det är därför av 

intresse att studera biogas för att utvärdera bränslet både ekonomiskt och miljömässigt och se 

hur det påverkar företaget i sin helhet.  

 

Bakgrund 
 

Bränsle brukar kategoriseras in i två olika kategorier  fossilt bränsle och fossilfritt bränsle. 

Till fossilt bränsle räknas bränsle som exempelvis har skapats genom förbränning av kol så 

som olja (Björsell, 2015). Skillnaden mellan fossilt bränsle och fossilfritt bränsle är att dessa 

ej är koldioxidneutrala och förnybara. Biogas är ett bra exempel på ett fossilfritt bränsle som 

både är koldioxidneutral och förnybart.  

 

Energikällan till biogas kommer från metan. Biogas framställs vid nedbrytning av biomassa i 

en syrefri mikrobiologisk process. Det som bildas då är ett gasformigt bränsle som innehåller 

mycket metan. Dock pågår det många forskningsstudier som studerar hur man kan öka 

mängden av metan och göra biogas till ett ännu mer lönsamt och effektivt bränsle. Några 

exempel på vad man studerar för tillfället är rötningstekniker, substratblandningar samt 

behandlingar med enzymer och ultraljud (Matthiasson, 2012).  

 

 

Fossilfritt svergie 
 

Är ett initiativ av regeringen för att minska användadet av fossilt bränsle och synliggöra 

aktörer som aktivt kämpar mot att minska klimatpåverkan. År 2013 var den totala kvoten 

förnyelsebar el som användes uppe i hela 52 %. Det svenska målet var enbart att 50 % av den 

totala kvoten skulle vara förnyelsebar el år 2020. Sverige ligger alltså i framkant när det 

gäller klimatmålen men mer kan göras (Miljö och energidepartementet, 2015). 

 

Initivativet ska fungera som ett paraply för aktörer och även inspirera internationellt. 

Liknande initiativ finns även internationellt där företag, städer med mera kan ansluta sig till 

något som kallas NACA. Det var den Peruanska ordförandeskapet under  COP20/CMP10 

som tillsammans med Lima Paris Action Agenda 2014 skapade NACA för att kunna uppnå 

de mål som ska upfyllas under COP21/CMP11 (NACA, 2015). 

 

 

 



Bra Miljöval 
 

Naturskyddsföreningen har även de ett initiativ för att minska klimatutsläppen. Det kallas Bra 

Miljöval och Office Recycling har det på deras bränsle då de endast kör med biogas som är 

fossilfritt. Bränslet i fråga måste uppfylla en del krav för att bli märkt Bra Miljöval. Först och 

främst måste det vara hållbart producerat och de kemiska tillsatserna som finns i bränslet 

måste vara godkända. Dessutom måste askan som bildas vid förbränningen, när biogas 

produceras, följa Skogsstyrelsens riktlinjer (Naturskyddsföreningen, 2015).  

 

Förnybara energin som används vid Office Recyclings transporter måste uppgå till mins 90 % 

och resterande får vara icke förnybar energi. Office Recycling använder enbart biogas till sina 

transporter och därmed är deras energiinnehåll hela 100 % (Naturskyddsföreningen, 2015).  
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Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 

Måndagsmötet ändrad från kl. 10.15 till kl. 09.15. Diskussion om det pågående arbetet. 
 

2)  Lägesrapport 
Insamling av mer fakta och information som underlag till de frågeställningar som har 
tagits fram till den nya projektplanen. Yvonne och Josefine besökte företagets VD och 
ekonomiansvarig fredagen den 22/42016 i Stockholm.  
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Projektplanen revideras med nya frågeställningar och Yvonne lägger upp en ny version. 
Torun mailar företagets ISOkonsult Pia för att boka in ett möte med henne. 
Förberedelse inför mittredovisningen ska utföras onsdagen den 27/42016. 

 
4)   Till nästa gång 

Insamling av fakta ska vara klart inför nästa måndagsmöte och förberedelse inför 
mittredovisningen ska även vara utförd. 
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Miljörör 
 
Inledning 
Kunder hos Office Recycling har möjlighet att använda olika källsorteringsalternativ beroende på 
behov. De produkter som erbjuds för förvaring av material vid källsortering är produkterna Miljörör, 
Plastkärl, Hemliga Lådan, Earth Wind, Kökssortering, Sorteringslåda, Täckmöbel Sorteringslåda, 
Sorteringstorn, Designburar med variande storlekar, Earth Air Light, Earth Air. Miljörören är de mest 
populära produkterna och fokus på produkten prioriteras på så sätt (Office Recycling, 2016; Eklöf, 
2016). 
 
Andra alternativ än miljörören är plastkärl från PWS eller om återvinningsrum på företaget finns, i 
containrar, vilket användning av miljörören inte är nödvändiga. Miljörören är placerade i kontorsmiljö 
där förvaring av material som papper, plast, brännbart, kartong, wellpapp, PETflaskor och 
aluminiumburkar är möjlig. Materialen källsorteras i tygpåsar med miljörören placerade runtom påsen 
för ett diskret källsorteringsalternativ (Eklöf, 2016). 
 
Syfte 
Undersökning kring utformningen av miljörören utförs för att analysera om förbättring eller 
optimering är möjlig för att effektivisera verksamheten. Studien utförs dessutom för att undersöka 
miljörörens påverkan på företagets hållbarhetsarbete. Med hjälp av frågeställningar kan syftet uppnås. 
 
Frågeställningar: 

● Varför har företaget tagit fram miljörör? 
● Vad finns det för alternativ om inte miljörören finns? 
● Hur har det ändrat kundernas återvinnings/källsorteringsmönster(enkät?)? 
● Kan miljörören optimeras? 
● Är MDF så bra som material? 
● Har mer blivit källsorterat än till brännbart efter att miljörören har tillkommit? 
● Vad är kostnaden för att tillverka ett miljörör? 
● Vad är kostnaden i uthyrning för ett miljörör? 
● Hur ergonomisk är miljörören? 

 
Bakgrund 
 
Miljörören tillverkas av Office Recyling och består av en botten och ett lock som båda är avtagbara 
samt av ett rör. För framtagning av röret används returfiber av materialet Medium Density Fibreboard, 
MDF, bottendelen och locket består av pressat spån och pressat trä där bottendelen även har fyra hjul 
som är monterade på undersidan som ses i figur 1 (Eklöf, 2016). 
 
 
 
 
 
 



 

 
Figur 1. Miljörör med anvisning om sortering av pappersmaterial. 
 
Utformning 
Standardstorleken för ett avfallskärl som vanligen består av plast har en volym av 190 liter. 
Miljörören rymmer en volym av 194 liter och har höjden 109 cm samt diametern 53,5 cm. Tömning 
av innehållet i miljörören sker efter kundernas behov och önskemål där en rekommenderad vikt för 
tömning inte bör överstiga 20 kg av ergonomiska skäl (Eklöf, 2016). Alla delar hos miljöröret är 
avtagbara där locket med ovan och undersidan ses i figur 2 och 3, bottendelen med hjul visas i figur 4 
och 5. En tygpåse används där materialen fylls, på så sätt kan locket och röret avlägsnas för att sedan 
förflytta tygpåsen och tömma innehållet (Eklöf, 2016). 
 

 
Figur 2. Avtagbart lock hos miljöröret. 



 

 
Figur 3. Avtagbart lock med visning av undersidan hos miljöröret. 
 

 
Figur 4. Avtagbar bottendel hos miljöröret. 



 

 
Figur 5. Avtagbar bottendel med hjul och visning av undersidan hos miljöröret. 
 
Medium Density Fibreboard 
Träfibrer formas till skivor igen efter att ha genomgått en process där träfibrerna har frilagts och 
därmed fås MDF. Genom en uppvärmningsprocess i en torr miljö pressas de frilagda träfibrerna 
samman och fibrerna binds ihop med bindemedel för att skapa nya träskivor. Träfibrer som pressas 
samman med varierande tryck får olika egenskaper och de olika varianterna av träfibrer förekommer 
som Low Density Fibreboard, LDF, Medium Density Fibreboard och High Density Fibreboard, HDF 
(TräGuiden, 2003). LDF har en densitet lägre än 500 kg/m3, MDF har densiteten 600800 kg/m3 
medan HDF har en densitet större än 800 kg/m3. Densiteten på materialen bidrar till en specifik 
lämplighet vad gäller användningsområden, ju lägre densitet desto mer poröst material (TräGuiden, 
2003). 
 
Formaldehyd som bindemedel 
Vid tillverkning av nya träskivor med egenskaper av MDF används kemikalien formaldehyd som 
bindemedel (Hansson, 2014). Formaldehyd förekommer naturligt i kroppen, finns i frukter och 
födoämnen. Kemikalien används i industriella processer för framtagning av produkter som pappers, 
trä och plastmaterial men även som konserveringsmedel i produkter. Formaldehyd som 
konserveringsmedel används i bland annat hygienartiklar, kosmetikaprodukter och födoämnen. Det är 
en hälsofarlig kemikalie eftersom det är frätande, allergi och cancerframkallande i fri form (Arbete 
och Hälsa, 2011; Upphandlingsmyndigheten, 2015). I flytande form kan formaldehyd tas upp av 
huden och beroende på miljön där andra kemikalier är närvarande kan upptaget ske snabbare, vilket är 
skadligt. Vid tillverkning av produkter där formaldehyd används kan läckage av kemikalien i den 
färdiga produkten ske. Användningen av formaldehyd i produkter är därmed reglerad genom ett 
tillåtet gränsvärde(Arbete och Hälsa, 2011; Bojs, 2014).  
 
 
 



 

Placering och kostnad 
Beroende på kundernas efterfrågan och behov placeras miljörören i kontorsmiljö. Om tillgång till ett 
återvinningsrum finns efterfrågas inte miljörören. Kostnaden för att tillverka ett miljörör är ungefär 
650 kr där produkten hyrs ut till kunder till olika kostnader (Eklöf, 2016). 
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Sammanfattning 
 
Office Recycling Sverige AB efterfrågade en hållbarhetsrapport som kan användas 
inom företaget men även mot kunderna. I studien analyserades processer i företaget 
för att undersöka och kunna optimera verksamheten där resultatet sedan kan användas 
som underlag till en hållbarhetsrapport. Vid val av metod utfördes alla 
undersökningar enligt modellen Triple Bottom Line där ekonomiska, miljömässiga 
och sociala aspekter ingår.  
 
I studien undersöktes hur utformningen av en hållbarhetsrapport utförs samt hur 
implementering av Triple Bottom Line sker i företagets verksamhet. Undersökningar 
utfördes dessutom på produkten Miljörör, certifieringar inom företaget samt 
körsträckor vid. Studien har givit kunskap i företagets struktur och vilka områden som 
behöver optimeras och förbättras i framtiden. 
 
Ett flödesschema över företagets processer skapades för att bättre förstå 
kommunikationen inom Office Recycling men även hur det ser ut mot kunderna. De 
resultat som har erhållits är att kommunikationen inom företaget är bristfällig enligt 
enkätundersökningen som skickades ut till servicepersonalen. Enkäten gav även 
resultatet kring arbetsmiljön där  servicepersonalen anser att arbetet är stressigt och 
tungt.  
 
Office Recycling är märkta med Bra Miljöval för företagets val av biogas som 
drivmedel i transporterna vid hämtning av verksamhetsavfall. Företaget är även 
certifierad med Fossilfritt Sverige, ISO-standarderna inom kvalité och miljö, vilket är 
ISO 9001 respektive ISO 14001. 
 
Office Recycling har fått en utökning av kunder vilket bidrar till investeringen i två 
nya servicebilar. Servicebilarna måste placeras på ett optimalt sätt för att underlätta 
arbetsbördan hos servicepersonalen, därför har tre förslag tagits fram som har utgått 
från ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Resultatet är att en servicebil 
kommer hantera området Norrmalm och en servicebil agerar som buffert, vilket 
resulterar i att servicebilen används där behovs önskas. 
 
Nyckelord: Återvinning, kontorsmaterial, material, biogas, miljörör, kriterie, 
certifiering, hållbarhetsrapport, Triple Bottom Line, ekonomisk, miljömässig, social, 
arbetsmiljö, ISO-standard 
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1. Inledning 

Office Recycling Sverige AB är ett serviceföretag i Stockholm som återvinner 
verksamhetsavfall genom att samla in kontorsmaterial som sorteras på plats i form av 
källsorteringskärl. Källsorterat material transporteras sedan till omlastningscentralen 
på Drottningholm för ytterligare sortering. Verksamhetsavfallet transporteras därefter 
till samarbetspartners med möjlighet att behandla materialen genom återbruk eller 
återvinning där materialen sedan återanvänds eller skapas till nya råvaror. Företaget 
grundades 2010 och består av fyra olika avdelningar där sälj, trafikledning, ekonomi 
och service ingår.  (Eklöf, 2016). 
 
De servicebilar, som företaget använder för hantering av kontorsmaterial, hör till lätta 
lastbilar och har biogas som drivmedel medan personbilarna som används drivs på el 
från vind- och vattenkraft. Office Recycling jobbar aktivt med att utvecklas som ett 
återvinningsföretag där miljö är en viktig faktor i alla delar av verksamheten.  

1.1 Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla företagets processer ur miljösynpunkt genom att 
utföra en analyserande studie utifrån modellen Triple Bottom Line som innefattar 
miljömässiga, ekonomiska samt sociala aspekter. Resultatet ska sedan kunna 
användas av företaget internt och externt genom att kommunicera miljö‐ och 
återvinningsarbetet på bland annat företagets hemsida. 
 

1.2 Mål 

Genom att utföra en studie om företaget utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala 
aspekter utvärderas Office Recyclings arbete. Utvärderingen studeras och analyseras 
för att sedan ge underlag till en hållbarhetsrapport som företaget på egen hand kan ta 
fram. 
 
För att uppnå syftet och målet med projektarbetet utformades frågeställningar enligt 
modellen Triple Bottom Line: 
 

x Hur ser företagets ekonomiska läge ut i nuläget, hur vill de utvecklas i 
framtiden och hur ser företagets struktur ut? 

x Vilka typer av miljösatsningar gör företaget i nuläget?  
x Vad för material används till miljörören och är det hållbart och vilka tre är de 

största materialen som samlas in totalt? 
x Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut på anläggningen med fokus på säkerheten?  
x Hur ser de anställda på miljön?  



x Hur är företagets servicebilar placerade i nuläget och hur kan de två nya 
servicebilarnas placering optimeras i Stockholm? 

 

1.3 Avgränsningar 

I studien har avgränsningar tagits hänsyn till att begränsningar uppstått under arbetets 
gång. 
 

1.3.1 Ekonomi och bolagsinformation 

Konkurrens finns i återvinningsbranschen och det har därför varit sekretess på visa 
siffror som kundantal, framtida investeringar och nyckeltal, vilket har bidragit till att 
de mesta av statistiken som visas endast är i procentandelar istället för siffror. 
 

1.3.2 Miljörör 
Office Recycling erbjuder sina kunder ett flertal produkter men endast miljörör 
prioriteras i denna rapport på grund av tidsbrist samt att produkten är den mest 
förekommande hos kunderna. På grund av att kostnaderna på miljörör varierar och att 
Office Recycling väljer att inte ge ut detaljer om variationerna i pris hos de olika 
kunderna, har en studie om den ekonomiska aspekten inte genomförts. 
 

1.3.3 Materialjämförelse 
En avgränsning har utförts i att jämföra material ur miljömässiga aspekter på grund av 
tidsbrist. 
 

1.3.4 Information om materialåtervinning 
Eftersom Office Recycling endast samlar in verksamhetsavfall från kunderna och inte 
återvinner är det av relevans att nämna information som rör företagets verksamhet. 
Därmed beskrivs inte återvinningsprocessen i detalj för alla material. 
 

1.3.5 Optimering av placering av servicebilar 
Optimering av placering av servicebilar analyserades enbart för måndagar på grund av 
tidsbrist.  

 
 

 

 



1.4 Teori 

I avsnittet för teori ges information om återvinningen i Sverige där avfallshierarkin 
och  miljömålen i Sverige beskrivs. Modellen Triple Bottom Line och anvisning för 
utformningen av en hållbarhetsrapport beskrivs samt grundläggande information om 
Office Recyclings verksamhet och företagets uppbyggnad. Vidare ges information om 
certifieringar, produkter som företaget erbjuder samt materialåtervinning. 
Beskrivningar ges dessutom om Office Recyclings service, så som fakta om biogas 
och om transporter inom området trafikledning.  
 

1.4.1 Återvinning i Sverige 
“Återvinning - (term i tekniken) det att använda tillverkade produkter som råvara på 
nytt, till exempel att göra nytt papper av gamla tidningar“ (Sjögren & Györki, 2010). 
Det är även vanligt att använda begreppen återbruk eller återanvändning med 
betydelsen att istället för att bryta ner produkten till en råvara och tillverka en ny 
produkt så återanvänds produkten. Detta kräver mindre resurser än återvinning 
eftersom en ny produkt ej behöver skapas och är därmed mer miljövänligt (Avfall 
Sverige, 2012). 
 
 

1.4.1.1 Avfallshierarkin 
Sverige försöker aktivt att minska mängden avfall och har därför infört 
avfallshierarkin vilket ses i figur 1 (Naturskyddsföreningen, 2015b).  

 
Figur 1. Bild över avfallshierarkins alla fem trappsteg. 
 
Avfallshierarkin införskaffades för att lättare få överblick över hur minskningen av 
avfall ska prioriteras och ska även följas vid lagstiftningar. Det är fem olika 

http://www.synonymer.se/?query=anv%C3%A4nda


prioriteringar där den högst upp är mest effektiv för minskningen av avfall medan 
prioriteringen som är längst ner på trappan ger lägst effekt. Högst upp i prioriteringen 
är åtgärden att försöka minimera avfallen och därefter att försöka återbruka avfallet. 
Tredje steget är att materialåtervinning utnyttjas genom exempelvis källsortering av 
exempelvis papper och plast för att sedan mer effektivt kunna tas om hand. Sedan 
följer steget att energi ska försöka utvinnas ur avfallet vilket innebär att avfallet 
bränns för att exempelvis bidra till uppvärmning av vatten (Naturskyddsföreningen, 
2015b). Vattnet kommer således bilda varm ånga som driver en turbin, vilken är 
kopplad till en generator som på så sätt utvinnes elektricitet (Naturskyddsföreningen, 
2016). Sista steget i hierarkin är att använda deponi för att bli av med avfallen 
(Naturskyddsföreningen, 2015b).  
 
Viktigast av dessa punkter är den första prioriteringen - att minska avfallen. Genom 
att förebygga att avfall uppkommer från första början kommer detta att leda till större 
miljövinst än vid återanvändning eller återvinning av produkter (Svantesson, 2015).  

1.4.2 Triple Bottom Line 
Triple Bottom Line är en metod för att se på hållbarhet. Metoden är uppbyggd på tre 
ben; en social aspekt, en ekonomisk aspekt och en ekologisk aspekt där alla måste 
uppfyllas för att det ska klassas som hållbart (Hall, 2011). 
 
Den ekonomiska aspekten innebär att ett företag måste fungera ekonomiskt för att 
vara hållbart. Detta innebär att företagets inkomster och utgifter ska tas i beaktning 
och därmed är det intressant att titta på företagets vinster och lönsamhet men även 
produktionskostnader, lönekostnader och liknande (Belz & Peattie, 2012). 
 
Den ekologiska aspekten handlar om den negativa påverkan på miljön ett projekt eller 
en produkt har under hela livscykeln (Belz & Peattie, 2012). Faktorer som därmed tas 
i beaktning är energikällan som används, vilket material och därmed vilka 
naturresurser som används, användning av fossila bränslen, mark- och 
vattenanvändningen samt mängden avfall som bildas och hanteringen av avfallet 
(Hall, 2011; Belz & Peattie, 2012). 
 
Den sociala aspekten menar på hur företaget påverkar människor både internt i 
företaget och även externt mot samhället (Hall, 2011). Inom detta ingår hur säkra 
företagets processer och produkter är, om det påverkar människors hälsa och hur 
mycket, samt arbetsmiljön för de anställda både inom företaget och hos 
underleverantörer och liknande. Faktorerna kan ses bland annat på de anställdas löner 
och hälsa, mångfalden bland de anställda, hur mycket företaget bidrar till samhället, 
vilka underleverantörer företaget har samarbete med och hur dessa behandlar 
anställda (Hall, 2011; Belz & Peattie, 2012). Den sociala aspekten är viktig för ett 
företags hållbarhet då företaget behöver stöd från omgivningen för att kunna driva 
verksamheten (Matteson & Metivier, 2016). För att arbeta med den sociala 



hållbarheten finns en metod som kallas Corporate Social Responsibility, CSR, som 
organisationen kan använda (Belz & Peattie, 2012). 
 
För att en produkt eller ett företag ska klassas som hållbart enligt Triple Bottom Line 
ska det vara inom ramarna utifrån alla tre aspekter. Det är dock upp till organisationen 
att utveckla ett hållbarhetsarbete utifrån metoden. Organisationerna behöver också 
bestämma hur hållbarheten ska mätas, vilket kan vara svårt då aspekterna inte har en 
gemensam enhet. Ett sätt är att använda index men det går även att arbeta efter 
måluppfyllelse med mål anpassad efter varje aspekt (Hall, 2011). 
 
Det kan vara en utmaning för organisationer att arbeta med hållbarhet eftersom många 
faktorer måste beaktas där alla lösningar inte alltid uppfyller de tre aspekterna i Triple 
Bottom Line. Viktiga aspekter för att lyckas med hållbarhetsarbete är att: 
 

-  Lösningarna och målen måste vara långsiktiga. Kortsiktiga mål och lösningar 
får ofta negativa konsekvenser på lång sikt vilket kan skapa ett misslyckande 
hos organisationen. 

-  Låta hållbarhetsarbetet ta tid och därmed inte vara ute efter att skynda fram 
snabba resultat. 

-  Vara beredd på både positiva och negativa resultat under tiden för 
genomförandet. 

-  Organisationens hållbarhetsarbete utgår från alla tre aspekterna i Triple 
Bottom Line. De organisationer som enbart fokuserar på två aspekter kan få 
negativa effekter på den tredje aspekten (Savitz, 2013). 

 

1.4.3 Hållbarhetsrapport 

En hållbarhetsredovisning är en redovisning av en analys av organisationens 
hållbarhetsarbete vilken kan presenteras med en hållbarhetsrapport. I analysen klassas 
det som hållbart om det är hållbart utifrån alla tre aspekter i Triple Bottom Line 
(Global Reporting Initiative, 2006). Vad analysen bör innehålla beror på hur 
organisationen ser ut och vilken verksamhet som bedrivs. För att kunna utföra en 
hållbarhetsredovisning definieras därmed först vad denna bör innehålla. Global 
Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation som har utvecklat en 
modell för hur det kan utföras (Global Reporting Initiative, 2013). Enligt modellen, 
som betecknas G4, krävs information om: 
 
 

x Vilka förväntningar organisationens intressenter har på organisationen och hur 
väl dessa har uppfyllts.  

x Hur organisationen jobbar mot hållbarhet. 
x Vad inom organisationen som påverkar organisationens hållbarhet och vilka 

aspekter som är viktiga att se över i rapporten.  
x Hur organisationen påverkar intressenternas omdöme (Global Reporting 

Initiative, 2013). 



 
Innehållet i hållbarhetsrapporten kan se olika ut och organisationen kan välja vad som 
ska tas med. G4 innehåller det som GRI anser att en hållbarhetsredovisning ska 
innehålla men det behöver inte passa alla organisationer. G4 kan användas som grund 
för redovisningen även om inte allt innehåll tas med (Global Reporting Initiative, 
2013). Enligt G4 ska följande tas med: 
 
 

x Organisationens intressenter och hur de påverkar organisationen.  
x En introducerande del till organisationens hållbarhetsarbete.  
x Organisationens uppbyggnad och verksamhet. 
x Organisationsledningens uppbyggnad och roll i hållbarhetsarbetet. 
x Organisationens etik. 
x Information om de delar av organisationen och organisationens verksamhet 

som tidigare har valts ut som relevanta för rapporteringen.  
x Analys av organisationen utifrån Triple Bottom Line. 
x Hur utformandet av rapporten har utförts (Global Reporting Initiative, 2013). 

 
I G4 definieras även hur informativ och presenterad en hållbarhetsrapport är (Global 
Reporting Initiative, 2013). Enligt detta är en hållbarhetsrapport transparent om 
rapporten: 
 

x Innehåller information av god kvalitet vilket innebär att informationen 
uppdateras och inhämtas regelbundet.  

x Är väl analyserad. 
x Synliggör både bra och dåliga sidor hos organisationen.  
x Är förståelig, tillgänglig och relevant för organisationens alla intressenter. 
x Har ett innehåll som går att använda för att avgöra hur organisationens 

hållbarhetsarbete har förändrats med tiden (Global Reporting Initiative, 2013). 
 
Olika organisationer använder hållbarhetsredovisningen för olika syften. 
Hållbarhetsredovisningen är lämplig som information till organisationens intressenter 
och kan på så sätt även användas för att marknadsföra organisationens hållbarhet. 
Dessutom kan redovisningen användas för att utvärdera hållbarhetsarbetet. 
Hållbarhetsredovisningar kan också bli en del av organiseringen för en hållbar 
organisation då informationen är tillgänglig för alla och därmed behöver inte 
hållbarhetsarbetet bli beroende av de anställda som är engagerade i frågan (Frostenson 
et al., 2013). 
 

1.4.4 Ekonomi- och bolagsinformation 
Office Recycling grundades år 2010 av nuvarande verkställande direktör Philip Eklöf 
och har sedan 2011 haft en kontinuerlig verksamhet. Företagets vision är att erbjuda 
Sveriges grönaste återvinningstjänst och erbjuda unika lösningar utifrån kundens 
behov (Eklöf, 2013b). Vid årsskiftet 2015/2016 hade företaget över 1000 kunder.  



 
Två verksamhetsår har Office Recycling gått med vinst vilket är åren 2012 och 2015 
(Allabolag, 2016). Företaget har under de fem första åren gått från en lätt lastbil till 
sju, under 2016 kommer två lätta lastbilar att tillkomma (Longo, 2016). Totalt har 
företaget nio bilar i där två är eldrivna personbilar. De lätta lastbilarna drivs av biogas 
och elbilarna laddas antingen på omlastningscentralen eller i närheten av företagets 
kontor. Både kontor och omlastningcentral betalar för el som skapas av förnyelsebara 
källor bestående av vind- och vattenkraft. Grundinformation om företaget finns att 
överskåda i tabell 2. 

 
Tabell 2. Grundinformation om företaget 

Verksamhetsstart 2011 

Anställda 19 

Servicebilar (biogas) 7 

Personbilar (el) 2 

Elavtal Vind- och vattenkraft 

 
Varje år sedan start har Office Recycling ökat sitt kundantal, vilket visas i figur 2. 
Figur 2 visar vilken andel av den totala kundstyrkan vid årsskiftet 2015/2016 som 
värvades vilket år mellan 2011 och 2015. Figur 2 visar att företaget mellan 2012 och 
2014 tog in tre fjärdedelar av de nuvarande kunderna.  

 
Figur 2. Vilket år andelen kunder skaffades, med kundstyrkan vid årsskiftet 
2015/2016 som utgångpunkt. 



 
Mål för kundtillväxten 2016-2020 är satta internt för företaget och visas i procent i 
tabell 3. Tabellen visar hur stor kundstyrka företaget vill öka med i procent per år från 
år 2016 till 2020. 
 
Tabell 3. Mål och framtidsprognos för kundökning från år 2016 till 2020. 

År Ökning av kundstyrkan i % från 2016 till 2020 

2016 13 

2017 17 

2018 15 

2019 19 

2020 17 

 
1.4.4.1 Företagsstruktur 
På Office Recycling är det viktigt att hierarki inom företaget inte existerar utan att 
alla  medarbetare arbetar tillsammans. Företaget består av fyra olika avdelningar sälj, 
trafikledning, ekonomi och service. Sälj och ekonomi har ett kontor på Lilla Essingen. 
På företagets omlastningscentral, vid namn Dexxo som ligger på Drottningholm, finns 
trafikledningen och servicepersonal. Företaget har en ledningsgrupp där den 
verkställande direktören, ekonomichef, trafikledningschef och försäljningschef ingår. 
Ledningsgruppen har möte en gång i veckan, ansvarar för företagets helhet och den 
viktigaste kommunikationen mellan de olika områdena i företaget. (Longo, 2016). 
Kommunikationen mellan företagets olika delar beskrivs i tre olika scenarion.  
 
1.4.4.2 Scenario 1, En säljare får en beställning av en ny kund 
Först kontaktas kunden av en försäljare från företaget, kunden utför en beställning 
vilket  läggs in i arbetsboken som finns i programmet Office Microsoft Excel. När 
ordern har lagts in i arbetsboken ansvarar trafikledningen för att föra in ordern i 
programmet Fleet 101 som är ett transportadministrationssystem (Fleet, 2014). 
Trafikledningen ansvarar för att servicepersonalen erhåller information om 
körsträckorna och ordrarna som ska hämtas. Samtidigt som servicpersonalen hämtar 
upp ordern fakturerar och bokför ekonomiavdelningen från Fleet 101 till programmet 
Fortnox, som är ett bokföringsprogram (Fortnox, u.å). 
 
1.4.4.3 Scenario 2, Servicepersonal upptäcker att en kund är i behov av fler miljörör 
Servicepersonal talar direkt med kunden om behovet, kunden vill göra en beställning. 
Servicepersonalen kontaktar sälj för att ordna en beställning resterande process 
fungerar precis som i scenario 1. 
 
1.4.4.4 Scenario 3, En kund upptäcker att Office Recyling missat veckans tömning 
En kund ringer trafikledningen och anger felet. Trafikledningen kontaktar 



servicepersonalen för att hitta en lösning på vem i servicestyrkan som kan åka till 
kunden för en tömning. 
 
1.4.5 Certifieringar  
Office Recycling innehar ett antal certifikat, bland annat standarder från International 
Standard Organization, ISO. Först och främst sker alla företagets transporter med 
biogas vilket innebär att företaget certifierats med Bra Miljöval och Fossilfritt 
Sverige. Dessutom är all el som används på företaget producerad genom vind- och 
vattenkraft vilket även har bidragit till certifieringen Fossilfritt Sverige. Office 
Recycling jobbar aktivt mot att upprätthålla de två ISO-standarder som företaget 
innehar i kvalité och miljö.  
 
1.4.5.1 ISO-certifieringar  
Det finns ett antal ISO-certifieringar för företag att jobba mot. De kan delas in i tre 
olika kategorier; Ledningssystem för kvalité, Miljö och arbetsmiljö och Säkerhet och 
ansvarstagande (Svensk Certifiering, u.å).  

 
“ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag 
eller en organisation. ISO 9001 är världens mest använda standard. Det finns 
drygt 1,1 miljoner certifikat utfärdade i 188 länder. 5 000 av dessa finns i 
Sverige och det certifieras ett nytt företag varje dag“ (Swedish Standards 
Institute, 2015).  

 
ISO 9001 kan leda till minskade kostnader inom företaget då ISO 9001 förbättrar 
ledningssystemet och därmed ger ett mer effektivt företag. Det finns ofta mycket 
pengar att spara om kund- och leverantörkedjan utvärderas och för att uppfylla detta 
finns det sju olika principer att följa: 
 
“ -  Kundfokus 

-  Ledarskap 
-  Medarbetarnas engagemang 
-  Processinriktning 
-  Förbättring 
-  Faktabaserade beslut 
-  Relationshantering“ (Swedish Standards Institute, u.å.a)  

 
För att ISO 9001 ska lyckas är det ledningens engagemang som är nyckeln. Det gäller 
att cheferna informerar, inspirerar och engagerar (Swedish Standards Institute, u.å.b).  
För att certifiera Office Recycling med ISO 9001 anlitas en ISO-konsult, Pia 
Almgren, för att utvärdera företaget och se hur kraven kan uppfyllas. Det är fyra steg 
som ska uppfyllas och en kvalitetspolicy som först och främst ska skapas vilket styr 
företagets arbete mot att förbättra kvalitén. Sedan ska steg två se till att bygga upp 
strukturen och även bidra till att planeringen av verksamheten blir mer tydlig för alla 



anställda inom företaget. Steg tre är ett hjälpmedel för att driva kvalitetspolicyn. Det 
finns givna moment för hur policyn ska efterföljas:  
 
“  -  Fastställ organisation och ansvar. 

-  Utbilda och gör personalen medveten. 
-  Kommunicera kvalitetspolicyn internt och gärna också till externa 
intressenter. 
-  Dokumentera kvalitetsledningssystemet. 
-  Säkerställ styrning av dokument. 
-  Styr verksamheten på ett kvalitetsriktigt sätt“ (Swedish Standards Institute, 
u.å.c) 

 
Steg fyra, det sista steget, är att se att alla dessa moment efterföljs.  
 
Vidare hade företaget som mål att certifieras inom ISO 14001 som liknar ISO 9001 
men med skillnaden att ISO 14001 är ett miljöcertifikat istället för ett 
kvalitetcertifikat.  
ISO 14001 är uppbyggd av fem steg, liknande stegen för ISO 9001, där alla steg som 
följs bidrar till att företaget erhåller certifieringen. Det första som krävs är att upprätta 
en miljöpolicy för att styra Office Recyclings miljöarbete. Denna måste följa svensk 
lagstiftning, synliggöra miljöaspekter inom företagets tjänster och produkter som 
påverkar miljön samt ge förslag på förbättringar som kan utföras kontinuerligt inom 
verksamheten. Andra steget är att strukturera företaget till att alla medarbetare är 
medvetna om Office Recyclings syn på miljön och att definiera företagets miljömål. 
För att uppfylla miljömålen finns steg tre som innebär ett antal moment som ska 
efterföljas: 
 
“ 

-  Fastställ organisation och ansvar. 
-  Utbilda och gör personalen medvetenheten. 
-  Kommunicera miljöpolicyn och miljöarbetet internt och till externa 
intressenter. 
-  Dokumentera miljöledningssystemet. 
-  Säkerställ styrning av dokument. 
-  Styr verksamheten på ett miljöriktigt sätt. 
-  Skapa en plan hur ni agerar vid ett eventuellt nödläge” (Swedish Standards 
Institute, u.å.d).  

 
Steg fyra är att utvärdera och följa upp de mål som satts. Det är ett viktigt steg 
eftersom utvärderingen undersöker om förbättringar kan utföras och ifall målen måste 
uppdateras, till exempel om ändring i lagstiftningen har skett. Det sista steget, steg 
fem, är att åtgärda de förbättringar som kan behövas utföras. Genom att följa dessa 
fem steg fås ett ledningssystem som blir en del av företaget och på så sätt kan både 
miljön och pengar sparas (Swedish Standards Institute, u.å.d).  



 

1.4.5.2 Fossilfritt Sverige 
Fossilfritt Sverige är ett initiativ av regeringen för att minska användadet av fossilt 
bränsle och synliggöra aktörer som aktivt kämpar mot att minska klimatpåverkan. År 
2013 var siffran för den totala kvoten förnyelsebar el som användes 52 %, målet är att 
nå 50 % år 2020 (Miljö- och energidepartementet, 2015).  
 
Initiativet ska fungera som ett paraply för aktörer och även inspirera internationellt. 
Liknande initiativ finns även internationellt där företag, städer och andra aktörer kan 
ansluta till Non-State Actor Zone Climate Action,  NAZCA. NAZCA fungerar på 
samma sätt som Fossilfritt Sverige fast internationellt (NAZCA, 2015). 
 

1.4.5.3 Bra Miljöval 
Naturskyddsföreningen har ett initiativ för att minska klimatutsläppen vilket kallas 
Bra Miljöval. Office Recycling har miljömärkningen Bra Miljöval på bränslet då 
företagets servicebilar endast drivs av biogas och deras bilar på el från vatten- och 
vindkraft som båda är fossilfria. Bränslet i fråga måste uppfylla en del krav för att bli 
märkta med Bra Miljöval. Först och främst ska det vara hållbart producerat och de 
kemiska tillsatserna som finns i bränslet måste vara godkända. Dessutom måste askan 
som bildas vid förbränningen, när biogas produceras, följa Skogsstyrelsens riktlinjer 
(Naturskyddsföreningen, 2015a).  
 
Den förnyelsebara energin som används i Office Recyclings transporter måste uppgå 
till minst 90 % för att kunna miljömärkas med Bra Miljöval där det är tillåtet för 
resterande att vara icke-förnyelsebar energi (Naturskyddsföreningen, 2015a). Office 
Recycling använder sig enbart av fossilfria bränslen och därmed är energiinnehållet 
100 % fossilfritt. 
 

1.4.6 Produkten Miljörör 
Förutom att erbjuda återvinning av kontorsmaterial som service har företaget även en 
inriktning mot att tillverka produkter för källsortering. De produkter som erbjuds för 
förvaring av material vid källsortering är produkterna Miljörör, Plastkärl, Hemliga 
Lådan, Earth Wind, Kökssortering, Sorteringslåda, Täckmöbel Sorteringslåda, 
Sorteringstorn, Designburar med variande storlekar, Earth Air Light och Earth Air. En 
av de mest förekommande produkterna som är placerade i kontorsmiljö hos kunderna 
är Office Recyclings egentillverkade Miljörör (Eklöf, 2016; Office Recyling, 2016). 
 
Kunder hos Office Recycling har möjlighet att använda Miljörör för förvaring av 
material vid källsortering. Andra alternativ än Miljörör är plastkärl från PWS eller om 
återvinningsrum på företaget finns, i containrar, vilket användning av produkten inte 
är nödvändig. Miljörören är placerade i kontorsmiljö där förvaring av material som 
papper, plast, brännbart, kartong, wellpapp, PET-flaskor och aluminiumburkar är 



möjlig. Materialen källsorteras i tyg- eller plastpåsar som tvättas på 
omlastningscentralen och därefter återanvänds. Påsarna placeras sedan i Miljörören 
för ett diskret källsorteringsalternativ (Eklöf, 2016). 
 
Miljörören tillverkas av Office Recyling och består av en botten och ett lock, som 
båda är avtagbara, samt av ett rör. För framtagning av röret används returfiber av 
materialet Medium Density Fibreboard, MDF, bottendelen och locket består av 
pressat spån och pressat trä där bottendelen även har fyra hjul som är monterade på 
undersidan som ses i figur 3.  (Eklöf, 2016). 
 

 
Figur 3. Miljörör med anvisning om sortering av pappersmaterial. 
 

1.4.6.1 Utformning 
Standardstorleken för ett avfallskärl som vanligen består av plast har en volym av 190 
liter. Miljörören rymmer en volym på 194 liter och har höjden 109 cm samt diametern 
53,5 cm. Tömning av innehållet i Miljörören sker efter kundernas behov och 
önskemål där en rekommenderad vikt för tömning inte bör överstiga 20 kg av 
ergonomiska skäl (Eklöf, 2016). En full påse har dock vanligtvis vikten 80 kg och 
tömning sker därmed med hjälp av en utrustning som kallas pirra (Rossinelli, 2016). 
Alla delar hos Miljöröret är avtagbara där locket hålls på plats genom trädelar på 
undersidan vilket ses i figur 4. Vid tillverkning av locket har materialanvändningen 
sparats genom att såga ur delar från mittendelen, där ett hål har skapats, för att fästa 
på undersidan. Bottendelen är även avtagbart och har hjul på undersidan, vilket visas i 
figur 5. En tyg- eller plastpåse används för att förvara materialen som påsen fylls 
med, på så sätt kan locket och röret avlägsnas för att sedan endast förflytta påsen och 
kunna tömma innehållet (Eklöf, 2016). 
 



 
Figur 4. Avtagbart lock med visning av undersidan hos Miljöröret. 

 
Figur 5. Avtagbar bottendel med hjul och visning av undersidan hos Miljöröret. 
 

1.4.6.2 Medium Density Fibreboard 
Träfibrer formas till skivor igen efter att ha genomgått en process där träfibrerna har 
frilagts och därmed fås MDF. Genom en uppvärmningsprocess i en torr miljö pressas 
de frilagda träfibrerna samman och fibrerna binds ihop med bindemedel för att skapa 
nya träskivor. Träfibrer som pressas samman med varierande tryck får olika 
egenskaper och de olika varianterna av träfibrer förekommer som Low Density 
Fibreboard, LDF, Medium Density Fibreboard och High Density Fibreboard, HDF 
(TräGuiden, 2003). LDF har en densitet lägre än 500 kg/m3, MDF har densiteten 600-



800 kg/m3 medan HDF har en densitet större än 800 kg/m3. Densiteten på materialen 
bidrar till en specifik lämplighet vad gäller användningsområden, ju lägre densitet 
desto mer poröst material (TräGuiden, 2003). 
 

1.4.6.3 Formaldehyd som bindemedel 
Vid tillverkning av nya träskivor med egenskaper av MDF används kemikalien 
formaldehyd som bindemedel (Hansson, 2014). Formaldehyd förekommer naturligt i 
kroppen, finns i frukter och födoämnen. Kemikalien används i industriella processer 
för framtagning av produkter som pappers-, trä- och plastmaterial men även som 
konserveringsmedel i produkter. Formaldehyd som konserveringsmedel används i 
bland annat hygienartiklar, kosmetikaprodukter och födoämnen. Det är en hälsofarlig 
kemikalie eftersom det är frätande, allergi- och cancerframkallande i fri form (Arbete 
och Hälsa, 2011; Upphandlingsmyndigheten, 2015). I flytande form kan formaldehyd 
tas upp av huden och beroende på miljön där andra kemikalier är närvarande kan 
upptaget ske snabbare, vilket är skadligt. Vid tillverkning av produkter där 
formaldehyd används kan läckage av kemikalien i den färdiga produkten ske. 
Användningen av formaldehyd i produkter är därmed reglerad, där det tillåtna värdet 
för yrkesmässig användning enligt den svenska hygieniska gränsvärdet är 0,3 ppm 
(Bojs, 2004; Arbete och Hälsa, 2011).  
 

1.4.6.4 Placering och kostnad 
Beroende på kundernas efterfrågan och behov placeras Miljörören i kontorsmiljö. Om 
tillgång till ett återvinningsrum finns efterfrågas inte Miljörören. Kostnaden för att 
tillverka ett Miljörör är ungefär 650 kr men produkten hyrs ut till kunder till varierade 
kostnader (Eklöf, 2016). 
 
1.4.7 Återvinning av material 
Omlastningscentralen används för att samla ihop materialen från företagets kunder i 
olika kärl och containrar för att säljas vidare till samarbetspartners. Materialen 
återvinns, sorteras för återbruk, sorteras som deponi eller förbränns för utvinning av 
energi (Eklöf 2016). Materialen som Office Recycling samlar in från kunderna är 
pappersmaterial, i form av exempelvis returpapper och wellpapp, plast, metall och 
elektronik, glas och brännbart, grovsopor. Office Recycling samarbetar med företagen 
Ragnsells, Lilla Edet, Katrinefors och Fiskeby Pappersbruk, vilka hanterar 
pappersåtervinningen i form av bland annat returpapper och wellpapp (Eklöf, 2016). 
Företagen som tar emot metallmaterial och elektronikavfall är Sims Recycling 
Solutions och Kuusakoski Recycling. Suez och Svensk Glasåtervinning hanterar 
glasmaterial, Förpacknings- och tidningsinsamlingen utför plaståtervinningen och 
Edstippen hanterar material som sorteras till brännbart och som deponi (Eklöf, 2016). 
De nämnda företagen som utför återvinning i samarbete med Office Recyling anges i 
tabell 4 tillsammans med den sammanlagda mängden insamlat material under 2015 
från alla kunder (Office Recycling, 2016). 



 
Tabell 4. Sammanlagd mängd insamlat material år 2015. 

Material Mängd 
[kg] 

Företagssamarbeten 

Returpapper 720 050 Ragnsells, Fiskeby Pappersbruk, Lilla Edet & 
Katrinefors 

Wellpapp 116 900 Ragnsells, Fiskeby Pappersbruk, Lilla Edet & 
Katrinefors 

Plast 40 258 Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

Metall 27 190 Kuusakoski & Sims Recycling Solutions 

Elektronik 31 078 Kuusakoski & Sims Recycling Solutions 

Glas 44 160 Svensk Glasåtervinning 

Brännbart 
avfall 

138 660 Edstippen 

Batterier 862 Kuusakoski 

Deponi 15 660 Edstippen 

 
1.4.7.1 Pappersmaterial 
Sortering av olika pappersmaterial som kontorspapper, tidningar, trycksaker, 
sekretesspapper, wellpapp, kartong och liknande sker genom att material som inte hör 
till papper sorteras ut.  All pappersmaterial som samlas in och återvinns kallas 
returpapper. Fibrerna i returpappret bidrar till att det är slitstarkt och kan återvinnas 
uppemot 5-7 gånger innan fibrerna förlorar förmågan att hålla ihop bindningarna 
(Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å). När bindningarna upphör används 
returpappret till energiutvinning. Vid användning av returpapper vid tillverkning av 
nya pappersmaterial krävs 70 % mindre energi än om ny råvara används 
(Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å; Östlund, 2015a). 
 

1.4.7.2 Metaller 
Metallmaterial kan återvinnas upprepade gånger och fortfarande hålla god kvalité när 
det sedan används vid framtagning av nya metallprodukter (Avfall Sverige, u.å.). Vid 
återvinning av aluminium krävs 95 % mindre energi än vid utvinning av ny råvara 
eftersom det är en energikrävande process. För stålmaterial krävs 75 % mindre energi 
att använda återvunnet stålmaterial än att utvinna nytt (Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen, u.å; Svensk Glasåtervinning, u.å.). 
 



1.4.7.3 Grovsopor och återbruk 
Produkter som klassas som elektronik transporteras till en omlastningscentral efter 
sortering. Elektronikapparater som är funktionsdugliga samt obrukliga sorteras var för 
sig. Funktionsdugliga elektronikapparater hanteras som grovsopor och tas till återbruk 
(Eklöf, 2016; Avfall Sverige, u.å.; Suez, u.å.). De grövre materialen som exempelvis 
möbler, kläder, leksaker samt porslin och keramik hanteras som grovsopor. De 
grovsopor som fortfarande är brukliga tas till återbruk medan andra återvinns (Eklöf, 
2016). 
 
1.4.7.4 Brännbart avfall 
Avfall som inte kan sorteras inom en viss kategori med anledning av de krav som 
ställs och som kan tillföra energi vid förbränning klassas som brännbart avfall 
(Sahlén, 2015). På så sätt kan avfallet tillföra energi i form av värme och el. Sortering 
sker där andra material tas till materialåtervinning om det inte hör till brännbart avfall 
(Johansson, 2012). 
 
1.4.7.5 Farligt avfall 
Enligt Naturvårdsverket klassificeras farligt avfall som ”avfall som är farligt därför att 
det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och 
miljö” (Hullberg, 2015). Produkter som klassas som farligt avfall kan bestå av 
metaller, som batterier, där insamling och sortering sker och samlas i ett eget kärl 
(Christiansen, 2011). Hanteringen av farligt avfall behandlas med olika 
återvinningsmetoder beroende på material och utförs på specialanläggningar med 
möjlighet att återvinna avfallet (Christiansen, 2011). 

 
1.4.8 Biogas 
Bränsle kategoriseras vanligen i två olika kategorier - fossilt bränsle och fossilfritt 
bränsle. Inom fossilt bränsle ingår bränsle som exempelvis har skapats genom 
förbränning av kol så som olja (Björsell, 2015). Fossit bränsle är därmed ej koldioxid-
neutralt och ej förnyelsebart. Biogas är ett exempel på ett fossilfritt bränsle som både 
är koldioxidneutral och förnyelsebart (Matthiasson, 2012).  
 
Energikällan i biogas kommer från metan. Biogas framställs vid nedbrytning av 
biomassa i en syrefri mikrobiologisk process. Det som bildas är ett gasformigt bränsle 
som innehåller rikligt med metan. Dock pågår många forskningsstudier som studerar 
om mängden metan kan öka och bidra till att biogas blir ett ännu mer lönsamt och 
effektivt bränsle. För tillfället pågår exempelvis studier i rötningstekniker, 
substratblandningar samt behandlingar med enzymer och ultraljud inom området för 
framställning av biogas (Matthiasson, 2012).  
 

1.4.9 Trafikledningen och servicebilarna 
Enligt trafikledningen börjar bilarna klockan 08.00 hos första kunden och kör till 
respektive kunder fram till klockan 15.30, för att hinna till omlastningscentralen på 



Drottningholm innan trafikköerna börjar i Stockholm. Dagen avslutas sedan klockan 
17.00. Det anses rimligt rent tidsmässigt att en bil tar 15-25 poster varje dag där en 
post innebär en order från en kund. I nuläget finns det sex stycken servicebilar och två 
stycken tillkommer inom kort (Pudja, 2016).  
 
Enligt servicepersonalen är det viktigt att samma servicepersonal återkommer till 
samma kunder för att behålla en bra relation mellan kund och servicepersonal. 
Företaget har tre tävlingar varje månad, en om vilken bil som hämtar flest poster, en 
om vilken bil som samlat in avfall av högst värde och den sista är vem som har kört 
bäst utifrån Ecodriving (Rossinelli, 2016). Efter juni 2016 tas tävlingarna bort då 
ackordslön införs, vilket innebär att storleken på medarbetarna löner anpassas efter 
prestationen (Pudja, 2016; Nationalencyklopedin, u.å ). 
 
Antalet poster som respektive servicebil hämtar på måndagar presenteras i tabell 
5.  Datan visar enbart kunder som önskar ha kontorsavfallet hämtad på måndagar och 
säger inget om när och hur ofta kontorsmaterialet ska hämtas. Därmed visar datan de 
kunder som önskar hämtning varje vecka, varannan vecka och liknande.  
 
Tabell 5. Data över antal poster på måndagar, posternas läge samt antal poster på 
samma adress för respektive servicebil. 

Servicebil 
Antal 
poster 

Antal poster på 
samma adress 

Poster på 
Norrmalm 

Poster utanför 
Norrmalm 

1 32 24 28 4 

2 46 39 44 2 

3 84 61 32 52 

4 9 4 9 0 

5 39 26 24 15 

6 45 32 28 17 

Utan bil 13 0 9 4 

 
Office Recycling har inget förutbestämt system för hur nya kunder ska placeras på de 
befintliga servicebilarna. Enligt trafikledningen har Servicebil 4 enbart några få 
bestämda kunder, vilket visas i tabell 5. Detta beror på att hälften av posterna från 
Servicebil 3 brukar placeras på Servicebil 4. Servicebil 3 har många poster eftersom 
det är en gammal körsträcka som inte har ändrats med tiden (Pudja, 2016). I nuläget 
finns ingen förutbestämd plan för var de nya servicebilarna ska placeras. 
Körsträckorna utgår från servicepersonalens bostäder där Servicebil 1 och 2 börjar 
köra från Ekerö, Servicebil 4 från Fridhemsplan. Servicebil 3, 6, 7 och 8 börjar köra 
från Söderort och Servicebil 5 från Nacka (Pudja, 2016). 
 



På måndagar och tisdagar hämtas poster som är placerade i Stockholms innerstad och 
på grund av den intensiva stadstrafiken och mängden poster är dessa dagar i veckan 
som behöver optimeras. Området Kungsholmen i Stockholm är i nuläget delat på flera 
servicebilar vilket inte är optimalt (Pudja, 2016). 
 

2. Metod 
 
Projektet påbörjades genom att diskutera relevanta och viktiga frågeställningar som 
överensstämmer med företaget Office Recyclings förväntan och egna intressen hos 
gruppmedlemmarna. En tidsplan skapades för att strukturera upp arbetet och därefter 
fördelades arbetsuppgifterna. Insamling av fakta och information utfördes genom 
olika metoder men mestadels av internetbaserade sidor. Sidorna är granskade av flera 
parter och innefattar myndigheter, statliga källor, företag och organisationer samt 
vetenskapliga artiklar.  
 
Vid insamlande av information användes dessutom facklitteratur och dokument som 
fakturor, data, statistik och manualer från företaget. Studiebesök på företagets 
omlastningscentral samt en enkätundersökning om medarbetarnas arbetsmiljö 
användes även vid insamlande av information. För behandling av data användes olika 
programvaror och kriterier togs fram för att kunna värdera förslag. 
 

2.1 Studiebesök 
Studiebesök på företagets kontor med ledningsgruppen utfördes för att ta reda på 
fakta och information. Studiebesök på företagets omlastningscentral, fältstudier med 
servicepersonalen och intervjuer med medarbetarna användes även vid insamlandet av 
information. 
 

2.2 Enkätundersökning 

En enkätundersökning skapades via verktyget Typeform och skickades ut via mail till 
servicepersonalen, som till antalet är elva personer. Undersökningen syftade till att 
analysera medvetenheten kring återvinning hos servicepersonalen samt hur 
arbetsmiljön upplevs. Frågor om säkerhet, kommunikation, miljö- och 
arbetsförhållanden ställdes. 
 

2.3 Programvaror 

För att hantera information från varje kund användes programmet Microsoft Office 
Excel. I detta program utfördes även alla beräkningar som exempelvis behandling av 
statistik från företaget. För att kartlägga kunderna och hur dessa är fördelade på de 
olika servicebilarna användes programmet Google Maps. Flödesschemat utformades i 
programmet Google Drawings. 



 

2.4 Värderingar och kriterier 

För att kunna ta fram, värdera och jämföra olika förslag på placering av de nya 
servicebilarna utformades tre kriterier utifrån Triple Bottom Line och företagets 
önskan.  
 

2.4.1 Kriterie 1. Återkommande till samma kunder 
Kriterie 1 behandlar andelen av kunderna som varje servicepersonal har kvar efter en 
förändring som respektive förslag genererar.  
 

3.4.2 Kriterie 2: Företagets mål om antalet poster per dag 
Kriterie 2 undersöker antalet fler poster en servicebil ansvarar för under en dag som är 
över medelvärdet för företagets mål per dag, det vill säga 20 poster.  
 

3.4.3 Kriterie 3: Effektiv placering av poster 
Kriterie 3 undersöker antalet poster som är placerade på samma adress och illustrerar 
hur tidseffektiva körsträckorna är för respektive servicebil. Kriteriet tar inte hänsyn 
till hur långt ifrån varandra servicebilarnas olika stopp ligger.   
 

4. Resultat 
 
I avsnittet presenteras de resultat som utgår från frågeställningarna med utgångspunkt 
från syfte och mål. Ett flödesschema över företagets uppbyggnad skapades samt 
information om produkten Miljörör och materialinsamling. Resultatet av 
enkätundersökningen gällande servicepersonalens arbetsmiljö, miljövanor och 
kunskap om återvinning presenteras dessutom. Resultatet som innefattar optimering 
av de nya servicebilarnas placering beskrivs även med tre förslag som har tagits fram. 

4.1 Flödesschema 

För att förstå företagets struktur har ett flödesschema tagits fram, flödesschemat visas 
i figur 6. Flödesschemat har tagits fram utifrån de tre olika scenarierna som beskrivs i 
teori-delen. 
 



 
Figur 6. Flödesschema över Office Recyclings företagsstruktur. 
 

4.2 Miljörör och insamlade material år 2015 

Miljörören består av avtagbara delar som ett lock, rör och en bottendel. Locket och 
bottendelen är tillverkad av pressat spån medan röret är tillverkad av materialet MDF. 
Materialet MDF innehåller kemikalien formaldehyd som är hälsofarligt och 
cancerframkallande. Eftersom uppgifter saknas om antalet Miljörör som är placerade 
hos kunderna är det ej möjligt att avgöra om miljörören bidrar till vinst hos företaget.  
 
Under år 2015 var de tre största materialen som samlades in returpapper, wellpapp 
och brännbart. Returpappret som samlades in mättes till 720 050 kg, wellpapp till 116 
900 kg och brännbart avfall till 138 660 kg. 
 

4.3 Enkätundersökning 
Sex av totalt elva personer ur servicepersonalen svarade på enkäten vilket är mer än 
50 % av arbetsstyrkan.  
 
Tabell 6 visar resultatet från den del av enkätundersökningen som innefattade 
påstående om arbetsmiljön. Ett snittvärde beräknades för varje fråga för att tydligare 
analysera åsikterna hos servicepersonalen. Dessutom presenteras det mest önskvärda 



värdet efter varje fråga då det ibland är mest önskvärt att inte instämma, en etta, och 
ibland att instämma, en femma.  
 
Tabell 6: Påstående om arbetsmiljön med en skala från ett till fem där ett är 
“instämmer inte alls” och fem är “instämmer helt”. Siffror inom parentes är det mest 
önskvärda värdet.  

Fråga (mest önskvärda) | Person 1 2 3 4 5 6 Snitt 

Du får kontinuerliga uppdateringar om förändringar 
inom företaget. (5) 

4 3 1 3 4 4 3,167 

Kontakten med cheferna fungerar bra. (5) 3 2 1 2 4 3 2,5 

Kontakten med arbetskamraterna fungerar bra. (5) 5 5 5 4 4 4 4,5 

Du har möjlighet att påverka ditt arbete. (5) 5 3 2 3 5 3 3,5 

Arbetet är för det mesta lugnt. (5) 2 2 1 1 3 2 1,83 

Arbetet är tungt och du har ofta ont efter en 
arbetsvecka. (1) 

4 5 5 3 3 5 4,167 

Du arbetar ofta ensam och känner att det därmed blir 
en olycksrisk. (1) 

1 3 2 3 2 3 2,33 

Du har full koll på vad som skall göras ifall en olycka 
inträffar. (5) 

5 5 5 5 4 3 4,5 

 
Den andra delen handlar om servicepersonalens syn på miljö samt miljövanor och 
kunskaper vilket ses i tabell 7. Tre av sex använder kommunaltrafik och en av sex 
använder gasbil som transportmedel utanför arbetet och tänker på Ecodriving vid 
körning. Källsortering utfördes av tre av sex innan de började jobba på Office 
Recycling men de flesta källsorterar i dagsläget och fem av sex källsorterar mer än 
fyra material. I kunskapsfrågorna var det enbart en person som visste svaret på “Hur 
mycket mindre energi krävs det att smälta återvunnet glaskross än nya råvaror” där 
det rätta svaret är 20 %. Och i den andra kunskapsfrågan var det två som låg inom 
intervallen 5-7 som är det rätta svaret om hur många gånger papper kan återvinnas.  
 
 
Tabell 7: Frågor och påstående om miljövanor och kunskaper med en skala från ett 
till fem där ett är “instämmer inte alls” och fem är “instämmer helt”.  

Fråga|Pers
on 

1 2 3 4 5 6 



Du tycker 
personligen 
att 
miljöfrågor 
är viktiga. 

5 4 4 3 4 4 

När du inte 
arbetar, vad 
använder du 
för 
transportme
del? 

Kommu
nalt 

Kommu
nalt 

Gasbil 
 

Bil (som 
drivs på 
bensin/di
sel) 

Elcykel, bil 
eller 
kommunalt 

Bil (som 
drivs på 
bensin/di
sel) 

Biltrafik/kör
ning är ett 
stort 
problem för 
miljön 

5 4 4 2 3 4 

Tänker på 
du på 
Ecodriving 
när du kör? 

Jag kör 
inte 

Det är 
en del 
av mitt 
arbete 

För att 
spara 
på 
miljön 

Ja Ja 
alltid,  inga 
onödiga 
gas/inbromsn
ingar 

Ibland. 
Aldrig 
riktigt 
lärt mig 
köra så 
vilket 
gör att 
jag lätt 
glömmer 
det när 
det inte 
sitter i 
ryggmär
gen så att 
säga. 

Källsorterad
e du innan 
du började 
på Office 
Recycling? 

Ja Nej Nej Ja Nej Ja 

Om du 
källsorterar 

Glas, 
plast, 
aluminiu

Wellpap
p, 
tidninga

Papper
, glas, 
plast, 

Papper, 
glas, 
plats, 

Brännbart Papper, 
glas, 
plast, 



idag, vilka 
material? 

m, 
wellpap
p, 
brännbar
t, 
glödlam
por & 
batterier  

r, 
glödlam
por & 
elektroni
k 

wellpa
pp, 
tidning
ar, 
batterie
r & 
elektro
nik 

wellpapp 
& 
tidningar 

wellpapp
, 
tidningar
, 
glödlamp
or, 
batterier 
& 
elektrion
ik 

Hur mycket 
mindre 
energi krävs 
det att 
smälta 
återvunnet 
glaskross än 
nya råvaror? 

40 % 50 %  20 %  10 %  10 % 50 % 

Hur många 
gånger kan 
papper 
återvinnas? 

4 10 6 12 6 3 

 

4.4 Optimering av placering för de nya servicebilarna 

 
Lösningsförslagen presenteras med huruvida väl de olika kriterierna uppfylls. Figur 7 
illustrerar en karta över respektive servicebils poster för måndagar i centrala 
Stockholm. En färg representerar en servicebil. Exakta siffror finns under inledning - 
delen i tabell 1.  



 
Figur 7. Karta över geografisk placering för poster på måndagar uppdelad efter 
servicebil (Google, 2016). Datan hämtas från tabell 1 i inledningsdelen. 
 
4.4.1 Förslag 1. Placering på Kungsholmen och Vasastan 
En ny servicebil, Servicebil 7, placeras i centrala Vasastan för att ta dessa poster från 
Servicebil 3. Den andra nya servicebilen, Servicebil 8, placeras på Kungholmen och 
är ansvarig för hela det området. Enligt förslag 1 har Servicebil 7, 53 poster och 
Servicebil 8 har 35 poster. Bil 7 ligger 165 % över kriterie 2 och bil 8 ligger 75 % 
över kriteriet vilket presenteras i tabell 8. I medel ligger alla servicebilarna 61 % över 
kriterie 2 vilket också presenteras i tabell A. Servicebil 7 har 75 % av posterna på 
samma adress medan bil 8 har 71 % och i medel uppnår alla servicebilarna 67 % av 
kriterie 3 vilket presenteras i tabell 8.  

Förslaget ger en förbättring med 41 % för kriterie 2 och en försämring med 6 % för 
kriterie 3 vilket illustreras i tabell 9. 

Tabell 8. Sammanställning av resultatet för förslag 1. 

Bil Antal poster  Kriterie 1 [%] Kriterie 2 [%] Kriterie 3 [%] 

1 30 94 -50 80 

2 45 98 -125 87 

3 32 38 -60 66 

4 9 100 55 44 

5 25 64 -25 48 



6 28 62 -40 68 

7 53 0 -165 75 

8 35 0 -75 71 

Medelvärdet: 32,125 57 -60,625 67,375 

 
Tabell 9. Sammanställning av de kriterier som har genererat förbättringar i förslag 1 
där K2 är kriterie 2 och K3 är kriterie 3.  

Bil Förbättring K2 [%] Förbättring K3 [%] 

1 17 6,7 

2 3,8 2,2 

3 81 -9,6 

4 0 0 

5 74 -28 

6 68 -4,6 

Medelvärde 40,63333333 -5,55 

 
Figur 8 illustrerar huruvida väl förslag 1 uppfyller de tre olika kriterierna.  

Figur 8. Presentation av resultatet för förslag 1 där huruvida väl de olika kriterierna 
uppnås (det ska inte stå förbättring i y-axeln utan endast [%]). 
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4.4.2 Förslag 2. Placering på Norrmalm 
De båda nya servicebilarna, Servicebil 7 och 8, placeras i Norrmalm i centrala 
Stockholm. Posterna placerade på Norrmalm är omfördelade på alla 8 servicebilar.  
 
Enligt förslag 2 har Servicebil 7, 31 poster och Servicebil 8 har 30 poster. Servicebil 7 
har 55 % över kriterie 2 och Servicebil 8 har 50 % över kriteriet vilket kan ses i tabell 
1. I medel ligger alla servicebilarna 68 % över kriterie 2. Kriterie 3 är uppdelat i två 
delar för förslag 2 . Kriterie 3 del 1 innebär att poster som inte befinner sig på samma 
adress flyttas vid förslagets förändringar och kriterie 3 del 2 innebär att poster från 
samma adress flyttas.  
 
Förändringen innebär att kriterie 2 har förbättras i medel med 69 % och kriterie 3 har 
förbättrats i medel med 16 -19 % beroende på vilka poster som flyttas vilket ses i 
tabell 11.  

Tabell 10. Sammanställning av resultatet för förslag 2  

Bil Antal 
poster  

Kriterie 1 
[%] 

Kriterie 
2 [%] 

Kriterie 3 del 
1 [%] 

Kriterie 3 del 
2 [%] 

1 31 100 -55 77 84 

2 31 74 -55 126 87 

3 52 62 -160 117 56 

4 31 100 -55 13 94 

5 31 87 -55 84 68 

6 31 76 -55 103 68 

7 31 0 -55 0-100 0-100 

8 30 0 -50 0-100 0-100 

Medelvärde 33,5 83,16666667 -67,5 86,66666667 76,16666667 

 
Tabell 11. Sammanställning av de kriterier som genererar förbättringar för förslag 2 
där K2 är kriterie 2 och K3 är kriterie 3. 

Bil Förbättring K2 
[%] 

Förbättring K3 del 1 
[%] 

Förbättring K3 del 2 
[%] 

1 8,3 3,2 12 



2 58 48 2,7 

3 50 62 -23 

4 200 -71 110 

5 42 26 1,6 

6 56 45 -4,7 

Medelvärde 69,05 18,86666667 16,43333333 

 
Figur 9 illustrerar huruvida väl förslag 2 uppnår de olika kriterierna.  

 

Figur 9. Presentation av resultatet för förslag 2 där huruvida väl de olika kriterierna 
uppnås (det ska inte stå förbättring i y-axeln utan endast [%]).. 
 
4.4.3 Förslag 3. Placering på Norrmalm och en agerande buffert 
En av de nya servicebilarna, Servicebil 7, placeras på Norrmalm och posterna i detta 
område är omfördelade på de 7 servicebilarna som verkar där. Den andra nya 
servicebilen, Servicebil 8, tilldelas de poster som innan inte var tilldelade till en 
specifik servicebil. Utöver detta ska Servicebil 8 hjälpa övriga servicebilar genom att 
hämta de poster som eventuellt inte hinner hämtas på måndagar. 
 
Enligt förslag 3 har Servicebil 7, 33 poster och Servicebil 8 har 13 poster. Servicebil 7 
ligger 65 % över kriterie 2 medan Servicebil 8 uppnår 35 % av kriteriet. I medel 
ligger alla Servicebilar 68 % över kriterie 2, vilket ses i tabell 12. Kriterie 3 är 
uppdelat i två delar för förslag 3. Kriterie 3 del 1 innebär att poster som inte befinner 
sig på samma adress flyttas vid förslagets förändringar och kriterie 3 del 2 innebär att 
poster från samma adress flyttas.  
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Förändringen innebär att kriterie 2 har förbättras med 36,5 %. Kriterie 3 har 
förbättrats med 11-19 % beroende på vilka poster som flyttas vilket ses i tabell 13.  
 
Tabell 12. Sammanställning av resultatet för förslag 3  

Bil Antal 
poster 

Kriterie 1 
[%] 

Kriterie 2 
[%] 

Kriterie 3 del 
1 [%] 

Kriterie 3 
del 2 [%] 

1 34 100 -70 71 85 

2 34 80 -70 115 88 

3 52 62 -160 117 56 

4 34 100 -70 12 94 

5 34 95 -70 76 71 

6 34 82 -70 94 71 

7 33 0 -65 0-100 0-100 

8 13 0 35 0-100 0-100 

Medelvärde 33,5 64,875 -67,5 80,83333333 77,5 

 
Tabell 13. Sammanställning av de kriterier som genererar förbättringar för förslag 3 
där K2 är kriterie 2 och K3 är kriterie 3. 

Bil Förbättring K2 
[%] 

Förbättring K3 del 1 
[%] 

Förbättring K3 del 2 
[%] 

1 -17 -5,9 14 

2 46 35 4,1 

3 50 62 -23 

4 70 -74 112 

5 26 15 5,9 

6 44 32 -0,74 

Medelvärde 36,5 10,68333333 18,71 

 
 



Figur 10 illustrerar huruvida väl förslag 3 uppnår de olika kriterierna.  

 

Figur 10. Presentation av resultatet för förslag 3 där huruvida väl de olika 
kriterierna uppnås (det ska inte stå förbättring i y-axeln utan endast [%]). 
 
4.4.4 Sammanställning av de tre förslagen 
De olika förslagen genererar olika mycket förbättringar för de tre kriterierna och detta 
presenterars i tabell 14 och figur 11. 
 
Tabell 14. Sammanställning av förbättringarna för de olika förslagen 

Kriterier Förslag 1  Förslag 2 Förslag 3  

K1 -43 -17 -35 

K2 40,63 69,05 36,5 

K3 -5,5 0 0 

K3 del 1 0 18,87 10,68 

K3 del 2 0 16,43 18,71 
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Figur 11. Presentation av förbättringarna från respektive förslag. 

 
5. Diskussion 
 
Med anledning av att företaget inte efterfrågade specifika områden där en optimering 
är önskvärd, diskuterades frågeställningar utifrån gruppmedlemmarnas egna intressen. 
Alla framtagna resultat och delar av teorin är relevanta att redovisa i en 
hållbarhetsrapport enligt G4. I avsnittet ges diskussioner om arbetet som innefattar 
frågeställningar inom syfte och mål, tillvägagångssätt för insamlande av information 
samt diskussion om de olika resultaten som erhållits.  

5.1 Företagets struktur 

Fakta och information om företaget är grunden till att förstå företagsstrukturen och 
dess processer. Genom att förstå hur företaget är uppbyggt bidrar det till avgörandet 
om vilka områden som kräver optimering och förbättring för att företaget ska kunna 
utvecklas och effektiviserats. På så sätt togs ett flödesschema fram för att analysera 
företagsstrukturen samt att förmedla information till medarbetarna om hur 
kommunikationen sker i företaget. Flödesschemat visar att det är servicepersonalen 
som har direktkontakt med kunderna på plats. Därför är det viktigt att 
servicepersonalen för en dialog med kunderna och ger förslag till förbättringar om 
något hos kunden inte fungerar rätt, bland annat om kundens beställning innebär att 
kärlen töms för sällan. Vid fältstudier upptäcktes att servicepersonalen i frågan ej 
visste att det är de och inte kunden som ska kontakta säljavdelningen om kunden vill 
göra en ny beställning. Brist på kommunikation mellan ledningsgruppen och 
servicepersonalen påvisades i enkäten i frågan “Kontakten med cheferna fungerar 
bra” som i snitt fick 2,5.  Flödesschemat beskriver också att varje avdelning skriver in 
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ordrarna i totalt tre stycken olika programvaror, excel, Fleet 101 och Fortnox. Varje 
gång en order flyttas mellan dessa program kan ansvarig person glömma att flytta 
över delar i ordern, vilket kan ge konsekvenser. Konsekvenserna blir att ordrar glöms 
att hämtas upp eller att en kund aldrig får faktura från Office Recycling, vilket leder 
till missnöjda kunder och mindre pengar. För att bättre få kontroll över ordrarna bör 
Office Recycling leta efter en programvara med en helhetslösning. 

5.2 Miljöcertifieringar 

I dagsläget innehar Office Recycling Bra Miljöval, Fossilfritt Svergie, ISO 9001 och 
ISO 14001. Företaget arbetar fortsättningsvis med kvalitet och miljö i 
ledningssystemet som är upprättat enligt kraven i ISO-standarderna. Det råder dock 
otydligheter kring hur företaget arbetar för att upprätthålla kraven. Efter en intervju 
med ISO-konsulten Pia Almgren erhölls uppfattningen om att företaget arbetar för att 
erhålla ISO 14001 genom att visa en förbättring då det krävs för att behålla 
certifikatet. Det är därför viktigt att Office Recycling forsätter jobba mot de krav som 
ställs och forsätter att enbart köpa in fordon drivna på biogas eller el för att behålla 
Bra Miljöval och Fossilfritt Sverige.  
 

5.3 Sammanställa mängden avfall som uppkommer från varje kund 

I dagsläget samlas verksamhetsavfallen in för att sedan transporteras till 
omlastningscentralen där det blandas med resterande avfall från alla verksamheter 
som Office Recycling har som kunder. En förbättring kan vara att mäta den mängd 
som samlas in från varje verksamhet vilket påvisar mängden som kontoren förbrukar. 
Verksamheterna får således möjlighet att ta del av informationen där mängden även 
uppmärksammas, vilket förhoppningsvis kan påverka kundernas tankesätt kring avfall 
och påverka rutiner samt vanor. 
 
De tre största materialen som samlades in av Office Recycling år 2015 var 
returpapper, wellpapp och brännbart. Returpapper är det största materialet vilken även 
är mest sannolikt eftersom avfallet samlas in från olika kontor i centrala Stockholm. 
Material som sorterades som brännbart samt wellpapp är båda av ungefär lika stor 
mängd. Det är således intressant att undersöka avfallen som sorteras som brännbart på 
grund av den stora siffran som samlades in. Ju mer som sorteras, desto mindre 
behöver tas till brännbart för energiutvinning. När det väl tas till brännbart är det 
omöjligt att nyttja som ny råvara igen. 
 
Ur ekonomisk synpunkt är det intressant att undersöka materialen som sorteras som 
brännbart av den anledning att fler miljörör alternativt andra produkter ur sortimentet 
kan placeras på kontoren för en ökad källsortering. Office Recycling tjänar dessutom 
på att placera ut fler produkter av sortimentet hos kunden eftersom miljörören hyrs ut 
till varierande kostnader. Eftersom företaget inte har antalet miljörör, som är 



utplacerade, noterade kan inte den ekonomiska aspekten undersökas. Office 
Recycling hyr däremot ut till kontor som efterfrågar produkten, vilket antalet kan 
beräknas genom att koppla ihop med information från kunders fakturor. 
 
Office Recyling har i nuläget samarbete med företag som återvinner det insamlade 
materialet och även företag som försöker återbruka så mycket som möjligt, speciellt 
underleverantören som tar emot elektronikprodukter. Företaget har en önskan om att 
ingå samarbete med andra företag som förutom att återvinna även prioriterar återbruk 
av material, om materialet är brukligt. Vid valet av material, om det ska återbrukas, är 
det viktigt att kontroller utförs för att säkerställa att det inte är hälsofarligt eller kan 
innebära en säkerhetsrisk. Aspekter att utgå ifrån kan exempelvis vara 
elektronikprodukter som kan innehålla metallämnen. Metaller är kostsamma att 
utvinna och därmed bör det avvägas om produkten ska återinföras i kretsloppet 
alternativt att metallämnena klassas om farligt avfall, vilka kan vara hälsofarliga och 
istället bör kasseras. 
 
Endast information från företaget användes eftersom insamlingen av material sker av 
Office Recycling, vilket ger en säker källa. Vid diskussion om materialinsamlingen 
baseras det på all information som har tillkommit utifrån intervjuer med medarbetarna 
men även studiebesöken och fältstudierna. 
 

5.4 Miljörör 

Miljörören är framtagna främst för att det i kontorsmiljö ska ge ett mer diskret 
källsorteringsalternativ. Med hjälp av kommunikativa anvisningar där det är angivet 
på rören vad som ska sorteras, hamnar förhoppningsvis rätt material i rätt rör. 
Tidigare har främst avfallskärl av plast använts och finns som alternativ om så önskas. 
Vid brist på återvinningsrum får Miljörören en mer betydande roll där de integreras i 
kontorsomgivningen och underlättar vid källsortering genom dess kommunikativa 
anvisningar.  
 
För tillfället är Miljörören i en storlek som rymmer 4 liter mer än ett standardkärl. 
Undersökningar kring hur kunderna upplever miljörören samt mer detaljerade 
undersökningar om hur servicepersonalen upplever att hanteringen av Miljörören är 
ur ergonomisk synpunkt krävs för att kunna avgöra om optimering behövs. 
Verkställande direktör antyder att tömning bör ske när en påse väger uppmot 20 kg av 
ergonomiska skäl. Det överensstämmer inte alltid med verklighetsfallen eftersom 
tömning även sker när påsen är full, vilket innebär att påsen väger ungefär 80 kg. Det 
vill säga att en påse kan väga mellan 20-80 kg beroende på när kunderna vill att 
tömning ska ske. Det visar även att kommunikationen mellan ledningsgruppen och 
trafikledningen kan förbättras för att således skapa en arbetsmiljö som till helhet kan 
jämföras med modellen Triple Bottome Line. Kontroll och undersökning av 
resterande produkter som Office Recycling erbjuder som produkt är även intressant 
att se över samt ta fram manualer för.  
 



Medium Density Fibreboard, MDF, är lätthanterligt som material när det används vid 
framtagning av en produkt med specifika, önskade egenskaper. Eftersom MDF är 
tillverkad av returfibrer krävs bindemedel för att det ska hålla ihop som material och 
därmed används bland annat formaldehyd i bindemedlet. Formaldehyd är en 
hälsofarlig kemikalie som ständigt avges från färdiga produkter. Eftersom miljörören 
är placerade i kontorsmiljö där det ständigt vistas människor samt att 
servicepersonalen handskas med materialet i det dagliga arbetet, är det av intresse att 
undersöka hur mycket formaldehyd som avges och om det påverkar kunderna och 
servicepersonalen. 
 
I undersökningen av produkten Miljörör har bakgrundsinformation främst hämtats 
från muntliga källor inom företaget och genom företagets hemsida, via studiebesök 
och genom granskade internetbaserade hemsidor. Genom att använda informationen 
från de olika källorna, samt studera produkten bidrar det till en helhetssyn av 
Miljöröret som produkt. 
 

5.5 Enkät 

Nackdelen med enkäter är att det svårt att veta hur givande och aktuella svaren är. 
Först och främst kan frågorna tolkas på olika vis, som tex sista frågan “Du arbetar 
ofta ensam och känner att det därmed blir en olycksrisk”. När personer har svarat kan 
de antingen svara på ifall de jobbar ensamma eller ej, och ifall de arbetar tillsammans 
så reflekterar man inte över andra delen av frågan. Eller så kan de svara på ifall de 
känner att de finns en olycksrisk de gånger de jobbar ensamma. Detta påstående fick 
som högst en trea och servicepersonalen instämmer allstå inte på påståendet men det 
är oklart vad de inte instämmer på.  
 
Då inte heller alla anställda inom servicepersonalen har svarat på enkäten är det också 
svårt att veta vilka det är som har svarat, de som är nöjda eller de som är missnöjda? 
Det finns dock både en viss spridning i svaren samt där alla har tyckt lika vilket 
indikerar på att det troligvis är både positiva och negativa personer som svarat på 
enkäten.  
 
Tabell 6 visar svaren från den första delen av enkätundersökningen som handlade om 
arbetsmiljön för servicepersonalen. Det är tydligt att det finns två frågor som 
svarspersonerna var ense om. På påståendet “Kontakten med arbetskamraterna 
fungerar bra” svarar alla en fyra eller femma och fick ett snitt på 4,5 vilket alltså 
menas med att de instämmer. Även på påståendet “Du har full koll på vad som skall 
göras ifall en olycka inträffar” så instämmer i stort sett alla. Vilket visar på att 
servicepersonalen tycker sig ha bra kontakt med sina arbetskamrater samt vet vad som 
ska göras vid olycka. Högt snitt, 4,167, får “Arbetet är tungt och du har ofta ont efter 
en arbetsvecka” vilket är negativt då detta visar på att servicepersonalen ofta har ont 
vilket man borde vilja minimera. Lite mer tvetydiga åsikter var det om “Du får 



kontinuerliga uppdateringar om förändringar inom företaget” där någon gav det en 
etta, instämmer inte alls, medan tre gav påståendet en fyra och de resterande två en 
trea. Där är det svårare att komma till en slutsats som överensstämmer med alla de 
som jobbar inom servicepersonalen. Detta visar dock på att spridning finns på de 
personer som har svarat på enkäten. Lite tydligare blir det med påståendet “Arbetet är 
för det mesta lugnt” där snittet ligger på 1,83, alltså väldigt lågt och servicepersonalen 
instämmer inte alls. Slutsatsen kan där med dras att de tycker arbetet är ofta stressigt. 
En sammanfattning av resultat från enkäten ger att i helhet är servicepersonalen 
väldigt nöjda med sina arbetskamrater men de tycker att jobbet både är tungt och 
stressigt, något som ledningsgruppen borde åtgärda. 
 
På den andra delen som handlade om hur de anställda ser på miljön så tyckte i 
huvudsak  servicepersonalen att miljöfrågor var viktiga och att biltrafiken är ett stort 
problem för miljön då fyra av sex gav frågan en fyra. Det är också intressant att se att 
många av servicepersonalen verkar ha blivit påverkade av Office Recyclings arbete 
och har efter anställning börjat källsortera.  
 

5.6 De tre olika kriterierna  
De tre kriterierna är framtagna från företagets önskemål och information med grund i 
Triple Bottom Line. Kriterie 1 baseras på önskemålet att varje servicebil återkommer 
till samma kunder, vilket önskades av både servicepersonal och trafikledning. Detta 
ger möjlighet för servicepersonalen att bygga upp en relation med kunden vilket ökar 
trivseln för servicepersonalen och att chanserna att kunden stannar hos företaget blir 
större. Detta kriterie är därför tillförlitligt och passar in under den sociala aspekten i 
Triple Bottom Line. De olika förslagen innebär ofta att detta kriterium inte uppfylls 
till 100 %. Det är således rimligt då värdet hamnar under 100 % så fort en post flyttats 
från en servicebil till en annan. Kriteriet uppfylls inte heller till 100 % eftersom att 
posterna idag är fördelade så att servicepersonalen tar poster från varandra när poster 
inte hinner hämtas. 
 
Kriterie 2 är även detta en social aspekt men även ekonomiska och miljömässiga 
aspekter tar kriteriet hänsyn till. Hur många poster varje servicebil tar per dag 
påverkar hur stressigt arbetet är och det som anses vara lagom är att hämta 15-25 
stycken poster under en dag. Detta baseras på trafikledningens erfarenhet vilket gör 
det till en relativt säker siffra då trafikledningen har mycket erfarenhet. Siffran hade 
kunnat göras säkrare genom att fråga servicepersonalen vad som anses vara rimligt att 
hämta på en dag utan att de känner sig stressade. Den jämna fördelningen av poster 
leder till en förbättring både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv då detta 
innebär att även mängden avfall som hämtas per servicebil blir mer jämn och 
körsträckorna optimeras. Risken att vissa servicebilar blir fulla flera gånger under en 
dag medan andra åker till anläggningen utan att ha fyllt utrymmet borde därmed bli 
mindre och det sammanlagda antalet bilturer till och från omlastningscentralen 
minskar.  
 



Mängden avfall från de olika kunderna påverkar väsentligt det sammanlagda antalet 
bilturer till och från omlastningscentralen och borde tas (med i beräkningarna?) i 
beaktning; eftersom företaget inte noterar avfallsvikten från respektive kund i nuläget 
var detta inte en möjlighet. 
 
Beräkningarna är utförda efter data som visar hur många poster varje servicebil 
hämtar sammanlagt på måndagar vilket gör resultatet osäkert då frekvensen av hur 
ofta posterna hämtas inte tas hänsyn till. Det antogs att den servicebil med flest poster 
utifrån denna data även skulle ha flest poster överlag. 
 
Det tredje kriteriet baseras främst på fältbesöket med servicepersonalen där poster 
hämtades under en eftermiddag. Det uppmärksammades att det är mest effektivt att 
hämta avfall om kunderna ligger så pass nära varandra att servicebilen kan stå 
parkerad på ett ställe istället för att behöva flytta bilen mellan varje kund. Kriteriet tar 
enbart hänsyn till hur effektivt varje stop servicepersonalen gör och inte till hur långt 
ifrån varandra de olika stoppen ligger.  Att ta hänsyn till dessa avstånd skulle kunna 
ge en ännu bättre bild av de olika servicebilarnas effektivitet. Den beräknade 
effektiviteten skiljer sig en del från hur effektiva stoppen är i verkligheten. I 
beräkningarna räknas endast poster som ligger på samma adress som effektiva men i 
verkligheten kan poster i samma område vara effektiva då servicebilen fortfarande 
kan vara parkerad på samma ställe.  Kriteriet är på så vis bristfälligt men kan ändå ge 
en bild av hur optimal fördelningen av posterna är ur ett tidseffektivt perspektiv.  
 
Eftersom kriteriet tar hänsyn till tidseffektiviteten behandlas både ekonomiska och 
miljömässiga aspekter då effektivare körsträckor minskar bränsleförbrukningen. 
 
5.7 De tre förslagen 
I förslag 1 blir det en förbättring för kriterie 2 med 41 % och en försämring för 
kriterie 3 och kriterie 1 med 6 % respektive 43 %. Försämringen i kriterie 3 är endast 
6 % och eftersom en försämring för kriterie 1 är oundvikligt anses förslag 1 ge en 
positiv förändring i helhet. I tabell A ses att Servicebil 7 ligger strax över 100% över 
kriterie 2 och servicebil 8 ligger 75% över vilket låter mycket men eftersom inte alla 
poster hämtas varje vecka behöver detta inte skapa något problem. För kriterie 3 blir 
snittet för Servicebil 7 och 8 över 70% och antas därför ge tidseffektiv fördelning. 
Förslag 1 anses vara bra i avseendet att bilarna har mer bestämda områden i 
Stockholm vilket bland annat trafikledningen har efterfrågat.  
 
Förslag 2 ger en förbättring med 70 % för kriterie 2 och 16 -19 % för kriterie 3 
beroende på vilka poster som flyttas. Kriterie 1 ligger i snitt på 83 % av ursprunget 
och har därmed försämrats med 17 %. Som nämnts tidigare så är försämring för 
kriterie 1 oundviklig och eftersom både kriterie 2 och 3 ger en positivt förändring ses 
förslag 2 som ett positivt förslag. Både bil 7 och 8 ligger ungefär 50% över i kriterie 2 
men förslaget ger mer jämn arbetsbelastning för servicepersonalen. Förslaget skapar 



även förutsättningarna att det finns fler servicebilar som kan ta emot potentiella 
framtida kunders poster inne i centrala Stockholm.  
 
I förslag 3 förbättras kriterie 2 och 3 med 37 % respektive 11-19 % beroende på vilka 
poster som flyttas. Kriterie 1 ligger i snitt på 65 % av ursprunget och försämras 
därmed 35 %. Servicebil 7 har samma förhållanden som i förslag 2 medan Servicebil 
8 är i detta förslag utvald att agera som buffert. Det positiva är att det finns alltid en 
servicebil som kan hämta poster som eventuellt inte hinner hämtas under dagen, det 
mindre positiva är att Servicebil 8 aldrig får samma kunder som servicepersonalen 
återkommer till.   
 
Vid hantering av data vad gäller de olika servicebilarna, är den mänskliga faktorn 
stor. Detta beror på att data från Excel-dokumenten hanterades manuellt vilket bidrar 
till att det är lätt att missa något eller att överförda datan blir fel. Att hantera data på 
detta sätt är inte heller effektivt då det tar lång tid att arbeta manuellt och att behöva 
leta fel.   

Av alla tre förslagen är det förslag 2 som ger det bästa resultatet utifrån kriterierna. 
Förslag 1 tar mer hänsyn till att varje servicebil har ansvar för ett specifikt område i 
Stockholm. Sammanställningen från enkäten visar även att förslag 2 skulle vara det 
bästa förslaget då en jämnare arbetsfördelning skulle uppnås.  
 
För att förbättra optimeringsberäkningarna krävs mer tydlighet om exempelvis det 
totala antalet Miljörör som finns utplacerade hos kunder. En post innebär en order 
från en kund, där en kund exempelvis kan ha tio miljörör som en order som ska 
hämtas medan en annan kund har tre miljörör som en order. Det bidrar till svårigheten 
att avgöra vad som är en rimlig och jämn arbetsbelastning. Och detta korrelerar med 
att om viktinsamling från varje kunds kontorsavfall skulle noteras skulle det förbättra 
förutsättningarna till att optimera systemet ytterligare. 
 
5.8 Studiebesök och intervjuer 
Studiebesök på anläggningen genomfördes första veckan för att förstå hur 
kontorsmaterialet hanteras på anläggningen samt få inblick i hur tömning av 
kontorsavfallet går till. Vid ett senare skede blev det ännu ett studiebesök i form av att 
följa med en servicepersonal en eftermiddag. Målet med detta var att åskådliggöra hur 
hämtning av kontorsmaterial hos kunderna går till, huruvida stressigt arbetet är och 
hur mycket kollegorna samarbetar.  
 
För att få en bättre inblick i hur bilarnas körsträcka planeras åkte vi till 
omlastningscentralen för att intervjua trafikledningen. Trafikledningen har bland 
annat information om vilken servicebil som kör till vilken kund, hur frekvent varje 
kund vill att kontorsmaterialet ska hämtas och vilka dagar som är mest intensiva för 
servicepersonalen. 
 



Intervju med en servicepersonal utfördes även för att få information från ytterligare 
ett perspektiv. Servicepersonalen har direkt kontakt med kunderna och besitter bland 
annat information om huruvida smidigt hämtningen av kontorsmaterial går, 
stressnivån i arbetet, samarbetet mellan kollegorna samt även om en kund är i behov 
av ett nytt miljörör eller behöver hämtning av sitt kontorsavfall oftare. För att ha fått 
en bättre helhetsbild kunde studiebesök ha gjorts med flera servicebilar. Detta hade 
gett en uppfattning om hur mycket de olika bilarna har att göra och hur fler i 
servicepersonalen arbetar och upplever arbetet. Denna information hade gett en bra 
grund till utformandet av kriterierna och uppdelningen av posterna mellan 
servicebilarna. 
 

6. Slutsats 
 

Enligt enkäten och efter fältbesöket med servicepersonalen uppmärksammades det att 
kommunikationen mellan ledningsgruppen och servicepersonalen är bristfällig. En 
sammanfattning av resultat från enkäten ger att i helhet är servicepersonalen väldigt 
nöjda med sina arbetskamrater men tycker att jobbet både är tungt och stressigt. Från 
de olika tre förslagen var det förslag 2 som uppnådde kriterierna i störst grad. 
Förbättringar som Office Recycling kan utföra är att analysera insamlandet av 
material från kunderna. Genom att analysera vikten av kontorsavfall från varje kund 
kan företaget påverka kundernas källsorteringsvanor, vilket även bidrar till att fler 
miljörör kan hyras ut. Det resulterar i en lönsammare verksamhet ur en ekonomisk 
aspekt samtidigt som hänsyn tas till den miljömässiga aspekten. Förbättringen leder 
även till optimering av körsträckorna då fler aspekter kan tas hänsyn till när poster ska 
hämtas och fördelas mellan servicepersonalen.  

Företaget har erhållit Bra Miljöval, Fossilfritt Sverigie samt ISO-standarder i kvalité 
och miljö och där nya mål är att öka förståelse för Office Recyclings verksamhet 
genom en hållbarhetsrapport. Eftersom tillvägagångssättet för att nå resultaten har 
utgått från Triple Bottom Line och går i linje med G4:s riktlinjer kan rapporten 
användas som underlag för en hållbarhetsrapport. Där med har både syfte och mål 
uppnåtts. 
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Minilitteraturstudie 
 Att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning 

 
Med populärvetenskap menas information som är förenklad och baserad på vetenskaplig 
forskning och undersökning (Nationalencyklopedin, 2016). 
 
En populärvetenskaplig sammanfattning är en kort redogörelse av det vetenskapliga arbetet 
eller projektet som syftar till att beskriva det på ett sätt som fångar läsarens intresse. 
Skrivspråket som används ska även vara anpassad för utomstående läsare, det vill säga läsare 
som inte är insatta ska även begripa och få förståelse för ämnet (Lindgarde, 2015).  
 
Den korta redogörelsen är en sammanfattning som består av 15004000 tecken med 
beskrivning av de viktigaste och mest väsentliga delarna som utgör arbetet. De viktigaste 
delarna är vanligtvis resultat, diskussion och konsekvenser som har uppstått under projektets 
genomförande. En beskrivning ges sedan av bakgrund, metod och utförande (Lindgarde, 
2015). Dispositionen består endast av en rubrik, ingress och brödtext där rubriken är 
tilltalande men kort och generell. Därefter skrivs en intresseväckande ingress med inblick i 
arbetet som följs åt av sammanfattande delar i brödtexten (Lunds Universitet, 2014).  
 
De frågor som kan vara intressanta att diskutera i den populärvetenskapliga 
sammanfattningen är exempelvis 
 

● Vilka är resultaten? 
● Hur kan resultaten användas i ett större sammanhang? 
● Vilka metoder användes och hur utfördes forskningen? 
● Vad tillför arbetet och hur betydelsefullt är det (Lindgarde, 2015)? 

 
I boken Kommunikation för naturvetare beskriver Pelger i kapitlet Konsten att bli populär 
(Pelger, 2007) åtta sammanfattande råd som kan följas när en populärvetenskaplig 
sammanfattning skrivs, som lyder  
  
“ 

● Anpassa innehåll och språk till en allmänbildad läsare som inte är expert på ditt ämne. 
● Ge artikeln en kort och slagkraftig rubrik som lockar till läsning. 
● Börja med det som är intressant.  
● Skriv gärna några rader om ämnet och projektet i stort som bakgrundsinformation åt 

läsaren. Då framgår det oftast bättre vad poängen med specifika projektet är. 
● Var sparsam med detaljer när du beskriver metoder och tekniker. Om syftet med ditt 

arbete är att testa eller utveckla en metod  tala om för läsare vad metoden kan 
användas till. 



● Var utförligarenär du tolkar dina resultat och berätta hur den nya kunskapen kan 
användas. 

● Använd inte svårare språk än nödvändigt  texten ska vara trevlig att läsa! undvik 
alltför långa meningar med alltför många insprängda bisatser. Använd så få 
facktermer som möjligt. Om det finns bra svenska ord  använd dessa. 

● När du skrivit en första version, be en vän (helst inte kollega!) läsa den och komma 
med ärliga kommentarer. är texten svårbegriplig eller har den andra brister? Skriv om 
och be om en ny läsning (Pelger, 2007)! 

“ 
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Sammanfattning 
 
Beskrivningar om hur olika material källsorteras och återvinns efter insamling av företaget 
Office Recycling samt mängden insamlat material under 2015 ges i litteraturstudien. 
Beroende på vad det är för material genomgår materialen olika processer och behandlingar på 
anläggningar som kan hantera återvinningen. Därefter transporteras behandlat material, som 
har blivit ny råvara, till intressenter för produktion av nya varor och produkter. 
 
 
 
   



Återvinning av material 
 
Office Recycling är ett serviceföretag som återvinner verksamhetsavfall som uppkommer 
från kontorsmaterial. Kontorsmaterialen sorteras på plats i form av källsorteringskärl där 
kärlen sedan transporteras vidare till företagets omlastningscentral (Eklöf, 2016). Efter 
ytterligare sortering forslas materialen till samarbetspartners med förmåga att behandla 
materialen. På så sätt kan det återvunna materialet utnyttjas som råvara för framtagning av 
nya produkter (Eklöf, 2016). 
  
Office Recycling samarbetar med företagen Ragnsells, Lilla Edet, Katrinefors och Fiskeby 
Pappersbruk, vilka hanterar pappersåtervinningen i form av bland annat returpapper och 
wellpapp, Sims Recycling Solutions och Kuusakoski Recycling, vilka tar emot metallmaterial 
och elektronikavfall, Suez och Svensk Glasåtervinning, som hanterar glasmaterial och 
Förpacknings och tidningsinsamlingen, som utför plaståtervinningen, Edstippen, som 
hanterar material som sorteras till brännbart och deponi (Eklöf, 2016). Mängden insamlat 
material under 2015 från alla Office Recyclings kunder anges i tabell 1 (Office Recycling, 
2016). 
 
Tabell 1. Insamlat material under år 2015. 
Material  Mängd [kg]  Anslutna företag 

Returpapper  720 050  Ragnsells, Fiskeby Pappersbruk, 
Lilla Edet & Katrinefors 

Wellpapp  116 900  Ragnsells, Fiskeby Pappersbruk, 
Lilla Edet & Katrinefors 

Plast  40 258  Förpacknings och 
tidningsinsamlingen 

Metall  27 190  Kuusakoski & Sims Recycling 
Solutions 

Elektronik  31 078  Kuusakoski & Sims Recycling 
Solutions 

Glas  44 160  Svensk Glasåtervinning 

Brännbart avfall  138 660  Edstippen 

Batterier  862  Kuusakoski 

Deponi  15 660  Edstippen 

 
  
 
 
 
 



 
Pappersåtervinning 
Sortering av olika pappersmaterial som kontorspapper, tidningar, trycksaker, sekretesspapper, 
wellpapp och kartong m.m. sker genom att material som inte hör till papper sorteras ut. 
Kvalitetssäkring av pappersmaterialet sker varpå det trycks samman till pappersbalar för 
vidare transport till ett pappersbruk (FTI, u.å.b; Haglind, 2014). 
  
På pappersbruket sker behandlingar av pappersbalarna där det först löses upp i vatten och 
materialet genomgår en rotationsbehandling för sönderdelning till fiber. Vid behov tas även 
tryckfärgen bort där avsvärtning av pappersmaterial sker (FTI, u.å.b; Haglind, 2014). Därefter 
separeras fibrerna från övrigt material och torkning sker. Fibrerna blandas med andra 
fibermaterial och pressas till kartong där kartongen blandas med bindemedel som är den sista 
behandlingen i returpappersprocessen. Kartongen fraktas sedan vidare till andra företag för 
användning till nya förpackningar (FTI, u.å.b). 
  
All pappersmaterial som samlas in och återvinns kallas returpapper. Fibrerna i returpappret 
bidrar till att det är slitstarkt och kan återvinnas uppemot 57 gånger innan fibrerna förlorar 
förmågan att hålla ihop bindningarna (FTI, u.å.a). När bindningarna upphör används 
returpappret till energiutvinning. Vid användning av returpapper vid tillverkning av nya 
pappersmaterial krävs 70 % mindre energi än om ny råvara används (FTI, u.å.a; Östlund, 
2015). 
  
Plast 
Vid återvinning av plastmaterial balas materialen ihop innan transport sker till en anläggning 
som kan behandla plastmaterial. På anläggningen utförs en utsortering av mjuka och hårda 
plastmaterial genom en luft och sugmetod där de lätta och mjuka plasterna blåses eller sugs 
bort (FTI, u.å.a; Återvinning Stockholm, u.å.). Separationen av mjuka och hårda plaster 
utförs eftersom plastmaterialen består av olika sammansättningar. Därefter avläses färg och 
plastsammansättning på både mjuka och hårda material, vilka skiljs åt. Som slutbehandling 
tvättas och torkas de utsorterade plastsorterna för att sedan malas ner och därefter smälts till 
korn, som även kallas granulat (FTI, u.å.a). 
  
Behandlade plastmaterial blir till ny råvara och säljs således till företag. Återvinning av 
plastmaterial kan ske 67 gånger innan materialen blir slitna till en grad att det istället 
används till energiutvinning (FTI, u.å.; Återvinning Stockholm, u.å.). 
  
Metall 
Metallmaterial krossas och mals på anläggningar som kan hantera metallskrot där sortering 
av de olika metallsorterna sker i en efterföljande process (FTI, u.å.b). Återvinning av stål 
utförs genom att sortera ut stålmaterial med magnet medan aluminium sorteras genom 
användning av en virvelströmsseparator. Därefter sker transport av de olika metallerna där 
det säljs till smältverk, stålverk och gjuterier för framtagning av nya produkter alternativt till 
ny råvara. Metaller kan återvinnas upprepade gånger och fortfarande hålla god kvalité när det 
sedan används vid framtagning av nya metallprodukter (Avfall Sverige, u.å.). 
  
Vid återvinning av aluminium krävs 95 % mindre energi än vid utvinning av ny råvara 
eftersom det är en energikrävande process. För stålmaterial krävs 75 % mindre energi att 
använda återvunnet stålmaterial än att utvinna nytt (FTI, u.å.; Svensk Glasåtervinning, u.å.). 



  
Elektronik 
Produkter som klassas som elektronik transporteras till en omlastningscentral efter sortering. 
Elektronikapparater som är funktionsdugliga samt obrukliga sorteras var för sig. De obrukliga 
transporteras till certifierade elektronikåtervinnare där delarna hos elektronikprodukten 
monteras isär (Avfall Sverige, u.å.; Suez, u.å.). Delarna sorteras där metallmaterial återvinns 
till ny råvara, plastmaterial förbränns och går till energiutvinning och delar som innehåller 
farliga ämnen klassas som farligt avfall, vilket förs vidare till en anläggning för 
specialbehandling. Funktionsdugliga elektronikapparater hanteras eventuellt som grovsopor 
och tas till återbruk (Eklöf, 2016; Avfall Sverige, u.å.; Suez, u.å.) 
  
Glas 
Insamlat glasmaterial transporteras till Svensk Glasåtervinning som är den enda 
återvinningsanläggningen för glas i Sverige. Glasmaterialen sorteras både manuellt och 
maskinellt där färgsortering sker och andra material skiljs ut (Svensk Glasåtervinning, u.å.). 
Sortering utförs genom att lysa materialen med en kamerateknik där material som keramik, 
porslin och sten som inte går att lysa igenom sorteras bort med tryckluftsstötar. Stålmaterial 
skiljs ut av magneter medan rester av aluminium sorteras bort i en virvelströmsseparator 
(Svensk Glasåtervinning, u.å.). 
  
Färgsortering utförs genom att varje glasskärva fotograferas och får en färgkod där 
sorteringen av de olika färgerna även sker med tryckluftsstötar. Därefter krossas glasen till 
olika storlekar anpassade till användningsområdet hos glasbruken, som glasmaterialen sedan 
transporteras till (Svensk Glasåtervinning, u. å.). 
  
Glas är ett material som kan återvinnas upprepade gånger utan att försämring av kvaliteten 
sker (FTI, u.å.). Det krävs dessutom 20 % mindre energi att smälta glaskross än att smälta 
nya råvaror (Svensk Glasåtervinning, u.å.). 
  
 
Returglas och PETflaskor 
Insamlade returglas och PETflaskor transporteras till Returpack, som är det godkända 
retursystemet för returglas och PETflaskor i Sverige (Jordbruksverket, 2016). På 
anläggningen sker registrering och sortering av produkterna där behandling utifrån olika 
processer utförs beroende på material. Efter bearbetning pressas materialen till balar för 
vidare transport till materialköpare som är anslutna till och har avtal med Returpack 
(Returpack, u. å.). 
  
Grovsopor 
Grövre material som exempelvis möbler, kläder, leksaker samt porslin och keramik hanteras 
som grovsopor. De grovsopor som fortfarande är brukliga tas till återbruk medan andra 
återvinns på anslutna anläggningar (Eklöf, 2016). 
  
Brännbart avfall 
Avfall som inte kan sorteras inom en viss kategori med anledning av de krav som ställs och 
som kan tillföra energi vid förbränning klassas som brännbart avfall (Sahlén, 2015). På så sätt 
kan avfallet tillföra energi i form av värme och el. Sortering sker där andra material tas till 
materialåtervinning om det inte hör till brännbart avfall  (Johansson, 2012). 



  
De krav som ställs på brännbart avfall är exempelvis att fukthalten hos avfallet inte får 
överstiga ett visst värde samt att avfallet ska vara lämpligt för förbränning. Genom 
besiktningar som utförs på avfallsförbränningsanläggningar kontrolleras att kraven uppfylls 
(Johansson, 2012). 
  
Farligt avfall 
Enligt Naturvårdsverket klassificeras farligt avfall som ”avfall som är farligt därför att det är 
explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljö” (Hullberg, 
2015). Produkter som klassas som farligt avfall kan bestå av metaller, som batterier, där 
insamling och sortering sker och samlas i ett eget kärl (Christiansen, 2011). Hanteringen av 
farligt avfall behandlas med olika återvinningsmetoder beroende på material och utförs på 
specialanläggningar med möjlighet att återvinna avfallet (Christiansen, 2011). 
  
Deponi 
Material som inte är lämpade att sorteras inom ett visst källsorteringsområde eller är 
kostsamma alternativt komplexa att behandla vid återvinning, deponeras där avfallet placeras 
på så kallade soptippar. Deponierna kan bestå av exempelvis askor som uppstår vid 
energiproduktion, jord som är förorenat samt avfall från hushåll och industrier (Wigart, 
2015). 
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Inledning 
 
Syfte 
Syftet är att undersöka hur de nuvarande servicebilarna i företaget är placerade, utifrån vilka 
kunder som varje servicebil hämtar ifrån i centrala Stockholm samt att utforma förslag till var de 
två nya servicebilarna skall placeras. Eftersom måndagar är en av de mest intensiva dagarna 
valdes den dagen att analysera utifrån Triple Bottom Line. 
  
Trafikledningen 

Enligt trafikledningen börjar bilarna klockan 08.00 hos deras första kund och kör till respektive 
kunder fram till klockan 15.30 varje dag, för att hinna till avfallsanläggningen på Drottningholm 
innan trafikköerna börjar i Stockholm. Det anses rimligt att en bil tar 15-25 poster varje dag 
(Pudja, 2016). Enligt servicepersonalen är det viktigt att samma servicepersonal går till samma 
kunder för förtroendet och för att behålla en bra relation mellan kund och servicepersonal. 
Företaget har tre tävlingar varje månad, en om vilken bil som hämtar flest poster, en om vilken 
bil som samlat in avfall av högst värde och den sista är vem som har kört bäst utifrån ecodriving 
(Rossinelli, 2016). En post innebär en order från en kund. Efter juni 2016 kommer ackordlön 
införas och tävlingarna tas bort, vilket innebär att storleken på medarbetarna löner istället 
anpassas efter deras prestation (Pudja, 2016; Nationalencyklopedin, u.å ). 
 
Idag har Office Recycling inget förutbestämt system för hur nya kunder ska placeras på de 
befintliga bilarna. Enligt trafikledningen har bil 4 enbart några få bestämda kunder då hälften av 
posterna från bil 3 brukar placeras på bil 4. Bil 3 har många poster för att det är en gammal 
körsträcka som inte har ändrats med tiden (Pudja, 2016). Det finns sex stycken bilar till 
förfogande men inom kort skall två tillföras. I nuläget finns ingen förutbestämd plan för var de 
nya bilarna ska placeras. Körsträckorna utgår från servicepersonalens bostäder där bil 1 och 2 
börjar köra från Ekerö, bil 4 från fridhemsplan. Bil 3, 6, 7 och 8 börjar köra från Söderort och bil 
5 från Nacka (Pudja, 2016). 
 
Enligt trafikledningen är måndagar och tisdag de mest intensiva dagarna i veckan då dessa dagar 
hämtas poster enbart från innerstan. Området Kungsholmen är i nuläget delat på flera servicebilar 
vilket inte är optimalt (Pudja, 2016).  
 
Tabell 1 är en sammanställning hur servicebilarnas poster är fördelade i dagsläget.  
 
Tabell 1. Data över måndagens antal poster, var de ligger och antal poster i samma hus per bil. 

Servicebil Antal poster 
Antal poster i 
samma hus Poster i innerstan 

Poster utanför 
stan 

1 32 24 28 4 

2 46 39 44 2 

3 84 61 32 52 



4 9 4 9 0 

5 39 26 24 15 

6 45 32 28 17 

Utan bil 13 0 9 4 
 

Metod 
För att få en överblick över företaget och hur planerandet av bilarnas körsträcka utförs användes 
flera olika metoder som presenteras nedan.  
 
Studiebesök och intervjuer 
Studiebesök på anläggningen genomfördes första veckan för att förstå hur kontorsmaterialet 
hanteras på anläggningen. Inblick i hur tömning av bilarna går till. Vid ett senare skede blev det 
ännu ett studiebesök i form av att följa med en servicepersonal en eftermiddag. Målet med detta 
var att åskådliggöra hur hämtning av kontorsmaterial hos kunderna går till, huruvida stressigt 
arbetet är och hur mycket kollegorna samarbetar.  
 
För att få en bättre inblick i hur bilarnas körsträcka planeras åkte vi till avfallsanläggningen för 
att intervjua trafikledningen. Trafikledningen har bland annat information om vilken servicebil 
som kör till vilken kund, hur frekvent varje kund vill att sitt kontorsmaterial skall hämtas och 
vilka dagar som är mest intensiva för servicepersonalen.  
 
Intervju med en servicepersonal utfördes även för att få information från ett annat perspektiv. 
Servicepersonalen har direkt kontakt med kunderna och besitter bland annat information huruvida 
smidigt hämtningen av kontorsmaterial går, stressigheten i arbetet och samarbetet mellan 
kollegorna. 
 
Hantering av data  
Officerecycling har över 1000 kunder och för att kunna hantera information från varje kund 
användes programmet Microsoft Office Excel. I detta program skedde även alla beräkningar. För 
att kartlägga kunderna och hur dessa är fördelade på de olika servicebilarna användes 
programmet Google Maps.  
 
Kriterier 
För att kunna ta fram, värdera och jämföra olika förslag på placering av de nya servicebilarna 
utformades tre kriterier utifrån Triple Bottom Line och företagets önskan. Beräkningarna för 
kriterierna redovisas i bilaga 1. 
 
Kriterie 1. Återkommande till samma kunder 
Kriterie 1 behandlar andelen av kunderna som varje servicepersonal har kvar efter en förändring 
som respektive förslag genererar. 
 
Kriterie 2: Företagets mål om antalet poster per dag 



Kriterie 2 undersöker antalet fler poster en servicebil ansvarar för under en dag som är över 
medelvärdet för företagets mål per dag, det vill säga 20 poster. 
 
Kriterie 3: Effektiv placering av poster 
Kriterie 3 undersöker antalet poster som är placerade på samma adress och illustrerar hur 
tidseffektiva körsträckorna är för respektive servicebil. Kriteriet tar inte hänsyn till hur långt ifrån 
varandra servicebilarnas olika stopp ligger.   
 

Resultat 

Lösningsförslagen presenteras med huruvida väl de olika kriterierna från 2.4 uppfylls. Figur 6 
illustrerar en karta över respektive servicebils poster för måndagar i centrala Stockholm. En färg 
representerar en servicebil. Exakta siffror finns i tabell 1. 

 
Figur 1. Karta över geografisk placering för poster på måndagar uppdelad efter servicebil. 
Datan hämtas från tabell 1 i teoridelen. 

Förslag 1. Placering på Kungsholmen och Vasastan 

En ny servicebil, Servicebil 7, placeras i centrala Vasastan för att hantera posterna från Servicebil 
3. Den andra nya servicebilen, Servicebil 8, placeras på Kungholmen och är ansvarig för hela 
området. Tabell 2 visar hur många poster servicebilarna har enligt förslag 1 och hur förslaget 
uppfyller de olika kriterierna. För kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan det för 
kriterie 2 är 0 %. Enligt förslag 1 har Servicebil 7 53 poster och Servicebil 8 har 35 poster. Bil 7 
har procentsatsen 165 % över kriterie 2 och bil 8 har en procentsats 75 % över kriteriet vilket 
presenteras i tabell 2. I medelvärde har alla servicebilarna en procentsats 61 % över kriterie 2 
vilket också presenteras i tabell 2. Servicebil 7 har 75 % av posterna på samma adress medan bil 
8 har 71 % och i medelvärde uppnår alla servicebilarna 67 % av kriterie 3 vilket presenteras i 
tabell 2. 



Tabell 2. Sammanställning av resultatet för förslag 1, där det ideala värdet är inom parentes. 

Bil Antal poster Kriterie 1 [%] (100) Kriterie 2 [%] (0) Kriterie 3 [%] (100) 

1 30 94 50 80 

2 45 98 125 87 

3 32 38 60 66 

4 9 100 0 44 

5 25 64 25 48 

6 28 62 40 68 

7 53 0 165 75 

8 35 0 75 71 

Medelvärde 32 57 68 67 

 

Figur 2 illustrerar huruvida väl förslag 1 uppfyller de tre olika kriterierna. För kriterie 1 och 3 är det ideala 
värdet 100 % medan det för kriterie 2 är 0 %. 

 

Figur 2. Presentation av resultatet för förslag 1 där huruvida väl de olika kriterierna uppnås. 

Förslaget ger en förbättring med 41 % för kriterie 2 och en försämring med 6 % för kriterie 3 
vilket illustreras i tabell 9. För kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan det för kriterie 2 
är 0 %. 
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Tabell 3. Sammanställning av de kriterier som genererade förbättringar i förslag 1 där K2 är 
kriterie 2 och K3 är kriterie 3. Positiva värden visar förbättringar och negativa värden 
försämringar. 

Bil Förändring K2 [%] Förändring K3 [%] 

1 17 6,7 

2 3,8 2,2 

3 81 -9,6 

4 0 0 

5 74 -28 

6 68 -4,6 

Medelvärde 41 -5,6 

 

Förslag 2. Placering på Norrmalm 

De båda nya servicebilarna, Servicebil 7 och 8, placeras på Norrmalm i centrala Stockholm. 
Posterna placerade på Norrmalm är omfördelade på alla 8 servicebilar. 

Tabell 4 visar hur många poster servicebilarna har enligt förslag 2 och hur förslaget uppfyller de 
olika kriterierna. För kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan det för kriterie 2 är 0 %. 
Enligt förslag 2 har Servicebil 7 31 poster och Servicebil 8 har 30 poster. Servicebil 7 har en 
procentsats 55 % över kriterie 2 och Servicebil 8 har 50 % över kriteriet vilket kan ses i tabell 4. I 
medelvärde har alla servicebilarna en procentsats 68 % över kriterie 2. Kriterie 3 är uppdelat i två 
delar för förslag 2. Kriterie 3 del 1 innebär att poster som inte befinner sig på samma adress 
flyttas vid förslagets förändringar och kriterie 3 del 2 innebär att poster från samma adress flyttas. 
Resultatet för kriterie 3 kommer hamna inom intervallet mellan kriterie 3 del 1 och 2. 

Efter förändringen har bil 7 31 poster och bil 8 har 30 poster. Då de inte hade några poster innan 
blir det ingen förändring för kriterie 1. Bil 7 ligger 55 % över företagets mål på 20 poster per bil 
och bil 8 ligger 50 % över målet. I medel ligger bilarna 53 % över målet. Hur många procent av 
bilarna som ligger i samma hus beror på vilka poster som flyttas. Denna procentsats kommer 
därför att hamna mellan 0 % och 100 % för båda bilarna. 

Tabell 4. Sammanställning av resultatet för förslag 2, där det ideala värdet är inom parentes. 

Bil Antal 
poster 

Kriterie 1 
[%] (100) 

Kriterie 2 
[%] (0) 

Kriterie 3 del 1 
[%] (100) 

Kriterie 3 del 2 
[%] (100) 



1 31 100 55 77 84 

2 31 74 55 126 87 

3 52 62 160 117 56 

4 31 100 55 13 94 

5 31 87 55 84 68 

6 31 76 55 103 68 

7 31 0 55 0-100 0-100 

8 30 0 50 0-100 0-100 

Medelvärde 34 83 67,5 87 76 

 

Figur 3 illustrerar huruvida väl förslag 2 ligger till utifrån de olika kriterierna. För kriterie 1 och 3 
är det ideala värdet 100 % medan värdet för kriterie 2 är 0 %. 

 

Figur 3. Presentation av resultatet för förslag 2 där huruvida väl de olika kriterierna i 2.4 
uppnås. 

Förändringen innebär att kriterie 2 har förbättras i medelvärde med 69 % och kriterie 3 har 
förbättrats i medelvärde med 16 -19 % beroende på vilka poster som flyttas vilket ses i tabell 5. 

Tabell 5. Sammanställning av de kriterier som genererar förbättringar för förslag 2 där K2 är kriterie 2 
och K3 är kriterie 3. Positivt värde innebär en förbättring och negativt värde en försämring. 
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Bil Förändring K2 [%] Förändring K3 del 1 [%] Förändring K3 del 2 [%] 

1 8,3 3,2 12 

2 58 48 2,7 

3 50 62 -23 

4 200 -71 110 

5 42 26 1,6 

6 56 45 -4,7 

Medelvärde 69 19 16 

 

Förslag 3. Placering på Norrmalm och en agerande buffert 

En av de nya servicebilarna, Servicebil 7, placeras på Norrmalm och posterna i detta område är 
omfördelade på de 7 servicebilarna som hanterar posterna på området. Den andra nya 
servicebilen, Servicebil 8, tilldelas posterna som tidigare inte tilldelades till en specifik servicebil. 
Utöver detta ska Servicebil 8 bistå övriga servicebilar genom att hämta de poster som eventuellt 
inte hinner hämtas på måndagar. 

Tabell 6 visar hur många poster servicebilarna har enligt förslag 3 och hur förslaget uppfyller de 
olika kriterierna i 2.4. För kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan värdet för kriterie 2 
är 0 %. Enligt förslag 3 har Servicebil 7 33 poster och Servicebil 8 har 13 poster. Servicebil 7 har 
en procentsats 65 % över kriterie 2 medan Servicebil 8 uppnår 35 % av kriteriet. I medelvärde har 
alla servicebilar en procentsats som är 68 % över kriterie 2, vilket ses i tabell 6. Kriterie 3 är 
uppdelat i två delar för förslag 3. Kriterie 3 del 1 innebär att poster som inte befinner sig på 
samma adress flyttas vid förslagets förändringar och kriterie 3 del 2 innebär att poster från samma 
adress flyttas. Resultatet för kriterie 3 kommer hamna inom intervallet mellan kriterie 3 del 1 och 
2. 

Tabell 6. Sammanställning av resultatet för förslag 3, där det ideala värdet skrivs inom parentes. 

Bil Antal 
poster 

Kriterie 1 
[%] (100) 

Kriterie 2 
[%] (0) 

Kriterie 3 del 1 
[%] (100) 

Kriterie 3 del 2 
[%] (100) 

1 34 100 70 71 85 

2 34 80 70 115 88 

3 52 62 160 117 56 



4 34 100 70 12 94 

5 34 95 70 76 71 

6 34 82 70 94 71 

7 33 0 65 0-100 0-100 

8 13 0 0 0-100 0-100 

Medelvärde 34 65 71 81 78 

 

Figur 4 illustrerar huruvida väl förslag 3 uppnår de olika kriterierna i. För kriterie 1 och 3 är det 
ideala värdet 100 % medan värdet för kriterie 2 är 0 %. 

 

Figur 4. Presentation av resultatet för förslag 3 där huruvida väl de olika kriterierna uppnås. 

Förändringen innebär att kriterie 2 förbättras med 36,5 %. Kriterie 3 förbättras med 11-19 % 
beroende på vilka poster som flyttas vilket ses i tabell 7. 

Tabell 7. Sammanställning av de kriterier som genererar förbättringar för förslag 3 där K2 är kriterie 2 
och K3 är kriterie 3. Positivt värde innebär en förbättring och negativt värde en försämring. 

Bil Förändring K2 [%] Förändring K3 del 1 [%] Förändring K3 del 2 [%] 

1 -17 -5,9 14 

2 46 35 4,1 
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3 50 62 -23 

4 70 -74 112 

5 26 15 5,9 

6 44 32 -0,74 

Medelvärde 37 11 19 

 

Sammanställning av de tre förslagen 

Figur 5 visar en sammanställning av förslagens förändringar utifrån de tre kriterierna. Positiva 
värden visar förbättringar och negativa värden försämringar. En tabell över denna 
sammanställning ses i appendix 2. 

 

Figur 5. Presentation av förbättringarna från respektive förslag. 

Diskussion 

De tre olika kriterierna för ruttoptimering 

De tre kriterierna är framtagna från företagets önskemål och information med grund i Triple 
Bottom Line. Kriterie 1 baseras på önskemålet att varje servicebil återkommer till samma kunder, 
vilket önskas av både servicepersonal och trafikledning. Det ger möjlighet för servicepersonalen 
att bygga upp en relation med kunden vilket ökar trivseln för servicepersonalen. Det i sin tur 
leder till en större chans att företaget behåller kunden. Detta kriterie är därför tillförlitligt och hör 
till sociala aspekten i Triple Bottom Line. De olika förslagen för placeringen av de två nya 
servicebilarna innebär att detta kriterium inte uppfylls till 100 %. Det är rimligt då värdet är under 
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100 % så fort en post flyttas från en servicebil till en annan. Kriteriet uppfylls inte heller till 100 
% eftersom posterna idag är fördelade så att servicepersonalen tar poster från varandra när poster 
inte hinner hämtas. 

Kriterie 2 har också en social aspekt men även ekonomiska och miljömässiga aspekter. Hur 
många poster varje servicebil hanterar per dag påverkar hur stressigt arbetet är. Det som kan 
anses vara lagom är att hämta 15-25 stycken poster under en dag. Detta baseras på 
trafikledningens långa erfarenhet vilket bidrar till en säker siffra. Siffran kan göras säkrare genom 
att fråga servicepersonalen vad som anses vara rimligt att hämta på en dag utan att 
servicepersonalen känner sig stressade. Den jämna fördelningen av poster leder till en förbättring 
både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv då detta innebär att även mängden avfall som 
hämtas per servicebil blir mer jämn och körsträckorna optimeras. Risken att vissa servicebilar blir 
fulla flera gånger under en dag medan andra åker till anläggningen utan att ha fyllt utrymmet 
borde därmed bli mindre och det sammanlagda antalet bilturer till och från omlastningscentralen 
minskar. 

Mängden avfall från de olika kunderna påverkar väsentligt det sammanlagda antalet bilturer till 
och från omlastningscentralen och borde tas i beaktning. Eftersom företaget inte noterar 
avfallsvikten från respektive kund i nuläget var detta inte en möjlighet. 

Beräkningarna är utförda efter data som visar hur många poster varje servicebil hämtar 
sammanlagt på måndagar vilket gör resultatet osäkert då frekvensen av hur ofta posterna hämtas 
inte tas hänsyn till. Det antogs att den servicebil med flest poster utifrån denna data även skulle 
ha flest poster överlag. 

Det tredje kriteriet baseras främst på fältbesöket med servicepersonalen där poster hämtades 
under en eftermiddag. Det uppmärksammades att det är mest effektivt att hämta avfall om 
kunderna är så pass nära varandra att servicebilen kan stå parkerad på ett ställe istället för att 
behöva flytta bilen mellan varje kund. Kriteriet tar enbart hänsyn till hur effektivt varje stopp 
servicepersonalen gör och inte till hur långt ifrån varandra de olika stoppen ligger. Att ta hänsyn 
till dessa avstånd skulle kunna ge en ännu bättre bild av de olika servicebilarnas effektivitet. Den 
beräknade effektiviteten skiljer sig en del från hur effektiva stoppen är i verkligheten. I 
beräkningarna räknas endast poster som ligger på samma adress som effektiva men i verkligheten 
kan poster i samma område vara effektiva då servicebilen fortfarande kan vara parkerad på 
samma ställe.  Kriteriet är på så vis bristfälligt men kan ändå ge en bild av hur optimal 
fördelningen av posterna är ur ett tidseffektivt perspektiv. 

Eftersom kriteriet tar hänsyn till tidseffektiviteten behandlas både ekonomiska och miljömässiga 
aspekter då effektivare körsträckor minskar bränsleförbrukningen. 

De tre förslagen för placeringen av servicebilarna 

I förslag 1 blir det en förbättring för kriterie 2 med 41 % och en försämring för kriterie 3 och 
kriterie 1 med 6 % respektive 43 %. Försämringen i kriterie 3 är endast 6 % och eftersom en 
försämring för kriterie 1 är oundvikligt anses förslag 1 ge en positiv förändring i helhet. I tabell 2 
ses att Servicebil 7 ligger strax över 100% över kriterie 2 och servicebil 8 ligger 75% över vilket 



låter mycket men eftersom inte alla poster hämtas varje vecka behöver detta inte skapa något 
problem. För kriterie 3 blir snittet för Servicebil 7 och 8 över 70% och antas därför ge tidseffektiv 
fördelning. Förslag 1 anses vara bra i avseendet att bilarna har mer bestämda områden i 
Stockholm vilket bland annat trafikledningen har efterfrågat. 

Förslag 2 ger en förbättring med 70 % för kriterie 2 och 16 -19 % för kriterie 3 beroende på vilka 
poster som flyttas. Kriterie 1 ligger i snitt på 83 % av ursprunget och har därmed försämrats med 
17 %. Som nämnts tidigare så är försämring för kriterie 1 oundviklig och eftersom både kriterie 2 
och 3 ger en positivt förändring ses förslag 2 som ett positivt förslag. Både bil 7 och 8 ligger 
ungefär 50% över i kriterie 2 men förslaget ger mer jämn arbetsbelastning för servicepersonalen. 
Förslaget skapar även förutsättningarna att det finns fler servicebilar som kan ta emot potentiella 
framtida kunders poster inne i centrala Stockholm. 

I förslag 3 förbättras kriterie 2 och 3 med 37 % respektive 11-19 % beroende på vilka poster som 
flyttas. Kriterie 1 ligger i snitt på 65 % av ursprunget och försämras därmed 35 %. Servicebil 7 
har samma förhållanden som i förslag 2 medan Servicebil 8 är i detta förslag utvald att agera som 
buffert. Det positiva är att det finns alltid en servicebil som kan hämta poster som eventuellt inte 
hinner hämtas under dagen, det mindre positiva är att Servicebil 8 aldrig får samma kunder som 
servicepersonalen återkommer till.   

Vid hantering av data vad gäller de olika servicebilarna, är den mänskliga faktorn stor. Detta 
beror på att data från Microsoft Office Excel-dokumenten hanterades manuellt vilket bidrar till att 
den överförda datan blir fel. Att hantera data på detta sätt är inte heller effektivt då det tar lång tid 
att arbeta manuellt och att behöva söka efter fel. 

Av alla tre förslagen är det förslag 2 som ger det bästa resultatet utifrån kriterierna. Förslag 1 tar 
mer hänsyn till att varje servicebil har ansvar för ett specifikt område i Stockholm. 
Sammanställningen från enkäten visar även att förslag 2 är det bästa förslaget då en jämnare 
arbetsfördelning skulle uppnås. 

För att förbättra optimeringsberäkningarna krävs mer tydlighet om exempelvis det totala antalet 
Miljörör som finns utplacerade hos kunder. En post innebär en order från en kund, där en kund 
exempelvis kan ha tio miljörör som en order som ska hämtas medan en annan kund har tre 
miljörör som en order. Det bidrar till svårigheten att avgöra vad som är en rimlig och jämn 
arbetsbelastning. Detta korrelerar med att om viktinsamling från varje kunds kontorsavfall 
noterades skulle det förbättra förutsättningarna till att optimera systemet ytterligare. 

Studiebesök och intervjuer 

Studiebesök på anläggningen genomfördes första veckan för att förstå hur kontorsmaterialet 
hanteras på anläggningen samt få inblick i hur tömning av kontorsavfallet sker. Vid ett senare 
skede blev det ännu ett studiebesök i form av en fältstudie med en servicepersonal en 
eftermiddag. Målet med detta var att åskådliggöra hur hämtning av kontorsmaterial hos kunderna 
sker, huruvida stressigt arbetet är och hur mycket kollegorna samarbetar. 



För att få en bättre inblick i hur servicebilarnas körsträcka planeras besöktes 
omlastningscentralen för en intervju med trafikledningen. Trafikledningen har bland annat 
information om vilken servicebil som kör till vilken kund, hur frekvent varje kund vill att 
kontorsmaterialet ska hämtas och vilka dagar som är mest intensiva för servicepersonalen. 

En intervju utfördes med en servicepersonal för att erhålla information från ytterligare ett 
perspektiv. Servicepersonalen har direkt kontakt med kunderna och besitter bland annat 
information om huruvida smidigt hämtningen av kontorsmaterial sker och stressnivån i arbetet. 
Servicepersonalen har även information om samarbetet mellan kollegorna och även vetskapen om 
en kund är i behov av ett nytt Miljörör eller om hämtning av kontorsavfallet bör ske oftare. För 
att få en bättre helhetsbild kan studiebesök ha utförts fler gånger med fler servicebilar. Det hade 
gett en uppfattning om hur mycket servicepersonalen utför och hur fler i servicepersonalen 
arbetar och upplever arbetet. Denna information skulle därmed ge en bra grund till utformandet 
av kriterierna och uppdelningen av posterna mellan servicebilarna vilket även kan användas i 
hållbarhetsrapporten. 
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Bilaga 1. Beräkningar för kriterierna 

Kriterie 1. Återkommande till samma kunder 

Kriterie 1 tar hänsyn till hur många gamla kunder som en servicepersonal har kvar efter att en 
förändring har gjorts. Enligt ekvation (1) ses hur kriterie 1 beräknas: 

𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 1 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑟 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑑𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑏ö𝑟𝑗𝑎𝑛

   (1) 

Till exempel i förslag 1 har servicebil 1 32 stycken poster och efter förändringen som förslaget 
genererar har servicebil 1 30 stycken poster. Med hjälp av ekvation (1) fås hur väl kriterie 1 
uppfylls: 

𝐾1 𝑓ö𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑏𝑖𝑙 1 𝑖 𝑓ö𝑟𝑠𝑙𝑎𝑔 1 =
30
32

= 0,9375 ≈ 94% 

Kriterie 1 uppfylls alltså med 94 % vilket betyder att servicebil 1 har kvar 94 % av sina poster 
efter förändringen om förslag 1 genererar. För att sedan få ett totalvärde på hur väl hela förslag 1 
uppnår kriterie 1 tas ett medelvärde av hur väl alla servicebilar uppfyller kriterie 1.  

Kriterie 2. Företagets mål om antalet poster per dag 

Kriterie 2 tar hänsyn till hur väl företagets mål om antalet poster per dag uppfylls. Eftersom det 
uppskattades från trafikledningen att vara 15-25 poster som en servicebil hinner med varje dag 
utgick beräkningarna ifrån ett medelvärde på 20 poster. Ekvation (2) visar hur kriterie 2 beräknas: 

𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 2 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟−20
20

    (2) 

Om vi tar samma exemplet igen med servicebil 1 för förslag 1 så uppfylls kriterie 2 enligt 
följande: 

𝐾2 𝑓ö𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑏𝑖𝑙 1 𝑖 𝑓ö𝑟𝑠𝑙𝑎𝑔 1 =
30 − 20

20
= 0,5 = 50% 

Kriterie 2 har alltså uppfyllts med 50 % vilket betyder att servicebil 1 har 50 % för mycket poster. 
På samma sätt som för kriterie 1 tas ett medelvärde för hur väl alla servicebilar uppfyller kriterie 
2 för att få en siffra på hur väl ett förslag uppfyller kriteriet.  

Kriterie 3. Effektiv placering av poster 

Kriterie 1 tar hänsyn till hur effektivt placerade posterna är över servicebilarna och detta 
uppskattas till hur många poster som har minst en post på samma adress. Servicebilen behöver då 
inte köra mellan dessa poster utan kan stå parkerad på ett och samma ställe. Ekvation (3) visar 
hur kriterie 3 beräknas.  

𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 3 =  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 ℎ𝑎𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑝å 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑓ö𝑟𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡

  (3) 



Till exempel för servicebil 1 i förslag 1 uppfylls kriterie 3 enligt följande då antalet poster som 
har minst en post på samma adress är 24 stycken: 

𝐾3 𝑓ö𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑏𝑖𝑙 1 𝑖 𝑓ö𝑟𝑠𝑙𝑎𝑔 1 =
24
30

= 0,8 = 80 % 

Kriterie 3 uppfylls alltså med 80 % vilket betyder att 80 % av posterna har minst en post på 
samma adress för servicebil 1 i förslag 1. På samma sätt som för de tidigare kriterierna tas ett 
medelvärde för hur väl alla servicebilar uppfyller kriterie 3 för att få en siffra hur väl förslaget 
uppfyllet kriteriet.  

I förslag 2 och 3 visste vi inte exakt vilka poster som flyttades och därför beräknades två 
extremfall och intervallet mellan dem är där förslagets uppfyllelse av kriteriet kommer att hamna. 

Kriterie 3 del 1 

Kriterie 3 del 1 beräknar hur kriterie 3 uppfylls om enbart poster som inte har minst en post på 
samma adress flyttas. I till exempel förslag 2 för servicebil 5 önskar vi flytta 8 stycken poster. 
Servicebil 5 i förslag 2 har 39 poster ursprungligen och efter förslaget 31 poster totalt varav 26 
poster har minst en post på samma adress.  

𝐾3 𝑑𝑒𝑙 1 𝑓ö𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑏𝑖𝑙 5 𝑖 𝑓ö𝑟𝑠𝑙𝑎𝑔 2 =  
26
31

≈ 0,84 = 84 % 

Det vill säga att kriterie 3 del 1 för servicebil 5 i förslag 2 uppfylls med 84 % vilket betyder att 84 
% av posterna för servicebil 5 i förslag 2 har minst en post på samma adress.  

Kriterie 3 del 2 

Kriterie 3 del 1 beräknar hur kriterie 3 uppfylls om enbart poster som har minst en post på samma 
adress flyttas. Om vi använder samma exempel som för kriterie 3 del 1 fås följande: 

𝐾3 𝑑𝑒𝑙 2 𝑓ö𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑏𝑖𝑙 5 𝑖 𝑓ö𝑟𝑠𝑙𝑎𝑔 2 =  
26 − 8

31
≈ 0,58 = 58 % 

Det vill säga att kriterie 3 del 2 för servicebil 5 i förslag 2 uppfylls med 58 % vilket betyder att 58 
% av posterna för servicebil 5 i förslag 2 har minst en post på samma adress.  

Intervallet mellan dessa extremfall är alltså 58 % – 84 % och någonstans inom detta intervall 
kommer servicebil 5 för förslag 2 att hamna för kriterie 3.   
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Sammanfattning 
 
Office Recycling har certifieras med ISO 9001 men satsar nu på att även certifieras med ISO                               
14001. Nedan följer en kort beskrivning om vad som krävdes av företaget för att få ISO 9001                                 
och vad som krävs för ISO 14001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISOCertifieringar  

 

ISO är en förkortning av International Standard Organization och det finns ett antal 
ISOcertifieringar för företag att jobba mot. De kan delas in i tre olika kategorier; 
Ledningssystem för kvalité, miljö och arbetsmiljö och säkerhet och ansvarstagande (Svensk 
Certifiering, u.å).  
 
ISO 9001  

 
“ ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en 
organisation. ISO 9001 är världens mest använda standard. Det finns drygt 1,1 miljoner 
certifikat utfärdade i 188 länder. 5 000 av dessa finns i Sverige och det certifieras ett nytt 
företag varje dag (Swedish Standards Institute, 2015.a). “ 
ISO 9001 är en bra system för att minska kostnaderna inom företaget då ISO 9001 förbättrar 
ledningssystemet och där med ger ett mer effektivt företag. Det finns ofta mycket pengar att 
spara om man utvärderar kund och leverantörkedjan och för att uppfylla detta finns det sju 
olika principer att följa: 
“ 
• Kundfokus 
• Ledarskap 
• Medarbetarnas engagemang 
• Processinriktning 
• Förbättring 
• Faktabaserade beslut 
• Relationshantering (Swedish Standards Institute, u.å.b) “ 
 
För att ISO 9001 ska lyckas är det ledningens engagemang som är nyckeln. Det gäller att 
cheferna informerar, inspererar och engagerar (Swedish Standards Institute, u.å.c). 
 
För Office Recycling att bli ISO 9001 certifierad så hyrdes en ISOkonsult in, Pia Almgren, 
för att utvärdera företaget och se hur kraven kunde uppfyllas. Det var fyra steg som var 
tvungna att uppfyllas och det var att först och främst skapa en kvalitetspolicy som styr 
företagets arbete de gör mot att förbättra kvalitén. Sedan kommer steg två som finns för att 
bygga upp strukturen och för att göra planeringen av verksamheten mer tydlig för alla 
anställda inom företaget. Steg tre är ett hjälpmedel för att driva kvalitetspolicyn. Det finns 
några givna monment för hur den ska efterföljas:  
“  
•  Fastställ organisation och ansvar. 
•  Utbilda och gör personalen medveten. 
•  Kommunicera kvalitetspolicyn internt och gärna också till externa intressenter. 
•  Dokumentera kvalitetsledningssystemet. 



•  Säkerställ styrning av dokument. 
•  Styr verksamheten på ett kvalitetsriktigt sätt (Swedish Standards Institute, u.å.d). “ 
 
Steg fyra, det sista steget, är att se att alla dessa moment efterföljs.  
 

ISO 14001 

 
Vidare vill företaget få certifikat för ISO 14001 som liknar ISO 9001 på många sätt men 
skillnaden är att ISO 14001 är ett miljöcertifkat istället för ett kvalitetcertifikat.  
ISO 14001 är uppbyggd av fem steg, liknande de för ISO 9001, där alla steg ska hjälpa 
företaget att få certifieringen. Det första Office Recycling måste göra är att upprätta en 
miljöpolicy för att styra deras miljöarbete. Denna måste följa Sveriges lag, synliggöra 
miljöaspekter inom företagets tjänster och produkter som påverkar miljön samt ge förslag på 
förbättringar som kan göras kontinuerligt inom verksamheten. Andra steget är att strukturera 
upp företaget och göra alla medarbetare medvetna om Office Recyclings syn på miljön och 
att definiera företagets miljömål. För att uppfylla miljömålen finns steg tre som är ett antal 
moment som ska efterföljas.   
“ 
•  Fastställ organisation och ansvar. 
•  Utbilda och gör personalen medvetenheten. 
•  Kommunicera miljöpolicyn och miljöarbetet internt och till externa intressenter. 
•  Dokumentera miljöledningssystemet. 
•  Säkerställ styrning av dokument. 
•  Styr verksamheten på ett miljöriktigt sätt. 
•  Skapa en plan hur ni agerar vid ett eventuellt nödläge (Swedish Standards Institute, u.å.e). “ 
 
Steg fyra finns för att utvärdera och följa upp de mål som satts. Det är ett väldigt viktigt steg 
för att se vad som har hänt och om det finns några förbättringar som kan göras och ifall något 
av målen måste uppdateras, till exempel om ändring i lagstiftningen har skett. Det sista 
steget, steg fem, är helt enkelt att åtgärda de förbättringar som kan behövas göras. Genom att 
följa dessa fem steg får man ett ledningssystem som blir en del av företaget och på så sätt kan 
både miljön och pengar sparas (Swedish Standards Institute, u.å.e).  
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Tid: kl. 10.30 
Plats: Blåsenhus 
 
Närvarande: Torun Axelius, Karin von Greyerz, Josefine Hellström  
personer Jessie Torpner & Yvonne Trinh 
 

 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 

Måndagsmötet ändrad från kl. 10.15 till kl. 10.30. Diskussion om det pågående arbetet. 
 

2)  Lägesrapport 
Genomgång av det pågående arbetet, hur alla ligger till inför slutrapporten. 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Fortsatt individuellt arbete med det sista där inledning, teori, metod och diskussion 
skrivs för respektive arbetsområde. Delarna klistras sedan in till slutrapporten som ska 
revideras tillsammans med alla gruppmedlemmar de nästföljande dagarna. 
 
Om mer information behöver tas reda på utförs det idag. 

 
4)   Till nästa gång 

Slutrapporten ska vara inskickad den 13/52016 och inför nästa möte ska revidering ske 
om slutrapporten kräver revidering. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Yvonne Trinh 
 
 
Justeras 
Torun Axelius 
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Rapportnamn 
Reviderad projektplan för Åtevinning 53, version 2 

 
 
Sammanfattning: 
Nedan följer en reviderad projektplan då nya frågeställningar formulerades efter en 
sammanställning av litteraturstudien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gruppmedlemmar  
 
Torun Axelius, Karin von Greyerz, Josefine Hellström, Jessie Torpner, Yvonne Trinh 
 
Bakgrund 
 
Office Recycling har efterfrågat en hållbarhetsrapport för att få perspektiv på hur 
verksamheten kan utvecklas och förbättras ur en miljösynpunkt. Företaget har sitt fokus på att 
återvinna kontorsmaterial, har sitt säte i Stockholm och en omlastningscentral placerad på 
Drottningholm.  
 
En hållbarhetsrapport efterfrågas för att företaget ska kunna utöka sin verksamhet på ett 
hållbart sätt, både miljömässigt, ekonomiskt samt socialt. Genom att arbeta fram en studie 
utifrån triple bottom linemodellen får vi kunskap och insikt i hur företaget kan effektiviseras 
utifrån dessa aspekter.  
 
Syfte 
 
Syftet med projektet är att utveckla företagets processer ur miljösynpunkt genom att utföra en 
analyserande studie utifrån triple bottom linemodellen. Resultatet ska kunna användas 
internt och även för att kommunicera miljö‐ och återvinningsarbetet på hemsidan och andra 
kommunikationskanaler.   
 
Frågeställningar 
 
Studien utformas enligt triple bottom linemodellen genom följande frågeställningar: 
 
Ekonomiska 

● Hur ser företagets ekonomiska läge ut i nuläget och hur vill de utvecklas i framtiden? 
● Vilka typer av miljösatsningar gör företaget i nuläget, och hur stora är kostnaderna?  
● Hur ser rutterna ut i nuläget, finns det möjlighet till förbättringar ur ekonomisk och 

miljömässig synpunkt?  
 
Miljömässiga 

● Vad för material används till miljörören, är det bra material ur ekonomisk och 
miljömässig synpunkt? 

● Vilka är de tre största materialen som samlas in totalt? 
 
 



Sociala 
● Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut på anläggningen med fokus på säkerheten?  
● Hur ser de anställda på miljön?  

 
Metod 
 
Information till arbetet kommer i första hand hämtas från företaget därefter hemsidor, böcker 
samt vetenskapliga artiklar. Det är viktigt att upphovsmannen för artikeln eller hemsidan står 
för att försäkra sig om att det är en säker källa. Säkra källor kan vara nationalencyklopedin 
och myndigheteter. Andra sätt att samla information kommer vara intervjuer och studiebesök 
med företaget samt enkätundersökningar. Önskvärda studiebesök är att besöka företaget och 
deras omlastningscentral samt följa med servicepersonalen under en dag.  
 
Rapporter kommer att skrivas som förberedelse inför slutrapporten.   
 
Tidsplan 
 
Se det bifogade Gantschemat. 
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  Författare 
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Rapportnamn 

Möte med handledare 20160512 

 

   



 

Tid: kl. 10.15 

Plats: Geocentrum 

 

Närvarande: Torun Axelius, Karin von Greyerz, Josefine Hellström  

personer Jessie Torpner & Yvonne Trinh 

 

 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 

1)   Meddelanden 
Möte med handledare Matthias Mohr för att titta igenom den preliminära versionen av 

slutrapporten. 

 

2)  Lägesrapport 
Arbete med slutrapporten pågår. 

 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Diskussion kring den preliminära versionen av slutrapporten med justeringar efter 

syndpunkter från handledaren. 

 

Fortsatt arbete med slutrapporten. 

 

4)   Till nästa gång 
Slutrapporten ska vara inskickad den 13/52016. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Yvonne Trinh 

 

 

Justeras 

Torun Axelius 

 
 



 

 

 
 

Självständigt arbete i miljö 

och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Protokoll 

Dokumentkod 
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Datum 
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Ersätter 
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  Författare 
Josefine Hellström, Torun Axelius, Yvonne Trinh, Jessie Torpner, 
Karin von Greyerz  

Handledare 
Matthias Mohr 

Rapportnamn 
Grafisk profil 

 

Sammanfattning 

Grafisk profil för framställning av rapporter. Profilen har gemensamt i gruppen tagits fram 
för att underlätta det skriftliga arbetet och skapa kontinuerligt i varje rapport.  
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Denna guide används vid användning av rapporterna A, G, L och P. Vid oklarheter kan 
SLU:s sök och skrivguide tillämpas. http://www.slu.se/sv/bibliotek/soka/sokochskrivguide/ 
 
Försättsblad: 
Mallen som används är följande 
 

 
 

Självständigt arbete i miljö 

och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
 

Dokumentkod 

Datum 
20160419 

Ersätter 

  Författare 
 

Handledare 
Matthias Mohr 

Rapportnamn 
 

 
● Font: Times New Roman 
● Storlek: 10 
● Färg: svart  
● Radavstånd: 1,15 

 
Om rapporten är större än en sida skrivs en sammanfattning på försättsbladet precis efter 
tabellen.  
 
Ex: 
Sammanfattning 

Rapport om hur gruppen grafiska profil ska användas. 
 

 
● Font: Times New Roman 

● Storlek: Huvudrubrik 16 (teori), Underrubrik 14(återvinning i sverige), 
underrubrik 2 12(kommuner), underrubrik 3 12 (plast), Brödtext 12 

● Färg: svart  
● Radavstånd: 1,15 
● Entertryckningar: 

○ Vid radhopp så ska det var “ett helt steg ned” så man kan skriva i mellan 
raderna. 

○ Vid nya huvudrubrik/underrubrik ska det vara två radhopp mellan “gammal” 
text och rubriker. Ett steg mellan rubrik och “ny” text.  

 

http://www.slu.se/sv/bibliotek/soka/sok-och-skrivguide/


 

EXEMPEL: 

2. Teori 

 

I avsnittet för teori ges beskrivningar av avfallsdirektivet och avfallshantering i Sverige, 
miljömål i Sverige, återvinningsprocessen i Sverige, företaget Office Recyclings verksamhet, 
modellen Triple Bottom Line samt anvisning för utformningen av en hållbarhetsrapport. 

 

2.1 Återvinning i Sverige 
“Återvinning  (term i tekniken) det att använda tillverkade produkter som råvara på nytt, till 
exempel att göra nytt papper av gamla tidningar  (Sjögren & Györki, 2010). “ 
Lägg till återbruk och skriv om kretsloppropositionen 
 
2.1.1 Kommunen  
Dock försöker Sverige på många sätt att minska mängden avfall och på så sätt har exempelvis 
avfallshierarkin införts, vilket visas i figur 1(Avfallshierarkin) (Naturskyddsföreningen, 
2015b).  
 
2.1.1.1 Avfallshierarkin 
Dock försöker Sverige på många sätt att minska mängden avfall och på så sätt har exempelvis 
avfallshierarkin införts, vilket visas i figur 1(Avfallshierarkin) (Naturskyddsföreningen, 
2015b).  
 

Huvudrubrik: Ex: 1. Huvudrubrik 
 

● Font: Times New Roman 

● Storlek och stil: 18 
● Färg: svart  
● Radavstånd: 1,15 

 
Underrubriker: Ex:  1.1. Underrubriker 

 
● Font: Times New Roman 
● Storlek: 14 
● Färg: svart  
● Radavstånd: 1,15 

 
Underrubrik 2: Ex: 1.1.1 Underrubrik 2 

● Font: Times New Roman 
● Storlek: 14 

http://www.synonymer.se/?query=anv%C3%A4nda


 

● Färg: svart  
● Radavstånd: 1,15 

 
Underrubrik 3: Ex: 1.1.1.1. Underrubrik 3 

● Font: Times New Roman 
● Storlek: 12 
● Färg: svart  
● Radavstånd: 1,15 

 
Brödtext: Ex: Brödtext 

● Font: Times New Roman 
● Storlek: 12 
● Färg: svart  
● Radavstånd: 1,15 

  
 
Tabeller:  
Tabellnamn innan tabellen, exempelvis: 

● Font: Times New Roman 
● Storlek: 12 
● Färg: svart  
● Tabell 1: Fetstilt 

● Tabelltext: Kursivt 
● Färg i cellerna: vit, bakgrund 1, mörk 5% 

 
Tabell 1. Tabelltext. 
 

Bil  Antal 

poster  
Antal poster i 

samma hus  
Kriterie 1  Kriterie 2  Kriterie 3 

1  30  24  0,94  1,17  1,07 

2  45  39  0,98  1,04  1,02 

3  32  21  0,38  1,81  0,90 

4  9  4  1,00  1,00  1,00 

5  25  12  0,64  1,74  0,72 

6  28  19  0,62  1,68  0,95 

Medelvärdet        0,76  1,41  0,94 



 

 
Figur: 
Figurnamn efter figuren, exempelvis: 

● Font: Times New Roman 
● Storlek: 12 
● Färg: svart  
● Figur 1: Fetstilt 

● Figurtext: Kursivt 
 
 

 
Figur 1. Figurtext. 
 
 
Referenser 
Referenser i text:  
 

● Font: Times New Roman 
● Storlek: 12  
● Färg: svart  
● Radavstånd: 1,15 
● Skrivs aldrig efter punkt 

● Enligt Harvard systemet, namn och årtal inom parentes 
● Skrivs efter några meningar 
● Referenslista skrivs in i slutet av varje rapport  

 
Referenslista: Skrivs i alfabetisk ordning 



 

 
 Referenser  webbsida: Ex:  

Jordbruksverket (20140414). Markavvattning och dagvatten. Tillgänglig: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/draneringochbevattning/markavvattnin
gochdagvatten.4.7a446fa211f3c824a0e8000171076.html [20140613] 

● Upphovsman 
● Senast uppdaterad 
● Titel på sidan  kursiv 
● URL eller sökvägen (se exemplen) 
● [Datum] när du besökte sidan 

 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/draneringochbevattning/markavvattningochdagvatten.4.7a446fa211f3c824a0e8000171076.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/draneringochbevattning/markavvattningochdagvatten.4.7a446fa211f3c824a0e8000171076.html
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Sammanfattning 
 
Office Recycling Sverige AB efterfrågade en hållbarhetsrapport som kan användas 
inom företaget men även mot kunderna. I studien analyserades processer i företaget 
för att undersöka och kunna optimera verksamheten där resultatet sedan kan användas 
som underlag till en hållbarhetsrapport. Som metod valdes Triple Bottom Line där 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter ingår. Alla undersökningar som 
presenteras i rapporten utfördes enligt denna modell. 
 
I studien undersöktes hur utformningen av en hållbarhetsrapport utförs samt hur 
implementering av Triple Bottom Line sker i företagets verksamhet. Undersökningar 
utfördes dessutom på företaget i helhet vilket innefattar företagets verksamhet, 
transporter inom företaget, produkten Miljörör och certifieringar. Studien har givit 
kunskap i företagets struktur och vilka områden som behöver optimeras och förbättras 
i framtiden. 
 
Ett flödesschema över företagets processer skapades för att bättre förstå 
kommunikationen inom Office Recycling men även hur det ser ut mot kunderna. De 
resultat som har erhållits är att kommunikationen inom företaget är bristfällig enligt 
enkätundersökningen som skickades ut till servicepersonalen. Enkäten gav även 
resultat om arbetsmiljön där servicepersonalen anser att arbetet är stressigt och tungt.  
 
Office Recycling är märkta med Bra Miljöval för företagets val av biogas som 
drivmedel i transporterna vid hämtning av verksamhetsavfall. Företaget är även 
certifierad med Fossilfritt Sverige och ISOstandarderna inom kvalité och miljö, ISO 
9001 respektive ISO 14001. 
 
Office Recycling har fått en utökning av kunder vilket bidrar till investeringen i två 
nya servicebilar. Servicebilarna måste placeras på ett optimalt sätt för att underlätta 
arbetsbördan hos servicepersonalen, därför har tre förslag tagits fram som har utgått 
från ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Resultatet är att en servicebil 
skulle kunna hantera området Norrmalm och en som skulle kunna agera som buffert, 
vilket resulterar i att servicebilen används där behov önskas. 
 
Nyckelord: Återvinning, kontorsmaterial, material, biogas, miljörör, kriterie, 
certifiering, hållbarhetsrapport, Triple Bottom Line, ekonomisk, miljömässig, social, 
arbetsmiljö, ISOstandard 
   



 
   



 

1. Inledning 
Office Recycling Sverige AB är ett serviceföretag i Stockholm som återvinner 
verksamhetsavfall genom att samla in kontorsmaterial som sorteras på plats i form av 
källsorteringskärl. Källsorterat material transporteras sedan till omlastningscentralen 
på Drottningholm för ytterligare sortering. Verksamhetsavfallet transporteras därefter 
till samarbetspartners med möjlighet att behandla materialen genom återbruk eller 
återvinning där materialen sedan återanvänds eller skapas till nya råvaror. Företaget 
grundades 2010 och består av fyra olika avdelningar där sälj, trafikledning, ekonomi 
och service ingår (Eklöf, 2016). 
 
De servicebilar, som företaget använder för hantering av kontorsmaterial, hör till lätta 
lastbilar och har biogas som drivmedel medan personbilarna som används drivs på el 
från vind och vattenkraft. Office Recycling jobbar aktivt med att utvecklas som ett 
återvinningsföretag där miljö är en viktig faktor i alla delar av verksamheten.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med projektet är att utveckla företagets processer ur miljösynpunkt genom att 
utföra en analyserande studie utifrån modellen Triple Bottom Line som innefattar 
miljömässiga, ekonomiska samt sociala aspekter. Resultatet ska sedan kunna leda till 
en hållbarhetsrapport som kan användas av företaget internt och externt för att 
kommunicera miljö‐ och återvinningsarbetet på bland annat företagets hemsida. 
 

1.2 Mål 
Genom att utföra en studie om företaget utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala 
aspekter utvärderas Office Recyclings arbete. Utvärderingen studeras och analyseras 
för att sedan ge underlag till en hållbarhetsrapport som företaget på egen hand kan ta 
fram. 
 
För att uppnå syftet och målet med projektarbetet utformades frågeställningar enligt 
modellen Triple Bottom Line: 
 

● Hur ser företagets ekonomiska läge ut i nuläget, hur vill de utvecklas i 
framtiden och hur ser företagets struktur ut? 

● Vilka typer av miljösatsningar gör företaget i nuläget?  
● Vad för material används till miljörören och är det hållbart och vilka tre är de 

största materialen som samlas in totalt? 
● Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut på anläggningen med fokus på säkerheten?  
● Hur ser de anställda på miljön?  



● Hur är företagets servicebilar placerade i nuläget och hur kan de två nya 
servicebilarnas placering optimeras i Stockholm? 

 

1.3 Avgränsningar 
I studien har avgränsningar utförts med hänsyn till att begränsningar uppstått under 
arbetets gång. 
 

1.3.1 Ekonomi och bolagsinformation 
Konkurrens finns i återvinningsbranschen och det har därför varit sekretess på vissa 
siffror som kundantal, framtida investeringar och nyckeltal. Detta har bidragit till att 
de mesta av statistiken som visas endast är i procentandelar istället för siffror. 
 

1.3.2 Produkter 
Office Recycling erbjuder sina kunder ett flertal produkter men endast produkten 
Miljörör prioriteras i denna rapport på grund av tidsbrist samt att produkten är den 
mest förekommande hos kunderna. Eftersom att kostnaderna på Miljöröret varierar 
och Office Recycling väljer att inte ge ut detaljer om variationerna i pris hos de olika 
kunderna, har en studie om den ekonomiska aspekten inte genomförts. 
 

1.3.3 Materialjämförelse 
På grund av tidsbrist uteblev materialjämförelsen. 
 

1.3.4 Information om materialåtervinning 
Eftersom Office Recycling endast samlar in verksamhetsavfall från kunderna och inte 
återvinner beskrivs inte återvinningsprocessen i detalj för alla material. Det är därmed 
endast relevant att nämna information som rör företagets verksamhet.  

1.3.5 Optimering av placering av servicebilar 
Placeringen av servicebilar analyserades enbart för måndagar på grund av tidsbrist.  

 

1.4 Teori och bakgrund 
I avsnittet teori och bakgrund ges information om modellen Triple Bottom Line och 
anvisning för utformningen av en hållbarhetsrapport beskrivs. Vidare ges information 
om certifieringar, biogas och även återvinningen i Sverige där avfallshierarkin 
och materialåtervinningen i Sverige beskrivs. Grundläggande information om Office 
Recyclings verksamhet och företagets uppbyggnad beskrivs även . Beskrivningar ges 
dessutom om Office Recyclings service, så som om produkter som företaget erbjuder 
och om transporter inom området trafikledning.  



 

1.4.2 Triple Bottom Line 
Triple Bottom Line är en metod för att se på hållbarhet. Metoden är uppbyggd på tre 
aspekter, en social, en ekonomisk och en miljömässig. Alla dessa tre aspekter måste 
uppfyllas för att det ska klassas som hållbart (Hall, 2011). 
 
Den ekonomiska aspekten innebär att ett företag måste fungera ekonomiskt för att 
vara hållbart. Detta innebär att företagets inkomster och utgifter ska tas i beaktning 
och därmed är det intressant att titta på företagets vinster och lönsamhet men även 
produktionskostnader, lönekostnader och liknande (Belz & Peattie, 2012). 
 
Den ekologiska aspekten handlar om den negativa påverkan på miljön ett projekt eller 
en produkt har under hela livscykeln (Belz & Peattie, 2012). Faktorer som därmed tas 
i beaktning är energikällan som används, vilket material och därmed vilka 
naturresurser som används, användning av fossila bränslen, mark och 
vattenanvändningen samt mängden avfall som bildas och hanteringen av avfallet 
(Hall, 2011; Belz & Peattie, 2012). 
 
Den sociala aspekten utgår ifrån hur företaget påverkar människor både internt i 
företaget och även externt mot samhället (Hall, 2011). Inom detta ingår hur säkra 
företagets processer och produkter är, om det påverkar människors hälsa och hur 
mycket, samt arbetsmiljön för de anställda både inom företaget och hos 
underleverantörer och liknande. Faktorerna kan ses bland annat på de anställdas löner 
och hälsa, mångfalden bland de anställda, hur mycket företaget bidrar till samhället, 
vilka underleverantörer företaget har samarbete med och hur dessa behandlar 
anställda (Hall, 2011; Belz & Peattie, 2012). Den sociala aspekten är viktig för ett 
företags hållbarhet då företaget behöver stöd från omgivningen för att kunna driva 
verksamheten (Matteson & Metivier, 2016). För att arbeta med den sociala 
hållbarheten finns en metod som kallas Corporate Social Responsibility, CSR, som 
organisationen kan använda (Belz & Peattie, 2012). 
 
För att en produkt eller ett företag ska klassas som hållbart enligt Triple Bottom Line 
ska alla tre aspekter uppfyllas. Det är dock upp till organisationen att utveckla ett 
hållbarhetsarbete utifrån metoden. Organisationerna behöver också bestämma hur 
hållbarheten ska mätas, vilket kan vara svårt då aspekterna inte har en gemensam 
enhet. Ett sätt är att använda index men det går även att arbeta efter måluppfyllelse 
med mål anpassad efter varje aspekt (Hall, 2011). 
 
Det kan vara en utmaning för organisationer att arbeta med hållbarhet eftersom många 
faktorer måste beaktas där alla lösningar inte alltid uppfyller de tre aspekterna i Triple 
Bottom Line. Viktiga aspekter för att lyckas med hållbarhetsarbete är att: 
 



  Lösningarna och målen måste vara långsiktiga. Kortsiktiga mål och lösningar 
får ofta negativa konsekvenser på lång sikt vilket kan skapa ett misslyckande 
hos organisationen. 

  Låta hållbarhetsarbetet ta tid och därmed inte vara ute efter att skynda fram 
snabba resultat. 

  Vara beredd på både positiva och negativa resultat under tiden för 
genomförandet. 

  Organisationens hållbarhetsarbete utgår från alla tre aspekterna i Triple 
Bottom Line. De organisationer som enbart fokuserar på två aspekter kan få 
negativa effekter på den tredje aspekten (Savitz, 2013). 

 

1.4.3 Hållbarhetsrapport 
En hållbarhetsrapport redovisar en analys av en organisations hållbarhetsarbete. I 
analysen klassas organisationen som hållbar om det är hållbart utifrån alla tre aspekter 
i Triple Bottom Line (Global Reporting Initiative, 2006). Vad analysen bör innehålla 
beror på hur organisationen ser ut och vilken verksamhet som bedrivs. För att kunna 
utföra en hållbarhetsredovisning definieras därmed först vad denna bör innehålla. 
Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation som har utvecklat 
en modell för hur det kan utföras (Global Reporting Initiative, 2013). Enligt modellen, 
som betecknas G4, krävs information om: 
 

● Vilka förväntningar organisationens intressenter har på organisationen och hur 
väl dessa har uppfyllts.  

● Hur organisationen jobbar mot hållbarhet. 
● Vad inom organisationen som påverkar organisationens hållbarhet och vilka 

aspekter som är viktiga att se över i rapporten.  
● Hur organisationen påverkar intressenternas omdöme (Global Reporting 

Initiative, 2013). 
 
Innehållet i hållbarhetsrapporten kan se olika ut och organisationen kan välja vad som 
ska tas med. G4 innehåller det som GRI anser att en hållbarhetsrapport ska innehålla 
men det behöver inte passa alla organisationer. G4 kan användas som grund för 
rapportan även om inte allt innehåll tas med (Global Reporting Initiative, 2013). 
Enligt G4 ska följande tas med: 
 

● Organisationens intressenter och hur de påverkar organisationen.  
● En introducerande del till organisationens hållbarhetsarbete.  
● Organisationens uppbyggnad och verksamhet. 
● Organisationsledningens uppbyggnad och roll i hållbarhetsarbetet. 
● Organisationens etik. 
● Information om de delar av organisationen och organisationens verksamhet 

som tidigare har valts ut som relevanta för rapporteringen.  



● Analys av organisationen utifrån Triple Bottom Line. 
● Hur utformandet av rapporten har utförts (Global Reporting Initiative, 2013). 

 
I G4 definieras även hur informativ och presenterad en hållbarhetsrapport är (Global 
Reporting Initiative, 2013). Enligt detta är en hållbarhetsrapport transparent om 
rapporten: 
 

● Innehåller information av god kvalitet vilket innebär att informationen 
uppdateras och inhämtas regelbundet.  

● Är väl analyserad. 
● Synliggör både bra och dåliga sidor hos organisationen.  
● Är förståelig, tillgänglig och relevant för organisationens alla intressenter. 
● Har ett innehåll som går att använda för att avgöra hur organisationens 

hållbarhetsarbete har förändrats med tiden (Global Reporting Initiative, 2013). 
 
Olika organisationer använder hållbarhetsredovisningen för olika syften. 
Hållbarhetsrapporten är lämplig som information till organisationens intressenter och 
kan på så sätt även användas för att marknadsföra organisationens hållbarhet. 
Dessutom kan rapporten användas för att utvärdera hållbarhetsarbetet. 
Hållbarhetsrapporteringen kan också bli en del av arbetet för en hållbar organisation 
då informationen är tillgänglig för alla. Därmed behöver inte hållbarhetsarbetet bli 
beroende av de anställda som är engagerade i frågan (Frostenson et al., 2013). 
 
1.4.3.1 ISOcertifieringar  
Det finns ett antal ISOcertifieringar för företag. De kan delas in i tre olika kategorier; 
Ledningssystem för kvalité, Miljö och arbetsmiljö samt Säkerhet och ansvarstagande 
(Svensk Certifiering, u.å).  

 
“ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag 
eller en organisation. ISO 9001 är världens mest använda standard. Det finns 
drygt 1,1 miljoner certifikat utfärdade i 188 länder. 5 000 av dessa finns i 
Sverige och det certifieras ett nytt företag varje dag“ (Swedish Standards 
Institute, 2015).  

 
ISO 9001 kan leda till minskade kostnader inom företaget då ISO 9001 förbättrar 
ledningssystemet och därmed ger ett mer effektivt företag. Det finns ofta mycket 
pengar att spara om kund och leverantörkedjan utvärderas och för att uppfylla detta 
finns det sju olika principer att följa: 
 
“   Kundfokus 

  Ledarskap 
  Medarbetarnas engagemang 



  Processinriktning 
  Förbättring 
  Faktabaserade beslut 
  Relationshantering“ (Swedish Standards Institute, u.å.a)  

 
För att ISO 9001 ska lyckas är det ledningens engagemang som är nyckeln. Det gäller 
att cheferna informerar, inspirerar och engagerar (Swedish Standards Institute, u.å.b).  
För att certifiera Office Recycling med ISO 9001 anlitas en ISOkonsult, Pia 
Almgren, för att utvärdera företaget och se hur kraven kan uppfyllas. Det är fyra steg 
som ska uppfyllas och en kvalitetspolicy som först och främst ska skapas vilket styr 
företagets arbete mot att förbättra kvalitén. Sedan ska steg två se till att bygga upp 
strukturen och även bidra till att planeringen av verksamheten blir mer tydlig för alla 
anställda inom företaget. Steg tre är ett hjälpmedel för att driva kvalitetspolicyn. Det 
finns givna moment för hur policyn ska efterföljas:  
 
“    Fastställ organisation och ansvar. 

  Utbilda och gör personalen medveten. 
  Kommunicera kvalitetspolicyn internt och gärna också till externa 
intressenter. 
  Dokumentera kvalitetsledningssystemet. 
  Säkerställ styrning av dokument. 
  Styr verksamheten på ett kvalitetsriktigt sätt“ (Swedish Standards Institute, 
u.å.c) 

 
Steg fyra, det sista steget, är att se till att alla dessa moment efterföljs.  
 
Vidare hade företaget som mål att certifieras inom ISO 14001 som liknar ISO 9001 
men med skillnaden att ISO 14001 är ett miljöcertifikat istället för ett 
kvalitetcertifikat.  
 
ISO 14001 är uppbyggd av fem steg, liknande stegen för ISO 9001, där alla steg som 
följs bidrar till att företaget erhåller certifieringen. Det första som krävs är att upprätta 
en miljöpolicy för att styra Office Recyclings miljöarbete. Denna måste följa svensk 
lagstiftning, synliggöra miljöaspekter inom företagets tjänster och produkter som 
påverkar miljön samt ge förslag på förbättringar som kan utföras kontinuerligt inom 
verksamheten. Andra steget är att strukturera företaget till att alla medarbetare är 
medvetna om Office Recyclings syn på miljön och att definiera företagets miljömål. 
För att uppfylla miljömålen finns steg tre som innebär att ett antal moment ska 
efterföljas: 
 
“ 

  Fastställ organisation och ansvar. 
  Utbilda och gör personalen medvetenheten. 



  Kommunicera miljöpolicyn och miljöarbetet internt och till externa 
intressenter. 
  Dokumentera miljöledningssystemet. 
  Säkerställ styrning av dokument. 
  Styr verksamheten på ett miljöriktigt sätt. 
  Skapa en plan hur ni agerar vid ett eventuellt nödläge” (Swedish Standards 
Institute, u.å.d).  

 
Steg fyra innebär att utvärdera och följa upp de mål som satts. Det är ett viktigt steg 
eftersom utvärderingen undersöker om förbättringar kan utföras och ifall målen måste 
uppdateras, till exempel om ändring i lagstiftningen har skett. Det sista steget, steg 
fem, är att åtgärda de förbättringar som kan behövas utföras. Genom att följa dessa 
fem steg fås ett ledningssystem som blir en del av företaget och på så sätt kan både 
miljön och pengar sparas (Swedish Standards Institute, u.å.d).  
 

1.4.3.2 Fossilfritt Sverige 
Fossilfritt Sverige är ett initiativ av regeringen för att minska användandet av fossilt 
bränsle och synliggöra aktörer som aktivt kämpar mot att minska klimatpåverkan. År 
2013 var siffran för den totala kvoten förnyelsebar el som användes 52 %, målet är att 
nå 50 % år 2020 (Miljö och energidepartementet, 2015).  
 
Initiativet ska fungera som ett paraply för aktörer och även inspirera internationellt. 
Liknande initiativ finns även internationellt där företag, städer och andra aktörer kan 
ansluta sig till NonState Actor Zone Climate Action, NAZCA. NAZCA fungerar på 
samma sätt som Fossilfritt Sverige fast internationellt (NAZCA, 2015). 
 

1.4.3.3 Bra Miljöval 
Naturskyddsföreningen har ett initiativ för att minska klimatutsläppen vilket kallas 
Bra Miljöval. Office Recycling har miljömärkningen Bra Miljöval på bränslet då 
företagets servicebilar endast drivs av biogas, vilket är ett biobränsle. Bränslet i fråga 
måste uppfylla en del krav för att bli märkta med Bra Miljöval. Först och främst ska 
det vara hållbart producerat och de kemiska tillsatserna som finns i bränslet måste 
vara godkända. (Naturskyddsföreningen, 2015a).  
 
Energin som används i Office Recyclings transporter måste uppgå till minst 90 % 
förnyelsebart för att kunna miljömärkas med Bra Miljöval där det är tillåtet för 
resterande att vara ickeförnyelsebar energi (Naturskyddsföreningen, 2015a). Office 
Recycling använder sig enbart av fossilfria bränslen och därmed är energiinnehållet 
100 % fossilfritt. 
 



1.4.4 Biogas 
Bränsle kategoriseras vanligen i två olika kategorier  fossilt bränsle och fossilfritt 
bränsle. Inom fossila bränsle ingår bränsle som exempelvis kol och olja vilka inte är 
koldioxidneutrala och ej förnyelsebara (Björsell, 2015). Biogas är ett exempel på ett 
fossilfritt bränsle som både är koldioxidneutral och förnyelsebart (Matthiasson, 2012).  
 
Energikällan i biogas kommer från metan. Biogas framställs vid nedbrytning av 
biomassa i en syrefri mikrobiologisk process. Det som bildas är ett gasformigt bränsle 
som innehåller rikligt med metan. Dock pågår många forskningsstudier som studerar 
om mängden metan kan öka och bidra till att biogas blir ett ännu mer lönsamt och 
effektivt bränsle. För tillfället pågår exempelvis studier i rötningstekniker, 
substratblandningar samt behandlingar med enzymer och ultraljud inom området för 
framställning av biogas (Matthiasson, 2012). 
 
1.4.5 Återvinning i Sverige 
“Återvinning  (term i tekniken) det att använda tillverkade produkter som råvara på 
nytt, till exempel att göra nytt papper av gamla tidningar“ (Sjögren & Györki, 2010). 
Det är även vanligt att använda begreppen återbruk eller återanvändning med 
betydelsen att istället för att bryta ner produkten till en råvara och tillverka en ny 
produkt så återanvänds produkten. Detta kräver mindre resurser än återvinning 
eftersom en ny produkt ej behöver skapas och är därmed mer miljövänligt (Avfall 
Sverige, 2012). 

1.4.5.1 Avfallshierarkin 
Sverige försöker aktivt att minska mängden avfall och har därför infört 
avfallshierarkin (Naturskyddsföreningen, 2015b). Avfallshierarkin införskaffades för 
att lättare få överblick över hur minskningen av avfall ska prioriteras. Hierarkin ska 
även följas vid lagstiftningar. Det är fem olika prioriteringar där den högst upp är 
mest effektiv för minskningen av avfall medan prioriteringen som är längst ner på 
trappan ger lägst effekt. Högst upp i prioriteringen är åtgärden att försöka minimera 
avfallen och därefter att försöka återanvända så mycket som möjligt. Tredje steget är 
att materialåtervinning utnyttjas genom exempelvis källsortering av exempelvis 
papper och plast för att sedan mer effektivt kunna tas om hand. Sedan följer steget att 
energi ska försöka utvinnas ur avfallet vilket innebär att avfallet bränns för att 
exempelvis värma upp vatten i ett värmeverk (Naturskyddsföreningen, 2015b). I 
värmeverket förångas vattnet och den varma ångan driver en turbin, vilken är kopplad 
till en generator som producerar elektricitet (Naturskyddsföreningen, 2016). Sista 
steget i hierarkin är att använda deponi för att bli av med avfallen 
(Naturskyddsföreningen, 2015b).  
 
Viktigast av dessa punkter är den första prioriteringen  att minska avfallen. Genom 
att förebygga att avfall uppkommer från första början kommer detta att leda till större 
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miljövinst än vid återanvändning eller återvinning av produkter (Svantesson, 2015).  
 
1.4.6 Återvinning av material 
 
Beskrivningar om hur olika material återvinns ges i avsnittet. 
 
1.4.6.1 Pappersmaterial 
Sortering av olika pappersmaterial som kontorspapper, tidningar, trycksaker, 
sekretesspapper, wellpapp, kartong och liknande sker genom att material som inte hör 
till papper sorteras ut.  All pappersmaterial som samlas in och återvinns kallas 
returpapper. Fibrerna i returpappret bidrar till att det är slitstarkt och kan återvinnas 
uppemot 57 gånger innan fibrerna förlorar förmågan att hålla ihop bindningarna 
(Förpacknings och tidningsinsamlingen, u.å). När bindningarna upphör används 
returpappret till energiutvinning. Vid användning av returpapper i tillverkningen av 
nya pappersmaterial krävs 70 % mindre energi än om ny råvara används 
(Förpacknings och tidningsinsamlingen, u.å; Östlund, 2015). 
 
1.4.6.2 Plast 
Vid återvinning av plastmaterial balas materialen ihop innan transport sker till en 
anläggning som kan behandla plastmaterial. På anläggningen utförs en utsortering av 
mjuka och hårda plastmaterial genom en luft och sugmetod där de lätta och mjuka 
plasterna blåses eller sugs bort (Förpacknings och tidningsinsamlingen, u.å.a; 
Återvinning Stockholm, u.å.). Separationen av mjuka och hårda plaster utförs 
eftersom plastmaterialen består av olika sammansättningar (Förpacknings och 
tidningsinsamlingen, u.å.a). Behandlade plastmaterial blir till ny råvara och säljs 
således till företag. Återvinning av plastmaterial kan ske 67 gånger innan materialen 
blir slitna till en grad att det istället används till energiutvinning (Förpacknings och 
tidningsinsamlingen, u.å.; Återvinning Stockholm, u.å.). 
 

1.4.7.3 Metaller 
Metallmaterial krossas och mals på anläggningar som kan hantera metallskrot där 
sortering av de olika metallsorterna sker i en efterföljande process (Förpacknings och 
tidningsinsamlingen, u.å.b). Därefter sker transport av de olika metallerna där det säljs 
till smältverk, stålverk och gjuterier för framtagning av nya produkter alternativt till 
ny råvara. Metallmaterial kan återvinnas upprepade gånger och fortfarande hålla god 
kvalité när det sedan används vid framtagning av nya metallprodukter (Avfall 
Sverige, u.å.). Vid återvinning av aluminium krävs 95 % mindre energi än vid 
utvinning av ny råvara eftersom det är en energikrävande process. För stålmaterial 
krävs 75 % mindre energi att använda återvunnet stålmaterial än att utvinna nytt 
(Förpacknings och Tidningsinsamlingen, u.å; Svensk Glasåtervinning, u.å.). 
  



1.4.7.3 Elektronik 
Produkter som klassas som elektronik transporteras till en omlastningscentral efter 
sortering. Elektronikapparater som är funktionsdugliga samt obrukliga sorteras var för 
sig där funktionsdugliga elektronikapparater tas till återbruk..Delarna sorteras där 
metallmaterial återvinns till ny råvara, plastmaterial förbränns och går till 
energiutvinning och delar som innehåller farliga ämnen klassas som farligt avfall, 
vilket förs vidare till en anläggning för specialbehandling (Eklöf, 2016; Avfall 
Sverige, u.å.; Suez, u.å.). 
  
1.4.7.4 Glas 
Insamlat glasmaterial transporteras till Svensk Glasåtervinning där sortering sker både 
manuellt och maskinellt. Färgsortering av glasmaterian utförs och andra material 
skiljs ut (Svensk Glasåtervinning, u.å.). 
  
Glas är ett material som kan återvinnas upprepade gånger utan att försämring av 
kvaliteten sker (Förpacknings och tidningsinsamlingen, u.å.). Det krävs dessutom 20 
% mindre energi att smälta glaskross än att smälta nya råvaror (Svensk 
Glasåtervinning, u.å.). 
 
1.4.7.5 Grovsopor 
Grövre material som exempelvis möbler, kläder, leksaker samt porslin och keramik 
hanteras som grovsopor. De grovsopor som fortfarande är brukliga tas till återbruk 
medan andra återvinns på anslutna anläggningar (Eklöf, 2016). 
 
1.4.7.6 Brännbart avfall 
Avfall som inte kan sorteras inom en viss kategori med anledning av de krav som 
ställs och som kan tillföra energi vid förbränning klassas som brännbart avfall 
(Sahlén, 2015). På så sätt kan avfallet tillföra energi i form av värme och el. Sortering 
sker där andra material tas till materialåtervinning om det inte hör till brännbart avfall 
(Johansson, 2012). 
 
1.4.7.7 Farligt avfall 
Enligt Naturvårdsverket klassificeras farligt avfall som ”avfall som är farligt därför att 
det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och 
miljö” (Hullberg, 2015). Produkter som klassas som farligt avfall kan bestå av 
metaller, som batterier, där insamling och sortering sker och samlas i ett eget kärl 
(Christiansen, 2011). Hanteringen av farligt avfall behandlas med olika 
återvinningsmetoder beroende på material och utförs på specialanläggningar med 
möjlighet att återvinna avfallet (Christiansen, 2011). 
  
 
 



1.4.7.8 Deponi 
Material som inte är lämpade att sorteras inom ett visst källsorteringsområde eller är 
kostsamma alternativt komplexa att behandla vid återvinning, deponeras där avfallet 
placeras på så kallade soptippar. Deponierna kan bestå av exempelvis askor som 
uppstår vid energiproduktion, jord som är förorenat samt avfall från hushåll och 
industrier (Wigart, 2015). 
 

1.4.8 Ekonomi och bolagsinformation om Office Recyling 
Office Recycling grundades år 2010 av nuvarande verkställande direktör Philip Eklöf 
och har sedan 2011 haft en kontinuerlig verksamhet. Företagets vision är att erbjuda 
Sveriges grönaste återvinningstjänst och erbjuda unika lösningar utifrån kundens 
behov (Eklöf, 2013b). Vid årsskiftet 2015/2016 hade företaget över 1000 kunder.  
 
Två verksamhetsår har Office Recycling gått med vinst vilket är åren 2012 och 2015 
(Allabolag, 2016). Företaget har under de fem första åren gått från en lätt lastbil till 
sju, under 2016 kommer två lätta lastbilar att tillkomma (Longo, 2016). Totalt har 
företaget nio bilar där två är eldrivna personbilar. De lätta lastbilarna drivs av biogas 
och elbilarna laddas antingen på omlastningscentralen eller i närheten av företagets 
kontor. Både kontor och omlastningcentral betalar för el som skapas av förnyelsebara 
källor bestående av vind och vattenkraft. Grundinformation om företaget finns att 
överskåda i tabell 2. 

 
Tabell 2. Grundinformation om företaget 

Verksamhetsstart  2011 

Anställda  19 

Servicebilar (biogas)  7 

Personbilar (el)  2 

Elavtal  Vind och vattenkraft 

 
Varje år sedan start har Office Recycling ökat kundantalet, vilket visas i figur 2. Figur 
2 visar vilken andel av den totala kundstyrkan vid årsskiftet 2015/2016 som tillkom 
årsvis mellan 2011 och 2015. Figur 1 visar att företaget mellan 2012 och 2014 tog in 
tre fjärdedelar av de nuvarande kunderna.  



 
Figur 1. Andelen kunder som tillkom vilket år, med kundstyrkan vid årsskiftet 
2015/2016 som utgångpunkt. 
 
Mål för kundtillväxten 20162020 är satta internt för företaget och visas i procent i 
tabell 3. Tabellen visar hur stor kundstyrka företaget vill öka med i procent per år från 
år 2016 till 2020. 
 
Tabell 3. Mål och framtidsprognos för kundökning från år 2016 till 2020. 

År 
Ökning av kundstyrkan i % från 2016 till 
2020 

2016  13 

2017  17 

2018  15 

2019  19 

2020  17 
 
1.4.8.1 Företagsstruktur 
På Office Recycling är det viktigt att hierarki inom företaget inte existerar utan att alla 
 medarbetare arbetar tillsammans. Företaget består av fyra olika avdelningar sälj, 
trafikledning, ekonomi och service. Sälj och ekonomi har ett kontor på Lilla Essingen. 
På företagets omlastningscentral, vid namn Dexxo som ligger på Drottningholm, finns 
trafikledningen och servicepersonal. Företaget har en ledningsgrupp där den 
verkställande direktören, ekonomichef, trafikledningschef och försäljningschef ingår. 
Ledningsgruppen har möte en gång i veckan, ansvarar för företagets helhet och den 
viktigaste kommunikationen mellan de olika områdena i företaget. (Longo, 2016). 
 



1.4.8.2 Scenario 1. En säljare får en beställning av en ny kund 
Först kontaktas kunden av en försäljare från företaget, kunden utför en beställning 
vilket läggs in i arbetsboken som finns i programmet Office Microsoft Excel. När 
ordern har lagts in i arbetsboken ansvarar trafikledningen för att föra in ordern i 
programmet Fleet 101 som är ett transportadministrationssystem (Fleet101, 2014). 
Trafikledningen ansvarar för att servicepersonalen erhåller information om 
körsträckorna och ordrarna som ska hämtas. Samtidigt som servicpersonalen hämtar 
upp ordern fakturerar och bokför ekonomiavdelningen från Fleet 101 till programmet 
Fortnox, som är ett bokföringsprogram (Fortnox, u.å). 
 
1.4.8.3 Scenario 2, Servicepersonal upptäcker att en kund är i behov av fler miljörör 
Servicepersonal talar direkt med kunden om behovet, kunden vill göra en beställning. 
Servicepersonalen kontaktar sälj för att ordna en beställning resterande process 
fungerar precis som i scenario 1. 
 
1.4.8.4 Scenario 3, En kund upptäcker att Office Recyling missat veckans tömning 
En kund ringer trafikledningen och anger felet. Trafikledningen kontaktar 
servicepersonalen för att hitta en lösning på vem i servicestyrkan som kan åka till 
kunden för en tömning. 

1.4.8.5 Insamling av material 
Omlastningscentralen används för att samla ihop materialen från företagets kunder i 
olika kärl och containrar för att säljas vidare till samarbetspartners. Materialen 
återvinns, sorteras för återbruk, sorteras för deponi eller förbränns för utvinning av 
energi (Eklöf 2016). Materialen som Office Recycling samlar in från kunderna är 
pappersmaterial, i form av exempelvis returpapper och wellpapp, plast, metall och 
elektronik, glas, brännbart och grovsopor. Office Recycling samarbetar med företagen 
Ragnsells, Lilla Edet, Katrinefors och Fiskeby Pappersbruk, vilka hanterar 
pappersåtervinningen i form av bland annat returpapper och wellpapp (Eklöf, 2016). 
Företagen som tar emot metallmaterial och elektronikavfall är Sims Recycling 
Solutions och Kuusakoski Recycling. Suez och Svensk Glasåtervinning hanterar 
glasmaterial, Förpacknings och tidningsinsamlingen utför plaståtervinningen och 
Edstippen hanterar material som sorteras till brännbart och till deponi (Eklöf, 2016). 
De nämnda företagen som utför återvinning i samarbete med Office Recyling anges i 
tabell 4 tillsammans med den sammanlagda mängden insamlat material under 2015 
från alla kunder (Office Recycling, 2016). 

 
 
 
 
 
 



Tabell 4. Sammanlagd mängd insamlat material år 2015. 
Material  Mängd 

[kg] 
Företagssamarbeten 

Returpapper  720 050  Ragnsells, Fiskeby Pappersbruk, Lilla Edet & 
Katrinefors 

Wellpapp  116 900  Ragnsells, Fiskeby Pappersbruk, Lilla Edet & 
Katrinefors 

Plast  40 258  Förpacknings och tidningsinsamlingen 

Metall  27 190  Kuusakoski & Sims Recycling Solutions 

Elektronik  31 078  Kuusakoski & Sims Recycling Solutions 

Glas  44 160  Svensk Glasåtervinning 

Brännbart 
avfall 

138 660  Edstippen 

Batterier  862  Kuusakoski 

Deponi  15 660  Edstippen 

 
1.4.8.6 Produkter ur Office Recyclings sortiment 

Förutom att erbjuda återvinning av kontorsmaterial som service har företaget även en 
inriktning mot att tillverka produkter för källsortering. De produkter som erbjuds för 
förvaring av material vid källsortering är produkterna Miljörör, Plastkärl, Hemliga 
Lådan, Earth Wind, Kökssortering, Sorteringslåda, Täckmöbel Sorteringslåda, 
Sorteringstorn, Designburar med varierande storlekar, Earth Air Light och Earth Air.  

1.4.8.7 Trafikledningen och servicebilarna 
Enligt trafikledningen börjar bilarna klockan 08.00 hos första kunden och kör till 
respektive kunder fram till klockan 15.30, för att hinna till omlastningscentralen på 
Drottningholm innan trafikköerna börjar i Stockholm. Dagen avslutas sedan klockan 
17.00. Det anses rimligt rent tidsmässigt att en bil tar 1525 poster varje dag där en 
post innebär en order från en kund. I nuläget finns det sex stycken servicebilar och två 
stycken tillkommer inom kort (Pudja, 2016).  
 
Enligt servicepersonalen är det viktigt att samma servicepersonal återkommer till 
samma kunder för att behålla en bra relation mellan kund och servicepersonal. 
Företaget har tre tävlingar varje månad, en om vilken bil som hämtar flest poster, en 
om vilken bil som samlat in avfall av högst värde och den sista är vem som har kört 



bäst utifrån Ecodriving (Rossinelli, 2016). Efter juni 2016 tas tävlingarna bort då 
ackordslön införs, vilket innebär att storleken på medarbetarna löner anpassas efter 
prestationen (Pudja, 2016; Nationalencyklopedin, u.å ). 
 
Antalet poster som respektive servicebil hämtar på måndagar presenteras i tabell 5. 
De flesta av måndagarnas poster ligger på Norrmalm. Datan visar enbart kunder som 
önskar ha kontorsavfallet hämtad på måndagar och säger inget om när och hur ofta 
kontorsmaterialet ska hämtas.  
 
Tabell 5. Data över antal poster på måndagar, posternas läge till Norrmalm samt 
antal poster på samma adress för respektive servicebil. 

Servicebi
l 

Antal 
poster 

Antal poster på 
samma adress 

Poster på 
Norrmalm 

Poster utanför 
Norrmalm 

1  32  24  28  4 

2  46  39  44  2 

3  84  61  32  52 

4  9  4  9  0 

5  39  26  24  15 

6  45  32  28  17 

Utan bil  13  0  9  4 
 
Office Recycling har inget förutbestämt system för hur nya kunder ska placeras på de 
befintliga servicebilarna. Enligt trafikledningen har Servicebil 4 enbart några få 
bestämda kunder, vilket visas i tabell 5. Detta beror på att hälften av posterna från 
Servicebil 3 brukar placeras på Servicebil 4. Servicebil 3 har många poster eftersom 
det är en gammal körsträcka som inte har ändrats med tiden (Pudja, 2016). I nuläget 
finns ingen förutbestämd plan för var de nya servicebilarna ska placeras. 
Körsträckorna utgår från servicepersonalens bostäder där Servicebil 1 och 2 börjar 
köra från Ekerö, Servicebil 4 från Fridhemsplan. Servicebil 3, 6, 7 och 8 börjar köra 
från Söderort och Servicebil 5 från Nacka (Pudja, 2016). 
 
På måndagar och tisdagar hämtas poster som är placerade i Stockholms innerstad och 
på grund av den intensiva stadstrafiken och mängden poster är det dessa dagar i 
veckan som behöver optimeras. Området Kungsholmen i Stockholm är i nuläget delat 
på flera servicebilar vilket inte är optimalt (Pudja, 2016). 
 
1.4.8.8 Certifieringar  
Office Recycling innehar ett antal certifikat vilket visas i tabell 6. Först och främst 
sker alla företagets transporter med biogas vilket innebär att företaget är certifierade 



med Bra Miljöval och Fossilfritt Sverige (Eklöf, 2016). Dessutom är all el som 
används på företaget producerad genom vind och vattenkraft vilket även bidrar till 
certifieringen Fossilfritt Sverige. Office Recycling innehar standarder från 
International Standard Organization, ISO, i kvalitet och miljö. Dessa ISOstandarder 
jobbar företaget aktivt mot att upprätthålla (Almgren, 2016; Longo, 2016).  

Tabell 6. Certifieringar inom företaget. 

Certifieringar  Område 

Bra Miljöval  Biogas 

Fossilfritt Sverige  Biogas, vind och vattenkraft 

ISO 9001  Kvalité 

ISO 14001  Miljö 

 

1.4.8.8 Produkten Miljörör 
En av de mest förekommande produkterna som är placerade i kontorsmiljö hos 
kunderna är Office Recyclings egentillverkade Miljörör (Eklöf, 2016; Office 
Recyling, 2016). 
 
Kunder hos Office Recycling har möjlighet att använda Miljörör för förvaring av 
material vid källsortering. Andra alternativ än Miljörör är plastkärl från företaget 
PWS eller om återvinningsrum på företaget finns, i containrar (Eklöf, 2016). I 
sistnämnda fallet är användning av produkten Miljörör inte nödvändig. Miljörören är 
placerade i kontorsmiljö där förvaring av material som papper, plast, brännbart, 
kartong, wellpapp, PETflaskor och aluminiumburkar är möjlig. Materialen 
källsorteras i tyg eller plastpåsar, tygpåsarna tvättas på omlastningscentralen och 
återanvänds medan plastpåsarna kasseras. Påsarna placeras sedan i Miljörören för ett 
diskret källsorteringsalternativ (Eklöf, 2016). 
 
Miljörören tillverkas av Office Recyling och består av en botten och ett lock, som 
båda är avtagbara, samt av ett rör. För framtagning av röret används returfiber av 
materialet Medium Density Fibreboard, MDF, bottendelen och locket består av 
pressat spån och pressat trä där bottendelen även har fyra hjul som är monterade på 
undersidan som ses i figur 2 (Eklöf, 2016). 



 

Figur 2. Miljörör med anvisning om sortering av pappersmaterial. 
 

1.4.8.8.1 Utformning 
Ett standardkärl för avfall består vanligen av plast med en volym av 190 liter. 
Miljörören rymmer en volym på 194 liter och har höjden 109 cm samt diametern 53,5 
cm. Tömning av innehållet i Miljörören sker efter kundernas behov och önskemål där 
en rekommenderad vikt för tömning inte bör överstiga 20 kg av ergonomiska skäl 
(Eklöf, 2016). En full påse kan dock ha en vikt upp till 80 kg och tömning sker 
därmed med hjälp av en utrustning som kallas pirra (Rossinelli, 2016). Alla delar hos 
Miljöröret är avtagbara där locket hålls på plats genom trädelar på undersidan vilket 
ses i figur 3. Vid tillverkning av locket har materialanvändningen sparats genom att 
såga ur delar från mittendelen, där ett hål har skapats, för att fästa på undersidan. 
Även bottendelen är avtagbart och har hjul på undersidan, vilket visas i figur 4. En 
tyg eller plastpåse används för att förvara materialen som påsen fylls med, på så sätt 
kan locket och röret avlägsnas för att sedan endast förflytta påsen och kunna tömma 
innehållet (Eklöf, 2016). 
 

 

Figur 3. Avtagbart lock med visning av undersidan hos Miljöröret. 
 
Figur 4. Avtagbar bottendel med hjul och visning av undersidan hos Miljöröret. 
 
 



1.4.8.8.2 Medium Density Fibreboard 
Träfibrer formas till skivor efter att ha genomgått en process där träfibrerna har 
frilagts och därmed fås MDF. Genom en uppvärmningsprocess i en torr miljö pressas 
de frilagda träfibrerna samman och fibrerna binds ihop med bindemedel för att skapa 
nya träskivor. Träfibrer som pressas samman med varierande tryck får olika 
egenskaper och de olika varianterna av träfibrer förekommer som Low Density 
Fibreboard, LDF, Medium Density Fibreboard och High Density Fibreboard, HDF 
(TräGuiden, 2003). LDF har en densitet lägre än 500 kg/m3, MDF har densiteten 
600800 kg/m3 medan HDF har en densitet större än 800 kg/m3. Densiteten på 
materialen bidrar till en specifik lämplighet vad gäller användningsområden, ju lägre 
densitet desto mer poröst material (TräGuiden, 2003). 

1.4.8.8.3 Formaldehyd som bindemedel 
Vid tillverkning av nya träskivor med egenskaper av MDF används kemikalien 
formaldehyd som bindemedel (Hansson, 2014). Formaldehyd förekommer naturligt i 
kroppen, finns i frukter och födoämnen. Kemikalien används i industriella processer 
för framtagning av produkter som pappers, trä och plastmaterial men även som 
konserveringsmedel i produkter. Formaldehyd som konserveringsmedel används i 
bland annat hygienartiklar, kosmetikaprodukter och födoämnen. Det är en hälsofarlig 
kemikalie eftersom det är frätande, allergi och cancerframkallande i fri form (Arbete 
och Hälsa, 2011; Upphandlingsmyndigheten, 2015). I flytande form kan formaldehyd 
tas upp av huden och beroende på miljön där andra kemikalier är närvarande kan 
upptaget ske snabbare, vilket är skadligt. Vid tillverkning av produkter där 
formaldehyd används kan läckage av kemikalien i den färdiga produkten ske. 
Användningen av formaldehyd i produkter är därmed reglerad, där det tillåtna värdet 
för yrkesmässig användning enligt den svenska hygieniska gränsvärdet är 0,3 ppm 
(Bojs, 2004; Arbete och Hälsa, 2011).  

1.4.8.8.4 Placering och kostnad 
Beroende på kundernas efterfrågan och behov placeras Miljörören i kontorsmiljö. Om 
tillgång till ett återvinningsrum finns efterfrågas inte Miljörören. Kostnaden för att 
tillverka ett Miljörör är ungefär 650 kr men produkten hyrs ut till kunder till varierade 
kostnader (Eklöf, 2016). 
 

2. Metod 
 
Projektet påbörjades genom att diskutera relevanta och viktiga frågeställningar som 
överensstämmer med företaget Office Recyclings förväntan och egna intressen hos 
gruppmedlemmarna. En tidsplan skapades för att strukturera upp arbetet och därefter 
fördelades arbetsuppgifterna. Insamling av fakta och information utfördes genom 
olika metoder men mestadels av internetbaserade sidor. Sidorna är granskade av flera 



parter och innefattar myndigheter, statliga källor, företag och organisationer samt 
vetenskapliga artiklar.  
 
Vid insamlande av information användes dessutom facklitteratur och dokument som 
fakturor, data, statistik och manualer från företaget. Studiebesök på företagets 
omlastningscentral samt en enkätundersökning om medarbetarnas arbetsmiljö 
användes också. För behandling av data användes olika programvaror och kriterier 
togs fram för att kunna värdera förslag. 
 

2.1 Studiebesök 
Studiebesök på hos ledningsgruppen utfördes för att ta reda på fakta och information. 
Studiebesök på företagets omlastningscentral, fältstudier med servicepersonalen och 
intervjuer med medarbetarna användes också till insamlandet av information. 
 

2.2 Enkätundersökning 
En enkätundersökning skapades via verktyget Typeform (Typeform, 2016) och 
skickades ut via epost till servicepersonalen, som till antalet är elva personer. 
Undersökningen syftade till att analysera medvetenheten kring återvinning hos 
servicepersonalen samt hur arbetsmiljön upplevs. Enkäten omfattade frågor om 
Frågor om säkerhet, kommunikation, miljö och arbetsförhållanden ställdes. 
 

2.3 Programvaror 
För att hantera information från varje kund användes programmet Microsoft Office 
Excel. I detta program utfördes även alla beräkningar som exempelvis behandling av 
statistik från företaget. För att kartlägga kunderna och hur dessa är fördelade på de 
olika servicebilarna användes programmet Google Maps (Google, 2016). 
Flödesschemat utformades i programmet Google Drawings (Google Drive, 2016).  

2.4 Värderingar och kriterier 
För att kunna ta fram, värdera och jämföra olika förslag på placering av de nya 
servicebilarna utformades tre kriterier utifrån Triple Bottom Line och företagets 
önskan.  

2.4.1 Kriterie 1. Återkommande till samma kunder 
Kriterie 1 behandlar andelen av kunderna som varje servicepersonal har kvar efter en 
förändring som respektive förslag genererar.  

2.4.2 Kriterie 2: Företagets mål om antalet poster per dag 
Kriterie 2 undersöker antalet fler poster en servicebil ansvarar för under en dag som är 
över medelvärdet för företagets mål per dag, det vill säga 20 poster.  



2.4.3 Kriterie 3: Effektiv placering av poster 
Kriterie 3 undersöker antalet poster som är placerade på samma adress och illustrerar 
hur tidseffektiva körsträckorna är för respektive servicebil. Kriteriet tar inte hänsyn 
till hur långt ifrån varandra servicebilarnas olika stopp ligger.   
 

3. Resultat 
 
I avsnittet presenteras resultaten som utgår från frågeställningarna med utgångspunkt 
från syfte och mål. De resultat som har tagits fram utgår från modellen Triple Bottom 
Line och kommer kunna användas som underlag till en hållbarhetsrapport. Ett 
flödesschema över företagets uppbyggnad skapades samt information om produkten 
Miljörör och materialinsamling. Resultatet av enkätundersökningen gällande 
servicepersonalens arbetsmiljö, miljövanor och återvinningskunskap presenteras 
dessutom. Resultatet som innefattar optimering av de nya servicebilarnas placering 
beskrivs även med tre förslag som har tagits fram. 
 

3.1 Flödesschema 
För att förstå företagets struktur har ett flödesschema tagits fram, flödesschemat visas 
i figur 5. Flödesschemat har tagits fram utifrån de tre olika scenarierna som beskrivs i 
teoridelen. 
 

 



 
Figur 5. Flödesschema över Office Recyclings företagsstruktur och kommunikation. 
 

3.2 Miljörör och insamlade material år 2015 
Miljörören består av avtagbara delar som ett lock, rör och en bottendel. Locket och 
bottendelen är tillverkad av pressat spån medan röret är tillverkad av materialet MDF. 
Materialet MDF innehåller kemikalien formaldehyd som är hälsofarligt och 
cancerframkallande. Eftersom uppgifter saknas om antalet Miljörör som är placerade 
hos kunderna är det ej möjligt att avgöra om miljörören bidrar till vinst hos företaget.  
 
3.3 Insamlade material år 2015 
Under år 2015 var de tre största materialen som samlades in returpapper, wellpapp 
och brännbart. Returpappret som samlades in mättes till 720 050 kg, wellpapp till 116 
900 kg och brännbart avfall till 138 660 kg. 
 

3.4 Enkätundersökning 
Sex av totalt elva personer ur servicepersonalen svarade på enkäten vilket är mer än 
50 % av arbetsstyrkan.  
 
De frågeställningar som ställdes i enkäten är:  
 

A.   Du får kontinuerliga uppdateringar om förändringar inom företaget. (5) 
B.    Kontakten med cheferna fungerar bra. (5) 
C.    Kontakten med arbetskamraterna fungerar bra. (5) 
D.   Du har möjlighet att påverka ditt arbete. (5) 
E.    Arbetet är för det mesta lugnt. (5) 
F.    Arbetet är tungt och du har ofta ont efter en arbetsvecka. (1) 
G.   Du arbetar ofta ensam och känner att det därmed blir en olycksrisk. (1) 
H.   Du har full koll på vad som skall göras ifall en olycka inträffar. (5) 

 
Tabell 7 visar resultatet från den del av enkätundersökningen som innefattade 
påstående om arbetsmiljön. Ett snittvärde beräknades för varje fråga för att tydligare 
analysera åsikterna hos servicepersonalen. Dessutom presenteras det mest önskvärda 
värdet efter varje fråga då det ibland är mest önskvärt att inte instämma, en etta, och 
ibland att instämma, en femma.  
  
Tabell 7. Påstående om arbetsmiljön med en skala från ett till fem där ett är 
“instämmer inte alls” och fem är “instämmer helt”. Siffror inom parentes är det mest 
önskvärda värdet. 

Fråga (mest önskvärda) | Person  1  2  3  4  5  6  Snitt 



A. (5)  4  3  1  3  4  4  3,167 

B. (5)  3  2  1  2  4  3  2,5 

C. (5)  5  5  5  4  4  4  4,5 

D. (5)  5  3  2  3  5  3  3,5 

E. (5)  2  2  1  1  3  2  1,83 

F. (1)  4  5  5  3  3  5  4,167 

G. (1)  1  3  2  3  2  3  2,33 

H. (5)  5  5  5  5  4  3  4,5 

 
Den andra delen handlar om servicepersonalens syn på miljö samt miljövanor och 
kunskaper med resultat som ses i appendix 1. De frågor som ställdes var: 
 

A.     Du tycker personligen att miljöfrågor är viktiga. 
B.     När du inte arbetar, vad använder du för transportmedel? 
C.     Biltrafik/körning är ett stort problem för miljön 
D.     Tänker på du på Ecodriving när du kör? 
E.     Källsorterade du innan du började på Office Recycling? 
F.      Om du källsorterar idag, vilka material? 
G.     Hur mycket mindre energi krävs det att smälta återvunnet glaskross än nya råvaror? 
H.     Hur många gånger kan papper återvinnas? 

 
Tre av sex använder kommunaltrafik och en av sex använder gasbil som 
transportmedel utanför arbetet och tänker på Ecodriving vid körning. Källsortering 
utfördes av tre av sex innan de började jobba på Office Recycling men de flesta 
källsorterar i dagsläget och fem av sex källsorterar mer än fyra material. I 
kunskapsfrågorna var det enbart en person som visste svaret på “Hur mycket mindre 
energi krävs det att smälta återvunnet glaskross än nya råvaror” där det rätta svaret är 
20 %. Och i den andra kunskapsfrågan var det två som låg inom intervallen 57 som 
är det rätta svaret om hur många gånger papper kan återvinnas.  
 

3.5 Optimering av placering för de nya servicebilarna 
 
Lösningsförslagen presenteras med huruvida väl de olika kriterierna uppfylls. Figur 6 
illustrerar en karta över respektive servicebils poster för måndagar i centrala 
Stockholm. En färg representerar en servicebil. Exakta siffror finns under teoridelen i 
tabell 1.  



 

Figur 6. Karta över geografisk placering för poster på måndagar uppdelad efter 
servicebil (Google, 2016). Datan hämtas från tabell 1 i inledningsdelen. 
 
3.6.1 Förslag 1. Placering på Kungsholmen och Vasastan 
En ny servicebil, Servicebil 7, placeras i centrala Vasastan för att ta dessa poster från 
Servicebil 3. Den andra nya servicebilen, Servicebil 8, placeras på Kungholmen och 
är ansvarig för hela det området. Tabell 8 visar hur många poster servicebilarna har 
enligt förslag 3 och hur förslaget uppfyller de olika kriterierna. För kriterie 1 och 3 är 
det ideala värdet 100 % medan det för kriterie 2 är 0 %. Enligt förslag 1 har Servicebil 
7, 53 poster och Servicebil 8 har 35 poster. Bil 7 ligger 165 % över kriterie 2 och bil 8 
ligger 75 % över kriteriet vilket presenteras i tabell 8. I medel ligger alla 
servicebilarna 61 % över kriterie 2 vilket också presenteras i tabell A. Servicebil 7 har 
75 % av posterna på samma adress medan bil 8 har 71 % och i medel uppnår alla 
servicebilarna 67 % av kriterie 3 vilket presenteras i tabell 8.  

Tabell 8. Sammanställning av resultatet för förslag 1, där det ideala värdet skrivs 
inom parentes. 

Bil  Antal 
poster  

Kriterie 1 
[%] (100) 

Kriterie 2 
[%] (0) 

Kriterie 3 
[%] (100) 

1  30  94  50  80 

2  45  98  125  87 

3  32  38  60  66 

4  9  100  0  44 



5  25  64  25  48 

6  28  62  40  68 

7  53  0  165  75 

8  35  0  75  71 

Medelvärde  32  57  68  67 

 
Figur 7 illustrerar huruvida väl förslag 1 uppfyller de tre olika kriterierna. För kriterie 
1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan det för kriterie 2 är 0 %.  

 

Figur 7. Presentation av resultatet för förslag 1 där huruvida väl de olika kriterierna 
uppnås. 

Förslaget ger en förbättring med 41 % för kriterie 2 och en försämring med 6 % för 
kriterie 3 vilket illustreras i tabell 9. För kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % 
medan det för kriterie 2 är 0 %. 

Tabell 9. Sammanställning av de kriterier som har genererat förbättringar i förslag 1 
där K2 är kriterie 2 och K3 är kriterie 3. Positiva värden visar förbättringar och 
negativa värden försämringar.  

Bil  Förändring K2 [%]  Förändring K3 [%] 

1  17  6,7 

2  3,8  2,2 

3  81  9,6 



4  0  0 

5  74  28 

6  68  4,6 

Medelvärde  41  5,6 

 
3.6.2 Förslag 2. Placering på Norrmalm 
De båda nya servicebilarna, Servicebil 7 och 8, placeras i Norrmalm i centrala 
Stockholm. Posterna placerade på Norrmalm är omfördelade på alla 8 servicebilar.  
 
Tabell 10 visar hur många poster servicebilarna har enligt förslag 2 och hur förslaget 
uppfyller de olika kriterierna. För kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan 
det för kriterie 2 är 0 %. Enligt förslag 2 har Servicebil 7, 31 poster och Servicebil 8 
har 30 poster. Servicebil 7 har 55 % över kriterie 2 och Servicebil 8 har 50 % över 
kriteriet vilket kan ses i tabell 10. I medel ligger alla servicebilarna 68 % över kriterie 
2. Kriterie 3 är uppdelat i två delar för förslag 2 . Kriterie 3 del 1 innebär att poster 
som inte befinner sig på samma adress flyttas vid förslagets förändringar och kriterie 
3 del 2 innebär att poster från samma adress flyttas. Resultatet för kriterie 3 kommer 
hamna inom intervallet mellan kriterie 3 del 1 och 2. 

Tabell 10. Sammanställning av resultatet för förslag 2, där det ideala värdet skrivs 
inom parentes. 

Bil  Antal 
poster  

Kriterie 1 
[%] (100) 

Kriterie 2 
[%] (0) 

Kriterie 3 
del 1 [%] 
(100) 

Kriterie 3 del 
2 [%] (100) 

1  31  100  55  77  84 

2  31  74  55  126  87 

3  52  62  160  117  56 

4  31  100  55  13  94 

5  31  87  55  84  68 

6  31  76  55  103  68 

7  31  0  55  0100  0100 

8  30  0  50  0100  0100 



Medelvärde  34  83  67,5  87  76 

 
Figur 8 illustrerar huruvida väl förslag 2 ligger till utifrån de olika kriterierna. För 
kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan det för kriterie 2 är 0 %. 

 

Figur 8. Presentation av resultatet för förslag 2 där huruvida väl de olika kriterierna 
uppnås . 

Förändringen innebär att kriterie 2 har förbättras i medel med 69 % och kriterie 3 har 
förbättrats i medel med 16 19 % beroende på vilka poster som flyttas vilket ses i 
tabell 11.  

Tabell 11. Sammanställning av de kriterier som genererar förbättringar för förslag 2 
där K2 är kriterie 2 och K3 är kriterie 3. Positivt värde innebär en förbättring och 
negativt värde en försämring. 

Bil  Förändring K2 
[%] 

Förändring K3 
del 1 [%] 

Förändring K3 
del 2 [%] 

1  8,3  3,2  12 

2  58  48  2,7 

3  50  62  23 

4  200  71  110 

5  42  26  1,6 

6  56  45  4,7 

Medelvärde  69  19  16 



 
3.6.3 Förslag 3. Placering på Norrmalm och en agerande buffert 
En av de nya servicebilarna, Servicebil 7, placeras på Norrmalm och posterna i detta 
område är omfördelade på de 7 servicebilarna som verkar där. Den andra nya 
servicebilen, Servicebil 8, tilldelas de poster som innan inte var tilldelade till en 
specifik servicebil. Utöver detta ska Servicebil 8 hjälpa övriga servicebilar genom att 
hämta de poster som eventuellt inte hinner hämtas på måndagar. 
 
Tabell 11 visar hur många poster servicebilarna har enligt förslag 3 och hur förslaget 
uppfyller de olika kriterierna. För kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan 
det för kriterie 2 är 0 %. Enligt förslag 3 har Servicebil 7, 33 poster och Servicebil 8 
har 13 poster. Servicebil 7 ligger 65 % över kriterie 2 medan Servicebil 8 uppnår 35 
% av kriteriet. I medel ligger alla Servicebilar 68 % över kriterie 2, vilket ses i tabell 
12. Kriterie 3 är uppdelat i två delar för förslag 3. Kriterie 3 del 1 innebär att poster 
som inte befinner sig på samma adress flyttas vid förslagets förändringar och kriterie 
3 del 2 innebär att poster från samma adress flyttas. Resultatet för kriterie 3 kommer 
hamna inom intervallet mellan kriterie 3 del 1 och 2. 
 
Tabell 12. Sammanställning av resultatet för förslag 3, där det ideala värdet skrivs 
inom parentes.  

Bil  Antal 
poster 

Kriterie 1 
[%] (100) 

Kriterie 2 
[%] (100) 

Kriterie 3 del 
1 [%] (100) 

Kriterie 3 del 
2 [%] (100) 

1  34  100  70  71  85 

2  34  80  70  115  88 

3  52  62  160  117  56 

4  34  100  70  12  94 

5  34  95  70  76  71 

6  34  82  70  94  71 

7  33  0  65  0100  0100 

8  13  0  0  0100  0100 

Medelvärde  34  65  71  81  78 

 
Figur 9 illustrerar huruvida väl förslag 3 uppnår de olika kriterierna. För kriterie 1 och 
3 är det ideala värdet 100 % medan det för kriterie 2 är 0 %. 



 

Figur 9. Presentation av resultatet för förslag 3 där huruvida väl de olika kriterierna 
uppnås. 

Förändringen innebär att kriterie 2 har förbättras med 36,5 %. Kriterie 3 har 
förbättrats med 1119 % beroende på vilka poster som flyttas vilket ses i tabell 13.  

Tabell 13. Sammanställning av de kriterier som genererar förbättringar för förslag 3 
där K2 är kriterie 2 och K3 är kriterie 3. Positivt värde innebär en förbättring och 
negativt värde en försämring. 

Bil  Förändring K2 
[%] 

Förändring K3 del 
1 [%] 

Förändring K3 del 
2 [%] 

1  17  5,9  14 

2  46  35  4,1 

3  50  62  23 

4  70  74  112 

5  26  15  5,9 

6  44  32  0,74 

Medelvärde  37  11  19 

 
3.6.4 Sammanställning av de tre förslagen 
Figur 10 visar en samanställning av förslagens förändringar utifrån de tre kriterierna. 
Positiva värden visar förbättringar och negativa värden försämmringar. En tabell över 
denna sammanställning ses i appendix 2. 



 

Figur 10. Presentation av förbättringarna från respektive förslag. 

 

4. Diskussion 
 
Med anledning av att företaget inte efterfrågade specifika områden där en optimering 
är önskvärd, diskuterades frågeställningar utifrån gruppmedlemmarnas egna intressen. 
Alla framtagna resultat och delar av teorin är relevanta att redovisa i en 
hållbarhetsrapport enligt G4. I avsnittet ges diskussioner om arbetet som innefattar 
frågeställningar inom syfte och mål, tillvägagångssätt för insamlande av information 
samt diskussion om de olika resultaten som erhållits.  
 

4.1 Företagets struktur 
Fakta och information om företaget är grunden till att förstå företagsstrukturen och 
dess processer. Genom att förstå hur företaget är uppbyggt bidrar det till avgörandet 
om vilka områden som kräver optimering och förbättring för att företaget ska kunna 
utvecklas och effektiviserats. På så sätt togs ett flödesschema fram för att analysera 
företagsstrukturen samt att förmedla information till medarbetarna om hur 
kommunikationen sker i företaget. Flödesschemat visar att det är servicepersonalen 
som har direktkontakt med kunderna på plats. Därför är det viktigt att 
servicepersonalen för en dialog med kunderna och ger förslag till förbättringar om 
något hos kunden inte fungerar rätt, bland annat om kundens beställning innebär att 
kärlen töms för sällan. Vid fältstudier upptäcktes att servicepersonalen i frågan ej 
visste att det är de och inte kunden som ska kontakta säljavdelningen om kunden vill 
göra en ny beställning. Brist på kommunikation mellan ledningsgruppen och 
servicepersonalen påvisades i enkäten i frågan “Kontakten med cheferna fungerar 
bra” som i snitt fick 2,5.  Flödesschemat beskriver också att varje avdelning skriver in 
ordrarna i totalt tre stycken olika programvaror, excel, Fleet 101 och Fortnox. Varje 



gång en order flyttas mellan dessa program kan ansvarig person glömma att flytta 
över delar i ordern, vilket kan ge konsekvenser. Konsekvenserna blir att ordrar glöms 
att hämtas upp eller att en kund aldrig får faktura från Office Recycling, vilket leder 
till missnöjda kunder och mindre pengar. För att bättre få kontroll över ordrarna bör 
Office Recycling leta efter en programvara med en helhetslösning. Resultatet och 
analysen av företagets struktur är relevant för en hållbarhetsrapport enligt G4. 

 

4.2 Miljöcertifieringar 
I dagsläget innehar Office Recycling Bra Miljöval, Fossilfritt Svergie, ISO 9001 och 
ISO 14001. Företaget arbetar fortsättningsvis med kvalitet och miljö i 
ledningssystemet som är upprättat enligt kraven i ISOstandarderna. Det är viktigt att 
Office Recycling forsätter jobba mot de krav som ställs och forsätter att enbart köpa 
in fordon drivna på biogas eller el för att behålla Bra Miljöval och Fossilfritt Sverige. 
Denna analys är relevant utifrån den miljömässiga aspekten i Tripel Botom Linte och 
är därmed relevant för en hållbarhetsrapport. 
 

4.3 Sammanställa mängden avfall som uppkommer från varje kund 
I dagsläget samlas verksamhetsavfallen in för att sedan transporteras till 
omlastningscentralen där det blandas med resterande avfall från alla verksamheter 
som Office Recycling har som kunder. En förbättring kan vara att mäta den mängd 
som samlas in från varje verksamhet vilket påvisar mängden som kontoren förbrukar. 
Verksamheterna får således möjlighet att ta del av informationen där mängden även 
uppmärksammas, vilket förhoppningsvis kan påverka kundernas tankesätt kring avfall 
och påverka rutiner samt vanor. 
 
De tre största materialen som samlades in av Office Recycling år 2015 var 
returpapper, wellpapp och brännbart. Returpapper är det största materialet vilken även 
är mest sannolikt eftersom avfallet samlas in från olika kontor i centrala Stockholm. 
Material som sorterades som brännbart samt wellpapp är båda av ungefär lika stor 
mängd. Det är således intressant att undersöka avfallen som sorteras som brännbart på 
grund av den stora siffran som samlades in. Ju mer som sorteras, desto mindre 
behöver tas till brännbart för energiutvinning. När det väl tas till brännbart är det 
omöjligt att nyttja som ny råvara igen. 
 
Ur ekonomisk synpunkt är det intressant att undersöka materialen som sorteras som 
brännbart av den anledning att fler miljörör alternativt andra produkter ur sortimentet 
kan placeras på kontoren för en ökad källsortering. Office Recycling tjänar dessutom 
på att placera ut fler produkter av sortimentet hos kunden eftersom miljörören hyrs ut 
till varierande kostnader. Eftersom företaget inte har antalet miljörör, som är 
utplacerade, noterade kan inte den ekonomiska aspekten undersökas. Office 



Recycling hyr däremot ut till kontor som efterfrågar produkten, vilket antalet kan 
beräknas genom att koppla ihop med information från kunders fakturor. 
 
Office Recyling har i nuläget samarbete med företag som återvinner det insamlade 
materialet och även företag som försöker återbruka så mycket som möjligt, speciellt 
underleverantören som tar emot elektronikprodukter. Företaget har en önskan om att 
ingå samarbete med andra företag som förutom att återvinna även prioriterar återbruk 
av material, om materialet är brukligt. Vid valet av material, om det ska återbrukas, är 
det viktigt att kontroller utförs för att säkerställa att det inte är hälsofarligt eller kan 
innebära en säkerhetsrisk. Aspekter att utgå ifrån kan exempelvis vara 
elektronikprodukter som kan innehålla metallämnen. Metaller är kostsamma att 
utvinna och därmed bör det avvägas om produkten ska återinföras i kretsloppet 
alternativt att metallämnena klassas om farligt avfall, vilka kan vara hälsofarliga och 
istället bör kasseras. 
 
Endast information från företaget användes eftersom insamlingen av material sker av 
Office Recycling, vilket ger en säker källa. Vid diskussion om materialinsamlingen 
baseras det på all information som har tillkommit utifrån intervjuer med medarbetarna 
men även studiebesöken och fältstudierna. 
 

4.4 Miljörör 
Miljörören är framtagna främst för att det i kontorsmiljö ska ge ett mer diskret 
källsorteringsalternativ. Med hjälp av kommunikativa anvisningar där det är angivet 
på rören vad som ska sorteras, hamnar förhoppningsvis rätt material i rätt rör. 
Tidigare har främst avfallskärl av plast använts och finns som alternativ om så önskas. 
Vid brist på återvinningsrum får Miljörören en mer betydande roll där de integreras i 
kontorsomgivningen och underlättar vid källsortering genom dess kommunikativa 
anvisningar. Denna analynt för en hållbarhetsrapport då det påverkar utifrån den 
miljömässiga aspekten i triple botom line. 
 
För tillfället är Miljörören i en storlek som rymmer 4 liter mer än ett standardkärl. 
Undersökningar kring hur kunderna upplever miljörören samt mer detaljerade 
undersökningar om hur servicepersonalen upplever att hanteringen av Miljörören är ur 
ergonomisk synpunkt krävs för att kunna avgöra om optimering behövs. 
Verkställande direktör antyder att tömning bör ske när en påse väger uppmot 20 kg av 
ergonomiska skäl. Det överensstämmer inte alltid med verklighetsfallen eftersom 
tömning även sker när påsen är full, vilket innebär att påsen väger ungefär 80 kg. Det 
vill säga att en påse kan väga mellan 2080 kg beroende på när kunderna vill att 
tömning ska ske. Det visar även att kommunikationen mellan ledningsgruppen och 
trafikledningen kan förbättras för att således skapa en arbetsmiljö som till helhet kan 
jämföras med modellen Triple Bottome Line. Kontroll och undersökning av 



resterande produkter som Office Recycling erbjuder som produkt är även intressant 
att se över samt ta fram manualer för.  
 
Medium Density Fibreboard, MDF, är lätthanterligt som material när det används vid 
framtagning av en produkt med specifika, önskade egenskaper. Eftersom MDF är 
tillverkad av returfibrer krävs bindemedel för att det ska hålla ihop som material och 
därmed används bland annat formaldehyd i bindemedlet. Formaldehyd är en 
hälsofarlig kemikalie som ständigt avges från färdiga produkter. Eftersom miljörören 
är placerade i kontorsmiljö där det ständigt vistas människor samt att 
servicepersonalen handskas med materialet i det dagliga arbetet, är det av intresse att 
undersöka hur mycket formaldehyd som avges och om det påverkar kunderna och 
servicepersonalen. Detta påverkar servicepersonalens arbetsmiljö vilket är en social 
aspekt och därmed relevant för hållbarhetsrapporten enligt G4. 
 
I undersökningen av produkten Miljörör har bakgrundsinformation främst hämtats 
från muntliga källor inom företaget och genom företagets hemsida, via studiebesök 
och genom granskade internetbaserade hemsidor. Genom att använda informationen 
från de olika källorna, samt studera produkten bidrar det till en helhetssyn av 
Miljöröret som produkt. 
 

4.5 Enkät 
Enkäten utformades från Triple botom line utifrån den sociala och miljömässiga 
aspekten. Resultatet och analysen av denna utifrån aspekterna är därför relevant för en 
hållbarhetsredovisning. Nackdelen med enkäter är att det svårt att veta hur givande 
och aktuella svaren är. Först och främst kan frågorna tolkas på olika vis, som tex sista 
frågan “Du arbetar ofta ensam och känner att det därmed blir en olycksrisk”. När 
personer har svarat kan de antingen svara på ifall de jobbar ensamma eller ej, och ifall 
de arbetar tillsammans så reflekterar man inte över andra delen av frågan. Eller så kan 
de svara på ifall de känner att de finns en olycksrisk de gånger de jobbar ensamma. 
Detta påstående fick som högst en trea och servicepersonalen instämmer allstå inte på 
påståendet men det är oklart vad de inte instämmer på.  
 
Då inte heller alla anställda inom servicepersonalen har svarat på enkäten är det också 
svårt att veta vilka det är som har svarat, de som är nöjda eller de som är missnöjda? 
Det finns dock både en viss spridning i svaren samt där alla har tyckt lika vilket 
indikerar på att det troligvis är både positiva och negativa personer som svarat på 
enkäten.  
 
Tabell 6 visar svaren från den första delen av enkätundersökningen som handlade om 
arbetsmiljön för servicepersonalen. Det är tydligt att det finns två frågor som 
svarspersonerna var ense om. På påståendet “Kontakten med arbetskamraterna 
fungerar bra” svarar alla en fyra eller femma och fick ett snitt på 4,5 vilket alltså 



menas med att de instämmer. Även på påståendet “Du har full koll på vad som skall 
göras ifall en olycka inträffar” så instämmer i stort sett alla. Vilket visar på att 
servicepersonalen tycker sig ha bra kontakt med sina arbetskamrater samt vet vad som 
ska göras vid olycka. Högt snitt, 4,167, får “Arbetet är tungt och du har ofta ont efter 
en arbetsvecka” vilket är negativt då detta visar på att servicepersonalen ofta har ont 
vilket man borde vilja minimera. Lite mer tvetydiga åsikter var det om “Du får 
kontinuerliga uppdateringar om förändringar inom företaget” där någon gav det en 
etta, instämmer inte alls, medan tre gav påståendet en fyra och de resterande två en 
trea. Där är det svårare att komma till en slutsats som överensstämmer med alla de 
som jobbar inom servicepersonalen. Detta visar dock på att spridning finns på de 
personer som har svarat på enkäten. Lite tydligare blir det med påståendet “Arbetet är 
för det mesta lugnt” där snittet ligger på 1,83, alltså väldigt lågt och servicepersonalen 
instämmer inte alls. Slutsatsen kan där med dras att de tycker arbetet är ofta stressigt. 
En sammanfattning av resultat från enkäten ger att i helhet är servicepersonalen 
väldigt nöjda med sina arbetskamrater men de tycker att jobbet både är tungt och 
stressigt, något som ledningsgruppen borde åtgärda. 
 
På den andra delen som handlade om hur de anställda ser på miljön så tyckte i 
huvudsak  servicepersonalen att miljöfrågor var viktiga och att biltrafiken är ett stort 
problem för miljön då fyra av sex gav frågan en fyra. Det är också intressant att se att 
många av servicepersonalen verkar ha blivit påverkade av Office Recyclings arbete 
och har efter anställning börjat källsortera.  
 

4.6 De tre olika kriterierna  
De tre kriterierna är framtagna från företagets önskemål och information med grund i 
Triple Bottom Line. Kriterie 1 baseras på önskemålet att varje servicebil återkommer 
till samma kunder, vilket önskades av både servicepersonal och trafikledning. Detta 
ger möjlighet för servicepersonalen att bygga upp en relation med kunden vilket ökar 
trivseln för servicepersonalen och att chanserna att kunden stannar hos företaget blir 
större. Detta kriterie är därför tillförlitligt och passar in under den sociala aspekten i 
Triple Bottom Line. De olika förslagen innebär ofta att detta kriterium inte uppfylls 
till 100 %. Det är således rimligt då värdet hamnar under 100 % så fort en post flyttats 
från en servicebil till en annan. Kriteriet uppfylls inte heller till 100 % eftersom att 
posterna idag är fördelade så att servicepersonalen tar poster från varandra när poster 
inte hinner hämtas. 
 
Kriterie 2 är även detta en social aspekt men även ekonomiska och miljömässiga 
aspekter tar kriteriet hänsyn till. Hur många poster varje servicebil tar per dag 
påverkar hur stressigt arbetet är och det som anses vara lagom är att hämta 1525 
stycken poster under en dag. Detta baseras på trafikledningens erfarenhet vilket gör 
det till en relativt säker siffra då trafikledningen har mycket erfarenhet. Siffran hade 
kunnat göras säkrare genom att fråga servicepersonalen vad som anses vara rimligt att 



hämta på en dag utan att de känner sig stressade. Den jämna fördelningen av poster 
leder till en förbättring både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv då detta 
innebär att även mängden avfall som hämtas per servicebil blir mer jämn och 
körsträckorna optimeras. Risken att vissa servicebilar blir fulla flera gånger under en 
dag medan andra åker till anläggningen utan att ha fyllt utrymmet borde därmed bli 
mindre och det sammanlagda antalet bilturer till och från omlastningscentralen 
minskar.  
 
Mängden avfall från de olika kunderna påverkar väsentligt det sammanlagda antalet 
bilturer till och från omlastningscentralen och borde tas  i beaktning. Eftersom 
företaget inte noterar avfallsvikten från respektive kund i nuläget var detta inte en 
möjlighet. 
 
Beräkningarna är utförda efter data som visar hur många poster varje servicebil 
hämtar sammanlagt på måndagar vilket gör resultatet osäkert då frekvensen av hur 
ofta posterna hämtas inte tas hänsyn till. Det antogs att den servicebil med flest poster 
utifrån denna data även skulle ha flest poster överlag. 
 
Det tredje kriteriet baseras främst på fältbesöket med servicepersonalen där poster 
hämtades under en eftermiddag. Det uppmärksammades att det är mest effektivt att 
hämta avfall om kunderna ligger så pass nära varandra att servicebilen kan stå 
parkerad på ett ställe istället för att behöva flytta bilen mellan varje kund. Kriteriet tar 
enbart hänsyn till hur effektivt varje stop servicepersonalen gör och inte till hur långt 
ifrån varandra de olika stoppen ligger.  Att ta hänsyn till dessa avstånd skulle kunna 
ge en ännu bättre bild av de olika servicebilarnas effektivitet. Den beräknade 
effektiviteten skiljer sig en del från hur effektiva stoppen är i verkligheten. I 
beräkningarna räknas endast poster som ligger på samma adress som effektiva men i 
verkligheten kan poster i samma område vara effektiva då servicebilen fortfarande 
kan vara parkerad på samma ställe.  Kriteriet är på så vis bristfälligt men kan ändå ge 
en bild av hur optimal fördelningen av posterna är ur ett tidseffektivt perspektiv.  
 
Eftersom kriteriet tar hänsyn till tidseffektiviteten behandlas både ekonomiska och 
miljömässiga aspekter då effektivare körsträckor minskar bränsleförbrukningen. 
 
4.7 De tre förslagen 
I förslag 1 blir det en förbättring för kriterie 2 med 41 % och en försämring för 
kriterie 3 och kriterie 1 med 6 % respektive 43 %. Försämringen i kriterie 3 är endast 
6 % och eftersom en försämring för kriterie 1 är oundvikligt anses förslag 1 ge en 
positiv förändring i helhet. I tabell A ses att Servicebil 7 ligger strax över 100% över 
kriterie 2 och servicebil 8 ligger 75% över vilket låter mycket men eftersom inte alla 
poster hämtas varje vecka behöver detta inte skapa något problem. För kriterie 3 blir 
snittet för Servicebil 7 och 8 över 70% och antas därför ge tidseffektiv fördelning. 



Förslag 1 anses vara bra i avseendet att bilarna har mer bestämda områden i 
Stockholm vilket bland annat trafikledningen har efterfrågat.  
 
Förslag 2 ger en förbättring med 70 % för kriterie 2 och 16 19 % för kriterie 3 
beroende på vilka poster som flyttas. Kriterie 1 ligger i snitt på 83 % av ursprunget 
och har därmed försämrats med 17 %. Som nämnts tidigare så är försämring för 
kriterie 1 oundviklig och eftersom både kriterie 2 och 3 ger en positivt förändring ses 
förslag 2 som ett positivt förslag. Både bil 7 och 8 ligger ungefär 50% över i kriterie 2 
men förslaget ger mer jämn arbetsbelastning för servicepersonalen. Förslaget skapar 
även förutsättningarna att det finns fler servicebilar som kan ta emot potentiella 
framtida kunders poster inne i centrala Stockholm.  
 
I förslag 3 förbättras kriterie 2 och 3 med 37 % respektive 1119 % beroende på vilka 
poster som flyttas. Kriterie 1 ligger i snitt på 65 % av ursprunget och försämras 
därmed 35 %. Servicebil 7 har samma förhållanden som i förslag 2 medan Servicebil 
8 är i detta förslag utvald att agera som buffert. Det positiva är att det finns alltid en 
servicebil som kan hämta poster som eventuellt inte hinner hämtas under dagen, det 
mindre positiva är att Servicebil 8 aldrig får samma kunder som servicepersonalen 
återkommer till.   
 
Vid hantering av data vad gäller de olika servicebilarna, är den mänskliga faktorn 
stor. Detta beror på att data från Exceldokumenten hanterades manuellt vilket bidrar 
till att det är lätt att missa något eller att överförda datan blir fel. Att hantera data på 
detta sätt är inte heller effektivt då det tar lång tid att arbeta manuellt och att behöva 
leta fel.  

Av alla tre förslagen är det förslag 2 som ger det bästa resultatet utifrån kriterierna. 
Förslag 1 tar mer hänsyn till att varje servicebil har ansvar för ett specifikt område i 
Stockholm. Sammanställningen från enkäten visar även att förslag 2 skulle vara det 
bästa förslaget då en jämnare arbetsfördelning skulle uppnås.  
 
För att förbättra optimeringsberäkningarna krävs mer tydlighet om exempelvis det 
totala antalet Miljörör som finns utplacerade hos kunder. En post innebär en order 
från en kund, där en kund exempelvis kan ha tio miljörör som en order som ska 
hämtas medan en annan kund har tre miljörör som en order. Det bidrar till svårigheten 
att avgöra vad som är en rimlig och jämn arbetsbelastning. Och detta korrelerar med 
att om viktinsamling från varje kunds kontorsavfall skulle noteras skulle det förbättra 
förutsättningarna till att optimera systemet ytterligare. 
 
4.8 Studiebesök och intervjuer 
Studiebesök på anläggningen genomfördes första veckan för att förstå hur 
kontorsmaterialet hanteras på anläggningen samt få inblick i hur tömning av 



kontorsavfallet går till. Vid ett senare skede blev det ännu ett studiebesök i form av att 
följa med en servicepersonal en eftermiddag. Målet med detta var att åskådliggöra hur 
hämtning av kontorsmaterial hos kunderna går till, huruvida stressigt arbetet är och 
hur mycket kollegorna samarbetar.  
 
För att få en bättre inblick i hur bilarnas körsträcka planeras åkte vi till 
omlastningscentralen för att intervjua trafikledningen. Trafikledningen har bland 
annat information om vilken servicebil som kör till vilken kund, hur frekvent varje 
kund vill att kontorsmaterialet ska hämtas och vilka dagar som är mest intensiva för 
servicepersonalen. 
 
Intervju med en servicepersonal utfördes även för att få information från ytterligare ett 
perspektiv. Servicepersonalen har direkt kontakt med kunderna och besitter bland 
annat information om huruvida smidigt hämtningen av kontorsmaterial går, 
stressnivån i arbetet, samarbetet mellan kollegorna samt även om en kund är i behov 
av ett nytt miljörör eller behöver hämtning av sitt kontorsavfall oftare. För att ha fått 
en bättre helhetsbild kunde studiebesök ha gjorts med flera servicebilar. Detta hade 
gett en uppfattning om hur mycket de olika bilarna har att göra och hur fler i 
servicepersonalen arbetar och upplever arbetet. Denna information hade gett en bra 
grund till utformandet av kriterierna och uppdelningen av posterna mellan 
servicebilarna. 
 

5. Slutsats 
 

Enligt enkäten och efter fältbesöket med servicepersonalen uppmärksammades det att 
kommunikationen mellan ledningsgruppen och servicepersonalen är bristfällig. En 
sammanfattning av resultat från enkäten ger att i helhet är servicepersonalen väldigt 
nöjda med sina arbetskamrater men tycker att jobbet både är tungt och stressigt. Från 
de olika tre förslagen var det förslag 2 som uppnådde kriterierna i störst grad. 
Förbättringar som Office Recycling kan utföra är att analysera insamlandet av 
material från kunderna. Genom att analysera vikten av kontorsavfall från varje kund 
kan företaget påverka kundernas källsorteringsvanor, vilket även bidrar till att fler 
miljörör kan hyras ut. Det resulterar i en lönsammare verksamhet ur en ekonomisk 
aspekt samtidigt som hänsyn tas till den miljömässiga aspekten. Förbättringen leder 
även till optimering av körsträckorna då fler aspekter kan tas hänsyn till när poster ska 
hämtas och fördelas mellan servicepersonalen.  

Företaget har erhållit Bra Miljöval, Fossilfritt Sverige samt ISOstandarder i kvalité 
och miljö och där nya mål är att öka förståelse för Office Recyclings verksamhet 
genom en hållbarhetsrapport. Resultatet och analyserna i denna rapport är relevanta 



att ta upp i en hållbarhetsrapport då dessa analyserar och visar delar av företaget ur ett 
miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Rapporten tar upp flera av de 
punkter som kan finnas med i en hållbarhetsrapport enligt G4 men företaget kan 
analysera fler områden för att göra den mer omfattande. För att hållbarhetsrapporten 
ska kunna fungera i marknadsföringen är det upp till företaget att utforma den på ett 
sätt som passar målgruppen. 
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Appendix 1. 
  
Enkätundersökningen undersökte servicepersonalens syn på miljö samt miljövanor 
och kunskaper med frågeställningarna: 
  

A.     Du tycker personligen att miljöfrågor är viktiga. 
B.     När du inte arbetar, vad använder du för transportmedel? 
C.     Biltrafik/körning är ett stort problem för miljön 
D.     Tänker på du på Ecodriving när du kör? 
E.     Källsorterade du innan du började på Office Recycling? 
F.      Om du källsorterar idag, vilka material? 
G.     Hur mycket mindre energi krävs det att smälta återvunnet glaskross än nya råvaror? 
H.     Hur många gånger kan papper återvinnas? 

  
Resultatet ses i tabellen. 
  

Fråga|Person  1  2  3 

A.  5  4  4 

B.  Kommunalt  Kommunalt  Gasbil 

C.  5  4  4 

D.  Jag kör inte  Det är en del av 
mitt arbete 

För att spara på 
miljön 

E.  Ja  Nej  Nej 

F.  Glas, plast, 
aluminium, 
wellpapp, 
brännbart, 
glödlampor & 
batterier 

Wellpapp, 
tidningar, 
glödlampor & 
elektronik 

Papper, glas, 
plast, wellpapp, 
tidningar, 
batterier & 
elektronik 

G.  40 %  50 %  20 % 

H.  4  10  6 

  
Fråga|Pers
on 

4  5  6 



A.  3  4  4 

B.  Bil (som 
drivs på 
bensin/dies
el) 

Elcykel, bil eller 
kommunalt 

Bil (som 
drivs på 
bensin/diesel
) 

C.  2  3  4 

D.  Ja  Ja alltid,  inga 
onödiga 
gas/inbromsning
ar 

Ibland. 
Aldrig riktigt 
lärt mig köra 
så vilket gör 
att jag lätt 
glömmer det 
när det inte 
sitter i 
ryggmärgen 
så att säga. 

E.  Ja  Nej  Ja 

F.  Papper, 
glas, plats, 
wellpapp & 
tidningar 

Brännbart  Papper, glas, 
plast, 
wellpapp, 
tidningar, 
glödlampor, 
batterier & 
elektronik 

G  10 %  10 %  50 % 

H.  12  6  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendix 2. 
 

I tabellen visas en sammanställning av förändringar för de olika förslagen där positiva 
värden visar förbättringar och negativa värden försämringar. 

Kriterier  Förslag 1   Förslag 2  Förslag 3  

K1  43  17  35 

K2  40,63  69,05  36,5 

K3  5,5  0  0 

K3 del 1  0  18,87  10,68 

K3 del 2  0  16,43  18,71 
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Sammanfattning 
 
Office Recycling Sverige AB efterfrågade en hållbarhetsrapport som kan användas 
inom företaget men även mot kunderna. I studien analyserades processer i företaget 
för att undersöka och kunna optimera verksamheten där resultatet sedan kan användas 
som underlag till en hållbarhetsrapport. Som metod valdes Triple Bottom Line där 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter ingår. Alla undersökningar som 
presenteras i rapporten utfördes enligt denna modell. 
 
I studien undersöktes hur utformningen av en hållbarhetsrapport utförs samt hur 
implementering av Triple Bottom Line sker i företagets verksamhet. Undersökningar 
utfördes dessutom på företaget i helhet vilket innefattar företagets verksamhet, 
transporter inom företaget, produkten Miljörör och certifieringar. Studien har givit 
kunskap i företagets struktur och vilka områden som behöver optimeras och förbättras 
i framtiden. 
 
Ett flödesschema över företagets processer skapades för att bättre förstå 
kommunikationen inom Office Recycling men även hur det ser ut mot kunderna. De 
resultat som har erhållits är att kommunikationen inom företaget är bristfällig enligt 
enkätundersökningen som skickades ut till servicepersonalen. Enkäten gav även 
resultat om arbetsmiljön där servicepersonalen anser att arbetet är stressigt och tungt.  
 
Office Recycling är märkta med Bra Miljöval för företagets val av biogas som 
drivmedel i transporterna vid hämtning av verksamhetsavfall. Företaget är även 
certifierad med Fossilfritt Sverige och ISO-standarderna inom kvalité och miljö, ISO 
9001 respektive ISO 14001. 
 
Office Recycling har fått en utökning av kunder vilket bidrar till investeringen i två 
nya servicebilar. Servicebilarna måste placeras på ett optimalt sätt för att underlätta 
arbetsbördan hos servicepersonalen, därför har tre förslag tagits fram som har utgått 
från ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Resultatet är att en servicebil 
skulle kunna hantera området Norrmalm och en som skulle kunna agera som buffert, 
vilket resulterar i att servicebilen används där behov önskas. 
 
Nyckelord: Återvinning, kontorsmaterial, material, biogas, miljörör, kriterie, 
certifiering, hållbarhetsrapport, Triple Bottom Line, ekonomisk, miljömässig, social, 
arbetsmiljö, ISO-standard 
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1. Inledning 

Office Recycling Sverige AB är ett serviceföretag i Stockholm som återvinner 
verksamhetsavfall genom att samla in kontorsmaterial som sorteras på plats i form av 
källsorteringskärl. Källsorterat material transporteras sedan till omlastningscentralen 
på Drottningholm för ytterligare sortering. Verksamhetsavfallet transporteras därefter 
till samarbetspartners med möjlighet att behandla materialen genom återbruk eller 
återvinning där materialen sedan återanvänds eller skapas till nya råvaror. Företaget 
grundades 2010 och består av fyra olika avdelningar där sälj, trafikledning, ekonomi 
och service ingår (Eklöf, 2016). 
 
De servicebilar, som företaget använder för hantering av kontorsmaterial, hör till lätta 
lastbilar och har biogas som drivmedel medan personbilarna som används drivs på el 
från vind- och vattenkraft. Office Recycling jobbar aktivt med att utvecklas som ett 
återvinningsföretag där miljö är en viktig faktor i alla delar av verksamheten.  
 

1.1 Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla företagets processer ur miljösynpunkt genom att 
utföra en analyserande studie utifrån modellen Triple Bottom Line som innefattar 
miljömässiga, ekonomiska samt sociala aspekter. Resultatet ska sedan kunna leda till 
en hållbarhetsrapport som kan användas av företaget internt och externt för att 
kommunicera miljö‐ och återvinningsarbetet på bland annat företagets hemsida. 

1.2 Mål 

Genom att utföra en studie om företaget utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala 
aspekter utvärderas Office Recyclings arbete. Utvärderingen studeras och analyseras 
för att sedan ge underlag till en hållbarhetsrapport som företaget på egen hand kan ta 
fram. 
 
För att uppnå syftet och målet med projektarbetet utformades frågeställningar enligt 
modellen Triple Bottom Line: 
 

• Hur ser företagets ekonomiska läge ut i nuläget, hur vill de utvecklas i 
framtiden och hur ser företagets struktur ut? 

• Vilka typer av miljösatsningar gör företaget i nuläget?  
• Vad för material används till miljörören och är det hållbart och vilka tre är de 

största materialen som samlas in totalt? 
• Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut på anläggningen med fokus på säkerheten?  
• Hur ser de anställda på miljön?  
• Hur är företagets servicebilar placerade i nuläget och hur kan de två nya 

servicebilarnas placering optimeras i Stockholm? 
 
  



	 5 

1.3 Avgränsningar 

I studien har avgränsningar utförts med hänsyn till att begränsningar uppstått under 
arbetets gång. 

1.3.1 Ekonomi- och bolagsinformation 

Konkurrens finns i återvinningsbranschen och det har därför varit sekretess på vissa 
siffror som kundantal, framtida investeringar och nyckeltal. Detta har bidragit till att 
de mesta av statistiken som visas endast är i procentandelar istället för siffror. 

1.3.2 Produkter 

Office Recycling erbjuder sina kunder ett flertal produkter men endast produkten 
Miljörör prioriteras i denna rapport på grund av tidsbrist samt att produkten är den 
mest förekommande hos kunderna. Eftersom att kostnaderna på Miljöröret varierar 
och Office Recycling väljer att inte ge ut detaljer om variationerna i pris hos de olika 
kunderna, har en studie om den ekonomiska aspekten inte genomförts. 

1.3.3 Materialjämförelse och information om färgval 

På grund av tidsbrist uteblev information om materialjämförelsen och färgval.	

1.3.4 Information om materialåtervinning 

Eftersom Office Recycling endast samlar in verksamhetsavfall från kunderna och inte 
återvinner beskrivs inte återvinningsprocessen i detalj för alla material. Det är därmed 
endast relevant att nämna information som rör företagets verksamhet.  

1.3.5 Optimering av placering av servicebilar 

Placeringen av servicebilar analyserades enbart för måndagar på grund av tidsbrist.  

1.4 Teori och bakgrund 

I avsnittet teori och bakgrund ges information om modellen Triple Bottom Line och 
anvisning för utformningen av en hållbarhetsrapport beskrivs. Vidare ges information 
om certifieringar, biogas och även återvinningen i Sverige där avfallshierarkin 
och materialåtervinningen i Sverige beskrivs. Grundläggande information om Office 
Recyclings verksamhet och företagets uppbyggnad beskrivs även . Beskrivningar ges 
dessutom om Office Recyclings service, så som om produkter som företaget erbjuder 
och om transporter inom området trafikledning.  

1.4.1 Triple Bottom Line 

Triple Bottom Line är en metod för att se på hållbarhet. Metoden är uppbyggd på tre 
aspekter, en social, en ekonomisk och en miljömässig. Alla dessa tre aspekter måste 
uppfyllas för att det ska klassas som hållbart (Hall, 2011). 
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Den ekonomiska aspekten innebär att ett företag måste fungera ekonomiskt för att 
vara hållbart. Detta innebär att företagets inkomster och utgifter ska tas i beaktning 
och därmed är det intressant att titta på företagets vinster och lönsamhet men även 
produktionskostnader, lönekostnader och liknande (Belz & Peattie, 2012). 
 
Den ekologiska aspekten handlar om den negativa påverkan på miljön ett projekt eller 
en produkt har under hela livscykeln (Belz & Peattie, 2012). Faktorer som därmed tas 
i beaktning är energikällan som används, vilket material och därmed vilka 
naturresurser som används, användning av fossila bränslen, mark- och 
vattenanvändningen samt mängden avfall som bildas och hanteringen av avfallet 
(Hall, 2011; Belz & Peattie, 2012). 
 
Den sociala aspekten utgår ifrån hur företaget påverkar människor både internt i 
företaget och även externt mot samhället (Hall, 2011). Inom detta ingår hur säkra 
företagets processer och produkter är, om det påverkar människors hälsa och hur 
mycket, samt arbetsmiljön för de anställda både inom företaget och hos 
underleverantörer och liknande. Faktorerna kan ses bland annat på de anställdas löner 
och hälsa, mångfalden bland de anställda, hur mycket företaget bidrar till samhället, 
vilka underleverantörer företaget har samarbete med och hur dessa behandlar 
anställda (Hall, 2011; Belz & Peattie, 2012). Den sociala aspekten är viktig för ett 
företags hållbarhet då företaget behöver stöd från omgivningen för att kunna driva 
verksamheten (Matteson & Metivier, 2016). För att arbeta med den sociala 
hållbarheten finns en metod som kallas Corporate Social Responsibility, CSR, som 
organisationen kan använda (Belz & Peattie, 2012). 
 
För att en produkt eller ett företag ska klassas som hållbart enligt Triple Bottom Line 
ska alla tre aspekter uppfyllas. Det är dock upp till organisationen att utveckla ett 
hållbarhetsarbete utifrån metoden. Organisationerna behöver också bestämma hur 
hållbarheten ska mätas, vilket kan vara svårt då aspekterna inte har en gemensam 
enhet. Ett sätt är att använda index men det går även att arbeta efter måluppfyllelse 
med mål anpassad efter varje aspekt (Hall, 2011). 
 
Det kan vara en utmaning för organisationer att arbeta med hållbarhet eftersom många 
faktorer måste beaktas där alla lösningar inte alltid uppfyller de tre aspekterna i Triple 
Bottom Line. Viktiga aspekter för att lyckas med hållbarhetsarbete är att: 
 

-  Lösningarna och målen måste vara långsiktiga. Kortsiktiga mål och lösningar 
får ofta negativa konsekvenser på lång sikt vilket kan skapa ett misslyckande 
hos organisationen. 

-  Låta hållbarhetsarbetet ta tid och därmed inte vara ute efter att skynda fram 
snabba resultat. 

-  Vara beredd på både positiva och negativa resultat under tiden för 
genomförandet. 

-  Organisationens hållbarhetsarbete utgår från alla tre aspekterna i Triple 
Bottom Line. De organisationer som enbart fokuserar på två aspekter kan få 
negativa effekter på den tredje aspekten (Savitz, 2013). 
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1.4.2 Hållbarhetsrapport 

En hållbarhetsrapport redovisar en analys av en organisations hållbarhetsarbete. I 
analysen klassas organisationen som hållbar om det är hållbart utifrån alla tre aspekter 
i Triple Bottom Line (Global Reporting Initiative, 2006). Vad analysen bör innehålla 
beror på hur organisationen ser ut och vilken verksamhet som bedrivs. För att kunna 
utföra en hållbarhetsredovisning definieras därmed först vad denna bör innehålla. 
Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation som har utvecklat 
en modell för hur det kan utföras (Global Reporting Initiative, 2013). Enligt modellen, 
som betecknas G4, krävs information om: 
 
 

• Vilka förväntningar organisationens intressenter har på organisationen och hur 
väl dessa har uppfyllts.  

• Hur organisationen jobbar mot hållbarhet. 
• Vad inom organisationen som påverkar organisationens hållbarhet och vilka 

aspekter som är viktiga att se över i rapporten.  
• Hur organisationen påverkar intressenternas omdöme (Global Reporting 

Initiative, 2013). 
 
Innehållet i hållbarhetsrapporten kan se olika ut och organisationen kan välja vad som 
ska tas med. G4 innehåller det som GRI anser att en hållbarhetsrapport ska innehålla 
men det behöver inte passa alla organisationer. G4 kan användas som grund för 
rapportan även om inte allt innehåll tas med (Global Reporting Initiative, 2013). 
Enligt G4 ska följande tas med: 
 
 

• Organisationens intressenter och hur de påverkar organisationen.  
• En introducerande del till organisationens hållbarhetsarbete.  
• Organisationens uppbyggnad och verksamhet. 
• Organisationsledningens uppbyggnad och roll i hållbarhetsarbetet. 
• Organisationens etik. 
• Information om de delar av organisationen och organisationens verksamhet 

som tidigare har valts ut som relevanta för rapporteringen.  
• Analys av organisationen utifrån Triple Bottom Line. 
• Hur utformandet av rapporten har utförts (Global Reporting Initiative, 2013). 

 
I G4 definieras även hur informativ och presenterad en hållbarhetsrapport är (Global 
Reporting Initiative, 2013). Enligt detta är en hållbarhetsrapport transparent om 
rapporten: 
 

• Innehåller information av god kvalitet vilket innebär att informationen 
uppdateras och inhämtas regelbundet.  

• Är väl analyserad. 
• Synliggör både bra och dåliga sidor hos organisationen.  
• Är förståelig, tillgänglig och relevant för organisationens alla intressenter. 
• Har ett innehåll som går att använda för att avgöra hur organisationens 

hållbarhetsarbete har förändrats med tiden (Global Reporting Initiative, 2013). 
 
Olika organisationer använder hållbarhetsredovisningen för olika syften. 
Hållbarhetsrapporten är lämplig som information till organisationens intressenter och 
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kan på så sätt även användas för att marknadsföra organisationens hållbarhet. 
Dessutom kan rapporten användas för att utvärdera hållbarhetsarbetet. 
Hållbarhetsrapporteringen kan också bli en del av arbetet för en hållbar organisation 
då informationen är tillgänglig för alla. Därmed behöver inte hållbarhetsarbetet bli 
beroende av de anställda som är engagerade i frågan (Frostenson et al., 2013). 
 
1.4.2.1 ISO-certifieringar  
Det finns ett antal ISO-certifieringar för företag. De kan delas in i tre olika kategorier; 
Ledningssystem för kvalité, Miljö och arbetsmiljö samt Säkerhet och ansvarstagande 
(Svensk Certifiering, u.å).  

 
“ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag 
eller en organisation. ISO 9001 är världens mest använda standard. Det finns 
drygt 1,1 miljoner certifikat utfärdade i 188 länder. 5 000 av dessa finns i 
Sverige och det certifieras ett nytt företag varje dag“ (Swedish Standards 
Institute, 2015).  

 
ISO 9001 kan leda till minskade kostnader inom företaget då ISO 9001 förbättrar 
ledningssystemet och därmed ger ett mer effektivt företag. Det finns ofta mycket 
pengar att spara om kund- och leverantörkedjan utvärderas och för att uppfylla detta 
finns det sju olika principer att följa: 
 
“ -  Kundfokus 

-  Ledarskap 
-  Medarbetarnas engagemang 
-  Processinriktning 
-  Förbättring 
-  Faktabaserade beslut 
-  Relationshantering“ (Swedish Standards Institute, u.å.a)  

 
För att ISO 9001 ska lyckas är det ledningens engagemang som är nyckeln. Det gäller 
att cheferna informerar, inspirerar och engagerar (Swedish Standards Institute, u.å.b).  
För att certifiera Office Recycling med ISO 9001 anlitas en ISO-konsult, Pia 
Almgren, för att utvärdera företaget och se hur kraven kan uppfyllas. Det är fyra steg 
som ska uppfyllas och en kvalitetspolicy som först och främst ska skapas vilket styr 
företagets arbete mot att förbättra kvalitén. Sedan ska steg två se till att bygga upp 
strukturen och även bidra till att planeringen av verksamheten blir mer tydlig för alla 
anställda inom företaget. Steg tre är ett hjälpmedel för att driva kvalitetspolicyn. Det 
finns givna moment för hur policyn ska efterföljas:  
 
“  -  Fastställ organisation och ansvar. 

-  Utbilda och gör personalen medveten. 
-  Kommunicera kvalitetspolicyn internt och gärna också till externa 
intressenter. 
-  Dokumentera kvalitetsledningssystemet. 
-  Säkerställ styrning av dokument. 
-  Styr verksamheten på ett kvalitetsriktigt sätt“ (Swedish Standards Institute, 
u.å.c) 

 
Steg fyra, det sista steget, är att se till att alla dessa moment efterföljs.  
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Vidare hade företaget som mål att certifieras inom ISO 14001 som liknar ISO 9001 
men med skillnaden att ISO 14001 är ett miljöcertifikat istället för ett 
kvalitetcertifikat.  
 
ISO 14001 är uppbyggd av fem steg, liknande stegen för ISO 9001, där alla steg som 
följs bidrar till att företaget erhåller certifieringen. Det första som krävs är att upprätta 
en miljöpolicy för att styra Office Recyclings miljöarbete. Denna måste följa svensk 
lagstiftning, synliggöra miljöaspekter inom företagets tjänster och produkter som 
påverkar miljön samt ge förslag på förbättringar som kan utföras kontinuerligt inom 
verksamheten. Andra steget är att strukturera företaget till att alla medarbetare är 
medvetna om Office Recyclings syn på miljön och att definiera företagets miljömål. 
För att uppfylla miljömålen finns steg tre som innebär att ett antal moment ska 
efterföljas: 
 
“ 

-  Fastställ organisation och ansvar. 
-  Utbilda och gör personalen medvetenheten. 
-  Kommunicera miljöpolicyn och miljöarbetet internt och till externa 
intressenter. 
-  Dokumentera miljöledningssystemet. 
-  Säkerställ styrning av dokument. 
-  Styr verksamheten på ett miljöriktigt sätt. 
-  Skapa en plan hur ni agerar vid ett eventuellt nödläge” (Swedish Standards 
Institute, u.å.d).  

 
Steg fyra innebär att utvärdera och följa upp de mål som satts. Det är ett viktigt steg 
eftersom utvärderingen undersöker om förbättringar kan utföras och ifall målen måste 
uppdateras, till exempel om ändring i lagstiftningen har skett. Det sista steget, steg 
fem, är att åtgärda de förbättringar som kan behövas utföras. Genom att följa dessa 
fem steg fås ett ledningssystem som blir en del av företaget och på så sätt kan både 
miljön och pengar sparas (Swedish Standards Institute, u.å.d).  
 

1.4.2.2 Fossilfritt Sverige 
Fossilfritt Sverige är ett initiativ av regeringen för att minska användandet av fossilt 
bränsle och synliggöra aktörer som aktivt kämpar mot att minska klimatpåverkan. År 
2013 var siffran för den totala kvoten förnyelsebar el som användes 52 %, målet är att 
nå 50 % år 2020 (Miljö- och energidepartementet, 2015).  
 
Initiativet ska fungera som ett paraply för aktörer och även inspirera internationellt. 
Liknande initiativ finns även internationellt där företag, städer och andra aktörer kan 
ansluta sig till Non-State Actor Zone Climate Action, NAZCA. NAZCA fungerar på 
samma sätt som Fossilfritt Sverige fast internationellt (NAZCA, 2015). 

1.4.2.3 Bra Miljöval 
Naturskyddsföreningen har ett initiativ för att minska klimatutsläppen vilket kallas 
Bra Miljöval. Office Recycling har miljömärkningen Bra Miljöval på bränslet då 
företagets servicebilar endast drivs av biogas, vilket är ett biobränsle. Bränslet i fråga 
måste uppfylla en del krav för att bli märkta med Bra Miljöval. Först och främst ska 
det vara hållbart producerat och de kemiska tillsatserna som finns i bränslet måste 
vara godkända. (Naturskyddsföreningen, 2015a).  
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Energin som används i Office Recyclings transporter måste uppgå till minst 90 % 
förnyelsebart för att kunna miljömärkas med Bra Miljöval där det är tillåtet för 
resterande att vara icke-förnyelsebar energi (Naturskyddsföreningen, 2015a). Office 
Recycling använder sig enbart av fossilfria bränslen och därmed är energiinnehållet 
100 % fossilfritt. 

1.4.3 Biogas 

Bränsle kategoriseras vanligen i två olika kategorier - fossilt bränsle och fossilfritt 
bränsle. Inom fossila bränsle ingår bränsle som exempelvis kol och olja vilka inte är 
koldioxid-neutrala och ej förnyelsebara (Björsell, 2015). Biogas är ett exempel på ett 
fossilfritt bränsle som både är koldioxidneutral och förnyelsebart (Matthiasson, 2012).  
 
Energikällan i biogas kommer från metan. Biogas framställs vid nedbrytning av 
biomassa i en syrefri mikrobiologisk process. Det som bildas är ett gasformigt bränsle 
som innehåller rikligt med metan. Dock pågår många forskningsstudier som studerar 
om mängden metan kan öka och bidra till att biogas blir ett ännu mer lönsamt och 
effektivt bränsle. För tillfället pågår exempelvis studier i rötningstekniker, 
substratblandningar samt behandlingar med enzymer och ultraljud inom området för 
framställning av biogas (Matthiasson, 2012). 
 
1.4.4 Återvinning i Sverige 
 
“Återvinning - (term i tekniken) det att använda tillverkade produkter som råvara på 
nytt, till exempel att göra nytt papper av gamla tidningar“ (Sjögren & Györki, 2010). 
Det är även vanligt att använda begreppen återbruk eller återanvändning med 
betydelsen att istället för att bryta ner produkten till en råvara och tillverka en ny 
produkt så återanvänds produkten. Detta kräver mindre resurser än återvinning 
eftersom en ny produkt ej behöver skapas och är därmed mer miljövänligt (Avfall 
Sverige, 2012). 

1.4.4.1 Avfallshierarkin 
Sverige försöker aktivt att minska mängden avfall och har därför infört 
avfallshierarkin (Naturskyddsföreningen, 2015b). Avfallshierarkin införskaffades för 
att lättare få överblick över hur minskningen av avfall ska prioriteras. Hierarkin ska 
även följas vid lagstiftningar. Det är fem olika prioriteringar där den högst upp är 
mest effektiv för minskningen av avfall medan prioriteringen som är längst ner på 
trappan ger lägst effekt. Högst upp i prioriteringen är åtgärden att försöka minimera 
avfallen och därefter att försöka återanvända så mycket som möjligt. Tredje steget är 
att materialåtervinning utnyttjas genom exempelvis källsortering av exempelvis 
papper och plast för att sedan mer effektivt kunna tas om hand. Sedan följer steget att 
energi ska försöka utvinnas ur avfallet vilket innebär att avfallet bränns för att 
exempelvis värma upp vatten i ett värmeverk (Naturskyddsföreningen, 2015b). I 
värmeverket förångas vattnet och den varma ångan driver en turbin, vilken är kopplad 
till en generator som producerar elektricitet (Naturskyddsföreningen, 2016). Sista 
steget i hierarkin är att använda deponi för att bli av med avfallen 
(Naturskyddsföreningen, 2015b).  
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Viktigast av dessa punkter är den första prioriteringen - att minska avfallen. Genom 
att förebygga att avfall uppkommer från första början kommer detta att leda till större 
miljövinst än vid återanvändning eller återvinning av produkter (Svantesson, 2015).  

1.4.5 Återvinning av material 

Beskrivningar om hur olika material återvinns ges i avsnittet. 

 
1.4.5.1 Pappersmaterial 

Sortering av olika pappersmaterial som kontorspapper, tidningar, trycksaker, 
sekretesspapper, wellpapp, kartong och liknande sker genom att material som inte hör 
till papper sorteras ut.  All pappersmaterial som samlas in och återvinns kallas 
returpapper. Fibrerna i returpappret bidrar till att det är slitstarkt och kan återvinnas 
uppemot 5-7 gånger innan fibrerna förlorar förmågan att hålla ihop bindningarna 
(Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å). När bindningarna upphör används 
returpappret till energiutvinning. Vid användning av returpapper i tillverkningen av 
nya pappersmaterial krävs 70 % mindre energi än om ny råvara används 
(Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å; Östlund, 2015). 
 

1.4.5.2 Plast 

Vid återvinning av plastmaterial balas materialen ihop innan transport sker till en 
anläggning som kan behandla plastmaterial. På anläggningen utförs en utsortering av 
mjuka och hårda plastmaterial genom en luft- och sugmetod där de lätta och mjuka 
plasterna blåses eller sugs bort (Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å.a; 
Återvinning Stockholm, u.å.). Separationen av mjuka och hårda plaster utförs 
eftersom plastmaterialen består av olika sammansättningar (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, u.å.a). Behandlade plastmaterial blir till ny råvara och säljs 
således till företag. Återvinning av plastmaterial kan ske 6-7 gånger innan materialen 
blir slitna till en grad att det istället används till energiutvinning (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, u.å.; Återvinning Stockholm, u.å.). 

1.4.5.3 Metaller 

Metallmaterial krossas och mals på anläggningar som kan hantera metallskrot där 
sortering av de olika metallsorterna sker i en efterföljande process (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, u.å.b). Därefter sker transport av de olika metallerna där det säljs 
till smältverk, stålverk och gjuterier för framtagning av nya produkter alternativt till 
ny råvara. Metallmaterial kan återvinnas upprepade gånger och fortfarande hålla god 
kvalité när det sedan används vid framtagning av nya metallprodukter (Avfall 
Sverige, u.å.). Vid återvinning av aluminium krävs 95 % mindre energi än vid 
utvinning av ny råvara eftersom det är en energikrävande process. För stålmaterial 
krävs 75 % mindre energi att använda återvunnet stålmaterial än att utvinna nytt 
(Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, u.å; Svensk Glasåtervinning, u.å.). 
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1.4.5.4 Elektronik 

Produkter som klassas som elektronik transporteras till en omlastningscentral efter 
sortering. Elektronikapparater som är funktionsdugliga samt obrukliga sorteras var för 
sig där funktionsdugliga elektronikapparater tas till återbruk. Delarna sorteras där 
metallmaterial återvinns till ny råvara, plastmaterial förbränns och går till 
energiutvinning och delar som innehåller farliga ämnen klassas som farligt avfall, 
vilket förs vidare till en anläggning för specialbehandling (Eklöf, 2016; Avfall 
Sverige, u.å.; Suez, u.å.). 

1.4.5.5 Glas 

Insamlat glasmaterial transporteras till Svensk Glasåtervinning där sortering sker både 
manuellt och maskinellt. Färgsortering av glasmaterian utförs och andra material 
skiljs ut (Svensk Glasåtervinning, u.å.). 
Glas är ett material som kan återvinnas upprepade gånger utan att försämring av 
kvaliteten sker (Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å.). Det krävs dessutom 20 
% mindre energi att smälta glaskross än att smälta nya råvaror (Svensk 
Glasåtervinning, u.å.). 

1.4.5.6 Grovsopor 

Grövre material som exempelvis möbler, kläder, leksaker samt porslin och keramik 
hanteras som grovsopor. De grovsopor som fortfarande är brukliga tas till återbruk 
medan andra återvinns på anslutna anläggningar (Eklöf, 2016). 
 
1.4.5.7 Brännbart avfall 
 
Avfall som inte kan sorteras inom en viss kategori med anledning av de krav som 
ställs och som kan tillföra energi vid förbränning klassas som brännbart avfall 
(Sahlén, 2015). På så sätt kan avfallet tillföra energi i form av värme och el. Sortering 
sker där andra material tas till materialåtervinning om det inte hör till brännbart avfall 
(Johansson, 2012). 
 
1.4.5.8 Farligt avfall 
 
Enligt Naturvårdsverket klassificeras farligt avfall som ”avfall som är farligt därför att 
det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och 
miljö” (Hullberg, 2015). Produkter som klassas som farligt avfall kan bestå av 
metaller, som batterier, där insamling och sortering sker och samlas i ett eget kärl 
(Christiansen, 2011). Hanteringen av farligt avfall behandlas med olika 
återvinningsmetoder beroende på material och utförs på specialanläggningar med 
möjlighet att återvinna avfallet (Christiansen, 2011). 

1.4.5.9 Deponi 

Material som inte är lämpade att sorteras inom ett visst källsorteringsområde eller är 
kostsamma alternativt komplexa att behandla vid återvinning, deponeras där avfallet 
placeras på så kallade soptippar. Deponierna kan bestå av exempelvis askor som 
uppstår vid energiproduktion, jord som är förorenat samt avfall från hushåll och 
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industrier (Wigart, 2015). 
 

1.4.6 Ekonomi- och bolagsinformation om Office Recyling 

Office Recycling grundades år 2010 av nuvarande verkställande direktör Philip Eklöf 
och har sedan 2011 haft en kontinuerlig verksamhet. Företagets vision är att erbjuda 
Sveriges grönaste återvinningstjänst och erbjuda unika lösningar utifrån kundens 
behov (Eklöf, 2013b). Vid årsskiftet 2015/2016 hade företaget över 1000 kunder.  
 
Två verksamhetsår har Office Recycling gått med vinst vilket är åren 2012 och 2015 
(Allabolag, 2016). Företaget har under de fem första åren gått från en lätt lastbil till 
sju, under 2016 kommer två lätta lastbilar att tillkomma (Longo, 2016). Totalt har 
företaget nio bilar där två är eldrivna personbilar. De lätta lastbilarna drivs av biogas 
och elbilarna laddas antingen på omlastningscentralen eller i närheten av företagets 
kontor. Både kontor och omlastningcentral betalar för el som skapas av förnyelsebara 
källor bestående av vind- och vattenkraft. Grundinformation om företaget finns att 
överskåda i tabell 2. 

 
Tabell 2. Grundinformation om företaget 

Verksamhetsstart 2011 

Anställda 19 

Servicebilar (biogas) 7 

Personbilar (el) 2 

Elavtal Vind- och vattenkraft 

 
Varje år sedan start har Office Recycling ökat kundantalet, vilket visas i figur 2. Figur 
2 visar vilken andel av den totala kundstyrkan vid årsskiftet 2015/2016 som tillkom 
årsvis mellan 2011 och 2015. Figur 1 visar att företaget mellan 2012 och 2014 tog in 
tre fjärdedelar av de nuvarande kunderna.  
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Figur 1. Andelen kunder som tillkom vilket år, med kundstyrkan vid årsskiftet 
2015/2016 som utgångpunkt. 
 
Mål för kundtillväxten 2016-2020 är satta internt för företaget och visas i procent i 
tabell 3. Tabell 3 visar hur stor kundstyrka företaget vill öka med i procent per år från 
år 2016 till 2020. 

Tabell 3. Mål och framtidsprognos för kundökning från år 2016 till 2020. 

År Ökning av kundstyrkan i % från 2016 till 2020 

2016 13 

2017 17 

2018 15 

2019 19 

2020 17 

 
1.4.6.1 Företagsstruktur 

På Office Recycling är det viktigt att hierarki inom företaget inte existerar utan att 
alla  medarbetare arbetar tillsammans. Företaget består av fyra olika avdelningar sälj, 
trafikledning, ekonomi och service. Sälj och ekonomi har ett kontor på Lilla Essingen. 
På företagets omlastningscentral, vid namn Dexxo som ligger på Drottningholm, finns 
trafikledningen och servicepersonal. Företaget har en ledningsgrupp där den 
verkställande direktören, ekonomichef, trafikledningschef och försäljningschef ingår. 
Ledningsgruppen har möte en gång i veckan, ansvarar för företagets helhet och den 
viktigaste kommunikationen mellan de olika områdena i företaget. (Longo, 2016). 
 
1.4.6.2 Scenario 1. En säljare får en beställning av en ny kund 

Först kontaktas kunden av en försäljare från företaget, kunden utför en beställning 
vilket läggs in i arbetsboken som finns i programmet Office Microsoft Excel. När 
ordern har lagts in i arbetsboken ansvarar trafikledningen för att föra in ordern i 
programmet Fleet 101 som är ett transportadministrationssystem (Fleet101, 2014). 
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Trafikledningen ansvarar för att servicepersonalen erhåller information om 
körsträckorna och ordrarna som ska hämtas. Samtidigt som servicpersonalen hämtar 
upp ordern fakturerar och bokför ekonomiavdelningen från Fleet 101 till programmet 
Fortnox, som är ett bokföringsprogram (Fortnox, u.å). 
 
1.4.6.3 Scenario 2, Servicepersonal upptäcker att en kund är i behov av fler miljörör 

Servicepersonal talar direkt med kunden om behovet, kunden vill göra en beställning. 
Servicepersonalen kontaktar sälj för att ordna en beställning resterande process 
fungerar precis som i scenario 1. 
 
1.4.6.4 Scenario 3, En kund upptäcker att Office Recyling missat veckans tömning 

En kund ringer trafikledningen och anger felet. Trafikledningen kontaktar 
servicepersonalen för att hitta en lösning på vem i servicestyrkan som kan åka till 
kunden för en tömning. 

1.4.6.5 Insamling av material 

Omlastningscentralen används för att samla ihop materialen från företagets kunder i 
olika kärl och containrar för att säljas vidare till samarbetspartners. Materialen 
återvinns, sorteras för återbruk, sorteras för deponi eller förbränns för utvinning av 
energi (Eklöf 2016). Materialen som Office Recycling samlar in från kunderna är 
pappersmaterial, i form av exempelvis returpapper och wellpapp, plast, metall och 
elektronik, glas, brännbart och grovsopor. Office Recycling samarbetar med företagen 
Ragnsells, Lilla Edet, Katrinefors och Fiskeby Pappersbruk, vilka hanterar 
pappersåtervinningen i form av bland annat returpapper och wellpapp (Eklöf, 2016). 
Företagen som tar emot metallmaterial och elektronikavfall är Sims Recycling 
Solutions och Kuusakoski Recycling. Suez och Svensk Glasåtervinning hanterar 
glasmaterial, Förpacknings- och tidningsinsamlingen utför plaståtervinningen och 
Edstippen hanterar material som sorteras till brännbart och till deponi (Eklöf, 2016). 
De nämnda företagen som utför återvinning i samarbete med Office Recycling anges i 
tabell 4 tillsammans med den sammanlagda mängden insamlat material under 2015 
från alla kunder (Office Recycling, 2016). 
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Tabell 4. Sammanlagd mängd insamlat material år 2015. 
Material Mängd [kg] Företagssamarbeten 

Returpapper 720 050 Ragnsells, Fiskeby Pappersbruk, Lilla Edet & 
Katrinefors 

Wellpapp 116 900 Ragnsells, Fiskeby Pappersbruk, Lilla Edet & 
Katrinefors 

Plast 40 258 Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

Metall 27 190 Kuusakoski & Sims Recycling Solutions 

Elektronik 31 078 Kuusakoski & Sims Recycling Solutions 

Glas 44 160 Svensk Glasåtervinning 

Brännbart 
avfall 

138 660 Edstippen 

Batterier 862 Kuusakoski 

Deponi 15 660 Edstippen 

 
1.4.6.6 Produkter ur Office Recyclings sortiment 

Förutom att erbjuda återvinning av kontorsmaterial som service har företaget även en 
inriktning mot att tillverka produkter för källsortering. De produkter som erbjuds för 
förvaring av material vid källsortering är produkterna Miljörör, Plastkärl, Hemliga 
Lådan, Earth Wind, Kökssortering, Sorteringslåda, Täckmöbel Sorteringslåda, 
Sorteringstorn, Designburar med varierande storlekar, Earth Air Light och Earth Air.  

1.4.6.7 Trafikledningen och servicebilarna 

Enligt trafikledningen börjar servicebilarna klockan 08.00 hos första kunden och kör 
till respektive kunder fram till klockan 15.30, för att hinna till omlastningscentralen 
på Drottningholm innan trafikköerna börjar i Stockholm. Dagen avslutas sedan 
klockan 17.00. Det anses rimligt rent tidsmässigt att en servicebil tar 15-25 poster 
varje dag där en post innebär en order från en kund. I nuläget finns det sex stycken 
servicebilar och två stycken tillkommer inom kort (Pudja, 2016).  
 
Enligt servicepersonalen är det viktigt att samma servicepersonal återkommer till 
samma kunder för att behålla en bra relation mellan kund och servicepersonal. 
Företaget har tre tävlingar varje månad, en om vilken bil som hämtar flest poster, en 
om vilken bil som samlat in avfall av högst värde och den sista är vem som har kört 
bäst utifrån Ecodriving (Rossinelli, 2016). Efter juni 2016 tas tävlingarna bort då 
ackordslön införs, vilket innebär att storleken på medarbetarna löner anpassas efter 
prestationen (Pudja, 2016; Nationalencyklopedin, u.å ). 
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Antalet poster som respektive servicebil hämtar på måndagar presenteras i tabell 5. En 
stor del av posterna som hämtas på måndagar är placerade på Norrmalm vilket en 
uppdelning har utfördes efter det. Datan visar enbart kunder med önskan om att 
kontorsavfallet blir hämtad på måndagar och ger ingen beskrivning om om när och 
hur ofta kontorsmaterialet ska hämtas.  
 
Tabell 5. Data över antal poster på måndagar, posternas läge till Norrmalm samt 
antal poster på samma adress för respektive servicebil. 

Servicebil 
Antal 
poster 

Antal poster på 
samma adress 

Poster på 
Norrmalm 

Poster utanför 
Norrmalm 

1 32 24 28 4 

2 46 39 44 2 

3 84 61 32 52 

4 9 4 9 0 

5 39 26 24 15 

6 45 32 28 17 

Utan bil 13 0 9 4 
 
Office Recycling har inget förutbestämt system för hur nya kunder ska placeras på de 
befintliga servicebilarna. Enligt trafikledningen har Servicebil 4 enbart ett fåtal 
bestämda kunder, vilket visas i tabell 5. Detta beror på att hälften av posterna från 
Servicebil 3 vanligen placeras på Servicebil 4. Servicebil 3 har många poster eftersom 
det är en gammal körsträcka som inte har ändrats med tiden (Pudja, 2016). I nuläget 
finns ingen förutbestämd plan för var de nya servicebilarna ska placeras. 
Körsträckorna utgår från servicepersonalens bostäder där Servicebil 1 och 2 börjar 
köra från Ekerö, Servicebil 4 från Fridhemsplan. Servicebil 3, 6, 7 och 8 börjar köra 
från Söderort och Servicebil 5 från Nacka (Pudja, 2016). 
 
På måndagar och tisdagar hämtas poster som är placerade i Stockholms innerstad och 
på grund av den intensiva stadstrafiken och mängden poster är det dessa dagar i 
veckan som behöver optimeras. Området Kungsholmen i Stockholm är i nuläget 
fördelad på flera servicebilar vilket inte är optimalt (Pudja, 2016). 
 
1.4.6.8 Certifieringar  

Office Recycling innehar ett antal certifikat vilket visas i tabell 6. Först och främst 
sker alla företagets transporter med biogas vilket innebär att företaget är certifierade 
med Bra Miljöval och Fossilfritt Sverige (Eklöf, 2016). Dessutom är all el som 
används på företaget producerad genom vind- och vattenkraft vilket även bidrar till 
certifieringen Fossilfritt Sverige. Office Recycling innehar standarder från 
International Standard Organization, ISO, i kvalitet och miljö. Dessa ISO-standarder 
jobbar företaget aktivt mot att upprätthålla (Almgren, 2016; Longo, 2016).  
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Tabell 6. Certifieringar inom företaget. 

Certifieringar Område 

Bra Miljöval Biogas 

Fossilfritt Sverige Biogas, vind- och vattenkraft 

ISO 9001 Kvalité 

ISO 14001 Miljö 

 

1.4.6.9 Produkten Miljörör 

En av de mest förekommande produkterna som är placerade i kontorsmiljö hos 
kunderna är Office Recyclings egentillverkade Miljörör (Eklöf, 2016; Office 
Recyling, 2016). 
 
Kunder hos Office Recycling har möjlighet att använda Miljörör för förvaring av 
material vid källsortering. Andra alternativ än Miljörör är plastkärl från företaget 
PWS eller om återvinningsrum på företaget finns, i containrar (Eklöf, 2016). I 
sistnämnda fallet är användning av produkten Miljörör inte nödvändig. Miljörören är 
placerade i kontorsmiljö där förvaring av material som papper, plast, brännbart, 
kartong, wellpapp, PET-flaskor och aluminiumburkar är möjlig. Materialen 
källsorteras i tyg- eller plastpåsar, tygpåsarna tvättas på omlastningscentralen och 
återanvänds medan plastpåsarna kasseras. Påsarna placeras sedan i Miljörören för ett 
diskret källsorteringsalternativ (Eklöf, 2016). 
 
Miljörören tillverkas av Office Recyling och består av en botten och ett lock, som 
båda är avtagbara, samt av ett rör. För framtagning av röret används returfiber av 
materialet Medium Density Fibreboard, MDF, bottendelen och locket består av 
pressat spån och pressat trä där bottendelen även har fyra hjul som är monterade på 
undersidan som ses i figur 2 (Eklöf, 2016). 
 

 
Figur 2. Miljörör med anvisning om sortering av pappersmaterial (Office Recycling, 
2016). 
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1.4.6.8.1 Utformning 
 
Ett standardkärl för avfall består vanligen av plast med en volym av 190 liter. 
Miljörören rymmer en volym på 194 liter och har höjden 109 cm samt diametern 53,5 
cm. Tömning av innehållet i Miljörören sker efter kundernas behov och önskemål där 
en rekommenderad vikt för tömning inte bör överstiga 20 kg av ergonomiska skäl 
(Eklöf, 2016). En full påse kan dock ha en vikt upp till 80 kg och tömning sker 
därmed med hjälp av en utrustning som kallas pirra (Rossinelli, 2016). Alla delar hos 
Miljöröret är avtagbara där locket hålls på plats genom trädelar på undersidan vilket 
ses i figur 3. Vid tillverkning av locket har materialanvändningen sparats genom att 
såga ur delar från mittendelen, där ett hål har skapats, för att fästa på undersidan. 
Även bottendelen är avtagbart och har hjul på undersidan, vilket visas i figur 4. En 
tyg- eller plastpåse används för att förvara materialen som påsen fylls med, på så sätt 
kan locket och röret avlägsnas för att sedan endast förflytta påsen och kunna tömma 
innehållet (Eklöf, 2016). 
 

 
 
Figur 3. Avtagbart lock med visning av undersidan hos Miljöröret. 
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Figur 4. Avtagbar bottendel med hjul och visning av undersidan hos Miljöröret. 
 

1.4.6.8.2 Medium Density Fibreboard 
 
Träfibrer formas till skivor efter att ha genomgått en process där träfibrerna har 
frilagts och därmed fås MDF. Genom en uppvärmningsprocess i en torr miljö pressas 
de frilagda träfibrerna samman och fibrerna binds ihop med bindemedel för att skapa 
nya träskivor. Träfibrer som pressas samman med varierande tryck får olika 
egenskaper och de olika varianterna av träfibrer förekommer som Low Density 
Fibreboard, LDF, Medium Density Fibreboard och High Density Fibreboard, HDF 
(TräGuiden, 2003). LDF har en densitet lägre än 500 kg/m3, MDF har densiteten 600-
800 kg/m3 medan HDF har en densitet större än 800 kg/m3. Densiteten på materialen 
bidrar till en specifik lämplighet vad gäller användningsområden, ju lägre densitet 
desto mer poröst material (TräGuiden, 2003). 
 

1.4.6.8.3 Formaldehyd som bindemedel 
 
Vid tillverkning av nya träskivor med egenskaper av MDF används kemikalien 
formaldehyd som bindemedel (Hansson, 2014). Formaldehyd förekommer naturligt i 
kroppen, finns i frukter och födoämnen. Kemikalien används i industriella processer 
för framtagning av produkter som pappers-, trä- och plastmaterial men även som 
konserveringsmedel i produkter. Formaldehyd som konserveringsmedel används i 
bland annat hygienartiklar, kosmetikaprodukter och födoämnen. Det är en hälsofarlig 
kemikalie eftersom det är frätande, allergi- och cancerframkallande i fri form (Arbete 
och Hälsa, 2011; Upphandlingsmyndigheten, 2015). I flytande form kan formaldehyd 
tas upp av huden och beroende på miljön där andra kemikalier är närvarande kan 
upptaget ske snabbare, vilket är skadligt. Vid tillverkning av produkter där 
formaldehyd används kan läckage av kemikalien i den färdiga produkten ske. 
Användningen av formaldehyd i produkter är därmed reglerad, där det tillåtna värdet 
för yrkesmässig användning enligt den svenska hygieniska gränsvärdet är 0,3 ppm 
(Bojs, 2004; Arbete och Hälsa, 2011).  



	 21 

1.4.6.8.4 Placering och kostnad 
 
Beroende på kundernas efterfrågan och behov placeras Miljörören i kontorsmiljö. Om 
tillgång till ett återvinningsrum finns efterfrågas inte Miljörören. Kostnaden för att 
tillverka ett Miljörör är ungefär 650 kr men produkten hyrs ut till kunder till varierade 
kostnader (Eklöf, 2016). 

 
2. Metod 

Projektet påbörjades genom att diskutera relevanta och viktiga frågeställningar som 
överensstämmer med företaget Office Recyclings förväntan och egna intressen hos 
gruppmedlemmarna. En tidsplan skapades för att strukturera upp arbetet och därefter 
fördelades arbetsuppgifterna. Insamling av fakta och information utfördes genom 
olika metoder men mestadels av internetbaserade sidor. Sidorna är granskade av flera 
parter och innefattar myndigheter, statliga källor, företag och organisationer samt 
vetenskapliga artiklar.  
 
Vid insamlande av information användes dessutom facklitteratur och dokument som 
fakturor, data, statistik och manualer från företaget. Studiebesök på företagets 
omlastningscentral samt en enkätundersökning om medarbetarnas arbetsmiljö 
användes också. För behandling av data användes olika programvaror och kriterier 
togs fram för att kunna värdera förslag. 
 
2.1 Studiebesök 
 
Studiebesök på hos ledningsgruppen utfördes för att ta reda på fakta och information. 
Studiebesök på företagets omlastningscentral, fältstudier med servicepersonalen och 
intervjuer med medarbetarna användes också till insamlandet av information. 
 

2.2 Enkätundersökning 
En enkätundersökning skapades via verktyget Typeform (Typeform, 2016) och 
skickades ut via e-post till servicepersonalen, som till antalet är elva personer. 
Undersökningen syftade till att analysera medvetenheten kring återvinning hos 
servicepersonalen samt hur arbetsmiljön upplevs. Enkäten omfattade frågor om 
Frågor om säkerhet, kommunikation, miljö- och arbetsförhållanden ställdes. 
 

2.3 Programvaror 
För att hantera information från varje kund användes programmet Microsoft Office 
Excel. I detta program utfördes även alla beräkningar som exempelvis behandling av 
statistik från företaget. För att kartlägga kunderna och hur dessa är fördelade på de 
olika servicebilarna användes programmet Google Maps (Google, 2016). 
Flödesschemat utformades i programmet Google Drawings (Google Drive, 2016).  
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2.4 Värderingar och kriterier 
För att kunna ta fram, värdera och jämföra olika förslag på placering av de nya 
servicebilarna utformades tre kriterier utifrån Triple Bottom Line och företagets 
önskan.  

2.4.1 Kriterie 1. Återkommande till samma kunder 

Kriterie 1 behandlar andelen av kunderna som varje servicepersonal har kvar efter en 
förändring som respektive förslag genererar.  

2.4.2 Kriterie 2: Företagets mål om antalet poster per dag 

Kriterie 2 undersöker antalet fler poster en servicebil ansvarar för under en dag som är 
över medelvärdet för företagets mål per dag, det vill säga 20 poster.  

2.4.3 Kriterie 3: Effektiv placering av poster 

Kriterie 3 undersöker antalet poster som är placerade på samma adress och illustrerar 
hur tidseffektiva körsträckorna är för respektive servicebil. Kriteriet tar inte hänsyn 
till hur långt ifrån varandra servicebilarnas olika stopp ligger.   
 
3. Resultat 
	
I avsnittet presenteras resultaten som utgår från frågeställningarna med utgångspunkt 
från syfte och mål. De resultat som har tagits fram utgår från modellen Triple Bottom 
Line och kommer kunna användas som underlag till en hållbarhetsrapport. Ett 
flödesschema över företagets uppbyggnad skapades samt information om produkten 
Miljörör och materialinsamling. Resultatet av enkätundersökningen gällande 
servicepersonalens arbetsmiljö, miljövanor och återvinningskunskap presenteras 
dessutom. Resultatet som innefattar optimering av de nya servicebilarnas placering 
beskrivs även med tre förslag som har tagits fram. 
 

3.1 Flödesschema 

För att förstå företagets struktur har ett flödesschema tagits fram, flödesschemat visas 
i figur 5. Flödesschemat har tagits fram utifrån de tre olika scenarierna som beskrivs i 
teori-delen. 
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Figur 5. Flödesschema över Office Recyclings företagsstruktur och kommunikation. 
 

3.2 Miljörör 

Miljörören består av avtagbara delar som ett lock, rör och en bottendel. Locket och 
bottendelen är tillverkad av pressat spån medan röret är tillverkad av materialet MDF. 
Materialet MDF innehåller kemikalien formaldehyd som är hälsofarligt och 
cancerframkallande. Eftersom uppgifter saknas om antalet Miljörör som är placerade 
hos kunderna är det ej möjligt att avgöra om miljörören bidrar till vinst hos företaget.  
 
3.3 Insamlade material år 2015 
 
Under år 2015 var de tre största materialen som samlades in returpapper, wellpapp 
och brännbart. Returpappret som samlades in mättes till 720 050 kg, wellpapp till 116 
900 kg och brännbart avfall till 138 660 kg. 
 
 
3.4 Enkätundersökning 
 
Sex av totalt elva personer ur servicepersonalen svarade på enkäten vilket är mer än 
50 % av arbetsstyrkan.  
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De frågeställningar som ställdes i enkäten är:  
 

A.   Du får kontinuerliga uppdateringar om förändringar inom företaget. (5) 
B.    Kontakten med cheferna fungerar bra. (5) 
C.    Kontakten med arbetskamraterna fungerar bra. (5) 
D.   Du har möjlighet att påverka ditt arbete. (5) 
E.    Arbetet är för det mesta lugnt. (5) 
F.    Arbetet är tungt och du har ofta ont efter en arbetsvecka. (1) 
G.   Du arbetar ofta ensam och känner att det därmed blir en olycksrisk. (1) 
H.   Du har full koll på vad som skall göras ifall en olycka inträffar. (5) 

 
Tabell 7 visar resultatet från den del av enkätundersökningen som innefattade 
påstående om arbetsmiljön. Ett snittvärde beräknades för varje fråga för att tydligare 
analysera åsikterna hos servicepersonalen. Dessutom presenteras det mest önskvärda 
värdet efter varje fråga då det ibland är mest önskvärt att inte instämma, en etta, och 
ibland att instämma, en femma.  
 
Tabell 7. Påstående om arbetsmiljön med en skala från ett till fem där ett är 
“instämmer inte alls” och fem är “instämmer helt”. Siffror inom parentes är det mest 
önskvärda värdet. 
Fråga (mest önskvärda) | Person 1 2 3 4 5 6 Snitt 

A. (5) 4 3 1 3 4 4 3,167 

B. (5) 3 2 1 2 4 3 2,5 

C. (5) 5 5 5 4 4 4 4,5 

D. (5) 5 3 2 3 5 3 3,5 

E. (5) 2 2 1 1 3 2 1,83 

F. (1) 4 5 5 3 3 5 4,167 

G. (1) 1 3 2 3 2 3 2,33 

H. (5) 5 5 5 5 4 3 4,5 

 
Den andra delen handlar om servicepersonalens syn på miljö samt miljövanor och 
kunskaper med resultat som ses i appendix 1. De frågor som ställdes var: 
 

A.     Du tycker personligen att miljöfrågor är viktiga. 
B.     När du inte arbetar, vad använder du för transportmedel? 
C.     Biltrafik/körning är ett stort problem för miljön 
D.     Tänker på du på Ecodriving när du kör? 
E.     Källsorterade du innan du började på Office Recycling? 
F.      Om du källsorterar idag, vilka material? 
G.     Hur mycket mindre energi krävs det att smälta återvunnet glaskross än nya råvaror? 
H.     Hur många gånger kan papper återvinnas? 

 
Tre av sex använder kommunaltrafik och en av sex använder gasbil som 
transportmedel utanför arbetet. Flera tar även hänsyn till Ecodriving vid körning. 
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Källsortering utfördes av tre av sex innan ett arbete på Office Recycling 
påbörjades  men de flesta källsorterar i dagsläget och fem av sex källsorterar mer än 
fyra material. I kunskapsfrågorna var det enbart en person som visste svaret på “Hur 
mycket mindre energi krävs det att smälta återvunnet glaskross än nya råvaror?” där 
det rätta svaret är 20 %. Och i den andra kunskapsfrågan var det två som låg inom 
intervallen 5-7 som är det rätta svaret om hur många gånger papper kan återvinnas.  
 
3.5 Optimering av placering för de nya servicebilarna 
 
Lösningsförslagen presenteras med huruvida väl de olika kriterierna från 2.4 uppfylls. 
Figur 6 illustrerar en karta över respektive servicebils poster för måndagar i centrala 
Stockholm. En färg representerar en servicebil. Exakta siffror finns i 1.4.7.7 i tabell 5.  

 
Figur 6. Karta över geografisk placering för poster på måndagar uppdelad efter 
servicebil (Google, 2016). Datan hämtas från tabell 1 i inledningsdelen. 
 
3.5.1 Förslag 1. Placering på Kungsholmen och Vasastan 

En ny servicebil, Servicebil 7, placeras i centrala Vasastan för att hantera posterna 
från Servicebil 3. Den andra nya servicebilen, Servicebil 8, placeras på Kungholmen 
och är ansvarig för hela området. Tabell 8 visar hur många poster servicebilarna har 
enligt förslag 3 och hur förslaget uppfyller de olika kriterierna från 2.4. För kriterie 1 
och 3 är det ideala värdet 100 % medan det för kriterie 2 är 0 %. Enligt förslag 1 har 
Servicebil 7 53 poster och Servicebil 8 har 35 poster. Bil 7 har procentsatsen 165 % 
över kriterie 2 och bil 8 har en procentsats 75 % över kriteriet vilket presenteras i 
tabell 8. I medelvärde har alla servicebilarna en procentsats 61 % över kriterie 2 vilket 
också presenteras i tabell 8. Servicebil 7 har 75 % av posterna på samma adress 
medan bil 8 har 71 % och i medelvärde uppnår alla servicebilarna 67 % av kriterie 3 
vilket presenteras i tabell 8.  

 



	 26 

Tabell 8. Sammanställning av resultatet för förslag 1, där det ideala värdet är inom 
parentes. 

Bil Antal 
poster  

Kriterie 1 [%] 
(100) 

Kriterie 2 [%] 
(0) 

Kriterie 3 [%] 
(100) 

1 30 94 50 80 

2 45 98 125 87 

3 32 38 60 66 

4 9 100 0 44 

5 25 64 25 48 

6 28 62 40 68 

7 53 0 165 75 

8 35 0 75 71 

Medelvärde 32 57 68 67 

 
Figur 7 illustrerar huruvida väl förslag 1 uppfyller de tre olika kriterierna i 2.4. För 
kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan det för kriterie 2 är 0 %.  

 

Figur 7. Presentation av resultatet för förslag 1 där huruvida väl de olika kriterierna 
i 2.4 uppnås. 
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Förslaget ger en förbättring med 41 % för kriterie 2 och en försämring med 6 % för 
kriterie 3 vilket illustreras i tabell 9. För kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % 
medan det för kriterie 2 är 0 %. 

Tabell 9. Sammanställning av de kriterier som genererade förbättringar i förslag 1 
där K2 är kriterie 2 och K3 är kriterie 3. Positiva värden visar förbättringar och 
negativa värden försämringar.  

Bil Förändring K2 [%] Förändring K3 [%] 

1 17 6,7 

2 3,8 2,2 

3 81 -9,6 

4 0 0 

5 74 -28 

6 68 -4,6 

Medelvärde 41 -5,6 

 

3.5.2 Förslag 2. Placering på Norrmalm 

De båda nya servicebilarna, Servicebil 7 och 8, placeras på Norrmalm i centrala 
Stockholm. Posterna placerade på Norrmalm är omfördelade på alla 8 servicebilar.  
 
Tabell 10 visar hur många poster servicebilarna har enligt förslag 2 och hur förslaget 
uppfyller de olika kriterierna. För kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan 
det för kriterie 2 är 0 %. Enligt förslag 2 har Servicebil 7 31 poster och Servicebil 8 
har 30 poster. Servicebil 7 har en procentsats 55 % över kriterie 2 och Servicebil 8 har 
50 % över kriteriet vilket kan ses i tabell 10. I medelvärde har alla servicebilarna en 
procentsats 68 % över kriterie 2. Kriterie 3 är uppdelat i två delar för förslag 2. 
Kriterie 3 del 1 innebär att poster som inte befinner sig på samma adress flyttas vid 
förslagets förändringar och kriterie 3 del 2 innebär att poster från samma adress 
flyttas. Resultatet för kriterie 3 kommer hamna inom intervallet mellan kriterie 3 del 1 
och 2. 
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Tabell 10. Sammanställning av resultatet för förslag 2, där det ideala värdet är inom 
parentes. 

Bil Antal 
poster  

Kriterie 1 
[%] (100) 

Kriterie 2 
[%] (0) 

Kriterie 3 del 
1 [%] (100) 

Kriterie 3 del 
2 [%] (100) 

1 31 100 55 77 84 

2 31 74 55 126 87 

3 52 62 160 117 56 

4 31 100 55 13 94 

5 31 87 55 84 68 

6 31 76 55 103 68 

7 31 0 55 0-100 0-100 

8 30 0 50 0-100 0-100 

Medelvärde 34 83 67,5 87 76 

 
Figur 8 illustrerar huruvida väl förslag 2 ligger till utifrån de olika kriterierna i 2.4. 
För kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan värdet för kriterie 2 är 0 %. 

 

Figur 8. Presentation av resultatet för förslag 2 där huruvida väl de olika kriterierna 
i 2.4 uppnås. 

Förändringen innebär att kriterie 2 har förbättras i medelvärde med 69 % och kriterie 
3 har förbättrats i medelvärde med 16 -19 % beroende på vilka poster som flyttas 
vilket ses i tabell 11.  
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Tabell 11. Sammanställning av de kriterier som genererar förbättringar för förslag 2 
där K2 är kriterie 2 och K3 är kriterie 3. Positivt värde innebär en förbättring och 
negativt värde en försämring. 

Bil Förändring K2 
[%] 

Förändring K3 del 1 
[%] 

Förändring K3 del 2 
[%] 

1 8,3 3,2 12 

2 58 48 2,7 

3 50 62 -23 

4 200 -71 110 

5 42 26 1,6 

6 56 45 -4,7 

Medelvärde 69 19 16 

 
3.5.3 Förslag 3. Placering på Norrmalm och en agerande buffert 
En av de nya servicebilarna, Servicebil 7, placeras på Norrmalm och posterna i detta 
område är omfördelade på de 7 servicebilarna som hanterar posterna på området. Den 
andra nya servicebilen, Servicebil 8, tilldelas posterna som tidigare inte tilldelades till 
en specifik servicebil. Utöver detta ska Servicebil 8 bistå övriga servicebilar genom 
att hämta de poster som eventuellt inte hinner hämtas på måndagar. 
 
Tabell 11 visar hur många poster servicebilarna har enligt förslag 3 och hur förslaget 
uppfyller de olika kriterierna i 2.4. För kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % 
medan värdet för kriterie 2 är 0 %. Enligt förslag 3 har Servicebil 7 33 poster och 
Servicebil 8 har 13 poster. Servicebil 7 har en procentsats 65 % över kriterie 2 medan 
Servicebil 8 uppnår 35 % av kriteriet. I medelvärde har alla servicebilar en 
procentsats som är 68 % över kriterie 2, vilket ses i tabell 12. Kriterie 3 är uppdelat i 
två delar för förslag 3. Kriterie 3 del 1 innebär att poster som inte befinner sig på 
samma adress flyttas vid förslagets förändringar och kriterie 3 del 2 innebär att poster 
från samma adress flyttas. Resultatet för kriterie 3 kommer hamna inom intervallet 
mellan kriterie 3 del 1 och 2. 
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Tabell 12. Sammanställning av resultatet för förslag 3, där det ideala värdet skrivs 
inom parentes.  

Bil Antal 
poster 

Kriterie 1 
[%] (100) 

Kriterie 2 
[%] (100) 

Kriterie 3 del 
1 [%] (100) 

Kriterie 3 del 
2 [%] (100) 

1 34 100 70 71 85 

2 34 80 70 115 88 

3 52 62 160 117 56 

4 34 100 70 12 94 

5 34 95 70 76 71 

6 34 82 70 94 71 

7 33 0 65 0-100 0-100 

8 13 0 0 0-100 0-100 

Medelvärde 34 65 71 81 78 

 
Figur 9 illustrerar huruvida väl förslag 3 uppnår de olika kriterierna i 2.4. För kriterie 
1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan värdet för kriterie 2 är 0 %. 

 

Figur 9. Presentation av resultatet för förslag 3 där huruvida väl de olika kriterierna 
uppnås. 

Förändringen innebär att kriterie 2 förbättras med 36,5 %. Kriterie 3 förbättras med 
11-19 % beroende på vilka poster som flyttas vilket ses i tabell 13.  
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Tabell 13. Sammanställning av de kriterier som genererar förbättringar för förslag 3 
där K2 är kriterie 2 och K3 är kriterie 3. Positivt värde innebär en förbättring och 
negativt värde en försämring. 

Bil Förändring K2 
[%] 

Förändring K3 del 1 
[%] 

Förändring K3 del 2 
[%] 

1 -17 -5,9 14 

2 46 35 4,1 

3 50 62 -23 

4 70 -74 112 

5 26 15 5,9 

6 44 32 -0,74 

Medelvärde 37 11 19 

 
3.5.4 Sammanställning av de tre förslagen 
 

Figur 10 visar en sammanställning av förslagens förändringar utifrån de tre kriterierna 
i 2.4. Positiva värden visar förbättringar och negativa värden försämmringar. En tabell 
över denna sammanställning ses i appendix 2. 

 

Figur 10. Presentation av förbättringarna från respektive förslag. 
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4. Diskussion	
	
Med anledning av att företaget inte efterfrågade specifika områden där en optimering 
är önskvärd, diskuterades frågeställningar utifrån gruppmedlemmarnas egna intressen. 
Alla framtagna resultat och delar av teorin är relevanta att redovisa i en 
hållbarhetsrapport enligt G4. I detta avsnitt diskuteras arbetet som innefattar 
frågeställningar inom syfte och mål, tillvägagångssätt för insamlande av information 
samt diskussion om de olika resultaten som erhållits.	 
 

4.1 Företagets struktur, kommunikation och förbättringsförslag 

Fakta och information om företaget är grunden till att förstå företagsstrukturen och 
dess processer. Genom att förstå hur företaget är uppbyggt bidrar det till ett avgörande 
om vilka områden som kräver optimering och förbättring för att företaget ska kunna 
utvecklas och effektiviseras. Ett flödesschema togs fram för att analysera 
företagsstrukturen samt för att förmedla information till medarbetarna om hur 
kommunikationen sker i företaget. Flödesschemat visar att det är servicepersonalen 
som har direktkontakt med kunderna på plats. Därför är det viktigt att 
servicepersonalen för en dialog med kunderna och ger förslag till förbättringar om fel 
har uppstått, bland annat om kundens beställning innebär att kärlen töms för sällan. 
Vid fältstudier observerades att servicepersonalen ej har kännedom om att det är de 
som är ansvariga för att kontakta säljavdelningen och inte kunden om kunden vill 
utföra en ny beställning. Brist på kommunikation mellan ledningsgruppen och 
servicepersonalen påvisades i enkäten i frågan “Kontakten med cheferna fungerar 
bra” som i snitt fick värdet 2,5. Flödesschemat beskriver också att varje avdelning 
skriver in ordrarna i totalt tre stycken olika programvaror som är Microsoft Office 
Excel, Fleet 101 och Fortnox. Varje gång en order flyttas mellan dessa program kan 
den ansvariga personen glömma att flytta över delar i ordern, vilket kan ge 
konsekvenser. Konsekvenserna blir att ordrar glöms att hämtas upp eller att en faktura 
blir utebliven från Office Recycling till en kund, vilket leder till missnöjda kunder och 
mindre pengar. För att bättre få kontroll över ordrarna bör Office Recycling söka efter 
en programvara med en helhetslösning. Resultatet och analysen av företagets struktur 
är relevant för en hållbarhetsrapport enligt G4. 
 

4.2 Miljöcertifieringar 

I dagsläget innehar Office Recycling Bra Miljöval, Fossilfritt Svergie, ISO 9001 och 
ISO 14001. Företaget arbetar fortsättningsvis med kvalitet och miljö i 
ledningssystemet som är upprättat enligt kraven i ISO-standarderna. Det är viktigt att 
Office Recycling forsätter arbeta mot de krav som ställs och forsätter att enbart köpa 
in fordon drivna på biogas eller el för att behålla Bra Miljöval och Fossilfritt Sverige. 
Denna analys är relevant utifrån den miljömässiga aspekten i Triple Bottom Line och 
är därmed relevant för en hållbarhetsrapport. 
 
  



	 33 

4.3 Sammanställa mängden avfall som uppkommer från varje kund 

I dagsläget samlas verksamhetsavfallen in för att sedan transporteras till 
omlastningscentralen där det blandas med resterande avfall från alla verksamheter 
som Office Recycling har som kunder. En förbättring kan vara att mäta den mängd 
som samlas in från varje verksamhet vilket påvisar mängden som kontoren förbrukar. 
Verksamheterna får således möjlighet att ta del av information där även mängden 
uppmärksammas, vilket förhoppningsvis kan påverka kundernas tankesätt kring avfall 
och påverka rutiner samt vanor. 
 
De tre största materialen som samlades in av Office Recycling år 2015 var 
returpapper, wellpapp och brännbart. Returpapper är det största materialet vilket även 
är mest sannolikt eftersom avfallet samlas in från olika kontor i centrala Stockholm. 
Material som sorterades som brännbart samt wellpapp är båda av ungefär lika stor 
mängd. Det är således intressant att undersöka avfallen som sorteras som brännbart på 
grund av den stora siffran som samlades in. Ju mer som sorteras, desto mindre 
behöver tas till brännbart för energiutvinning. När det väl tas till brännbart är det 
omöjligt att nyttja materialet som ny råvara igen. 
 
Ur ekonomisk synpunkt är det intressant att undersöka materialen som sorteras som 
brännbart med anledning att fler Miljörör alternativt andra produkter ur sortimentet 
kan placeras på kontoren för en ökad källsortering. Office Recycling tjänar dessutom 
på att placera ut fler produkter av sortimentet hos kunden eftersom Miljörören hyrs ut 
till varierande kostnader. Eftersom företaget inte har en siffra på antalet Miljörör som 
är utplacerade kan inte den ekonomiska aspekten undersökas. Office Recycling hyr 
däremot ut till kontor som efterfrågar produkten och kan på så sätt erhålla en siffra 
över antalet Miljörör som är utplacerade, genom att koppla ihop information från 
kunders fakturor. 
 
Office Recyling har i nuläget samarbete med företag som återvinner det insamlade 
materialet och även företag som försöker återbruka så mycket som möjligt, speciellt 
underleverantören som tar emot elektronikprodukter. Företaget har en önskan om att 
ingå samarbete med andra företag som förutom att återvinna även prioriterar återbruk 
av material, om materialet är brukligt. Vid valet av material, om det ska återbrukas, är 
det viktigt att kontroller utförs för att säkerställa att det inte är hälsofarligt eller kan 
innebära en säkerhetsrisk. Aspekter att utgå ifrån kan exempelvis vara 
elektronikprodukter som kan innehålla metallämnen. Metaller är kostsamma att 
utvinna och därmed bör det avvägas om produkten ska återinföras i kretsloppet eller 
om metallämnena ska klassas som farligt avfall. 
 
Endast information från företaget användes eftersom insamlingen av material sker av 
Office Recycling, vilket ger en säker källa. Vid diskussion om materialinsamlingen 
baseras det på all information som har tillkommit utifrån intervjuer med medarbetarna 
men även studiebesöken och fältstudierna. 
 

4.4 Produkten Miljörör 

Miljörören är framtagna främst för att det i kontorsmiljö ska ge ett mer diskret 
källsorteringsalternativ. Med hjälp av kommunikativa anvisningar där det är angivet 
på rören vad som ska sorteras, hamnar förhoppningsvis rätt material i rätt rör. 
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Tidigare har främst avfallskärl av plast använts och dessa finns som alternativ om så 
önskas. Vid brist på återvinningsrum får Miljörören en mer betydande roll där de 
integreras i kontorsomgivningen och underlättar vid källsortering genom dess 
kommunikativa anvisningar. Denna analys för en hållbarhetsrapport då det påverkar 
utifrån den miljömässiga aspekten i Triple Bottom Line. 
 
För tillfället är Miljörören i en storlek som rymmer 4 liter mer än ett standardkärl. 
Undersökningar kring hur kunderna upplever Miljörören samt mer detaljerade 
undersökningar om hur servicepersonalen upplever att hanteringen av Miljörören är 
ur ergonomisk synpunkt krävs för att kunna avgöra om optimering behövs. 
Verkställande direktör antyder att tömning bör ske när en påse väger uppmot 20 kg av 
ergonomiska skäl. Det överensstämmer inte alltid med verklighetsfallen eftersom 
tömning även sker när påsen är full, vilket innebär att påsen kan väga upp till 80 kg. 
Det vill säga att en påse kan väga mellan 20-80 kg beroende på när kunderna vill att 
tömning ska ske. Kommunikationen mellan ledningsgruppen och trafikledningen kan 
således förbättras för att skapa en arbetsmiljö som till helhet kan jämföras med 
modellen Triple Bottom Line. Kontroll och undersökning av resterande produkter 
som Office Recycling erbjuder som produkt är även intressant att se över för att sedan 
kunna använda analysen i en hållbarhetsrapport. 
 
Medium Density Fibreboard, MDF, är lätthanterligt som material när det används vid 
framtagning av en produkt med specifika, önskade egenskaper. Eftersom MDF är 
tillverkad av returfibrer krävs bindemedel för att det ska hålla ihop som material. I 
bindemedlet används bland annat formaldehyd. Formaldehyd är en hälsofarlig 
kemikalie som ständigt avges från färdiga produkter. Eftersom Miljörören är 
placerade i kontorsmiljö där det ständigt vistas människor samt att servicepersonalen 
handskas med materialet i det dagliga arbetet, är det av intresse att undersöka hur 
mycket formaldehyd som avges och om det påverkar kunderna och servicepersonalen. 
Detta påverkar servicepersonalens arbetsmiljö vilket är en social aspekt och därmed 
relevant för hållbarhetsrapporten enligt G4. 
 
I undersökningen av produkten Miljörör användes olika källor som därmed ger säker 
information. Utifrån källorna studerades produkten och med hjälp av all information 
bidrog det till en helhetssyn av Miljöröret som produkt vid diskussion. 

4.5 Enkätundersökning 

Enkäten utformades enligt modellen Triple Bottom Line utifrån den sociala- och 
miljömässiga aspekten. Resultatet och analysen utifrån aspekterna är därför relevant 
för en hållbarhetsrapport. Nackdelen med enkäter är att det är svårt att veta hur 
givande och aktuella svaren är. Först och främst kan frågorna tolkas på olika vis, som 
exempelvis fråga G som lyder “Du arbetar ofta ensam och känner att det därmed blir 
en olycksrisk”. De svar som ges är utifrån om servicepersonalen arbetar ensamma 
eller ej. Ifall arbete utförs tillsammans reflekteras inte andra delen av frågan. Svar kan 
även ges baserad på ifall servicepersonalen instämmer om att det finns en olycksrisk 
vid de tillfällena då arbetet utförs på egen hand. Detta påstående fick som högst en 
trea och servicepersonalen instämmer därmed inte på påståendet men det är oklart vad 
de inte instämmer på.  
 
Alla anställda inom servicepersonalen svarade dessutom inte på enkäten och därmed 
är det också svårt att veta vilka som har svarade, servicepersonalen som allmänt sett 
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är nöjda eller som är missnöjda med arbetet. Det finns dock både en viss spridning i 
svaren där svaren är homogena vilket indikerar på att det troligtvis är både 
servicepersonal med en positiv och negativ inställning till arbetet som svarade på 
enkäten. 
 
Tabell 6 visar svaren från den första delen av enkätundersökningen som handlar om 
arbetsmiljön hos servicepersonalen. Det är tydligt att det finns två frågor som 
svarspersonerna var ense om. I fråga C som lyder “Kontakten med arbetskamraterna 
fungerar bra” svarar alla en fyra eller femma och fick ett snitt på 4,5, vilket betyder att 
servicepersonalen alla instämmer. Även i fråga H som lyder “Du har full koll på vad 
som skall göras ifall en olycka inträffar” så instämmer i stort sett alla. Det visar att 
servicepersonalen anser att kontakten med arbetskamraterna är god samt att det finns 
vetskap om vad som ska utföras vid en olycka. Högst snitt, 4,167, får fråga F som 
lyder “Arbetet är tungt och du har ofta ont efter en arbetsvecka” vilket är negativt då 
detta tyder på att servicepersonalen ofta har ont. Det visar att en förändring bör ske 
för att få en annan respons. Tvetydiga åsikter var det i fråga A som lyder “Du får 
kontinuerliga uppdateringar om förändringar inom företaget” där ett svar är en etta, 
(“instämmer inte alls”), medan tre svarade med en fyra och de resterande två 
servicepersonalen svarade med en trea. Där är det svårare att dra en slutsats som 
överensstämmer med alla som arbetar som servicepersonal. Detta tyder dock på att 
spridning förekommer bland personer som svarade på enkäten. Tydligare blir det 
dessutom på fråga E som lyder “Arbetet är för det mesta lugnt” där snittet är 1,83. 
Snittet är lågt och servicepersonalen instämmer därmed inte alls. Slutsatsen kan 
därmed dras att servicepersonalen tycker att arbetet ofta är stressigt. En 
sammanfattning av resultaten från enkäten ger i helhet att servicepersonalen är nöjda 
med sina arbetskamrater men anser att jobbet både är tungt och stressigt, vilket 
ledningsgruppen borde åtgärda. 
 
På den andra delen som handlar om hur de servicepersonalen ser på miljöfrågor, anses 
det i huvudsak att miljöfrågor är viktiga och att biltrafiken är ett stort problem för 
miljön då fyra av sex svarade med ett värde på fyra. Det är också en intressant 
observation att se att många av servicepersonalen verkar ha påverkats av Office 
Recyclings arbete. Många verkar efter sin anställning på Office Recycling även ha 
börjat källsortera. 
 
4.6 De tre olika kriterierna för ruttoptimering 

De tre kriterierna är framtagna från företagets önskemål och information med grund i 
Triple Bottom Line. Kriterie 1 baseras på önskemålet att varje servicebil återkommer 
till samma kunder, vilket önskas av både servicepersonal och trafikledning. Det ger 
möjlighet för servicepersonalen att bygga upp en relation med kunden vilket ökar 
trivseln för servicepersonalen. Det i sin tur leder till en större chans att företaget 
behåller kunden. Detta kriterie är därför tillförlitligt och höt till sociala aspekten i 
Triple Bottom Line. De olika förslagen för placeringen av de två nya servicebilarna 
innebär att detta kriterium inte uppfylls till 100 %. Det är rimligt då värdet är under 
100 % så fort en post flyttas från en servicebil till en annan. Kriteriet uppfylls inte 
heller till 100 % eftersom posterna idag är fördelade så att servicepersonalen tar 
poster från varandra när poster inte hinner hämtas. 
 
Kriterie 2 har också en social aspekt men även ekonomiska och miljömässiga 
aspekter. Hur många poster varje servicebil hanterar per dag påverkar hur stressigt 
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arbetet är. Det som kan anses vara lagom är att hämta 15-25 stycken poster under en 
dag. Detta baseras på trafikledningens långa erfarenhet vilket bidrar till en säker 
siffra. Siffran kan göras säkrare genom att fråga servicepersonalen vad som anses vara 
rimligt att hämta på en dag utan att servicepersonalen känner sig stressade. Den jämna 
fördelningen av poster leder till en förbättring både ur ett miljömässigt och 
ekonomiskt perspektiv då detta innebär att även mängden avfall som hämtas per 
servicebil blir mer jämn och körsträckorna optimeras. Risken att vissa servicebilar blir 
fulla flera gånger under en dag medan andra åker till anläggningen utan att ha fyllt 
utrymmet borde därmed bli mindre och det sammanlagda antalet bilturer till och från 
omlastningscentralen minskar. 
 
Mängden avfall från de olika kunderna påverkar väsentligt det sammanlagda antalet 
bilturer till och från omlastningscentralen och borde tas i beaktning. Eftersom 
företaget inte noterar avfallsvikten från respektive kund i nuläget var detta inte en 
möjlighet. 
 
Beräkningarna är utförda efter data som visar hur många poster varje servicebil 
hämtar sammanlagt på måndagar vilket gör resultatet osäkert då frekvensen av hur 
ofta posterna hämtas inte tas hänsyn till. Det antogs att den servicebil med flest poster 
utifrån denna data även skulle ha flest poster överlag. 
 
Det tredje kriteriet baseras främst på fältbesöket med servicepersonalen där poster 
hämtades under en eftermiddag. Det uppmärksammades att det är mest effektivt att 
hämta avfall om kunderna är så pass nära varandra att servicebilen kan stå parkerad 
på ett ställe istället för att behöva flytta bilen mellan varje kund. Kriteriet tar enbart 
hänsyn till hur effektivt varje stopp servicepersonalen gör och inte till hur långt ifrån 
varandra de olika stoppen ligger. Att ta hänsyn till dessa avstånd skulle kunna ge en 
ännu bättre bild av de olika servicebilarnas effektivitet. Den beräknade effektiviteten 
skiljer sig en del från hur effektiva stoppen är i verkligheten. I beräkningarna räknas 
endast poster som ligger på samma adress som effektiva men i verkligheten kan 
poster i samma område vara effektiva då servicebilen fortfarande kan vara parkerad 
på samma ställe.  Kriteriet är på så vis bristfälligt men kan ändå ge en bild av hur 
optimal fördelningen av posterna är ur ett tidseffektivt perspektiv.  
 
Eftersom kriteriet tar hänsyn till tidseffektiviteten behandlas både ekonomiska och 
miljömässiga aspekter då effektivare körsträckor minskar bränsleförbrukningen. 
 
4.7 De tre förslagen för placeringen av servicebilarna 

I förslag 1 blir det en förbättring för kriterie 2 med 41 % och en försämring för 
kriterie 3 och kriterie 1 med 6 % respektive 43 %. Försämringen i kriterie 3 är endast 
6 % och eftersom en försämring för kriterie 1 är oundvikligt anses förslag 1 ge en 
positiv förändring i helhet. I tabell A ses att Servicebil 7 ligger strax över 100% över 
kriterie 2 och servicebil 8 ligger 75% över vilket låter mycket men eftersom inte alla 
poster hämtas varje vecka behöver detta inte skapa något problem. För kriterie 3 blir 
snittet för Servicebil 7 och 8 över 70% och antas därför ge tidseffektiv fördelning. 
Förslag 1 anses vara bra i avseendet att bilarna har mer bestämda områden i 
Stockholm vilket bland annat trafikledningen har efterfrågat.  
 
Förslag 2 ger en förbättring med 70 % för kriterie 2 och 16 -19 % för kriterie 3 
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beroende på vilka poster som flyttas. Kriterie 1 ligger i snitt på 83 % av ursprunget 
och har därmed försämrats med 17 %. Som nämnts tidigare så är försämring för 
kriterie 1 oundviklig och eftersom både kriterie 2 och 3 ger en positivt förändring ses 
förslag 2 som ett positivt förslag. Både bil 7 och 8 ligger ungefär 50% över i kriterie 2 
men förslaget ger mer jämn arbetsbelastning för servicepersonalen. Förslaget skapar 
även förutsättningarna att det finns fler servicebilar som kan ta emot potentiella 
framtida kunders poster inne i centrala Stockholm.  
 
I förslag 3 förbättras kriterie 2 och 3 med 37 % respektive 11-19 % beroende på vilka 
poster som flyttas. Kriterie 1 ligger i snitt på 65 % av ursprunget och försämras 
därmed 35 %. Servicebil 7 har samma förhållanden som i förslag 2 medan Servicebil 
8 är i detta förslag utvald att agera som buffert. Det positiva är att det finns alltid en 
servicebil som kan hämta poster som eventuellt inte hinner hämtas under dagen, det 
mindre positiva är att Servicebil 8 aldrig får samma kunder som servicepersonalen 
återkommer till.   
 
Vid hantering av data vad gäller de olika servicebilarna, är den mänskliga faktorn 
stor. Detta beror på att data från Microsoft Office Excel-dokumenten hanterades 
manuellt vilket bidrar till att den överförda datan blir fel. Att hantera data på detta sätt 
är inte heller effektivt då det tar lång tid att arbeta manuellt och att behöva söka efter 
fel.  

Av alla tre förslagen är det förslag 2 som ger det bästa resultatet utifrån kriterierna. 
Förslag 1 tar mer hänsyn till att varje servicebil har ansvar för ett specifikt område i 
Stockholm. Sammanställningen från enkäten visar även att förslag 2 är det bästa 
förslaget då en jämnare arbetsfördelning skulle uppnås.  
 
För att förbättra optimeringsberäkningarna krävs mer tydlighet om exempelvis det 
totala antalet Miljörör som finns utplacerade hos kunder. En post innebär en order 
från en kund, där en kund exempelvis kan ha tio miljörör som en order som ska 
hämtas medan en annan kund har tre miljörör som en order. Det bidrar till svårigheten 
att avgöra vad som är en rimlig och jämn arbetsbelastning. Detta korrelerar med att 
om viktinsamling från varje kunds kontorsavfall noterades skulle det förbättra 
förutsättningarna till att optimera systemet ytterligare. 
 
4.8 Studiebesök och intervjuer 

Studiebesök på anläggningen genomfördes första veckan för att förstå hur 
kontorsmaterialet hanteras på anläggningen samt få inblick i hur tömning av 
kontorsavfallet sker. Vid ett senare skede blev det ännu ett studiebesök i form av en 
fältstudie med en servicepersonal en eftermiddag. Målet med detta var att 
åskådliggöra hur hämtning av kontorsmaterial hos kunderna sker, huruvida stressigt 
arbetet är och hur mycket kollegorna samarbetar.  
 
För att få en bättre inblick i hur servicebilarnas körsträcka planeras besöktes 
oomlastningscentralen för en intervju med trafikledningen. Trafikledningen har bland 
annat information om vilken servicebil som kör till vilken kund, hur frekvent varje 
kund vill att kontorsmaterialet ska hämtas och vilka dagar som är mest intensiva för 
servicepersonalen. 
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En intervju utfördes med en servicepersonal för att erhålla information från ytterligare 
ett perspektiv. Servicepersonalen har direkt kontakt med kunderna och besitter bland 
annat information om huruvida smidigt hämtningen av kontorsmaterial sker och 
stressnivån i arbetet. Servicepersonalen har även information om samarbetet mellan 
kollegorna och även vetskapen om en kund är i behov av ett nytt Miljörör eller om 
hämtning av kontorsavfallet bör ske oftare. För att få en bättre helhetsbild kan 
studiebesök ha utförts fler gånger med fler servicebilar. Det hade gett en uppfattning 
om hur mycket servicepersonalen utför och hur fler i servicepersonalen arbetar och 
upplever arbetet. Denna information skulle därmed ge en bra grund till utformandet 
av kriterierna och uppdelningen av posterna mellan servicebilarna vilket även kan 
användas i hållbarhetsrapporten. 
 
5. Slutsats 

Enligt enkäten och efter fältbesöket med servicepersonalen uppmärksammades det att 
kommunikationen mellan ledningsgruppen och servicepersonalen är bristfällig. En 
sammanfattning av resultat från enkäten visar i helhet att servicepersonalen är väldigt 
nöjda med sina arbetskamrater men tycker att jobbet både är tungt och stressigt. Från 
de olika tre förslagen var det förslag 2 som uppnådde kriterierna i störst grad. 

Förbättringar som Office Recycling kan utföra är att analysera insamlandet av 
material från kunderna. Genom att analysera vikten av kontorsavfall från varje kund 
kan företaget påverka kundernas källsorteringsvanor, vilket även bidrar till att fler 
miljörör kan hyras ut. Det resulterar i en lönsammare verksamhet ur en ekonomisk 
aspekt samtidigt som hänsyn tas till den miljömässiga aspekten. Förbättringen leder 
även till optimering av körsträckorna då fler aspekter kan tas hänsyn till när poster ska 
hämtas och fördelas mellan servicepersonalen.  

Företaget har erhållit Bra Miljöval, Fossilfritt Sverige samt ISO-standarder i kvalité 
och miljö och där nya mål är att öka förståelse för Office Recyclings verksamhet 
genom en hållbarhetsrapport. Resultatet och analyserna i denna rapport är relevanta 
att ta upp i en hållbarhetsrapport då dessa analyserar och visar delar av företaget ur ett 
miljömässigt-, ekonomiskt- och socialt perspektiv. Rapporten tar upp flera av de 
punkter som kan finnas med i en hållbarhetsrapport enligt G4 men företaget kan 
analysera fler områden för att utföra en mer omfattande analys. För att 
hållbarhetsrapporten ska fungera i marknadsföringen är det upp till företaget att 
utforma rapporten på ett sätt som passar målgruppen. 

 
 
 
 
 

  



	 39 

Referenser 
Allabolag. (2016-03-23). Office Recycling Sverige AB. Tillgänglig: 
http://www.allabolag.se/5568048168/bokslut [2016-05-15] 
 
Arbete och Hälsa. (2011). Vetenskaplig Underlag för Hygieniska Gränsvärden 31. 
Göteborg: Geson Hylte Tryck. (2011;45(3)) 
 
Avfall Sverige. (2012). Avfallsförebyggande i praktiken. Tillgänglig: 
http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Utveckling/Rapporter_2012
/U2012-10.pdf [2016-05-14] 
 
Avfall Sverige. (u. å). Vad händer sedan? Tillgänglig: 
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/vad-haender-sedan/ 
[2016-04-18] 
 
Belz, F.-M. & Peattie, K. (2012). Sustainability marketing: a global perspective. 2. 
uppl. Chichester: Wiley. 
Berg, P. E. O. (u. å). Återvinning. I: Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%A5tervinning [2016-
04-13] 
 
Bojs, K. (2004). Formaldehyd orsakar cancer. 
Tillgänglig:  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/formaldehyd-orsakar-cancer/ [2016-
04-22] 
 
Björsell, M. (2015). Fossila bränslen. Tillgänglig: 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Fossila-branslen/  [2016-04-20] 
 
Christiansen, J. (2011). Återvinning. Tillgänglig: 
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/farligt-
avfall/behandlingsmetoder/aatervinning/ [2016-04-18] 
 
Eklöf, P., (2013a). Kvalité och Miljöpolicy. Tillgänglig: 
http://www.officerecycling.se/om-oss/miljopolic / [2016-05-15] 
 
Eklöf, P., (2013b). Om oss. Tillgänglig: 
http://www.officerecycling.se/om-oss/ [2016-05-15] 
 
Fleet101 (2014). Fleet101. Tillgänglig: http://fleet101.com/ [2016-04-16] 
 
Fortnox (u.å). Bokföring. Tillgänglig: https://www.fortnox.se/program/fortnox-
bokforing/ [2016-05-09] 
 
Frostenson, M., Helin, S. & Sandström, J (2013). Hållbarhetsredovisning i svensk 
designhandel – Roll, relevans och nytta. [Forskningsrapport] Tillgänglig: 
http://www.handelsradet.nu/wp-content/uploads/2014/11/2013-2-
Hallbarhetsredovisning-i-svensk-detaljhandel.pdf [2016-04-16] 
 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen. (u. å). Återvinningsprocessen. 
Tillgänglig:  http://www.ftiab.se/182.html [2016-04-14] 
 



	 40 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (u. å.a). En plastmolekyls livsresa. [Broschyr] 
http://ftiab.se/download/18.3107745f13dfb3b423e1335/1367237276362/En%2Bplast
molekyls%2Blivsresa.pdf. [2016-04-15] 
 
Google. (2016). My Maps. [Kartografiskt material]. Tillgänglig: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Jn02i1J94h3HkKEcUeMyZhwDXsU 
 
Google Drive. (2016). Google Drawings. [Program]. Tillgänglig: 
https://drive.google.com/drive/my-drive 
 
Global Reporting Initiative. (2013). G4 Sustainability Reporting Guidelines. 
Tillgänglig: https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx [2016-
04-18] 
 
Global Reporting Initiative. (2006). Riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Tillgänglig: 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G3-Swedish-Reporting-
Guidelines.pdf [2016-04-16] 
 
Hall, T. J. (2011). The triple bottom line: what is it and how does it work? Indiana 
Business Review, 86(1), p. 4. 
 
Hullberg, A. (2015). Klassificering av farligt avfall. Tillgänglig: 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-
avfall/Klassificering-av-farligt-avfall-/ [2016-04-18] 
 
Johansson, I. (2012). Bränslet. Tillgänglig: 
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/energiaatervinning/braenslet/ [2016-04-
17] 
 
Jordbruksverket. (2016). Plastflaskor och metallburkar. Tillgänglig: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handel/bearbetadejordbruksvarorochdr
ycker/plastflaskorochmetallburkar.4.2ae27f0513e7888ce228000286.html [2016-04-
18] 
 
Matteson, M. & Metivier, C. (2016). Corporate Social Responsibility and the Triple 
Bottom Line. Business Ethics. Tillgänglig: https://philosophia.uncg.edu/phi361-
matteson/module-3-social-responsibility-professionalism-and-loyalty/corporate-
social-responsibility-and-the-triple-bottom-line/ [2016-04-13] 
 
Miljö- och energidepartementet. (2015). Målet är ett Fossilfritt Sverige. Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/contentassets/790b8b0d7c164279a39c9718ae54c025/faktab
lad_fossilfritt_sverige_webb.pdf [2016-04-21] 
 
NAZCA. (2015). About NAZCA. Tillgänglig: http://climateaction.unfccc.int/about 
[2016-04-21] 
 
Nationalencyklopedin. (u.å). Ackordslön. Tillgänglig: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ackordsl%C3%B6n [2016-
05-14] 
 
 



	 41 

Naturskyddsföreningen. (2015a). Biobränslen 2013:1 – Kriterier Bra Miljöval. 
Tillgänglig: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/bra-
miljoval/El/kriterier_biobransle_20150312.pdf [2016-04-25] 
 
Naturskyddsföreningen. (2015b). Faktablad: Avfallstrappan. Tillgänglig: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-avfallstrappan 
[2016-04-15] 
 
Naturskyddsföreningen. (2016). Faktablad: Hur produceras el och värme. 
Tillgänglig: http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-hur-
produceras-el-och-varme [2016-04-15] 
 
Office Recyling. (2016). Insamlade material 2015. [Broschyr] [2016-05-07] 
Sahlén, J. (2015). Energiåtervinning. Tillgänglig: 
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/energiaatervinning/ [2016-04-17] 
 
Savitz, A. (2013). Triple Bottom Line : How Today’s Best-Run Companies Are 
Achieving Economic, Social and Environmental Success - and How You Can Too. 
Somerset, US: Jossey-Bass. Tillgänglig: 
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10788068 [2016-04-18] 
 
Sjögren, P. A. & Györki, I. (2010). Bonniers svenska ordbok. 10. uppl. Bonnier Fakta. 
Tillgänglig: http://www.synonymer.se/?query=%E5tervinning [2016-04-13] 
 
Suez (u. å). Hur går det till? Tillgänglig: http://www.sita.se/sv-
SE/Foretag/Atervinning/Elektronik.aspx [2016-04-17] 
 
Svantesson, I. (2015). Förebyggande av avfall. Tillgänglig: 
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/foerebyggande-av-avfall/ [2016-04-18] 
 
Svensk Glasåtervinning. (u. å). Så funkar det. Tillgänglig: 
http://www.glasatervinning.se/sa-funkar-glasatervinning/sa-funkar-det/ [2016-04-15] 

Swedish Standards Institute. (2015). Standard, Svensk standard. Tillgänglig: 
http://www.sis.se/standard/std-8016642 [2016-05-03] 

 
Swedish Standards Institute. (u.åa). Detta är ISO 9001. Tillgänglig: 
http://www.sis.se/tema/ISO9001/Hur-du-certifierar-dig-mot-ISO-9001/ [2016-05-05] 
 
Swedish Standards Institute. (u.åb). Frågor och svar om ISO 9001. Tillänglig: 
http://www.sis.se/tema/ISO9001/Fragor-och-svar-om-ISO-
90011/?icid=9001:2015_frogor_svar) [2016-05-05] 
 
Swedish Standards Institute. (u.åc). Skapa och införa ditt kvalitetsledningssystem. 
Tillgänglig: http://www.sis.se/tema/ISO9001/Skapa-och-infora/ [2016-05-05] 
 
Swedish Standards Institute. (u.åd). Skapa och införa ditt miljöledningssystem. 
Tillgänglig: http://www.sis.se/tema/ISO14001/Skapa-och-infora/ [2016-05-05] 
 



	 42 

TräGuiden. (2003-09-01). Träfiberskivor. Tillgänglig: http://www.traguiden.se/om-
tra/materialet-tra/trabaserade-produkter/skivmaterial1/trafiberskivor/ [2016-04-25] 
 
Typeform. (2016). Typeform. [Program]. Tillgänglig: 
https://www.typeform.com/about/ [2016-04-25] 
 
Upphandlingsmyndigheten. (2015-05-04). Formaldehyd i träbaserade skivor. 
Tillgänglig: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-
hallbarhetskrav/kontor-och-textil/mobler/mobler/formaldehyd-i-trabaserade-skivor/ 
[2016-04-25] 
 
Wigart, K. (2015-05-20). Deponering av avfall. http://www.naturvardsverket.se/Stod-
i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Deponering-av-avfall-/. Hämtad 2016-04-18. 
 
Återvinning Stockholm (u. å.). Återvinning av plast. http://www.xn--
tervinningstockholm-zwb.se/atervinningsprocessen/atervinning-av-plast/. Hämtad 
2016-04-15. 
 
Östlund, C. (2015). Returpapper. Tillgänglig: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/Returpapper/ [2016-04-14] 
 
 
Icke publicerat material 
 
Eklöf, P (2016). Verkställande direktör på Office Recycling AB. Intervju, Maj. 
 
Longo, M (2016). Ekonomichef på Office Recycling AB. Intervju, Maj. 
 
Pudja, V (2016). Trafikledningschef på Office Recycling AB. Intervju, Maj. 
 
Rossinelli, M (2016). Servicepersonal på Office Recycling AB. Intervju, April. 
 

  



	 43 

Appendix 1. 
 
Enkätundersökningen undersökte servicepersonalens syn på miljö samt miljövanor 
och kunskaper med frågeställningarna: 
 

A.     Du tycker personligen att miljöfrågor är viktiga. 
B.     När du inte arbetar, vad använder du för transportmedel? 
C.     Biltrafik/körning är ett stort problem för miljön 
D.     Tänker på du på Ecodriving när du kör? 
E.     Källsorterade du innan du började på Office Recycling? 
F.      Om du källsorterar idag, vilka material? 
G.     Hur mycket mindre energi krävs det att smälta återvunnet glaskross än nya råvaror? 
H.     Hur många gånger kan papper återvinnas? 
 

Resultatet ses i tabellen. 
 

Fråga|Person 1 2 3 

A. 5 4 4 

B. Kommunalt Kommunalt Gasbil 

C. 5 4 4 

D. Jag kör inte Det är en del av 
mitt arbete 

För att spara på 
miljön 

E. Ja Nej Nej 

F. Glas, plast, aluminium, 
wellpapp, brännbart, 
glödlampor & batterier 

Wellpapp, 
tidningar, 
glödlampor & 
elektronik 

Papper, glas, plast, 
wellpapp, tidningar, 
batterier & 
elektronik 

G. 40 % 50 % 20 % 

H. 4 10 6 
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Fråga|Person 4 5 6 

A. 3 4 4 

B. Bil (som drivs 
på 
bensin/diesel) 

Elcykel, bil eller 
kommunalt 

Bil (som drivs på 
bensin/diesel) 

C. 2 3 4 

D. Ja Ja alltid,  inga 
onödiga 
gas/inbromsningar 

Ibland. Aldrig 
riktigt lärt mig köra 
så vilket gör att jag 
lätt glömmer det när 
det inte sitter i 
ryggmärgen så att 
säga. 

E. Ja Nej Ja 

F. Papper, glas, 
plats, wellpapp 
& tidningar 

Brännbart Papper, glas, plast, 
wellpapp, tidningar, 
glödlampor, 
batterier & 
elektronik 

G 10 % 10 % 50 % 

H. 12 6 3 
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Appendix 2. 
 
I tabellen visas en sammanställning av förändringar för de olika förslagen där positiva 
värden visar förbättringar och negativa värden försämringar. 

Kriterier Förslag 1  Förslag 2 Förslag 3  

K1 -43 -17 -35 

K2 40,63 69,05 36,5 

K3 -5,5 0 0 

K3 del 1 0 18,87 10,68 

K3 del 2 0 16,43 18,71 
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Sammanfattning 
 
Office Recycling Sverige AB efterfrågade en hållbarhetsrapport som kan användas 
inom företaget men även mot kunderna. I studien analyserades processer i företaget 
för att undersöka och kunna optimera verksamheten där resultatet sedan kan användas 
som underlag till en hållbarhetsrapport. Som metod valdes Triple Bottom Line där 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter ingår. Alla undersökningar som 
presenteras i rapporten utfördes enligt denna modell. 
 
I studien undersöktes hur utformningen av en hållbarhetsrapport utförs samt hur 
implementering av Triple Bottom Line sker i företagets verksamhet. Undersökningar 
utfördes dessutom på företaget i helhet vilket innefattar företagets verksamhet, 
transporter inom företaget, produkten Miljörör och certifieringar. Studien har givit 
kunskap om företagets struktur och vilka områden som behöver optimeras och 
förbättras i framtiden. 
 
Ett flödesschema över företagets processer skapades för att bättre förstå 
kommunikationen inom Office Recycling men även hur det ser ut mot kunderna. De 
resultat som har erhållits är att kommunikationen inom företaget är bristfällig enligt 
enkätundersökningen som skickades ut till servicepersonalen. Enkäten gav även 
resultat om arbetsmiljön där servicepersonalen anser att arbetet är stressigt och tungt.  
 
Office Recycling är märkta med Bra Miljöval för företagets val av biogas som 
drivmedel i transporterna vid hämtning av verksamhetsavfall. Företaget är även 
certifierad med Fossilfritt Sverige och ISO-standarderna inom kvalité och miljö, ISO 
9001 respektive ISO 14001. 
 
Office Recycling har fått en utökning av kunder vilket bidrar till investeringen i två 
nya servicebilar. Servicebilarna måste placeras på ett optimalt sätt för att underlätta 
arbetsbördan hos servicepersonalen, därför har tre förslag tagits fram som har utgått 
från ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Resultatet är att förslag två är 
det mest optimala av de tre förslagen. 
 
Nyckelord: Återvinning, kontorsmaterial, material, biogas, Miljörör, kriterie, 
certifiering, hållbarhetsrapport, Triple Bottom Line, ekonomisk, miljömässig, social, 
arbetsmiljö, ISO-standard 
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1. Inledning 
Office Recycling Sverige AB är ett serviceföretag i Stockholm som återvinner 
verksamhetsavfall genom att samla in kontorsmaterial som sorteras på plats i form av 
källsorteringskärl. Källsorterat material transporteras sedan till omlastningscentralen 
på Drottningholm för ytterligare sortering. Verksamhetsavfallet transporteras därefter 
till samarbetspartners med möjlighet till återbruk eller återvinning. Företaget 
grundades 2010 och består av fyra olika avdelningar där sälj, trafikledning, ekonomi 
och service ingår (Eklöf, 2016). 
 
De servicebilar, som företaget använder för hantering av kontorsmaterial är lätta 
lastbilar och har biogas som drivmedel medan personbilarna som används drivs på el 
från vind- och vattenkraft. Office Recycling jobbar aktivt med att utvecklas som ett 
återvinningsföretag där hänsyn till miljön tas vilket är en viktig faktor i alla delar av 
verksamheten (Longo, 2016; Eklöf, 2016). 

1.1 Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla företagets verksamhet genom att utföra en 
analyserande studie utifrån modellen Triple Bottom Line som innefattar 
miljömässiga, ekonomiska samt sociala aspekter. Resultatet ska sedan kunna leda till 
en hållbarhetsrapport som kan användas av företaget internt och externt för att 
kommunicera miljö‐ och återvinningsarbetet på bland annat företagets hemsida. 

1.2 Mål 

Målet är att utföra en studie om företaget utifrån miljömässiga, ekonomiska och 
sociala aspekter utvärderas Office Recyclings arbete. Utvärderingen studeras och 
analyseras för att sedan ge underlag till en hållbarhetsrapport som företaget på egen 
hand kan ta fram. 
 
För att uppnå syftet och målet med projektarbetet utformades frågeställningar enligt 
modellen Triple Bottom Line: 
 

- Hur ser företagets ekonomiska läge ut i nuläget, hur vill de utvecklas i 
framtiden och hur ser företagets struktur ut? 

- Vilka typer av miljösatsningar gör företaget i nuläget?  
- Vad för material används till produkten Miljörör och är det hållbart och vilka 

är de tre största materialen samlas in totalt viktmässigt? 
- Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut på anläggningen med fokus på säkerheten?  
- Hur ser de anställda på miljöfrågor rent allmänt?  
- Hur är företagets servicebilar placerade i nuläget och hur kan de två nya 

servicebilarnas placering optimeras i Stockholm? 
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1.3 Avgränsningar 

I studien har avgränsningar utförts med hänsyn till att begränsningar uppstått under 
arbetets gång. 

1.3.1 Ekonomi- och bolagsinformation 

Konkurrens finns i återvinningsbranschen och det har därför varit sekretess på vissa 
siffror som kundantal, framtida investeringar och nyckeltal. Detta har bidragit till att 
det mesta av statistiken som visas endast är i procentandelar. 

1.3.2 Produkter 

Office Recycling erbjuder kunderna ett flertal produkter men endast produkten 
Miljörör prioriteras i denna rapport och att produkten är den mest förekommande hos 
kunderna. Eftersom att kostnaderna på Miljöröret varierar och Office Recycling väljer 
att inte ge ut detaljer om variationerna i pris hos de olika kunderna, har en studie om 
den ekonomiska aspekten inte genomförts för Miljöröret. Materialjämförelse kring 
produkten Miljörör har även uteblivit på grund av tidsbrist. 

1.3.3 Information om materialåtervinning 

Eftersom Office Recycling endast samlar in verksamhetsavfall från kunderna och inte 
återvinner beskrivs inte återvinningsprocessen i detalj för alla material. Det är därmed 
endast relevant att nämna information som rör företagets verksamhet.  

1.3.4 Optimering av placering av servicebilar 

Placeringen av servicebilar analyserades enbart för måndagar.  
 
Mängden avfall från de olika kunderna påverkar väsentligt det sammanlagda antalet 
bilturer till och från omlastningscentralen och borde tas i beaktning. Eftersom 
företaget inte noterar avfallsvikten från respektive kund i nuläget var detta inte en 
möjlighet. 

2. Teori 

I avsnittet teori och bakgrund ges information om modellen Triple Bottom Line och 
anvisning för utformningen av en hållbarhetsrapport beskrivs. Vidare ges information 
om certifieringar, biogas och även återvinningen i Sverige där avfallshierarkin 
och materialåtervinningen i Sverige beskrivs.  
 
2.1 Triple Bottom Line 
 
Triple Bottom Line är en metod för att definiera hållbarhet. Metoden är uppbyggd på 
tre aspekter, en social, en ekonomisk och en miljömässig. Alla dessa tre aspekter 
måste uppfyllas för att klassificering som hållbart ska kunna ske (Hall, 2011). 
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Den ekonomiska aspekten innebär att ett företag måste fungera ekonomiskt för att 
vara hållbart. Detta innebär att företagets inkomster och utgifter ska tas i beaktning 
och därmed är det intressant att titta på företagets vinster och lönsamhet men även 
produktionskostnader, lönekostnader och liknande (Belz & Peattie, 2012). 
 
Den miljömässiga aspekten handlar om den negativa påverkan på miljön ett projekt 
eller en produkt har under hela livscykeln (Belz & Peattie, 2012). Med livscykel för 
ett projekt eller en produkt tas faktorer i beaktning som den energikälla som används, 
vilket material och därmed vilka naturresurser som används, användning av fossila 
bränslen, mark- och vattenanvändningen samt mängden avfall som bildas och 
hanteringen av avfallet (Hall, 2011; Belz & Peattie, 2012). 
 
Den sociala aspekten utgår ifrån hur företaget påverkar människor både internt i 
företaget och även externt mot samhället (Hall, 2011). Inom detta ingår hur säkra 
företagets processer och produkter är, om det påverkar människors hälsa och hur 
mycket, samt arbetsmiljön för de anställda både inom företaget och hos 
underleverantörer. Faktorerna kan ses bland annat på de anställdas löner och hälsa, 
mångfalden bland de anställda, hur mycket företaget bidrar till samhället, vilka 
underleverantörer företaget har samarbete med och hur dessa behandlar anställda 
(Hall, 2011; Belz & Peattie, 2012). Den sociala aspekten är viktig för ett företags 
hållbarhet då företaget behöver stöd från omgivningen för att kunna driva 
verksamheten (Matteson & Metivier, 2016). 
 
För att en produkt eller ett företag ska klassas som hållbart enligt Triple Bottom Line 
ska alla tre aspekter uppfyllas. Det är dock upp till organisationen att utveckla ett 
hållbarhetsarbete utifrån metoden. Organisationerna behöver också bestämma hur 
hållbarheten ska mätas, vilket kan vara svårt då aspekterna inte har en gemensam 
enhet. Ett sätt är att använda index men det går även att arbeta efter måluppfyllelse 
med mål anpassade efter varje aspekt (Hall, 2011). 
 
Det kan vara en utmaning för organisationer att arbeta med hållbarhet eftersom många 
faktorer måste beaktas där alla lösningar inte alltid uppfyller de tre aspekterna i Triple 
Bottom Line. Viktiga aspekter för att lyckas med hållbarhetsarbete enligt Triple 
Bottom Line är att: 
 

-  Lösningarna och målen måste vara långsiktiga. Kortsiktiga mål och lösningar 
får ofta negativa konsekvenser på lång sikt vilket kan skapa ett misslyckande 
hos organisationen. 

-  Låta hållbarhetsarbetet ta tid och därmed inte skynda fram snabba resultat. 
-  Vara beredd på både positiva och negativa resultat under tiden för 

genomförandet. 
-  Organisationens hållbarhetsarbete utgår från alla tre aspekterna i Triple 

Bottom Line. De organisationer som enbart fokuserar på två aspekter kan få 
negativa effekter på den tredje aspekten (Savitz, 2013). 
 

2.2 Hållbarhetsrapport 
 
En hållbarhetsrapport redovisar en analys av en organisations hållbarhetsarbete. I 
analysen klassas organisationen som hållbar om det är hållbart utifrån alla tre aspekter 
i Triple Bottom Line (Global Reporting Initiative, 2006). Vad analysen bör innehålla 
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beror på hur organisationen ser ut och vilken verksamhet som bedrivs. För att kunna 
utföra en hållbarhetsredovisning definieras därmed först vad denna bör innehålla. 
Global Reporting Initiative, GRI, är en internationell organisation som har utvecklat 
en modell för hur det kan utföras (Global Reporting Initiative, 2013). Enligt modellen, 
som betecknas G4, krävs information om (Global Reporting Initiative, 2013): 
Vilka förväntningar organisationens intressenter har på organisationen och hur väl 
dessa har uppfyllts.  
Hur organisationen jobbar mot hållbarhet. 
Vad inom organisationen som påverkar organisationens hållbarhet och vilka aspekter 
som är viktiga att se över i rapporten.  
Hur organisationen påverkar intressenternas omdöme 
 
Innehållet i hållbarhetsrapporten kan se olika ut och organisationen kan välja vad som 
ska tas med. G4 innehåller det som GRI anser att en hållbarhetsrapport ska innehålla 
men det behöver inte passa alla organisationer. G4 kan användas som grund för 
rapporten även om inte allt innehåll tas med (Global Reporting Initiative, 2013). 
Enligt G4 ska följande tas med (Global Reporting Initiative, 2013): 
 
Organisationens intressenter och hur de påverkar organisationen.  
En introducerande del till organisationens hållbarhetsarbete. 
Organisationens uppbyggnad och verksamhet. 
Organisationsledningens uppbyggnad och roll i hållbarhetsarbetet. 
Organisationens etik. 
Information om de delar av organisationen och organisationens verksamhet som 
tidigare har valts ut som relevanta för rapporteringen.  
Analys av organisationen utifrån Triple Bottom Line. 
Hur utformandet av rapporten har utförts. 
 
I G4 definieras även hur informativ och välpresenterad en hållbarhetsrapport är 
(Global Reporting Initiative, 2013). Enligt detta är en hållbarhetsrapport transparent 
om rapporten (Global Reporting Initiative, 2013): 
 
Innehåller information av god kvalitet vilket innebär att informationen uppdateras och 
inhämtas regelbundet.  
Är väl analyserad. 
Synliggör både bra och dåliga sidor hos organisationen.  
Är förståelig, tillgänglig och relevant för organisationens alla intressenter. 
Har ett innehåll som går att använda för att avgöra hur organisationens 
hållbarhetsarbete har förändrats med tiden 
 
Olika organisationer använder hållbarhetsredovisningen för olika syften. 
Hållbarhetsrapporten är lämplig som information till organisationens intressenter och 
kan på så sätt även användas för att marknadsföra organisationens hållbarhet. 
Dessutom kan rapporten användas för att utvärdera hållbarhetsarbetet. 
Hållbarhetsrapporteringen kan också bli en del av arbetet för en hållbar organisation 
då informationen är tillgänglig för alla. Därmed behöver inte hållbarhetsarbetet bli 
beroende av de anställda som är engagerade i frågan (Frostenson et al., 2013). 
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2.3 ISO-certifieringar  

 
Det finns ett antal ISO-certifieringar för företag. De kan delas in i tre olika kategorier; 
Ledningssystem för kvalité, Miljö och arbetsmiljö samt Säkerhet och ansvarstagande 
(Svensk Certifiering, u.å).  
 

“ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag 
eller en organisation. ISO 9001 är världens mest använda standard. Det finns 
drygt 1,1 miljoner certifikat utfärdade i 188 länder. 5 000 av dessa finns i 
Sverige och det certifieras ett nytt företag varje dag“ (Swedish Standards 
Institute, 2015).  

 
ISO 9001 kan leda till minskade kostnader inom företaget då ISO 9001 förbättrar 
ledningssystemet och därmed ger ett mer effektivt företag. Det finns ofta mycket 
pengar att spara om kund- och leverantörkedjan utvärderas och för att uppfylla detta 
finns det sju olika principer att följa: 
 
“ -  Kundfokus 

-  Ledarskap 
-  Medarbetarnas engagemang 
-  Processinriktning 
-  Förbättring 
-  Faktabaserade beslut 
-  Relationshantering“ (Swedish Standards Institute, u.å.a)  

 
För att ISO 9001 ska lyckas är det ledningens engagemang som är nyckeln. Det gäller 
att cheferna informerar, inspirerar och engagerar (Swedish Standards Institute, u.å.b).  
Vanligvis anlitas en ISO-konsult för att utvärdera företaget och se hur kraven kan 
uppfyllas. Det är fyra steg som ska uppfyllas och en kvalitetspolicy som först och 
främst ska skapas vilket styr företagets arbete mot att förbättra kvalitén. Sedan ska 
steg två se till att bygga upp strukturen och även bidra till att planeringen av 
verksamheten blir mer tydlig för alla anställda inom företaget. Steg tre är ett 
hjälpmedel för att driva kvalitetspolicyn. Det finns givna moment för hur policyn ska 
efterföljas:  
 
“  -  Fastställ organisation och ansvar. 

-  Utbilda och gör personalen medveten. 
-  Kommunicera kvalitetspolicyn internt och gärna också till externa 
intressenter. 
-  Dokumentera kvalitetsledningssystemet. 
-  Säkerställ styrning av dokument. 
-  Styr verksamheten på ett kvalitetsriktigt sätt“ (Swedish Standards Institute, 
u.å.c) 

 
Steg fyra, det sista steget, är att se till att alla dessa moment efterföljs.  
 
ISO 14001 liknar ISO 9001 men med skillnaden att ISO 14001 är ett miljöcertifikat 
istället för ett kvalitetcertifikat. ISO 14001 är uppbyggd av fem steg, liknande stegen 
för ISO 9001, där alla steg som följs bidrar till att företaget erhåller certifieringen. Det 
första som krävs är att upprätta en miljöpolicy för att styra företagets miljöarbete. 
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Denna måste följa svensk lagstiftning, synliggöra miljöaspekter inom företagets 
tjänster och produkter som påverkar miljön samt ge förslag på förbättringar som kan 
utföras kontinuerligt inom verksamheten. Andra steget är att strukturera företaget så 
att alla medarbetare är medvetna om företagets syn på miljön och att definiera 
företagets miljömål. För att uppfylla miljömålen finns steg tre som innebär att ett 
antal moment ska efterföljas: 
 
“ 

-  Fastställ organisation och ansvar. 
-  Utbilda och gör personalen medvetenheten. 
-  Kommunicera miljöpolicyn och miljöarbetet internt och till externa 
intressenter. 
-  Dokumentera miljöledningssystemet. 
-  Säkerställ styrning av dokument. 
-  Styr verksamheten på ett miljöriktigt sätt. 
-  Skapa en plan hur ni agerar vid ett eventuellt nödläge” (Swedish Standards 
Institute, u.å.d).  

 
Steg fyra innebär att utvärdera och följa upp de mål som satts. Det är ett viktigt steg 
eftersom utvärderingen undersöker om förbättringar kan utföras och ifall målen måste 
uppdateras, till exempel om ändring i lagstiftningen har skett. Det sista steget, steg 
fem, är att åtgärda de förbättringar som kan behövas utföras. Genom att följa dessa 
fem steg fås ett ledningssystem som blir en del av företaget och på så sätt kan både 
miljön och pengar sparas (Swedish Standards Institute, u.å.d).  

2.4 Fossilfritt Sverige 

Fossilfritt Sverige är ett initiativ av regeringen för att minska användandet av fossilt 
bränsle och synliggöra aktörer som aktivt kämpar mot att minska klimatpåverkan. År 
2013 var siffran för den totala kvoten förnyelsebar el som användes 52 % i Sverige, 
målet är att nå 50 % år 2020 (Miljö- och energidepartementet, 2015).  
 
Initiativet ska fungera som en vägledning för aktörer och även inspirera 
internationellt. Liknande initiativ finns även internationellt där företag, städer och 
andra aktörer kan ansluta sig till Non-State Actor Zone Climate Action, NAZCA. 
NAZCA fungerar på samma sätt som Fossilfritt Sverige fast internationellt (NAZCA, 
2015). 

2.5 Bra Miljöval  

Naturskyddsföreningen har ett initiativ för att minska klimatutsläppen vilket kallas 
Bra Miljöval. Det går att få Bra Miljöval på bränslet ifall alla transporter inom 
företaget sker med minst 90 % förenyelsebart bränsle. Resterande har tillåtelse att 
vara icke-förnyelebar energi. Bränslet i fråga måste uppfylla en del krav för att bli 
märkta med Bra Miljöval. Först och främst ska det vara hållbart producerat och de 
kemiska tillsatserna som finns i bränslet måste vara godkända. 
(Naturskyddsföreningen, 2015a).  

2.6 Biogas 
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Bränsle kategoriseras vanligen i två olika kategorier; fossilt bränsle och fossilfritt 
bränsle. Inom fossila bränslen ingår bränsle som exempelvis kol och olja vilka inte är 
koldioxidneutrala och ej förnyelsebara (Björsell, 2015). Biogas är ett exempel på ett 
fossilfritt bränsle som både är koldioxidneutralt och förnyelsebart (Matthiasson, 
2012).  
 
Energikällan i biogas kommer från metan. Biogas framställs vid nedbrytning av 
biomassa i en syrefri mikrobiologisk process. Det som bildas är bränsle i gasform som 
innehåller rikligt med metan. Dock pågår många forskningsstudier som studerar om 
mängden metan kan öka och bidra till att biogas blir ett ännu mer lönsamt och 
effektivt bränsle. För tillfället pågår exempelvis studier i rötningstekniker, 
substratblandningar samt behandlingar med enzymer och ultraljud inom området för 
framställning av biogas (Matthiasson, 2012). 
 

2.7 Återvinning i Sverige 

“Återvinning - (term i tekniken) det att använda tillverkade produkter som råvara på 
nytt, till exempel att göra nytt papper av gamla tidningar“ (Sjögren & Györki, 2010). 
Det är även vanligt att använda begreppen återbruk eller återanvändning med 
betydelsen att istället för att bryta ner produkten till en råvara och tillverka en ny 
produkt så återanvänds produkten. Detta kräver mindre resurser än återvinning 
eftersom en ny produkt ej behöver skapas och är därmed mer miljövänligt (Avfall 
Sverige, 2012). 

2.7.1 Avfallshierarkin 

Sverige försöker aktivt att minska mängden avfall och har därför infört 
avfallshierarkin (Naturskyddsföreningen, 2015b). Avfallshierarkin infördes för att 
lättare få överblick över hur minskningen av avfall ska prioriteras. Hierarkin ska även 
följas vid lagstiftningar. Det är fem olika prioriteringar där den högst upp är mest 
effektiv för minskningen av avfall medan prioriteringen som är längst ner på trappan 
ger lägst effekt. Högst upp i prioriteringen är åtgärden att försöka minimera avfall och 
därefter att försöka återanvända så mycket som möjligt. Tredje steget är att 
materialåtervinning utnyttjas genom exempelvis källsortering av exempelvis papper 
och plast för att sedan mer effektivt kunna tas om hand. Sedan följer steget att energi 
ska försöka utvinnas ur avfallet vilket innebär att avfallet bränns för att exempelvis 
värma upp vatten i ett värmeverk (Naturskyddsföreningen, 2015b). I värmeverket 
förångas vattnet och den varma ångan driver en turbin, vilken är kopplad till en 
generator som producerar elektricitet (Naturskyddsföreningen, 2016). Sista steget i 
hierarkin är att använda deponi för att bli av med avfallen (Naturskyddsföreningen, 
2015b).  
 
Viktigast av dessa punkter är den första prioriteringen, att minska avfallen. Genom att 
förebygga att avfall uppkommer från första början kommer detta att leda till större 
miljövinst än vid återanvändning eller återvinning av produkter (Svantesson, 2015).  

2.8 Återvinning av material 
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Beskrivningar om hur olika material återvinns ges i följande avsnitt. 
 
2.8.1 Pappersmaterial 
 
Sortering av olika pappersmaterial som kontorspapper, tidningar, trycksaker, 
sekretesspapper, wellpapp, kartong och liknande sker genom att material som inte hör 
till papper sorteras ut.  All pappersmaterial som samlas in och återvinns kallas 
returpapper. Fibrerna i returpappret bidrar till att det är slitstarkt och kan återvinnas 
uppemot 5-7 gånger innan fibrerna förlorar förmågan att hålla ihop bindningarna 
(Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å). När bindningarna upphör används 
returpappret till energiutvinning. Vid användning av returpapper i tillverkningen av 
nya pappersmaterial krävs 70 % mindre energi än om ny råvara används 
(Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å. ; Östlund, 2015). 

2.8.2 Plast 

Vid återvinning av plastmaterial balas materialen ihop innan transport sker till en 
anläggning som kan behandla plastmaterial. På anläggningen utförs en utsortering av 
mjuka och hårda plastmaterial genom en luft- och sugmetod där de lätta och mjuka 
plasterna blåses eller sugs bort (Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å.a; 
Återvinning Stockholm, u.å.). Separationen av mjuka och hårda plaster utförs 
eftersom plastmaterialen består av olika sammansättningar (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, u.å.a). Behandlade plastmaterial blir till ny råvara och säljs 
således till företag. Återvinning av plastmaterial kan ske 6-7 gånger innan materialen 
blir slitna till en grad att det istället används till energiutvinning (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, u.å.; Återvinning Stockholm, u.å.). 

2.8.3 Metaller 

Metallmaterial krossas och mals på anläggningar som kan hantera metallskrot där 
sortering av de olika metallsorterna sker i en efterföljande process (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, u.å.b). Därefter sker transport av de olika metallerna där det säljs 
till smältverk, stålverk och gjuterier för framtagning av nya produkter alternativt till 
ny råvara. Metallmaterial kan återvinnas upprepade gånger och fortfarande hålla god 
kvalité när det sedan används vid framtagning av nya metallprodukter (Avfall 
Sverige, u.å.). Vid återvinning av aluminium krävs 95 % mindre energi än vid 
utvinning av ny råvara eftersom det är en energikrävande process. För stålmaterial 
krävs 75 % mindre energi att använda återvunnet stålmaterial än att utvinna nytt 
(Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, u.å; Svensk Glasåtervinning, u.å.). 

2.8.4 Elektronik 

Produkter som klassas som elektronik transporteras till en omlastningscentral efter 
sortering. Elektronikapparater som är funktionsdugliga samt obrukliga sorteras var för 
sig där funktionsdugliga elektronikapparater tas till återbruk. Delarna sorteras där 
metallmaterial återvinns till ny råvara, plastmaterial förbränns och går till 
energiutvinning och delar som innehåller farliga ämnen klassas som farligt avfall, 
vilket förs vidare till en anläggning för specialbehandling (Eklöf, 2016; Avfall 
Sverige, u.å.; Suez, u.å.). 
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2.8.5 Glas 

Insamlat glasmaterial transporteras till Svensk Glasåtervinning där sortering sker både 
manuellt och maskinellt. Färgsortering av glasmaterialen utförs och andra material 
skiljs ut (Svensk Glasåtervinning, u.å.). 
 
Glas är ett material som kan återvinnas upprepade gånger utan att försämring av 
kvaliteten sker (Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å.). Det krävs dessutom 20 
% mindre energi att smälta glaskross än att smälta nya råvaror (Svensk 
Glasåtervinning, u.å.). 

2.8.6 Grovsopor 

Grövre material som exempelvis möbler, kläder, leksaker samt porslin och keramik 
hanteras som grovsopor. De grovsopor som fortfarande är brukliga tas till återbruk 
medan andra återvinns på återvinningsanläggningar (Eklöf, 2016). 
 

2.8.7 Brännbart avfall 

Avfall som inte kan sorteras inom en viss kategori med anledning av de krav som 
ställs och som kan tillföra energi vid förbränning klassas som brännbart avfall 
(Sahlén, 2015). På så sätt kan avfallet tillföra energi i form av värme och el. Sortering 
sker där andra material tas till materialåtervinning om det inte hör till brännbart avfall 
(Johansson, 2012). 
 

2.9.8 Farligt avfall 

Enligt Naturvårdsverket klassificeras farligt avfall som ”avfall som är farligt därför att 
det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och 
miljö” (Hullberg, 2015). Produkter som klassas som farligt avfall kan bestå av 
metaller, som batterier, där insamling och sortering sker och samlas i ett eget kärl 
(Christiansen, 2011). Hanteringen av farligt avfall behandlas med olika 
återvinningsmetoder beroende på material och utförs på specialanläggningar med 
möjlighet att återvinna avfallet (Christiansen, 2011). 
 
2.9.9 Deponi 
 
Material som inte är lämpade att sorteras inom ett visst källsorteringsområde eller är 
kostsamma alternativt komplexa att behandla vid återvinning, deponeras där avfallet 
placeras på så kallade soptippar. Deponierna kan bestå av exempelvis askor som 
uppstår vid energiproduktion, jord som är förorenat samt avfall från hushåll och 
industrier (Wigart, 2015). 
 

3. Bakgrund 

Grundläggande information om Office Recyclings verksamhet och företagets 
uppbyggnad beskrivs nedan. Beskrivningar ges dessutom om Office Recyclings 
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service, om produkter som företaget erbjuder och om transporter inom området 
trafikledning.  
 
3.1 Ekonomi- och bolagsinformation om Office Recycling 
 
Office Recycling grundades år 2010 av nuvarande verkställande direktör Philip Eklöf 
och har sedan 2011 haft en kontinuerlig verksamhet. Företagets vision är att erbjuda 
Sveriges grönaste återvinningstjänst och erbjuda unika lösningar utifrån kundens 
behov (Eklöf, 2013b). Vid årsskiftet 2015/2016 hade företaget över 1000 kunder.  
 
Två verksamhetsår har Office Recycling gått med vinst vilket är åren 2012 och 2015 
(Allabolag, 2016). Företaget har under de fem första åren gått från en lätt lastbil till 
sju, där sex lätta lastbilar är aktiva och under 2016 kommer två lätta lastbilar att 
tillkomma (Longo, 2016). Totalt har företaget nio fordon där två är eldrivna 
personbilar. De lätta lastbilarna drivs av biogas och elbilarna laddas antingen på 
omlastningscentralen eller i närheten av företagets kontor. Både kontor och 
omlastningcentral betalar för el som skapas av förnyelsebara källor bestående av vind- 
och vattenkraft. Grundinformation om företaget finns att överskåda i tabell 1 (Longo, 
2016; Eklöf, 2016). 

 
Tabell 1. Grundinformation om Office Recycling 

Verksamhetsstart 2011 

Anställda 19 

Servicebilar (biogas) 7 

Personbilar (el) 2 

Elavtal Vind- och vattenkraft 

 
Varje år sedan start har Office Recycling ökat kundantalet, vilket visas i figur 1. Figur 
1 visar vilken andel av den totala kundstyrkan vid årsskiftet 2015/2016 som tillkom 
årsvis mellan 2011 och 2015. Figur 1 visar att företaget mellan 2012 och 2014 tog in 
tre fjärdedelar av de nuvarande kunderna.  

 
Figur 1. Andelen kunder som tillkom vilket år, med kundstyrkan vid årsskiftet 
2015/2016 som utgångpunkt. 
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Mål för kundtillväxten 2016-2020 är satta internt för företaget och visas i procent i 
tabell 2. Tabell 2 visar hur stor kundstyrka företaget vill öka med i procent per år från 
år 2016 till 2020. 

Tabell 2. Mål och framtidsprognos för kundökning från år 2016 till 2020 

År Ökning av kundstyrkan i % från 2016 till 2020 

2016 13 

2017 17 

2018 15 

2019 19 

2020 17 

 
3.2 Företagsstruktur och tre scenarier 

På Office Recycling är det viktigt att hierarki inom företaget inte existerar utan att alla 
medarbetare arbetar tillsammans. Företaget består av fyra olika avdelningar sälj, 
trafikledning, ekonomi och service. Sälj och ekonomi har ett kontor på Lilla Essingen. 
På företagets omlastningscentral, vid namn Dexxo som ligger på Drottningholm, finns 
trafikledningen och servicepersonal (Longo, 2016). Företaget har en ledningsgrupp 
där en verkställande direktör, ekonomichef, trafikledningschef och försäljningschef 
ingår. Ledningsgruppen har möte en gång i veckan, ansvarar för företagets helhet och 
den viktigaste kommunikationen mellan de olika områdena i företaget. Tre scenarier 
av hur företagets delar beskrivs i de tre nästföljande avsnitten, 3.2.1-3.2.3 (Longo, 
2016). 
 
3.2.1  Scenario 1. En säljare får en beställning av en ny kund 

Först kontaktas kunden av en försäljare från företaget, kunden utför en beställning 
vilket läggs in i arbetsboken som finns i programmet Office Microsoft Excel. När 
ordern har lagts in i arbetsboken ansvarar trafikledningen för att föra in ordern i 
programmet Fleet101 som är ett transportadministrationssystem (Fleet101, 2014). 
Trafikledningen ansvarar för att servicepersonalen erhåller information om 
körsträckorna och ordrarna som ska hämtas. Samtidigt som servicepersonalen hämtar 
upp ordern fakturerar och bokför ekonomiavdelningen från Fleet101 till programmet 
Fortnox, som är ett bokföringsprogram (Fleet101, 2014; Fortnox, u.å; Longo, 2016). 
 
3.2.2  Scenario 2. Servicepersonal upptäcker att en kund är i behov av 
fler miljörör 

Servicepersonal talar direkt med kunden om behovet, kunden vill utföra en 
beställning. Servicepersonalen kontaktar sälj för att ordna en beställning, resterande 
process fungerar precis som i scenario 1 (Longo, 2016). 
 
3.2.3 Scenario 3. En kund upptäcker att Office Recycling missat veckans 
tömning 
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En kund ringer trafikledningen och anger felet. Trafikledningen kontaktar 
servicepersonalen för att hitta en lösning på vem i servicestyrkan som kan åka till 
kunden för en tömning (Longo, 2016). 

3.3 Insamling av material 

Omlastningscentralen används för att samla ihop materialen från företagets kunder i 
olika kärl och containrar för att säljas vidare till samarbetspartners. Materialen 
återvinns, sorteras för återbruk, sorteras för deponi eller förbränns för utvinning av 
energi (Eklöf 2016). Materialen som Office Recycling samlar in från kunderna är 
pappersmaterial, i form av exempelvis returpapper och wellpapp, plast, metall och 
elektronik, glas, brännbart och grovsopor. Office Recycling samarbetar med företagen 
Ragnsells, Lilla Edet, Katrinefors och Fiskeby Pappersbruk, vilka hanterar 
pappersåtervinningen i form av bland annat returpapper och wellpapp (Eklöf, 2016). 
Företagen som tar emot metallmaterial och elektronikavfall är Sims Recycling 
Solutions och Kuusakoski Recycling. Suez och Svensk Glasåtervinning hanterar 
glasmaterial, Förpacknings- och tidningsinsamlingen utför plaståtervinningen och 
Edstippen hanterar material som sorteras till brännbart och till deponi (Eklöf, 2016). 
De nämnda företagen som utför återvinning i samarbete med Office Recycling anges i 
tabell 3 tillsammans med den sammanlagda mängden insamlat material under 2015 
från alla kunder (Office Recycling, 2016). 
 
Tabell 3. Sammanlagd mängd insamlat material år 2015 

Material Mängd [kg] Företagssamarbeten 

Returpapper 720 050 Ragnsells, Fiskeby Pappersbruk, Lilla Edet & 
Katrinefors 

Wellpapp 116 900 Ragnsells, Fiskeby Pappersbruk, Lilla Edet & 
Katrinefors 

Plast 40 258 Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

Metall 27 190 Kuusakoski & Sims Recycling Solutions 

Elektronik 31 078 Kuusakoski & Sims Recycling Solutions 

Glas 44 160 Svensk Glasåtervinning 

Brännbart 
avfall 

138 660 Edstippen 

Batterier 862 Kuusakoski 

Deponi 15 660 Edstippen 
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3.4 Trafikledningen och servicebilarna 

Enligt trafikledningen börjar servicebilarna klockan 08.00 hos första kunden och kör 
till respektive kunder fram till klockan 15.30, för att hinna till omlastningscentralen 
på Drottningholm innan trafikköerna börjar i Stockholm. Dagen avslutas sedan 
klockan 17.00. Det anses rimligt rent tidsmässigt att en servicebil tar 15-25 poster 
varje dag där en post innebär en order från en kund. En order kan vara allt ifrån ett 
miljörör till tre miljörör eller att kunden exempelvis har en wellpapp-insamling 
återvinningsrummet. En order är därmed det som kunden önskar få borttaget. I 
nuläget finns det sex stycken servicebilar och två stycken tillkommer inom kort 
(Pudja, 2016).  
 
Enligt servicepersonalen är det viktigt att samma servicepersonal återkommer till 
samma kunder för att behålla en bra relation mellan kund och servicepersonal. 
Företaget har tre tävlingar varje månad, en om vilken bil som hämtar flest poster 
utöver de förutbestämda posterna, en om vilken bil som samlat in avfall av högst 
värde och den sista är vem som har kört bäst utifrån Ecodriving (Rossinelli, 2016). 
Efter juni 2016 tas tävlingarna bort då ackordslön införs, vilket innebär att storleken 
på medarbetarnas löner anpassas efter prestationen (Pudja, 2016; 
Nationalencyklopedin, u.å ). 
 
Antalet poster som respektive servicebil hämtar på måndagar presenteras i tabell 4. En 
stor del av posterna som hämtas på måndagar är placerade på Norrmalm. En 
uppdelning av hur posterna är fördelade har därmed utförts efter om posterna är 
fördelade på Norrmalm eller utanför. Datan visar enbart kunder med önskan om att 
kontorsavfallet blir hämtat på måndagar och ger ingen beskrivning om när och hur 
ofta kontorsmaterialet ska hämtas.  
 
Tabell 4. Data över antal poster på måndagar, posternas läge till Norrmalm samt 
antal poster som är placerad på samma adress för respektive servicebil 

Servicebil 
Antal 
poster 

Antal poster på 
samma adress 

Poster på 
Norrmalm 

Poster utanför 
Norrmalm 

1 32 24 28 4 

2 46 39 44 2 

3 84 61 32 52 

4 9 4 9 0 

5 39 26 24 15 

6 45 32 28 17 

Utan bil 13 0 9 4 
 
Office Recycling har inget förutbestämt system för hur nya kunder ska placeras ut på 
de befintliga servicebilarna. Enligt trafikledningen har Servicebil 4 enbart ett fåtal 
bestämda kunder, vilket visas i tabell 5. Detta beror på att hälften av posterna från 
Servicebil 3 vanligen placeras på Servicebil 4. Servicebil 3 har många poster eftersom 
det är en gammal körsträcka som inte har ändrats med tiden (Pudja, 2016). I nuläget 



 19 

finns ingen förutbestämd plan för var de nya servicebilarna ska placeras. 
Körsträckorna utgår från servicepersonalens bostäder där Servicebil 1 och 2 börjar 
köra från Ekerö, Servicebil 4 från Fridhemsplan. Servicebil 3, 6, 7 och 8 börjar köra 
från Söderort och Servicebil 5 från Nacka (Pudja, 2016). 
 
På måndagar och tisdagar hämtas poster som är placerade i Stockholms innerstad och 
på grund av den intensiva stadstrafiken och mängden poster är det dessa dagar i 
veckan som behöver optimeras. Området Kungsholmen i Stockholm är i nuläget 
fördelad på flera servicebilar vilket inte är optimalt (Pudja, 2016). 
 

3.5 Certifieringar  

Office Recycling innehar ett antal certifikat vilket visas i tabell 5. Först och främst 
sker alla företagets transporter med biogas vilket innebär att företaget är certifierade 
med Bra Miljöval och Fossilfritt Sverige (Eklöf, 2016). Dessutom är all el som 
används på företaget producerad genom vind- och vattenkraft vilket även bidrar till 
certifieringen Fossilfritt Sverige. Office Recycling innehar standarder från 
International Standard Organization, ISO, i kvalitet och miljö. Dessa ISO-standarder 
jobbar företaget aktivt med att upprätthålla (Almgren, 2016; Longo, 2016). 

Tabell 5. Certifieringar inom Office Recycling 

Certifieringar Område 

Bra Miljöval Biogas 

Fossilfritt Sverige Biogas, vind- och vattenkraft 

ISO 9001 Kvalité 

ISO 14001 Miljö 

 

3.6 Produkter ur Office Recyclings sortiment 

Förutom att erbjuda återvinning av kontorsmaterial som service har företaget även en 
inriktning mot att tillverka produkter för källsortering. De produkter som erbjuds för 
förvaring av material vid källsortering är produkterna Miljörör, Plastkärl, Hemliga 
Lådan, Earth Wind, Kökssortering, Sorteringslåda, Täckmöbel Sorteringslåda, 
Sorteringstorn, Designburar med varierande storlekar, Earth Air Light och Earth Air 
(Eklöf, 2016; Office Recycling, 2016).  

3.6.1 Produkten Miljörör 

En av de mest förekommande produkterna som är placerade i kontorsmiljö hos 
kunderna är Office Recyclings egentillverkade Miljörör (Eklöf, 2016; Office 
Recyling, 2016). 
 
Kunder hos Office Recycling har möjlighet att använda Miljörör för förvaring av 
material vid källsortering. Andra alternativ än Miljörör är plastkärl från företaget 
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PWS eller om återvinningsrum på företaget finns, i containrar (Eklöf, 2016). I 
sistnämnda fallet är användning av produkten Miljörör inte nödvändig. Miljörören är 
placerade i kontorsmiljö där förvaring av material som papper, plast, brännbart, 
kartong, wellpapp, PET-flaskor och aluminiumburkar är möjlig. Materialen 
källsorteras i tyg- eller plastpåsar, tygpåsarna tvättas på omlastningscentralen och 
återanvänds medan plastpåsarna kasseras. Påsarna placeras i Miljörören för ett diskret 
källsorteringsalternativ (Eklöf, 2016). 
 
Miljörören tillverkas av Office Recyling och består av en botten och ett lock, som 
båda är avtagbara, samt av ett rör. För framtagning av röret används returfiber av 
materialet Medium Density Fibreboard, MDF, bottendelen och locket består av 
pressat spån och pressat trä där bottendelen även har fyra hjul som är monterade på 
undersidan som ses i figur 2 (Eklöf, 2016). 
 

 
Figur 2. Miljörör med anvisning om sortering av pappersmaterial (Office Recycling, 
2016). 

3.6.1.1 Utformning 

Ett standardkärl för avfall består vanligen av plast med en volym av 190 liter. 
Miljörören rymmer en volym på 194 liter och har höjden 109 cm samt diametern 53,5 
cm. Tömning av innehållet i Miljörören sker efter kundernas behov och önskemål där 
en rekommenderad vikt för tömning inte bör överstiga 20 kg av ergonomiska skäl 
(Eklöf, 2016). En full påse kan dock ha en vikt upp till 80 kg och tömning sker därför 
med hjälp av en utrustning som kallas pirra (Rossinelli, 2016). Alla delar hos 
Miljöröret är avtagbara och locket hålls på plats genom trädelar på undersidan vilket 
ses i figur 3. Vid tillverkning av locket har materialanvändningen sparats genom att 
såga ur delar från mittendelen, där ett hål har skapats, för att fästa på undersidan 
(Eklöf, 2016).  
 

 
 
Figur 3. Avtagbart lock med visning av undersidan hos Miljöröret. 
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Även bottendelen är avtagbar och har hjul på undersidan, vilket visas i figur 4. En 
tyg- eller plastpåse används för att förvara materialen som påsen fylls med, på så sätt 
kan locket och röret avlägsnas för att sedan endast förflytta påsen och kunna tömma 
innehållet (Eklöf, 2016). 

 
 
Figur 4. Avtagbar bottendel med hjul och visning av undersidan hos Miljöröret. 

3.6.1.2 Medium Density Fibreboard 

Träfibrer formas till skivor efter att ha genomgått en process där träfibrerna har 
frilagts och därmed fås Medium Density Fibreboard, som röret i produkten Miljörör 
består av (Eklöf, 2016; TräGuiden, 2003). Genom en uppvärmningsprocess i en torr 
miljö pressas de frilagda träfibrerna samman och fibrerna binds ihop med bindemedel 
för att skapa nya träskivor. Träfibrer som pressas samman med varierande tryck får 
olika egenskaper och de olika varianterna av träfibrer förekommer som Low Density 
Fibreboard, LDF, Medium Density Fibreboard och High Density Fibreboard, HDF 
(TräGuiden, 2003). LDF har en densitet lägre än 500 kg/m!MDF har densiteten 600-
800 kg/m! medan HDF har en densitet större än 800 kg/m!. Densiteten på materialen 
bidrar till en specifik lämplighet vad gäller användningsområden, ju lägre densitet 
desto mer poröst material (TräGuiden, 2003). 

3.6.1.3 Formaldehyd som bindemedel 

Vid tillverkning av nya träskivor med egenskaper av MDF används kemikalien 
formaldehyd som bindemedel (Hansson, 2014). Formaldehyd förekommer naturligt i 
kroppen, finns i frukter och födoämnen. Kemikalien används i industriella processer 
för framtagning av produkter som pappers-, trä- och plastmaterial men även som 
konserveringsmedel i produkter. Formaldehyd som konserveringsmedel används i 
bland annat hygienartiklar, kosmetikaprodukter och födoämnen. Det är en hälsofarlig 
kemikalie eftersom det är frätande, allergi- och cancerframkallande i fri form (Arbete 
och Hälsa, 2011; Upphandlingsmyndigheten, 2015). I flytande form kan formaldehyd 
tas upp av huden och om andra kemikalier är närvarande i omgivningen kan upptaget 
ske snabbare, vilket är skadligt. Vid tillverkning av produkter där formaldehyd 
används kan läckage av kemikalien i den färdiga produkten ske. Användningen av 
formaldehyd i produkter är därmed reglerad, där det tillåtna värdet för yrkesmässig 
användning enligt den svenska hygieniska gränsvärdet är 0,3 ppm (Bojs, 2004; Arbete 
och Hälsa, 2011).  
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3.6.1.4 Placering och kostnad 

Beroende på kundernas efterfrågan och behov placeras Miljörören i kontorsmiljö. Om 
tillgång till ett återvinningsrum finns efterfrågas inte Miljörören. Kostnaden för att 
tillverka ett Miljörör är ungefär 650 kr och produkten hyrs ut till kunder till varierade 
kostnader (Eklöf, 2016). 
 
4. Metod 
 
Projektet påbörjades genom att diskutera relevanta och viktiga frågeställningar som 
överensstämmer med företaget Office Recyclings förväntan samt diskuterades fram 
utifrån observationer vid studiebesök och efter intervjuer med medarbetarna. En 
tidsplan skapades för att strukturera upp arbetet och därefter fördelades 
arbetsuppgifterna. Insamling av fakta och information utfördes genom olika metoder 
men mestadels av internetbaserade sidor. Sidorna är granskade av flera parter och 
innefattar myndigheter, statliga källor, företag och organisationer samt vetenskapliga 
artiklar.  
 
Vid insamlande av information användes dessutom facklitteratur och dokument som 
fakturor, data, statistik och manualer från företaget. Studiebesök på företagets 
omlastningscentral samt en enkätundersökning om medarbetarnas arbetsmiljö 
användes också. För behandling av data användes olika programvaror och kriterier 
togs fram för att kunna värdera förslag. 

4.1 Studiebesök 

Studiebesök hos ledningsgruppen utfördes för att ta reda på fakta och information. 
Studiebesök på företagets omlastningscentral, fältstudier med servicepersonalen och 
intervjuer med medarbetarna användes också till insamlandet av information. 

4.2 Enkätundersökning 

En enkätundersökning skapades via verktyget Typeform (Typeform, 2016) och 
skickades ut via e-post till servicepersonalen, som till antalet är elva personer. 
Undersökningen syftade till att analysera medvetenheten kring återvinning hos 
servicepersonalen samt hur arbetsmiljön upplevs. Enkäten omfattade frågor om 
säkerhet, kommunikation, miljö- och arbetsförhållanden. 

4.3 Programvaror 

För att hantera information om posterna från varje kund användes programmet 
Microsoft Office Excel. I detta program utfördes även alla beräkningar som 
exempelvis behandling av statistik från företaget. För att kartlägga kunderna och hur 
dessa är fördelade på de olika servicebilarna användes programmet Google Maps 
(Google, 2016). Ett flödesschema över företagsstrukturen utformades i programmet 
Google Drawings. Flödesschemat togs fram utifrån de tre olika scenarierna som 
beskrivs i 3.2. (Google Drive, 2016). 
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4.4 Kriterier för placering av nya servicebilar 

För att kunna ta fram, värdera och jämföra olika förslag på placering av de nya 
servicebilarna utformades tre kriterier utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala 
aspekter enligt Triple Bottom Line och företagets önskan. En tydligare beskrivning av 
kriterierna med beräkningar ges i appendix 1. 

4.4.1 Kriterie 1. Återkommande till samma kunder 

Kriterie 1 behandlar andelen av kunderna som varje servicepersonal har kvar efter en 
förändring som respektive förslag genererar.  

4.4.2 Kriterie 2. Företagets mål om antalet poster per dag 

Kriterie 2 undersöker antalet fler poster en servicebil ansvarar för under en dag som är 
över medelvärdet för företagets mål per dag, det vill säga 20 poster.  

4.4.3 Kriterie 3. Effektiv placering av poster 

Kriterie 3 undersöker antalet poster som är placerade på samma adress och illustrerar 
hur tidseffektiva körsträckorna är för respektive servicebil. Kriteriet tar inte hänsyn 
till hur långt ifrån varandra servicebilarnas olika stopp ligger. Kriterie 3 är uppdelat i 
två delar för förslag 2. Kriterie 3 del 1 beräknar hur kriterie 3 uppfylls om enbart 
poster som inte har minst en post på samma adress flyttas. Kriterie 3 del 1 beräknar 
hur kriterie 3 uppfylls om enbart poster som har minst en post på samma adress 
flyttas. 

5. Resultat 

I avsnittet presenteras resultaten som utgår från frågeställningarna med utgångspunkt 
från syfte och mål. De resultat som har tagits fram utgår från modellen Triple Bottom 
Line och kommer kunna användas som underlag till en hållbarhetsrapport. Ett 
flödesschema över företagets uppbyggnad skapades samt information om produkten 
Miljörör och materialinsamling. Resultatet av enkätundersökningen gällande 
servicepersonalens arbetsmiljö, miljövanor och återvinningskunskap presenteras 
dessutom. Resultatet som innefattar optimering av de nya servicebilarnas placering 
beskrivs även med tre förslag som har tagits fram. 

5.1 Flödesschema 

För att förstå företagets struktur har ett flödesschema tagits fram, flödesschemat visas 
i figur 5. Flödesschemat har tagits fram utifrån de tre olika scenarierna som beskrivs i 
teori-delen. De två ringarna som visas i flödesschemat visar företagets ledningsgrupp 
och den cirkulära kommunikationen som eftersträvas. Kunderna är den cirkulära lila 
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ringen, de blå fyrkanterna visar företagets olika områden och pilarna visar på vilket 
sätt de olika områden får kontakt med varandra.  
 
 

 
 
Figur 5. Flödesschema över Office Recyclings företagsstruktur och kommunikation. 
 

5.2 Miljörör 

Materialet MDF innehåller kemikalien formaldehyd som är hälsofarlig och 
cancerframkallande. Eftersom uppgifter saknas om antalet Miljörör som är placerade 
hos kunderna är det ej möjligt att avgöra om miljörören bidrar till vinst hos företaget.  
 
5.3 Insamlade material år 2015 
 
Under år 2015 var de tre största materialen som samlades in returpapper, wellpapp 
och brännbart vilket ses i tabell 3. Returpappret som samlades in mättes till 720 050 
kg, wellpapp till 116 900 kg och brännbart avfall till 138 660 kg. 
 
 
5.4 Enkätundersökning 
 
Sex av totalt elva personer ur servicepersonalen svarade på enkäten.  
 
Tabell 7 visar resultatet från den del av enkätundersökningen som innefattade 
påstående om arbetsmiljön. Ett snittvärde beräknades för varje fråga för att tydligare 
analysera åsikterna hos servicepersonalen. Dessutom presenteras det mest önskvärda 
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värdet efter varje fråga då det ibland är mest önskvärt att inte instämma, en etta, och 
ibland att instämma, en femma.  
 
 
De frågeställningar som ställdes i enkäten är:  
 
A.   Du får kontinuerliga uppdateringar om förändringar inom företaget. (5) 
B.    Kontakten med cheferna fungerar bra. (5) 
C.    Kontakten med arbetskamraterna fungerar bra. (5) 
D.   Du har möjlighet att påverka ditt arbete. (5) 
E.    Arbetet är för det mesta lugnt. (5) 
F.    Arbetet är tungt och du har ofta ont efter en arbetsvecka. (1) 
G.   Du arbetar ofta ensam och känner att det därmed blir en olycksrisk. (1) 
H.   Du har full koll på vad som skall göras ifall en olycka inträffar. (5) 
 
Tabell 7. Påstående om arbetsmiljön med en skala från ett till fem där ett är 
“instämmer inte alls” och fem är “instämmer helt”. Siffror inom parentes är det mest 
önskvärda värdet 
Fråga (mest önskvärda) | Person 1 2 3 4 5 6 Snitt 

A. (5) 4 3 1 3 4 4 3,2 

B. (5) 3 2 1 2 4 3 2,5 

C. (5) 5 5 5 4 4 4 4,5 

D. (5) 5 3 2 3 5 3 3,5 

E. (5) 2 2 1 1 3 2 1,8 

F. (1) 4 5 5 3 3 5 4,2 

G. (1) 1 3 2 3 2 3 2,3 

H. (5) 5 5 5 5 4 3 4,5 

 
Den andra delen handlar om servicepersonalens syn på miljö samt miljövanor och 
kunskaper med resultat som ses i appendix 2. De frågor som ställdes var: 
 
A.     Du tycker personligen att miljöfrågor är viktiga. 
B.     När du inte arbetar, vad använder du för transportmedel? 
C.     Biltrafik/körning är ett stort problem för miljön 
D.     Tänker på du på Ecodriving när du kör? 
E.     Källsorterade du innan du började på Office Recycling? 
F.      Om du källsorterar idag, vilka material? 
G.     Hur mycket mindre energi krävs det att smälta återvunnet glaskross än nya 
råvaror? 
H.     Hur många gånger kan papper återvinnas? 
 
Tre av sex använder kommunaltrafik och en av sex använder gasbil som 
transportmedel utanför arbetet. Flera tar även hänsyn till Ecodriving vid körning. 
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Källsortering utfördes av tre av sex innan ett arbete på Office Recycling 
påbörjades men de flesta källsorterar i dagsläget och fem av sex källsorterar mer än 
fyra material. I kunskapsfrågorna var det enbart en person som visste svaret på “Hur 
mycket mindre energi krävs det att smälta återvunnet glaskross än nya råvaror?” där 
det rätta svaret är 20 %. Och i den andra kunskapsfrågan var det två som låg inom 
intervallen 5-7 som är det rätta svaret om hur många gånger papper kan återvinnas.  
 
5.5 Optimering av placering för de nya servicebilarna 
 
Lösningsförslagen presenteras med huruvida väl de olika kriterierna från avsnitt 4.4 
uppfylls. Figur 6 illustrerar en karta över respektive servicebils poster för måndagar i 
centrala Stockholm. En färg representerar en servicebil. Exakta siffror finns i 3.3.2 i 
tabell 4. Kartan som visas i figur 6 togs fram för att erhålla en tydligare överblick över 
hur posterna är fördelade hos servicepersonalen. För exakta beräkningar se appendix 
1. 

 
Figur 6. Karta över geografisk placering för poster på måndagar uppdelad efter 
servicebil (Google, 2016) 
 
5.5.1 Förslag 1. Placering på Kungsholmen och Vasastan 
 
En ny servicebil, Servicebil 7, placeras i centrala Vasastan för att hantera posterna 
från Servicebil 3. Den andra nya servicebilen, Servicebil 8, placeras på Kungsholmen 
och är ansvarig för hela området. Tabell 8 visar hur många poster servicebilarna har 
enligt förslag 3 och hur förslaget uppfyller de olika kriterierna från avsnitt 4.4. För 
kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan det för kriterie 2 är 0 %. Enligt 
förslag 1 hanteras 53 poster av Servicebil 7 och 35 poster av Servicebil 8. Bil 7 har 
procentsatsen 165 % över kriterie 2 och bil 8 har en procentsats 75 % över kriteriet 
vilket presenteras i tabell 8. I medelvärde har alla servicebilarna en procentsats 61 % 
över kriterie 2 vilket också presenteras i tabell 8. Servicebil 7 har 75 % av posterna på 
samma adress medan bil 8 har 71 % och i medelvärde uppnår alla servicebilarna 67 % 
av kriterie 3 vilket presenteras i tabell 8.  
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Tabell 8. Sammanställning av resultatet för förslag 1, där det ideala värdet är inom 
parentes. 

Bil Antal 
poster  

Kriterie 1 [%] 
(100) 

Kriterie 2 [%] 
(0) 

Kriterie 3 [%] 
(100) 

1 30 94 50 80 

2 45 98 125 87 

3 32 38 60 66 

4 9 100 0 44 

5 25 64 25 48 

6 28 62 40 68 

7 53 0 165 75 

8 35 0 75 71 

Medelvärde 32 57 68 67 

 
Figur 7 illustrerar huruvida väl förslag 1 uppfyller de tre olika kriterierna i avsnitt 4.4. 
För kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan det för kriterie 2 är 0 %.  

 

Figur 7. Presentation av resultatet för förslag 1 där huruvida väl de olika kriterierna 
i avsnitt 4.4 uppnås. 

Förslaget ger en förbättring med 41 % i medelvärde för kriterie 2 och en försämring 
med 6 % i medelvärde för kriterie 3, vilket illustreras i tabell 9. För kriterie 1 och 3 är 
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det ideala värdet 100 % medan det för kriterie 2 är 0 %. Förändringen för kriterie 1 
presenteras i tabell 8 och tas därmed inte med i tabell 9. 

Tabell 9. Sammanställning av de kriterier som genererade förbättringar och 
försämringar i förslag 1 där K2 är kriterie 2 och K3 är kriterie 3. Positiva värden 
visar förbättringar och negativa värden försämringar.  

Bil Förändring K2 [%] Förändring K3 [%] 

1 17 6,7 

2 3,8 2,2 

3 81 -9,6 

4 0 0 

5 74 -28 

6 68 -4,6 

Medelvärde 41 -5,6 

 

5.5.2 Förslag 2. Placering på Norrmalm 

De båda nya servicebilarna, Servicebil 7 och 8, placeras på Norrmalm i centrala 
Stockholm. Posterna placerade på Norrmalm är omfördelade på alla 8 servicebilar.  
 
Tabell 10 visar hur många poster servicebilarna har enligt förslag 2 och hur förslaget 
uppfyller de olika kriterierna. För kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan 
det för kriterie 2 är 0 %. Enligt förslag 2 hanteras 31 poster av Servicebil 7 och 30 
poster hanteras av Servicebil 8. Servicebil 7 har en procentsats 55 % över kriterie 2 
och Servicebil 8 har 50 % över kriteriet vilket kan ses i tabell 10. I medelvärde har 
alla servicebilarna en procentsats 68 % över kriterie 2. Kriterie 3 är uppdelat i två 
delar för förslag 2. Kriterie 3 del 1 innebär att poster som inte befinner sig på samma 
adress flyttas vid förslagets förändringar och kriterie 3 del 2 innebär att poster från 
samma adress flyttas. Resultatet för kriterie 3 kommer hamna inom intervallet mellan 
kriterie 3 del 1 och 2. 

Tabell 10. Sammanställning av resultatet för förslag 2, där det ideala värdet är inom 
parentes. 

Bil Antal 
poster  

Kriterie 1 
[%] (100) 

Kriterie 2 
[%] (0) 

Kriterie 3 del 
1 [%] (100) 

Kriterie 3 del 
2 [%] (100) 

1 31 100 55 77 84 

2 31 74 55 126 87 
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3 52 62 160 117 56 

4 31 100 55 13 94 

5 31 87 55 84 68 

6 31 76 55 103 68 

7 31 0 55 0 100 

8 30 0 50 0 100 

Medelvärde 34 83 67,5 87 76 

 
Figur 8 illustrerar huruvida väl förslag 2 ligger till utifrån de olika kriterierna i avsnitt 
4.4. För kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan värdet för kriterie 2 är 0 %. 
Kriterie 1 erhöll ett medelvärde på 83 %, 67,5 % för kriterie 2, 87 % för kriterie 3 del 
1 och 76 % för kriterie 3 del 2. 

 

Figur 8. Presentation av resultatet för förslag 2 där huruvida väl de olika kriterierna 
i avsnitt 4.4 uppnås. 

Förändringen innebär att kriterie 2 har förbättras i medelvärde med 69 % och kriterie 
3 har förbättrats i medelvärde med 16-19 % beroende på vilka poster som flyttas 
vilket ses i tabell 11.  

Tabell 11. Sammanställning av de kriterier som genererar förbättringar för förslag 2 
där K2 är kriterie 2 och K3 är kriterie 3. Positivt värde innebär en förbättring och 
negativt värde en försämring. 

Bil Förändring K2 
[%] 

Förändring K3 del 1 
[%] 

Förändring K3 del 2 
[%] 

1 8,3 3,2 12 
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2 58 48 2,7 

3 50 62 -23 

4 200 -71 110 

5 42 26 1,6 

6 56 45 -4,7 

Medelvärde 69 19 16 

 
5.5.3 Förslag 3. Placering på Norrmalm och en agerande buffert 
 
En av de nya servicebilarna, Servicebil 7, placeras på Norrmalm och posterna i detta 
område är omfördelade på de 7 servicebilarna som hanterar posterna på området. Den 
andra nya servicebilen, Servicebil 8, tilldelas posterna som tidigare inte tilldelades till 
en specifik servicebil. Utöver detta ska Servicebil 8 bistå övriga servicebilar genom 
att hämta de poster som eventuellt inte hinner hämtas på måndagar. 
 
Tabell 11 visar hur många poster servicebilarna har enligt förslag 3 och hur förslaget 
uppfyller de olika kriterierna i avsnitt 4.4. För kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 
% medan värdet för kriterie 2 är 0 %. Enligt förslag 3 har Servicebil 7 33 poster och 
Servicebil 8 har 13 poster. Servicebil 7 har en procentsats 65 % över kriterie 2 medan 
Servicebil 8 uppnår 35 % av kriteriet. I medelvärde har alla servicebilar en 
procentsats som är 68 % över kriterie 2, vilket ses i tabell 12. Kriterie 3 är uppdelat i 
två delar för förslag 3. Kriterie 3 del 1 innebär att poster som inte befinner sig på 
samma adress flyttas vid förslagets förändringar och kriterie 3 del 2 innebär att poster 
från samma adress flyttas. Resultatet för kriterie 3 kommer hamna inom intervallet 
mellan kriterie 3 del 1 och 2. 
 
Tabell 12. Sammanställning av resultatet för förslag 3, där det ideala värdet skrivs 
inom parentes.  

Bil Antal 
poster 

Kriterie 1 
[%] (100) 

Kriterie 2 
[%] (100) 

Kriterie 3 del 
1 [%] (100) 

Kriterie 3 del 
2 [%] (100) 

1 34 100 70 71 85 

2 34 80 70 115 88 

3 52 62 160 117 56 

4 34 100 70 12 94 

5 34 95 70 76 71 

6 34 82 70 94 71 

7 33 0 65 0 100 



 31 

8 13 0 0 0 100 

Medelvärde 34 65 71 81 78 

 
Figur 9 illustrerar huruvida väl förslag 3 uppnår de olika kriterierna i avsnitt 4.4. För 
kriterie 1 och 3 är det ideala värdet 100 % medan värdet för kriterie 2 är 0 %. Kriterie 
1 erhöll ett medelvärde på 65 %, 71 % för kriterie 2, 81 % för kriterie 3 del 1 och 78 
% för kriterie 3 del 2. 

 

Figur 9. Presentation av resultatet för förslag 3 där huruvida väl de olika kriterierna 
uppnås. 

Förändringen innebär att kriterie 2 förbättras med 36,5 %. Kriterie 3 förbättras med 
11-19 % beroende på vilka poster som flyttas vilket ses i tabell 13.  

Tabell 13. Sammanställning av de kriterier som genererar förbättringar för förslag 3 
där K2 är kriterie 2 och K3 är kriterie 3. Positivt värde innebär en förbättring och 
negativt värde en försämring. 

Bil Förändring K2 
[%] 

Förändring K3 del 1 
[%] 

Förändring K3 del 2 
[%] 

1 -17 -5,9 14 

2 46 35 4,1 

3 50 62 -23 

4 70 -74 112 

5 26 15 5,9 

6 44 32 -0,74 

Medelvärde 37 11 19 
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5.5.4 Sammanställning av de tre förslagen 

Figur 10 visar en sammanställning av förslagens förändringar utifrån de tre kriterierna 
i avsnitt 4.4. Positiva värden visar förbättringar och negativa värden försämringar. En 
tabell över denna sammanställning ses i appendix 3. 

 

Figur 10. Presentation av förbättringarna från respektive förslag. 

6. Diskussion 

Med anledning av att företaget inte efterfrågade specifika områden där en optimering 
är önskvärd, diskuterades frågeställningar fram utifrån observationer vid studiebesök 
och efter intervjuer med medarbetarna. De frågeställningar som togs fram är valda 
områden på gruppmedlemmarnas initiativ. Alla framtagna resultat och delar av teorin 
är relevanta att redovisa i en hållbarhetsrapport enligt G4. I detta avsnitt diskuteras 
arbetet som innefattar frågeställningar inom syfte och mål, tillvägagångssätt för 
insamlande av information samt diskussion om de olika resultaten som erhållits.  

6.1 Företagets struktur, kommunikation och förbättringsförslag 

Ett flödesschema togs fram för att analysera företagsstrukturen och för att förmedla 
information till medarbetarna om hur kommunikationen sker i företaget. 
Flödesschemat visar att det är servicepersonalen som har direktkontakt med kunderna 
på plats. Därför är det viktigt att servicepersonalen för en dialog med kunderna och 
ger förslag till förbättringar om fel har uppstått, bland annat om kundens beställning 
innebär att kärlen töms för sällan. Vid fältstudier observerades att servicepersonalen 
ej har kännedom om att det är de som är ansvariga för att kontakta säljavdelningen 
och inte kunden om kunden vill utföra en ny beställning. Brist på kommunikation 
mellan ledningsgruppen och servicepersonalen påvisades i enkäten i frågan 
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“Kontakten med cheferna fungerar bra” som i snitt fick värdet 2,5. Flödesschemat 
beskriver också att varje avdelning skriver in ordrarna i totalt tre stycken olika 
programvaror som är Microsoft Office Excel, Fleet101 och Fortnox. Varje gång en 
order ska flyttas mellan programmen kan fel uppstå genom att en order inte går 
igenom alla programmen. På så sätt behandlas inte ordern fullt ut, vilket kan ge 
konsekvenser. Konsekvenserna kan bli att ordrar inte hämtas upp eller att en faktura 
uteblir från Office Recycling till en kund, vilket leder till missnöjda kunder och 
minskade intäkter. För att bättre få kontroll över ordrarna bör Office Recycling söka 
efter en programvara med en helhetslösning. Fakta och information om företaget är 
grunden till att förstå företagsstrukturen och dess processer. Genom att förstå hur 
företaget är uppbyggt bidrar det till ett avgörande om vilka områden som kräver 
optimering och förbättring för att företaget ska kunna utvecklas och effektiviseras. 
Därmed är resultatet och analysen av företagets struktur relevant för en 
hållbarhetsrapport enligt G4. 

6.2 Miljöcertifieringar 

I dagsläget innehar Office Recycling certifieringarna Bra Miljöval, Fossilfritt Svergie, 
ISO 9001 och ISO 14001. Företaget arbetar fortsättningsvis med kvalitet och miljö i 
ledningssystemet som är upprättat enligt kraven i ISO-standarderna. Det är viktigt att 
Office Recycling forsätter arbeta mot de krav som ställs och forsätter att enbart köpa 
in fordon drivna på biogas eller el för att behålla Bra Miljöval och Fossilfritt Sverige. 
Denna analys är relevant utifrån den miljömässiga aspekten i Triple Bottom Line och 
är därmed relevant för en hållbarhetsrapport. 

6.3 Sammanställa mängden avfall från varje kund 

I dagsläget samlas verksamhetsavfallen in för att sedan transporteras till 
omlastningscentralen där det blandas med resterande avfall från alla verksamheter 
som Office Recycling har som kunder. En förbättring kan vara att mäta den mängd 
som samlas in från varje verksamhet, speciellt brännbart avfall, vilket påvisar 
mängden som kontoren förbrukar. Verksamheterna får således möjlighet att ta del av 
information där även mängden brännbart avfall uppmärksammas, vilket 
förhoppningsvis kan påverka kundernas tankesätt kring avfall och påverka rutiner 
samt vanor. 
 
De tre största materialen viktmässigt, som samlades in av Office Recycling år 2015, 
var returpapper, wellpapp och brännbart. Returpapper är det största materialet vilket 
även är mest sannolikt eftersom avfallet samlas in från olika kontor i centrala 
Stockholm. Material som sorterades som brännbart samt wellpapp är båda av ungefär 
lika stor mängd. Det är således intressant att undersöka avfallen som sorteras som 
brännbart på grund av den stora mängden som samlades in. Ju mer som sorteras, desto 
mindre behöver tas till brännbart för energiutvinning. När det väl tas till brännbart är 
det omöjligt att nyttja materialet som ny råvara igen. 
 
Ur ekonomisk synpunkt är det intressant att undersöka materialen som sorteras som 
brännbart med anledning att fler Miljörör alternativt andra produkter ur sortimentet 
kan placeras på kontoren för en ökad källsortering. Office Recycling tjänar dessutom 
på att placera ut fler produkter av sortimentet hos kunden eftersom Miljörören hyrs ut 
till varierande kostnader. Eftersom företaget inte har en sammanställning över antalet 
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Miljörör som är utplacerade kan inte den ekonomiska aspekten undersökas. Office 
Recycling hyr däremot ut till kontor som efterfrågar produkten och kan på så sätt 
erhålla en siffra över antalet Miljörör som är utplacerade, genom att koppla ihop 
information från kunders fakturor. 
 
Office Recycling har i nuläget samarbete med företag som återvinner det insamlade 
materialet och även företag som försöker återbruka så mycket som möjligt, speciellt 
underleverantören som tar emot elektronikprodukter. Företaget har en önskan om att 
ingå samarbete med andra företag som förutom att återvinna även prioriterar återbruk 
av produkter, om produkten är bruklig. Det är således viktigt att kontroller utförs för 
att säkerställa att det inte är hälsofarligt eller kan innebära en säkerhetsrisk. Aspekter 
att utgå ifrån kan exempelvis vara elektronikprodukter som kan innehålla 
metallämnen. Metaller är kostsamma att utvinna och därmed bör det avvägas om 
produkten ska återinföras i kretsloppet eller om metallämnena ska klassas som farligt 
avfall. 

6.4 Produkten Miljörör 

Vid brist på återvinningsrum får Miljörören en mer betydande roll där de integreras i 
kontorsomgivningen och underlättar vid källsortering genom dess kommunikativa 
anvisningar. Denna analys kan användas i en hållbarhetsrapport då det påverkar 
utifrån den miljömässiga aspekten i Triple Bottom Line. 
 
För tillfället är Miljörören i en storlek som rymmer 4 liter mer än ett standardkärl. 
Undersökningar kring hur kunderna upplever Miljörören samt mer detaljerade 
undersökningar om hur servicepersonalen upplever att hanteringen av Miljörören är 
ur ergonomisk synpunkt krävs för att kunna avgöra om en ändring av produkten 
behövs. Verkställande direktör antyder att tömning bör ske när en påse väger uppmot 
20 kg av ergonomiska skäl. Det överensstämmer inte alltid med hur det ser ut i 
verkligheten eftersom tömning även sker när påsen är full, vilket innebär att påsen 
kan väga upp till 80 kg. Det vill säga att en påse kan väga mellan 20-80 kg beroende 
på när kunderna vill att tömning ska ske. Kommunikationen mellan ledningsgruppen 
och trafikledningen kan således förbättras för att skapa en arbetsmiljö som till helhet 
kan jämföras med modellen Triple Bottom Line. Kontroll och undersökning av 
resterande produkter som Office Recycling erbjuder som produkt är även intressant 
att se över för att sedan kunna använda analysen i en hållbarhetsrapport. 
 
MDF är tillverkad av returfibrer och därför krävs bindemedel för att det ska hålla ihop 
som material. I bindemedlet används bland annat formaldehyd som är en hälsofarlig 
kemikalie som avges från färdiga produkter. Eftersom Miljörören är placerade i 
kontorsmiljö där det ständigt vistas människor samt att servicepersonalen handskas 
med materialet i det dagliga arbetet, är det av intresse att undersöka hur mycket 
formaldehyd som avges. Detta påverkar servicepersonalens arbetsmiljö och även 
personalen på kontoren vilket är en social aspekt och därmed relevant för 
hållbarhetsrapporten enligt G4. 
 
I undersökningen av produkten Miljörör användes olika källor som därmed ger säker 
information. Utifrån källorna studerades produkten och med hjälp av all information 
bidrog det till en helhetssyn av Miljöröret som produkt vid diskussion. 
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6.5 Enkätundersökning 

Enkäten utformades enligt modellen Triple Bottom Line utifrån den sociala- och 
miljömässiga aspekten. Resultatet och analysen utifrån aspekterna är därför relevant 
för en hållbarhetsrapport. Nackdelen med enkäter är att det är svårt att veta hur 
givande och aktuella svaren är. Först och främst kan frågorna tolkas på olika vis, som 
exempelvis fråga G som lyder “Du arbetar ofta ensam och känner att det därmed blir 
en olycksrisk”. De svar som ges är utifrån om servicepersonalen arbetar ensamma 
eller ej. Ifall arbete utförs tillsammans reflekteras inte andra delen av frågan. Svar kan 
även ges baserad på ifall servicepersonalen instämmer om att det finns en olycksrisk 
vid de tillfällena då arbetet utförs på egen hand. Detta påstående fick som högst en 
trea och servicepersonalen instämmer därmed inte på påståendet men det är oklart vad 
de inte instämmer på.  
 
Alla anställda inom servicepersonalen svarade dessutom inte på enkäten och därmed 
är det också svårt att veta vilka som svarade, servicepersonalen som allmänt sett är 
nöjda eller som är missnöjda med arbetet. Det finns dock både en viss spridning i 
svaren där svaren är heterogena vilket indikerar på att det troligtvis är både 
servicepersonal med en positiv och negativ inställning till arbetet som svarade på 
enkäten. 
 
Tabell 6 visar svaren från den första delen av enkätundersökningen som handlar om 
arbetsmiljön hos servicepersonalen. Det är tydligt att det finns två frågor som 
svarspersonerna var ense om. I fråga C som lyder “Kontakten med arbetskamraterna 
fungerar bra” svarar alla en fyra eller femma och fick ett snitt på 4,5, vilket betyder att 
alla som svarade på enkäten instämmer. Även i fråga H som lyder “Du har full koll på 
vad som skall göras ifall en olycka inträffar” så instämmer i stort sett alla. Det visar 
att servicepersonalen anser att kontakten med arbetskamraterna är god samt att det 
finns vetskap om vad som ska utföras vid en olycka. Ett högt snitt, 4,2, får fråga F 
som lyder “Arbetet är tungt och du har ofta ont efter en arbetsvecka” vilket är negativt 
då detta tyder på att servicepersonalen ofta har ont. Det visar att en förändring bör ske 
för att få en annan respons. Tvetydiga åsikter var det i fråga A som lyder “Du får 
kontinuerliga uppdateringar om förändringar inom företaget” där ett svar är en etta, 
(“instämmer inte alls”), medan tre svarade med en fyra och de resterande två ur 
servicepersonalen svarade med en trea. Där är det svårare att dra en slutsats som 
överensstämmer med alla som arbetar som servicepersonal. Detta tyder dock på att 
spridning i svaren förekommer bland personer som svarade på enkäten eftersom 
svaren är olika. Tydligare blir det dessutom på fråga E som lyder “Arbetet är för det 
mesta lugnt” där snittet är 1,83. Snittet är lågt och servicepersonalen instämmer 
därmed inte alls. Slutsatsen kan därmed dras att servicepersonalen tycker att arbetet 
ofta är stressigt. En sammanfattning av resultaten från enkäten ger i helhet att 
servicepersonalen är nöjda med sina arbetskamrater men anser att jobbet både är tungt 
och stressigt, vilket visar på en förbättringsmöjlighet av arbetsmiljön. 
 
På den andra delen som handlar om hur servicepersonalen ser på miljöfrågor, anses 
det i huvudsak att miljöfrågor är viktiga och att biltrafiken är ett stort problem för 
miljön då fyra av sex svarade med ett värde på fyra. Det är också en intressant 
observation att se att många av servicepersonalen verkar ha påverkats av Office 
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Recyclings arbete. Många verkar efter sin anställning på Office Recycling även ha 
börjat källsortera. 
 

6.6 Kriterierna för placering av de nya servicebilarna 

De tre kriterierna är framtagna från företagets önskemål och information med grund i 
Triple Bottom Line. Kriterie 1 baseras på önskemålet att varje servicebil återkommer 
till samma kunder, vilket önskas av både servicepersonal och trafikledning. Det ger 
möjlighet för servicepersonalen att bygga upp en relation med kunden vilket ökar 
trivseln för servicepersonalen. Det i sin tur leder till en större chans att företaget 
behåller kunden. Detta kriterie är därför tillförlitligt och hör till sociala aspekten i 
Triple Bottom Line. De olika förslagen för placeringen av de två nya servicebilarna 
innebär att detta kriterium inte uppfylls till fullo. Det är rimligt då värdet är under 100 
% så fort en post flyttas från en servicebil till en annan. Kriteriet uppfylls inte heller 
till fullo eftersom posterna idag är fördelade så att servicepersonalen tar poster från 
varandra när poster inte hinner hämtas. 
 
Kriterie 2 har också en social aspekt men även ekonomiska och miljömässiga 
aspekter. Hur många poster varje servicebil hanterar per dag påverkar hur stressigt 
arbetet är. Det som kan anses vara lagomt är att hämta 15-25 stycken poster under en 
dag. Detta baseras på trafikledningens långa erfarenhet vilket bidrar till en säker 
siffra. Siffran kan göras säkrare genom att fråga servicepersonalen vad som anses vara 
rimligt att hämta på en dag utan att servicepersonalen känner sig stressade. Den jämna 
fördelningen av poster leder till en förbättring både ur ett miljömässigt och 
ekonomiskt perspektiv då detta innebär att även mängden avfall som hämtas per 
servicebil blir mer jämn och körsträckorna effektiviseras. Risken att vissa servicebilar 
blir fulla flera gånger under en dag medan andra åker till anläggningen utan att ha 
fyllt utrymmet borde därmed bli mindre och det sammanlagda antalet bilturer till och 
från omlastningscentralen minskar. 
 
Beräkningarna är utförda efter data som visar hur många poster varje servicebil totalt 
hämtar på måndagar. Resultatet blir osäkert eftersom hänsyn inte tas till frekvensen av 
hur ofta posterna hämtas. Det antogs dessutom att den servicebil med flest poster 
utifrån denna data även har flest poster överlag. 
 
Det tredje kriteriet baseras främst på fältstudien med servicepersonalen där poster 
hämtades under en eftermiddag. Det uppmärksammades att det är mest effektivt att 
hämta avfall om kunderna är så pass nära varandra att servicebilen kan stå parkerad 
på ett ställe istället för att behöva flytta bilen mellan varje kund. Kriteriet tar enbart 
hänsyn till hur effektivt hämtningar av vissa poster är och inte körsträckorna mellan 
hämtningarna. Att ta hänsyn till dessa avstånd skulle kunna ge en ännu bättre bild av 
de olika servicebilarnas effektivitet. Den beräknade effektiviteten skiljer sig en del 
från hur effektiva stoppen är i verkligheten. I beräkningarna räknas endast poster som 
ligger på samma adress som effektiva men i verkligheten kan poster i samma område 
vara effektiva då servicebilen fortfarande kan vara parkerad på samma 
ställe.  Kriteriet är på så vis bristfälligt men kan ändå ge en bild av hur optimal 
fördelningen av posterna är ur ett tidseffektivt perspektiv. 
 
Eftersom kriteriet tar hänsyn till tidseffektiviteten behandlas både ekonomiska och 
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miljömässiga aspekter då effektivare körsträckor minskar bränsleförbrukningen. 
 
6.7 De tre förslagen för placeringen av servicebilarna 

I förslag 1 blir det en förbättring för kriterie 2 med 41 % och en försämring för 
kriterie 3 och kriterie 1 med 6 % respektive 43 %. Försämringen i kriterie 3 är endast 
6 % och eftersom en försämring för kriterie 1 är oundvikligt anses förslag 1 ge en 
positiv förändring i helhet. I tabell A ses att Servicebil 7 ligger strax över 100% över 
kriterie 2 och servicebil 8 ligger 75% över vilket låter mycket men eftersom inte alla 
poster hämtas varje vecka behöver detta inte skapa något problem. För kriterie 3 blir 
snittet för Servicebil 7 och 8 över 70% och antas därför ge tidseffektiv fördelning. 
Förslag 1 anses vara bra i avseendet att bilarna har mer bestämda områden i 
Stockholm vilket bland annat trafikledningen har efterfrågat.  
 
Förslag 2 ger en förbättring med 70 % för kriterie 2 och 16 -19 % för kriterie 3 
beroende på vilka poster som flyttas vilket ses i tabell 10. Kriterie 1 ligger i snitt på 
83 % av ursprunget och har därmed försämrats med 17 %. Som nämnts tidigare så är 
försämring för kriterie 1 oundviklig och eftersom både kriterie 2 och 3 ger en positivt 
förändring ses förslag 2 som ett positivt förslag. Både bil 7 och 8 ligger ungefär 50% 
över i kriterie 2 men förslaget ger mer jämn arbetsbelastning för servicepersonalen. 
Förslaget skapar även förutsättningarna att det finns fler servicebilar som kan ta emot 
potentiella framtida kunders poster inne i centrala Stockholm.  
 
I förslag 3 förbättras kriterie 2 och 3 med 37 % respektive 11-19 % beroende på vilka 
poster som flyttas, vilket ses i tabell 12. Kriterie 1 ligger i snitt på 65 % av ursprunget 
och försämras därmed 35 %. Servicebil 7 har samma förhållanden som i förslag 2 
medan Servicebil 8 är i detta förslag utvald att agera som buffert. Det positiva är att 
det finns alltid en servicebil som kan hämta poster som eventuellt inte hinner hämtas 
under dagen, det mindre positiva är att Servicebil 8 aldrig får samma kunder som 
servicepersonalen återkommer till.   
 
Vid hantering av data vad gäller de olika servicebilarna påverkar den mänskliga 
faktorn vilket hänsyn ska tas till. Detta beror på att data från Microsoft Office Excel-
dokumenten hanterades manuellt vilket bidrar till att den överförda datan kan bli fel. 
Att hantera data på detta sätt är inte heller effektivt då det tar lång tid att arbeta 
manuellt och att behöva söka efter fel.  

Av alla tre förslagen är det förslag 2 som ger det bästa resultatet utifrån kriterierna. 
Förslag 1 tar mer hänsyn till att varje servicebil har ansvar för ett specifikt område i 
Stockholm. Med hänsyn till resultatet från enkätundersökningen visar att förslag 2 är 
det bästa förslaget då en jämnare arbetsfördelning skulle uppnås.  
 
För att förbättra optimeringsberäkningarna krävs mer tydlighet om exempelvis det 
totala antalet Miljörör som finns utplacerade hos kunder. Eftersom en post innebär en 
order från en kund, där en kund exempelvis kan ha tio Miljörör som en order som ska 
hämtas medan en annan kund har tre Miljörör som en order. Det bidrar till svårigheten 
att avgöra vad som är en rimlig och jämn arbetsbelastning. Detta korrelerar med att 
om viktinsamling från varje kunds kontorsavfall noterades skulle det förbättra 
förutsättningarna till att optimera systemet ytterligare. 
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6.8 Studiebesök och intervjuer 

Studiebesök på anläggningen genomfördes första veckan för att förstå hur 
kontorsmaterialet hanteras på anläggningen samt få inblick i hur tömning av 
kontorsavfallet sker. Vid ett senare skede blev det ännu ett studiebesök i form av en 
fältstudie med en servicepersonal en eftermiddag. Målet med detta var att 
åskådliggöra hur hämtning av kontorsmaterial hos kunderna sker, huruvida stressigt 
arbetet är och hur mycket kollegorna samarbetar.  
 
För att få en bättre inblick i hur servicebilarnas körsträcka planeras besöktes 
omlastningscentralen för en intervju med trafikledningen. Trafikledningen har bland 
annat information om vilken servicebil som kör till vilken kund, hur frekvent varje 
kund vill att kontorsmaterialet ska hämtas och vilka dagar som är mest intensiva för 
servicepersonalen. Kriterierna hade kunnat förbättras genom att utföra fler fältstudier 
med flera personer av servicepersonalet. 
 
En intervju utfördes med en servicepersonal för att erhålla information från ytterligare 
ett perspektiv. Servicepersonalen har direkt kontakt med kunderna och besitter bland 
annat information om huruvida smidigt hämtningen av kontorsmaterial sker och 
stressnivån i arbetet. Servicepersonalen har även information om samarbetet mellan 
kollegorna och även vetskapen om en kund är i behov av ett nytt Miljörör eller om 
hämtning av kontorsavfallet bör ske oftare. För att få en bättre helhetsbild kan 
studiebesök ha utförts fler gånger med fler servicebilar. Det hade gett en uppfattning 
om hur mycket servicepersonalen utför och hur fler i servicepersonalen arbetar och 
upplever arbetet. Denna information skulle därmed ge en bra grund till utformandet 
av kriterierna och uppdelningen av posterna mellan servicebilarna vilket även kan 
användas i hållbarhetsrapporten. 

7. Slutsats 

Enligt enkäten och efter fältbesöket med servicepersonalen uppmärksammades det att 
kommunikationen mellan ledningsgruppen och servicepersonalen är bristfällig. En 
sammanfattning av resultat från enkäten visar i helhet att servicepersonalen är väldigt 
nöjda med sina arbetskamrater men tycker att jobbet både är tungt och stressigt. Från 
de olika tre förslagen vad gäller optimering av de nya servicebilarna är det förslag 2 
som uppnår kriterierna i störst grad. Förslag 2 innebär att de två nya servicebilarna 
ska placeras på Norrmalm och resultatet från enkäten tas även i beaktning. 

Förbättringar som Office Recycling kan utföra är att analysera insamlandet av 
material från kunderna. Genom att analysera vikten av kontorsavfall från varje kund 
kan företaget påverka kundernas källsorteringsvanor, vilket även bidrar till att fler 
miljörör kan hyras ut. Det resulterar i en lönsammare verksamhet ur en ekonomisk 
aspekt samtidigt som hänsyn tas till den miljömässiga aspekten. Förbättringen leder 
även till optimering av körsträckorna då fler aspekter kan tas hänsyn till när poster ska 
hämtas och fördelas mellan servicebilarna.  

Företaget har erhållit Bra Miljöval, Fossilfritt Sverige samt ISO-standarder i kvalité 
och miljö och där nya mål är att öka förståelse för Office Recyclings verksamhet 
genom en hållbarhetsrapport. Resultatet och analyserna i denna rapport är relevanta 
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att ta upp i en hållbarhetsrapport då dessa analyserar och visar delar av företaget ur ett 
miljömässigt-, ekonomiskt- och socialt perspektiv. Rapporten tar upp flera av de 
punkter som kan finnas med i en hållbarhetsrapport enligt G4 men företaget kan 
analysera fler områden för att utföra en mer omfattande analys som inkluderar alla 
företagets områden. För att hållbarhetsrapporten ska fungera i marknadsföringen är 
det upp till företaget att utforma rapporten på ett sätt som passar målgruppen. 
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9. Appendix 

 

9.1 Beräkningar av kriterier  

Kriterie 1. Återkommande till samma kunder 
Kriterie 1 tar hänsyn till hur många befintliga kunder som en servicepersonal har kvar 
efter att en förändring har skett. Enligt ekvation (1) ses beräkningen för kriterie 1: 
 
!"#$%"#%!1 = !"#!$%#!!"#$%&!!"#$%&"'"#!()*!"#!!!"!!"#!$!!ö!ä!"#$!%&!

!"#!$%#!!"#$%&!!"#$%&"'"#!()*+")!!!"#!!"å!!!ö!"#$    (1) 
 
Till exempel ses det att för förslag 1 hanteras 32 stycken poster av Servicebil 1 32 och 
efter förändringen som förslaget genererar hanteras 30 stycken poster av Servicebil 1 
30. Med hjälp av ekvation (1) fås hur väl kriterie 1 uppfylls: 
 

!1!!ö!!!"#$%&"'%(!1!!!!ö!"#$%!1 = 30
32 = 0,9375 ≈ 94% 

 
Kriterie 1 uppfylls därmed med 94 % vilket betyder att Servicebil 1 har kvar 94 % av 
posterna efter förändringen som förslag 1 genererar. För att sedan få ett totalvärde på 
hur väl förslag 1 uppnår kriterie 1 beräknas ett medelvärde av hur väl alla servicebilar 
uppfyller kriterie 1.  
 
Kriterie 2. Företagets mål om antalet poster per dag 
Kriterie 2 tar hänsyn till hur mycket företagets mål om antalet poster per dag 
överskrids. Eftersom en uppskattning från trafikledningen är 15-25 poster som en 
servicebil hinner med varje dag utgår beräkningarna från ett medelvärde på 20 poster. 
Ekvation (2) visar hur kriterie 2 beräknas: 
 
!"#$%"#%!2 = !"#!$%#!!"#$%&!!"

!"     (2) 
 
Ekvationen visar att för Servicebil 1 i förslag 1 uppfylls kriterie 2 enligt följande: 
 

!2!!ö!!!"#$%&"'%(!1!!!!ö!"!"#!1 = 30− 20
20 = 0,5 = 50% 

 
Kriterie 2 överskrider därmed med 50 % vilket betyder att Servicebil 1 har 50 % för 
mycket poster. På samma sätt som för kriterie 1 beräknas ett medelvärde för hur väl 
alla servicebilar uppfyller kriterie 2 för att erhålla ett värde på hur väl ett förslag 
uppfyller kriteriet.  
 
Kriterie 3. Effektiv placering av poster 
Kriterie 1 tar hänsyn till hur effektivt placerade posterna är över servicebilarna och 
detta uppskattas till hur många poster som har minst en annan post på samma adress. 
Servicebilen behöver därmed inte köra mellan dessa poster utan kan stå parkerad på 
samma ställe. Ekvation (3) visar hur kriterie 3 beräknas: 
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!"#$%"#!!3 = ! !"#!$!!"#$%&!!"#!!!"!!"#$%!!"!!""!"!!"#$!!å!!"##"!!"#$%%!"!#$!!!"#!$!!"#$%&!!"#$%&!!ö!"#$%&'  
 
(3) 
För Servicebil 1 i förslag 1 uppfylls kriterie 3 enligt följande då antalet poster som har 
minst en post på samma adress är 24 stycken: 
 

!3!!ö!!!"#$%&"'%(!1!!!!ö!"#$%!1 = 24
30 = 0,8 = 80!% 

 
Kriterie 3 uppfylls därmed med 80 % vilket betyder att 80 % av posterna har minst en 
annan post på samma adress för Servicebil 1 i förslag 1. På samma sätt som för de 
tidigare kriterierna beräknas ett medelvärde för hur väl alla servicebilar uppfyller 
kriterie 3 för att få ett värde över hur väl förslaget uppfyller kriteriet.  
 
I förslag 2 och 3 finns inte kännedom om exakt vilka poster som flyttades och därför 
beräknades två extremfall och intervallet mellan dem är där förslagets uppfyllelse av 
kriteriet kommer att hamna. 
 
Kriterie 3 del 1 
Kriterie 3 del 1 beräknar hur kriterie 3 uppfylls om enbart poster som inte har minst 
en post på samma adress flyttas. I exempelvis förslag 2 för Servicebil 5 med önskemål 
att 8 stycken poster flyttas. Servicebil 5 i förslag 2 har 39 poster ursprungligen och 
efter förslaget är det 31 poster totalt varav 26 poster har minst en post på samma 
adress.  
 

!3!!"#!1!!ö!!!!!"#$%&#'!5!!!!ö!"#$%!2 = !2631 ≈ 0,84 = 84!% 
 
Det vill säga att kriterie 3 del 1 för Servicebil 5 i förslag 2 uppfylls med 84 % vilket 
betyder att 84 % av posterna för Servicebil 5 i förslag 2 har minst en post på samma 
adress.  
 
Kriterie 3 del 2 
Kriterie 3 del 1 beräknar hur kriterie 3 uppfylls om enbart poster som har minst en 
post på samma adress flyttas. Genom att använda samma exempel som för kriterie 3 
del 1 fås följande: 
 

!3!!"#!2!!ö!!!"#$%&"'%(!5!!!!ö!"#$%!2 = !26− 831 ≈ 0,58 = 58!% 
 
Det vill säga att kriterie 3 del 2 för Servicebil 5 i förslag 2 uppfylls med 58 % vilket 
betyder att 58 % av posterna för servicebil 5 i förslag 2 har minst en post på samma 
adress.  
 
Intervallet mellan dessa extremfall är därmed 58 % – 84 % och inom detta intervall 
kommer Servicebil 5 för förslag 2 att hamna för kriterie 3. 
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9.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen undersökte servicepersonalens syn på miljö samt miljövanor 
och kunskaper med frågeställningarna: 
 
A.     Du tycker personligen att miljöfrågor är viktiga. 
B.     När du inte arbetar, vad använder du för transportmedel? 
C.     Biltrafik/körning är ett stort problem för miljön 
D.     Tänker på du på Ecodriving när du kör? 
E.     Källsorterade du innan du började på Office Recycling? 
F.      Om du källsorterar idag, vilka material? 
G.     Hur mycket mindre energi krävs det att smälta återvunnet glaskross än nya 
råvaror? 
H.     Hur många gånger kan papper återvinnas? 

 
Resultatet ses i tabellen. 
 

Person|
Fråga 

1 2 3 

A. 5 4 4 

B. Kommunalt Kommunalt Gasbil 

C. 5 4 4 

D. Jag kör inte Det är en del av mitt 
arbete 

För att spara på miljön 

E. Ja Nej Nej 

F. Glas, plast, 
aluminium, wellpapp, 
brännbart, glödlampor 
& batterier 

Wellpapp, tidningar, 
glödlampor & 
elektronik 

Papper, glas, plast, 
wellpapp, tidningar, 
batterier & elektronik 

G. 40 % 50 % 20 % 

H. 4 10 6 
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Person| 
Fråga 

4 5 6 

A. 3 4 4 

B. Bil (som drivs på 
bensin/diesel) 

Elcykel, bil eller 
kommunalt 

Bil (som drivs på 
bensin/diesel) 

C. 2 3 4 

D. Ja Ja alltid, inga 
onödiga 
gas/inbromsningar 

Ibland. Aldrig 
riktigt lärt mig köra 
så vilket gör att jag 
lätt glömmer det när 
det inte sitter i 
ryggmärgen så att 
säga. 

E. Ja Nej Ja 

F. Papper, glas, 
plats, wellpapp & 
tidningar 

Brännbart Papper, glas, plast, 
wellpapp, tidningar, 
glödlampor, 
batterier & 
elektronik 

G 10 % 10 % 50 % 

H. 12 6 3 
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9.3 Sammanställning av de tre förslagen 

 
I tabellen visas en sammanställning av förändringar för de olika förslagen där positiva 
värden visar förbättringar och negativa värden försämringar. 

Kriterier Förslag 1 [%]  Förslag 2 [%] Förslag 3 [%]  

K1 -43 -17 -35 

K2 40,63 69,05 36,5 

K3 -5,5 0 0 

K3 del 1 0 18,87 10,68 

K3 del 2 0 16,43 18,71 
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Ekonomi- och bolagsinformation om Office Recycling 
Office Recycling grundades år 2010 av nuvarande verkställande direktör Philip Eklöf och har 
sedan 2011 haft en kontinuerlig verksamhet. Företagets vision är att erbjuda Sveriges grönaste 
återvinningstjänst och erbjuda unika lösningar utifrån kundens behov (Eklöf, 2013b). Vid 
årsskiftet 2015/2016 hade företaget över 1000 kunder. 

 

Två verksamhetsår har Office Recycling gått med vinst vilket är åren 2012 och 2015 (Allabolag, 
2016). Företaget har under de fem första åren gått från en lätt lastbil till sju, under 2016 kommer 
två lätta lastbilar att tillkomma (Longo, 2016). Totalt har företaget nio bilar där två är eldrivna 
personbilar. De lätta lastbilarna drivs av biogas och elbilarna laddas antingen på 
omlastningscentralen eller i närheten av företagets kontor. Både kontor och omlastningcentral 
betalar för el som skapas av förnyelsebara källor bestående av vind- och vattenkraft. 
Grundinformation om företaget finns att överskåda i tabell 1. 

  
Tabell 1. Grundinformation om företaget 

Verksamhetsstart 2011 

Anställda 19 

Servicebilar (biogas) 7 

Personbilar (el) 2 

Elavtal Vind- och vattenkraft 

 

Varje år sedan start har Office Recycling ökat kundantalet, vilket visas i figur 1 visar vilken andel 
av den totala kundstyrkan vid årsskiftet 2015/2016 som tillkom årsvis mellan 2011 och 2015. 
Figur 1 visar att företaget mellan 2012 och 2014 tog in tre fjärdedelar av de nuvarande kunderna. 



 

 

 

Figur 1. Andelen kunder som tillkom vilket år, med kundstyrkan vid årsskiftet 2015/2016 som 
utgångpunkt. 

Mål för kundtillväxten 2016-2020 är satta internt för företaget och visas i procent i tabell 3. 
Tabell 3 visar hur stor kundstyrka företaget vill öka med i procent per år från år 2016 till 2020. 

Tabell 2. Mål och framtidsprognos för kundökning från år 2016 till 2020. 

År Ökning av kundstyrkan i % från 2016 till 2020 

2016 13 

2017 17 

2018 15 

2019 19 

2020 17 
 
 
På Office Recycling är det viktigt att ingen heirarki existerar inom företaget utan att alla olika 
medarbetare arbetar tillsammans (Longo 2016). För att förstå företagetsstruktur har ett 
flödesschema tagits fram figur 2. Flödesschemat visar hur företagets anställda kommunicerar 
med varandra och vilka olika program de använder för kommunikation. Företaget har en 
ledningsgrupp där Vd, ekonomichef, trafikledningschef och försäljningschef ingår. 
Ledningsgruppen ansvara för företagets helhet och den viktigaste kommunikationen mellan de 
olika områdena i företaget som består av sälj, ekonomi, trafikledning och service (Eklöf, Longo 
2016). Från figur 2 kan visas att inom organisationen är det trafikledningen som är den samman 
kopplade länken mellan alla olika grupperna.. Flödesschemat beskriver vilka grupper i företaget 
som kommunicerar om vad och i vilket program de kommunicerar via. Flödeschemat beskrivs 
nedan med tre olika scenarion som uppkommer dagligen i företaget. 



 

 
Scenario 1, En säljare tar en beställning från en ny kund 
Först kontaktas kunden av en försäljare från företaget, kunden beställer och beställningen läggs in 
i arbetsboken som finns i excel. När ordern lagst in i arbetsboken ansvarar trafiklednngen för att 
lägga in ordern i Fleet 101 som är ett transportadministrationssystem (Fleet 2014). 
Trafikledningen ansvarar för att servicepersonalen får information om körsträckorna och ordrarna 
de ska hämta. Samtidigt som servicpersonalen hämtar upp ordern fakturerar och bokför ekonomi 
från Fleet 101 till fortnox som är ett bokföringsprogram (Fortnox 2016). 
 
Scenario 2, Servicepersonal upptäcker att en kund är i behov av fler miljörör 
Servicepersonal pratar direkt med kunden om behovet, kunden vill göra en beställnig. 
Servicepersonalen kontaktar sälj för att ordna en beställning resternade process fungerar precis 
som i scenario 1. 
 
Scenario 3, kund upptäcker att Office Recyling missat veckans tömning 
Kunden ska nu ringa trafikledningen och uppge felet. Trafikledningen kontaktar därefter 
servicepersonal för att få dit personal som kan åtgärda felet. 
 

 
Figur 2: Flödesschema över Office Recylings kund och medarbarbetar kommunikation.  
Referenser 
Fortnox (u.å). Bokföring. Tillgänglig: 
https://www.fortnox.se/program/fortnox-bokforing/ [2016-05-09] 
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Opponeringsrapport 

 

Efter opponeringen från opponeringsgruppen hade vi mycket att kolla igenom i vår 
slutrapport. Vi fick kommentarerna nedskrivna på 2,5 sidor A4 där kommentarer i helhet stod 
och på själva slutrapporten där mer specifika kommentarer var med. Det vi visste från första 
början att vi behövde göra var att skapa ett försättsblad samt flytta upp sammanfattningen så 
den hamnade innan innehållsförteckningen. Från kommentarerna på slutrapporten gick vi 
noga igenom alla och diskuterade ifall vi skulle åtgärda eller ej. Ibland var det svårt då vi 
kunde få kommentaren “oklar mening” men det stod inte vad som var oklart eller hur vi 
kunde skriva om den. Men många saker var också hjälpsamma så som dubbla ord eller 
onödiga ord. I allmänhet har förtydligande av texter och omformuleringar utförts för att det 
ska underlätta för läsaren att följa med i beskrivningarna. Från A4sidorna var det 
kommentarer inom de olika huvudrubrikerna som inledning, Teori/bakgrund, metod, resultat, 
diskussion, slutsats, referenser och appendix. 
 
INLEDNING 
De tyckte inledningen inte kändes som en inledning till rapporten utan snarare en 
verksamhetsbeskrivning  efter en koll på hur inledningen till en teknisk rapport ska skrivas 
kände vi att detta inte behövde åtgärdas. 
 
Det fanns även åsikter om våra frågeställningar där de tyckte att “Hur ser de anställda på 
miljön?” kunde tolkas väldigt brett och därför ändras denna till “Hur ser de anställda på 
miljöfrågor rent allmänt?” för att fånga in att det är just miljöfrågor som är aktuella i nuläget 
som vi undrar om och inte arbetsmiljön eller något liknade. Frågeställningen “Vad gör 
företagets för miljösatsningar i nuläget?” tycker opponeringsgruppen inte var en 
frågeställning utan mer som bakgrund. Detta höll vi dock inte med om utan behåller den som 
en frågeställning.  
 
TEORI/BAKGRUND 
Den största åsikten opponeringsgruppen hade inom denna kategori var bakgrund och teori 
och att det behövdes göra det mer tydligt vad som gäller företaget och vad som är mer 
generellt. Detta tog vi till oss och höll med så därför har den nya slutrapporten både en teori  
och en bakgrundsdel. De tyckte även att stycket där återvinningen för alla olika material 
beskrivs var överflödig. Just denna del har vi diskuterat med vår handledare, Matthias Mohr, 
och han uttryckte sig som alla delar borde vara kvar och därför har vi valt att spara alla de 
styckena. Det fanns även en kommentar om att alla punkter i punktlistorna under 
hållbarhetsrapport borde förtydligas mer. Syftet med detta stycke är att få grundinformation 
om hållbarhetsrapporter utan att gå in på ämnet för djupt. Vi tyckte punkterna var tydliga och 
valde att inte utveckla detta då det också skulle göra denna del väldigt lång. 
 



En gemensam rubrik för de tre scenarierna skapades även då detta lättare kunde fås till när 
bakgrund och teori delades upp. 
 
Opponeringsgruppen önskade en karta över hur posterna var fördelade på de olika 
servicebilarna. Detta är ett resultat vi har tagit fram och finns därför i resultatdelen. 
 
METOD 
Opponeringsgruppen tyckte att vår metod var ofullständig då beräkningar inte visades och 
vissa kriterier behövdes förtydligas. Därför la vi till beräkningar i appendix, eftersom det är 
enkla beräkningar är det ej relevant att lägga in i metoddelen men bra att det är med, och 
sedan förtydligare vi kriterierna.  
 
Det fanns även en åsikt om att en del av metodelen finns i resultat och diskussion men vi 
kollade igenom detta och kunde inte hitta vad de menade. Vi nämner dock metoden lite i 
diskussion men den fick stå kvar under stycket då vi hade diskuterat metodens relevans i 
studien.  
 
RESULTAT 
Vi började med att förklara de två ringarna i flödesschemat vilket hade önskats. Sedan 
förtydligare vi även texterna innan figur och tabellerna lite för att göra hela avsnittet mer 
tydligt.  
 
Det påpekades att det fanns teori i resultatet vilket togs bort. 
 
Opponeringsgruppen tyckte att de olika förslagen för hur de nya servicebilarna skulle 
placeras ska stå under metod. Detta ändrade vi inte då förslagen är ett resultat. De tyckte även 
att tabellen som redovisar sammanställningen för alla förslagen borde stå i resultat. Vi valde 
att behålla den i bilaga då den visar samma resultat som grafen. 
 
DISKUSSION 
I diskussionen hade vi en mening där vi beskrev att frågeställningarna hade framtagits från 
våra egna intressen vilket kanske var konstigt formulerat. Detta ändrades istället till 
“diskuterades frågeställningar fram utifrån observationer vid studiebesök och efter intervjuer 
med medarbetarna”.  
 
Det ansågs inte vara tillräckligt tydligt att företagsstrukturen var relevant för 
hållbarhetsrapporten enligt G4. Detta höll vi inte med om då det tidigare i rapporten står att 
det är relevant med organisationens struktur i en hållbarhetsrapport enligt G4. 
 
De tyckte även att det diskuterades för lite om hur representativ kvoten 6/11 för antalet som 
svarade på enkäten är. Då diskussionen kring enkäten redan tar upp en hel sida, samt även 



inom andra delar i diskussionen, tyckte vi att den diskussion som redan fanns runt detta och 
vilken spridning det svaren hade kände vi att det räckte.  
 
Diskussionen om att vi inte har tagit hänsyn till insamlat material per kund flyttades till 
avgränsningar enligt kommentaren. Opponeringsgruppen tyckte att det var mycket resultat i 
diskussionen gällande de nya servicebilarnas placering. Detta ändrade vi inte då siffrorna från 
resultatet inte enbart redovisas utan diskuteras i avsnittet. 
 
SLUTSATS 
Opponeringsgruppen tyckte att slutsatsen inte återkopplade tillräckligt till frågeställningarna 
så vi kollade igenom hela stycket och kollade så alla frågor var besvarade.  
 
REFERENSER 
Enligt opponeringsgruppen ska intervjuvkällan stå som (Pudja, personlig kommunikation, 
2016****), vi hittar dock ingen information på SLU:s hemsida att det är sättet att skriva på 
så vi har behållit källan som (Pudja, 2016). Opponeringsgruppen tyckte att många av källorna 
som hör till samma källa i ett stycke har skrivits två gånger och då behöver strykas. Det höll 
vi inte med om eftersom det enligt diskussion med exempelvis bibliotekarierna på 
Geocentrum har angivit att det är bättre med upprepningar av källa än att det är oklart vem 
som står som källa. 
 
APPENDIX 
Här la vi till beräkningar och gjorde tydligare indelning för de olika bilagorna.  

 
 
 

 
 


