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Sammanfattning 
 
Triple Bottom Line är ett brett begrepp som definierar hållbar utveckling, och är ett ramverk 
som företag kan arbeta utifrån i sitt hållbarhetsarbete. Enligt Triple Bottom Line finns det tre 
aspekter av hållbarhet: ekonomisk, ekologisk och social. I detta projekt har företaget Office 
Recycling efterfrågat ett excelverktyg som kan hjälpa dem i hållbarhetsarbetet utifrån ett 
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.  
 
Under projektet har ett excelverktyg skapats som säljavdelningen på Office Recycling kan 
använda vid kundbearbetning och kundanalys. Verktyget, kallat Rädda Sven, har tagits fram 
med hjälp av Visual Basic Editor (VBE) i programmeringsspråket Visual Basic for 
Applications (VBA) som används i programmet Excel. Verktyget är uppbyggt av tre koder 
vilka är kopplade till tre knappar: Återvinning, Prisbild samt Kundanalys. Verktyget består 
således av tre delar. Återvinning och Prisbild rangordnar kunderna efter hur väl de 
överensstämmer jämfört med en optimal kund som tagits fram som referens. I rangordningen 
hamnar de kunder som avviker mest från referensen högst upp i den genererade resultatlistan 
och säljavdelningen får på så sätt en bra överblick över vilka kunder de ska marknadsföra sig 
mot. När säljavdelningen identifierat en kund de vill titta närmare på kan Kundanalys 
användas för att få en kundspecifik profil för den aktuella kunden.  
 
Med hjälp av Rädda Sven gjordes en analys av 10 % av Office Recyclings avtal. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv visar resultatet att priserna varierar mellan olika kunder samt att 
priserna i många fall avviker från den referens som användes i analysen. Resultatet visar även 
vilka fraktioner som är vanligast att kunderna återvinner samt att de flesta kunderna återvinner 
få fraktioner, det vill säga få olika material. 80 % av kunderna återvinner mindre än tre olika 
material vilket inte är lönsamt, varken ekonomiskt eller ekologiskt. 
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Sammanfattning 
 
Triple Bottom Line är ett brett begrepp som definierar hållbar utveckling, och är ett ramverk 
som företag kan arbeta utifrån i sitt hållbarhetsarbete. Enligt Triple Bottom Line finns det tre 
aspekter av hållbarhet: ekonomisk, ekologisk och social. I detta projekt har företaget Office 
Recycling efterfrågat ett excelverktyg som kan hjälpa dem i hållbarhetsarbetet utifrån ett 
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.  
 
Under projektet har ett excelverktyg skapats som säljavdelningen på Office Recycling kan 
använda vid kundbearbetning och kundanalys. Verktyget, kallat Rädda Sven, har tagits fram 
med hjälp av Visual Basic Editor (VBE) i programmeringsspråket Visual Basic for 
Applications (VBA) som används i programmet Excel. Verktyget är uppbyggt av tre koder 
vilka är kopplade till tre knappar: Återvinning, Prisbild samt Kundanalys. Verktyget består 
således av tre delar. Återvinning och Prisbild rangordnar kunderna efter hur väl de 
överensstämmer jämfört med en optimal kund som tagits fram som referens. I rangordningen 
hamnar de kunder som avviker mest från referensen högst upp i den genererade resultatlistan  
och säljavdelningen får på så sätt en bra överblick över vilka kunder de ska marknadsföra sig 
mot. När säljavdelningen identifierat en kund de vill titta närmare på kan Kundanalys 
användas för att få en kundspecifik profil för den aktuella kunden.  
 
Med hjälp av Rädda Sven gjordes en analys av 10 % av Office Recyclings avtal. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv visar resultatet att priserna varierar mellan olika kunder samt att 
priserna i många fall avviker från den referens som användes i analysen. Resultatet visar även 
vilka fraktioner som är vanligast att kunderna återvinner samt att de flesta kunderna återvinner 
få fraktioner, det vill säga få olika material. 80 % av kunderna återvinner mindre än tre olika 
material vilket inte är lönsamt, varken ekonomiskt eller ekologiskt. 
  



 

3 

 
Innehållsförteckning 
 
1 Inledning…………………………………………………………………………………......5 

     1.1 Mål och Syfte………………………………………………………………………..….5 

2 Teori……………………………………………………………………………………….....6 

     2.1 Hållbar utveckling och Triple Bottom Line………………………………………….....6 

     2.2 Ekonomiskt hållbart genom cirkulär ekonomi……………………………………….....7 

     2.3 Lönsamhet genom återvinning……………………………………………………….....8 

     2.4 Regler och lagar kring avfallshantering……………………………………………….10 

     2.5 Excel………………………………….…………………………………………….….11 

3 Office Recycling - organisation och tjänster……………………………………….…….…15 

     3.1 Företagets produkter och tjänster......………………………………………………….15 

     3.2 Produkter…………...………………………………………………………………….16 

3.2.1 Miljörör………………………………………………………………………....16 

3.2.2 Plastkärl och burar……………………………………………………………...16 

3.2.3 Möbler…………………………………………………………………………..17 

     3.3 Företagets organisation och informationsvägar…….…………………………………17 

4 Metod……………………………………………………………………………………….19 

     4.1 Optimal respektive genomsnittlig kund…………………………………………….…19 

     4.2 Excelverktyget Rädda Sven…………………………………………………………...20 

4.2.1 Kundanalys……………………………………………………………….……..21 

4.2.2 Återvinning…………………………………………………………………......21 

4.2.3 Prisbild………………………………………………………………………….22 

     4.3 Avgränsningar…………………………………………………………………………23 

5 Resultat………………………………………………………………………………….…..23 

     5.1 Genomsnittlig och optimal kund………………………………………….……...…....24 

     5.2 Rädda Sven……………………………………………...……………………….……24 

     5.3 Analys………………………………………………………………………………....26 

 5.3.1 Återvinning……………………………………………………………….…….27 

 5.3.2 Prisbild……………………………………………………………………….…28 

6 Diskussion och Slutsats……………………………………………………………………..29 

     6.1 Osäkerheter och felkällor……………………………………………………………...32 

Referenser…………………………………………………………………………………….33 



 

4 

Appendix A…………………………………………………………………………………...35 

Appendix B…………………………………………………………………………………...36 

Appendix C……………………………………..…………………………………………….37 

 
  



 

5 

1 Inledning 
 
Office Recycling AB är ett företag beläget i centrala Stockholm med fokus på återvinning av 
kontorsmaterial och har i dagsläget cirka 1200 kunder. Det som skiljer Office Recycling från 
många andra återvinningsföretag är att de lägger stor vikt på service och att de sätter kunden i 
fokus. Office Recycling vill att miljömedvetenheten ska genomsyra verksamheten och 
företaget jobbar aktivt med hållbar utveckling (Longo 2017). De arbetar för att bli hållbara 
både socialt, ekologiskt och ekonomiskt med utgångspunkt från ramverket Triple Bottom 
Line. För mer information om Triple Bottom Line läs avsnittet Hållbar utveckling och Triple 
Bottom Line under Teori. Office Recycling arbetar ständigt med att minska den miljöpåverkan 
deras verksamhet ger upphov till. De strävar efter att både de och deras kunder ska arbeta mot 
ett hållbart samhälle (Longo 2017).  
 
Priset kunderna betalar för Office Recyclings tjänster varierar beroende på vilken kund det är 
och när avtalet är tecknat. Office Recycling har därför efterfrågat ett excelbaserat verktyg 
vilket på ett användarvänligt sätt kan tillämpas för att analysera olika kunder utifrån både 
deras återvinningsmönster och prisbild. Resultatet från denna analys kan sedan användas som 
underlag i företagets utveckling med syfte att öka kundernas återvinning och uppdatera 
prissättningen (Longo 2017).  
 
1.1 Mål och syfte 
Målet med projektet har varit att ta fram ett användarvänligt excelverktyg som ska användas 
för att undersöka återvinningsmönstret hos Office Recyclings kunder samt att analysera hur 
kundernas avtal ser ut prismässigt. Det samlade namnet för priserna på olika produkter och 
tjänster kommer i denna rapport att benämnas som prisbild. Uppdragsgivare är företaget 
Office Recycling som är ett återvinningsföretag baserat i Stockholm. Verktyget ska hjälpa 
företaget att på ett effektivt sätt jobba med kundanalys inom de ekologiska och ekonomiska 
perspektiven utifrån Triple Bottom Line. För att uppnå målen har följande frågeställningar 
formulerats. 
 

● Hur skiljer sig prisbilden mellan olika avtal? 
● Vilka kriterier ska en optimal kund uppfylla och hur ser en genomsnittlig kund ut? 
● Hur kan kunderna ordnas enligt en prioritering för att maximera nyttan av insatta 

åtgärder? 
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2 Teori 
 
I det här avsnittet ges en bredare kunskap om hur företag kan jobba med hållbar utveckling 
samt hur återvinning och hållbar utveckling kan vara lönsamt. Avsnittet tar även upp en del 
regler och lagrum som är viktiga att känna till kring avfallshantering. I teoridelen finns även 
en beskrivning av hur programmering i Excel går till samt ett avsnitt om hur lönsamt det är att 
återvinna specifika material ur miljösynpunkt. 
 
2.1 Hållbar utveckling och Triple Bottom Line 
Hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Elvingson u.å.). 
Hållbar utveckling sträcker sig längre än utvecklingen av den ekonomiska tillväxten. 
Begreppet Triple Bottom Line (TBL) är ett koncept myntat av John Elkington (Savitz 2013). 
Det finns ingen vanligen förekommande svensk översättning av begreppet men det är ett slags 
ramverk som företag kan jobba utifrån när de jobbar med hållbar utveckling. TBL är en metod 
som bygger på att företag måste ta hänsyn till både ekonomisk, ekologisk och social hållbar 
utveckling för att bli lönsamma på ett hållbart sätt (Savitz 2013). Varje aspekt kan 
representeras som cirklar där alla aspekter och därmed hållbar utveckling nås där de tre 
cirklarna möts, i det färgade området i Figur 1.  
 

 
 
Figur 1. Grafisk bild över Triple Bottom Line. När ett företag befinner sig i det färgade 
området, där alla cirklarna möts, innebär det att företaget jobbar på ett hållbart sätt.  
 
Ekologisk hållbarhet benämns av vissa som miljömässig hållbarhet. En tolkning är att 
miljömässig hållbarhet nås genom att förbrukningen av naturresurser är lägre än den naturliga 
förnyelsen. Företaget får alltså ha ett begränsat utsläpp och inte bedriva verksamhet som 
bryter ner ekosystemet. Den sociala hållbarheten är kopplad till hur företaget påverkar 
människor internt men också externt. Företaget ska aktivt arbeta med att bevara och utveckla 
kompetensen hos de anställda men också arbeta aktivt med hälsa, demokratisk behandling och 
mänskliga rättigheter för att värna om alla människors välmående. Ekonomisk hållbarhet 
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innebär att företaget kan säkra sina ekonomiska framsteg (Longoni 2014). 
 
Utmaningen för att nå en hållbar utveckling är att hitta en balans mellan dessa tre. En aspekt 
som inte får glömmas är den ekologiska begränsningen. De resurser vi tar från naturen är inte 
oändliga och vi måste försöka leva inom planetens gränser om vi vill säkra vårt 
livsuppehållande system. Därför skulle TBL och hållbar utveckling istället kunna visualiseras 
med tre koncentriska cirklar (Figur 2), där den ekonomiska och sociala utvecklingen ligger 
inom gränsen för den ekologiska ändliga gränsen (Atkinson & Wade 2015).  
 

 
Figur 2. Den ekologiska begränsningens heldragna linje representerar en ändlig resurs 
medan de sociala och ekonomiska gränserna kan flyttas, dock aldrig utanför den ekologiska 
gränsen. Den ekonomiska gränsen kan ligga utanför den sociala då dessa inte är fasta 
gränser. 
 
När ett företag arbetar med förbättring är det viktigt att hela tiden ta hänsyn till alla dessa tre 
aspekter. Ekonomisk hållbarhet och tillväxt är lätt att redovisa i siffror medan de andra två 
områdena är mer diffusa. En omställning som allt fler företag gör för att bli hållbara 
ekologiskt och ekonomiskt är att ställa om från linjär till cirkulär ekonomi. 
 

2.2 Ekonomiskt hållbart genom cirkulär ekonomi 
I en cirkulär ekonomi finns en strävan att återföra en nyttjad produkt till samhällets kretslopp 
eller till naturens egna kretslopp på ett hållbart sätt. Syftet med detta är att minimera mängden 
avfall och maximera nyttan av de resurser som förs in i samhällets kretslopp (Miljö- och 
jordbruksutskottet 2015). 
 
Cirkulär ekonomi utgår från två olika kretslopp, ett för biologiskt material och ett för tekniskt 
material. De biologiska materialen kan återvinnas flera gånger för att sedan återföras till 
naturens egna kretslopp. Till biologiska material hör bland annat träfibrer som finns i papper 
eller biomassa som används som biogas. Exempel på tekniska material är mineraler. De 
tekniska materialen bör inte återföras till naturens egna system utan istället återcirkuleras så 
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många gånger som möjligt genom underhållning, återanvändning och återvinning. Ett verktyg 
för att uppnå en cirkulär ekonomi är industriell symbios. Industriell symbios bygger på vad 
man kallar cirkulära flöden, vilket innebär att ett företags restprodukter eller överskottsenergi 
kan användas som råvara eller energikälla av ett annat företag (Statens offentliga utredningar 
2017). Det syftar till en ökad hållbarhet genom ökad resurseffektivitet som exempelvis kan 
utgöras av nätverk där företag samarbetar kring materialströmmar och energi (Institutet för 
Vatten- och Luftvårdsforskning 2015).  
 
2.3 Lönsamhet genom återvinning 
Återvinning kan definieras som “Återföring av använt material eller flytande restprodukter i 
tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.” (Berg u.å.). Material som annars 
skulle ses som avfall samlas in och skickas till återvinningscentraler. Där sorteras det material 
som är osorterat med hjälp av bland annat magneter och viktseparation med luft. Materialet 
kan efter bearbetning bilda nya produkter och stanna kvar i samhällets kretslopp, vilket 
medför återanvändning av materialet (Robertson 2014). 
 
Enligt nationalekonomins grundare Adam Smith vilar den nationalekonomiska vetenskapen 
på tre pelare; jord, kapital och arbete. I det nutida samhället kan jord ses som 
naturresurser/naturkapital. Idén om cirkulär ekonomi handlar om att effektivisera utnyttjandet 
av naturkapital. Detta innebär att återinförandet av resurser i samhällets kretslopp ger en 
effektivisering ur nationalekonomisk synvinkel (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Genom att öka andelen material som återbrukas och återvinns kan mycket energi sparas i 
tillverkningsprocessen. Ökad användning av förnybar energi bidrar till minskad användning 
av fossila bränslen, vilket innebär minskade utsläpp av växthusgaser. Minskad energiåtgång 
och effektivare utnyttjande av resurser är en stor vinst för miljön, men en annan viktig faktor 
som återvinning bidrar med är att öka medvetenheten hos befolkningen. Återvinning i hushåll 
kan nämligen för många vara en ögonöppnare för den problematik inom miljö och hållbarhet 
som råder i dagens samhälle (Robertson 2014). 
 
Trots att återvinning ur många hänseenden har en positiv effekt på hållbarhet finns en viss 
problematik, vilken måste tas i beaktning. Om nytt material är billigare föredras det av många 
producenter på grund av att återvunnet material ofta blir mer utslitet för varje gång det 
återvinns. Pappersfibrer blir exempelvis kortare vilket ger sämre stabilitet i jämförelse med 
nya, längre pappersfibrer (Robertson 2014).   
 
Genom att återvinna material istället för att producera nytt kan koldioxidutsläppen minskas 
markant. Olika material kostar olika mycket energi att tillverka. Samtidigt kostar det energi att 
återvinna och producera nya produkter. I ett forskningsprojekt från Högskolan i Gävle och 
Danmarks Tekniska universitet har detta studerats för att jämföra koldioxidutsläpp med 
återvunnet material samt nytt material, så kallat jungfrumaterial. Studien riktar sig till 
återvinning inom Sverige, Danmark och Norge och kan ses som ett underlag för att få en 
uppfattning om vilka material som är mest ekologiskt lönsamma att återvinna (Hillman et.al 
2015).  
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Tabell 1. Beskriver koldioxidbesparing vid återvinning i jämförelse med produktion av ny 
råvara. 

Material Kg CO2-ekvivalenter/kg 
material 

Procent minskat CO2-
utsläpp 

Glas 0,4 41 % 

Aluminium 10,6 96 % 

Stål 2,1 87 % 

Plast 0,8 37 % 

Papper och kartong 0,4 37 % 

 
I Tabell 1 ovan visas några av de material som studerats. Den första kolumnen beskriver 
skillnaden i kg CO2-ekvivalenter per kg material vid tillverkning av en produkt med 
återvunnet material jämfört med ett jungfrumaterial. Kolumnen till höger visar hur mycket 
mindre koldioxid som går åt om materialen återvinns. Om det är en hög procentandel så är 
lönsamheten att återvinna materialet hög. Det visar tydligt att nytillverkning av aluminium ger 
betydligt större koldioxidutsläpp än om man återvinner aluminium. På samma sätt har stål en 
hög procentandel på hela 87 %. Detta är till största del eftersom att metaller måste värmas upp 
till höga temperaturer vid tillverkning. Glas kommer på en tredjeplats med ca 41 % och 
därefter papper, kartong och plast med 37 %. Skillnaden i koldioxidutsläpp vid tillverkning av 
material från återvunnet material respektive jungfrumaterial visualiseras i ett stapeldiagram i 
Figur 3. Vad som är mest lönsamt att återvinna är det som kostar mest energi vid tillverkning 
med jungfrumaterial och på så sätt ger störst koldioxidutsläpp (Hillman et.al 2015). Figur 4 
visar tydligt att aluminium är väldigt lönsamt att återvinna. 
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Figur 3. Koldioxidutsläpp vid materialtillverkning från återvunnet material respektive 
jungfrumaterial. 
 

 
Figur 4. Visar skillnaden på hur stor koldioxidbesparing som fås vid återvinning i jämförelse 
med nytillverkning av olika material. 
 
2.4 Regler och lagar kring avfallshantering 
Ett flertal juridiska aspekter och frågeställningar uppkommer i samband med flöden och 
hantering av avfall i samhället. I 15 kap. Miljöbalken (2017) och i Avfallsförordningen (2017) 
som är en del av svensk författningssamling (SFS) finns föreskrifter kring återvinning och 
råvaruhantering. Avfallsförordningen utgår till stor del från Miljöbalken, det kallas att den är 
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”meddelad med stöd från Miljöbalken” utifrån en rad paragrafer. Till skillnad från 15 kap. i 
Miljöbalken behandlar avfallsförordningen definitioner och hantering av olika sorters avfall 
mer ingående. För ännu mer specifik hantering av visst avfall finns andra kompletterande 
förordningar enligt 1 § (Avfallsförordningen 2017).  
 
Kapitlet som behandlar avfall i Miljöbalken och avfallsförordningen infördes 2011 och dessa 
är båda baserade på Europeiska unionens (EU:s) avfallsdirektiv (2008/98/EG). 
Avfallsdirektivet är ett ramdirektiv vilket innebär att det är bindande med avseende på 
resultatet, till exempel minskad mängd miljöfarligt avfall, för alla medlemsstater inom EU. 
Det är däremot upp till varje EU-land att självständigt utforma ett tillvägagångssätt för att nå 
dit (Europeiska unionen 2016). 
 
I avfallsdirektivet går att finna avfallshierarkin som också antagits i svensk lag, 15 kap. 
Miljöbalken (2017). Avfallshierarkin syftar till att undvika, så långt det är möjligt, att avfall 
deponeras och resulterar i en linjär användning av råvaror. Det som eftersträvas är att 
maximera cirkulär användning av råvaror och material. Avfallshierarkin är därför formulerad 
som en prioriteringsordning, alltså att olika alternativ för hantering prioriteras efter vad som 
är mest ekologiskt hållbart. Till exempel prioriteras återanvändning av en produkt före 
återvinning av materialet som produkten består av (Naturvårdsverket 2016b). Den cirkulära 
ekonomin som beskrevs tidigare står även i nära relation med avfallshierarkin då fokus inte 
ligger på avfallshantering utan istället på utnyttjandet av de resurser som redan finns i 
samhällets kretslopp (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Avfallshierarkin återges i fyra punkter, där punkt 1 är mest önskvärd och därmed högst 
prioriterad. Den första punkten är återvinning av varan eller produkten genom 
återanvändning. Punkt två avser att materialåtervinna och punkt tre är att återvinna materialet 
på annat lämpligt sätt, exempelvis genom energiutvinning från brännbart avfall. Den sista 
punkten gäller bortskaffande av varan, vilket oftast avser deponering. Den viktigaste insatsen 
i prioriteringen är dock att så långt som möjligt undvika att avfall uppkommer i första taget. I 
Miljöbalkens hänsynsregler 2 kap. 5 §, är denna aspekt formulerad som en förebyggande 
åtgärd. Avfallshierarkin tillämpas sedan när potentiellt avfall väl uppkommit och hanteringen 
av detta kommer på fråga (Miljöbalken 2017). 
 
2.5 Excel 
Microsoft Excel är ett datahanteringsprogram vars mångsidighet och sätt att hantera data 
effektivt lett till programmets popularitet. En excelfil är en så kallad arbetsbok som är 
uppbyggd av ett eller flera kalkylblad. Det är i bladens celler som till exempel uträkningar, 
diagram eller samling av rådata sker (Bluttman 2013). 
 
De flesta som använder Excel arbetar i kalkylblad och använder formler för att koppla ihop 
celler. Dock finns mer avancerade sätt att utnyttja programmets kapacitet. Ett av dessa sätt är 
programmering i Excel vilken baseras på programmeringsspråket Visual Basic for 
Applications (VBA). För att automatisera utföranden i Excel så kommer VBA väl till hands 
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eftersom mycket tid sparas som annars hade lagts på manuell inmatning. Ett program som är 
skrivet i VBA och utfört i Excel kallas för ett makro. För att först och främst ha möjligheten 
att redigera och köra makron så behöver arbetsboken formateras till en xlsm-fil, vilket innebär 
att den består av makroaktiverade kalkylblad. Om koden har som funktion att söka igenom 
andra arbetsböcker så behöver inte dessa vara i xlsm-format, utan det går bra i det vanligare 
xlsx-formatet. Makrokoder har stor kapacitet att utföra händelser vilket gör det till ett mycket 
kraftfullt verktyg (Walkenbach 2013). 
 
För att använda makron i Excel behöver fliken Utvecklare finnas med i menyfältet i det 
makroaktiva excelbladet. Om detta inte visas går den att aktivera genom att högerklicka på 
menyfältet och välja Anpassa menyfliksområdet. Genom att klicka på ikonen Visual Basic 
(Figur 5) kommer man till Visual Basic Editor (VBE). Snabbkommandot för att göra detta är 
alt + f11 (Walkenbach 2013).  
 

 
Figur 5. Pekaren hålls på ikonen Visual Basic uppe i det vänstra hörnet under fliken 
Utvecklare.  
 
VBE är uppbyggt av ett antal olika fönster, se Figur 6. Dessa fönster består av ett 
projektfönster där samtliga moduler och kalkylblad för de aktiva arbetsböckerna visas, ett 
kodfönster där själva koden skrivs, ett direktfönster som visar utskriven information från en 
utförd kod och ett egenskapsfönster som gör det möjligt att redigera moduler. VBE består 
även av ett verktygsfält samt ett menyfliksområde som består av ett antal olika 
redigeringsmöjligheter och snabbkommandon. 
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Figur 6. Uppbyggnaden i VBE med utmarkerade fönster samt verktygsfält och 
menyfliksområde. 
 
För att skapa ett makro så skrivs koden i en så kallad VBA-modul som är uppbyggd av ett 
sub- eller funktionsutförande som i sin tur utförs i ett objekt i VBE. En modul skapas genom 
att högerklicka på ThisWorkbook i projektfönstret och välja Infoga Modul. Skillnaden mellan 
ett subutförande och ett funktionsutförande är att subutföranden kan generera både text och 
resultat av funktioner, medan funktionsutföranden endast resulterar i ett värde som erhållits ur 
en funktion. Vid skapande av makron är subutförande det mest användbara sättet. För att göra 
detta måste koden inledas med Sub MakroNamn () och avslutas med End Sub. Därefter bör 
samtliga variabler som ingår i koden deklareras med en dimension, se Figur 7. Genom att 
deklarera olika dimensioner anges skillnad på olika typer av data, jämför till exempel ett 
kalkylblad och en textsträng.  
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Figur 7. Subutförandet Analys visas i kodfönstret med tillhörande deklarerade variabler.  
 
Termen objekt innefattar en rad olika saker, bland annat ett kalkylblad, ett diagram eller en 
arbetsbok. Objekten är sedan organiserade i hierarkier, se Figur 8. För att referera till ett 
objekt så behöver dess hierarkiposition anges, därav är det viktigt med förståelsen för hur 
hierarkin fungerar. Om man till exempel vill referera till cell A1 i kalkylblad Blad1 i 
arbetsbok Bok.xlsx så uträttas detta på följande sätt: 
Applikation.Workbooks(”Bok.xlsx”).Worksheets(”Blad1”).Range(”A
1”) (Walkenbach 2013). 

 
Figur 8. Objekthierarkin i Excel med huvudobjektet i toppen följt av underliggande 
objektstyper.  
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VBA har inbyggda funktioner som går att anropa i en makro för att utföra vissa händelser. 
Några vanliga funktioner ges i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Vanliga funktioner i VBA med tillhörande förklaringar. 

Funktion Förklaring 

InputBox(“Ange information”) Genererar ett nytt fönster, så kallad 
inputbox, där information skrivs in 

MsgBox “Meddelande” Genererar en ruta med ett förprogrammerat 
meddelande 

For… Next En loop som kör igenom utföranden ett antal 
varv 

If… ElseIf… Else… End If En sats som kör utföranden då något 
stämmer/inte stämmer 

Offset(RowOffset, ColumnOffset) Refererar till en specifik cell med en 
referenscell som utgångspunkt 

Find(“Text”) Söker efter en angiven textsträng 

Rows([Radnummer]).EntireRow.Delete Raderar en rad definierad med Radnummer 

 
För att köra ett makro så finns det olika tillvägagångssätt i VBE, ett alternativ är att klicka på 
startknappen i verktygsfältet alternativt Kör i menyfliksområdet. Snabbkommandot för detta 
är kombinationen alt + f5. 
 
3 Office Recycling - organisation och tjänster 
 
I detta avsnitt följer en beskrivning av Office Recyclings produkter och tjänster som de 
erbjuder sina kunder. I avsnittet finns även ett flödesschema med förklarande text som visar 
hur Office Recyclings verksamhet ser ut och hur information rör sig inom företaget.  
 
3.1 Företagets produkter och tjänster 
Office Recycling erbjuder tömning av alla material förutom matavfall och hushållsavfall 
(Boson 2017). Materialet sorteras av kunderna i egna sorteringslösningar eller i behållare som 
Office Recycling erbjuder. Därefter tas materialet om hand av olika samarbetspartners till 
Office Recycling, antingen till återbruk eller återvinning. Vad som hämtas upp och frekvens 
på tömning varierar mellan olika kunder och finns med i avtalet som tecknats mellan Office 
Recycling och kunden. Utöver detta erbjuder Office Recycling även tömningar på avrop, 
vilket innebär att kunder kan kontakta Office Recycling och besluta om tömningar som inte 
finns med i det avtalade schemat (Longo 2017). 
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3.2 Produkter 
Office Recycling erbjuder utöver tömning av avfall även produkter för källsortering. Nedan 
finns en beskrivning av olika behållare som företaget hyr ut till sina kunder (Office Recycling 
u.å.). Utifrån Office Recyclings sortiment är det upp till kunden att välja vilka behållare de 
vill använda.  
 
3.2.1 Miljörör 
Produkten med högst efterfrågan är Office Recyclings miljörör (Figur 9). I dessa kan 
returpapper, plast, kartong, pant, brännbart och sekretessbelagda papper sorteras (Office 
Recycling u.å.). 
 

     
Figur 9. Miljörör för returpapper och sekretessbelagda papper. 
 
3.2.2 Plastkärl och burar 
Office Recycling tillhandahåller även sorteringskärl i plast (Figur 10). Behållarna finns i fyra 
olika storlekar och används för sortering av returpapper, plast, sekretessbelagda papper, glas, 
pant, kartong, brännbart, elektronik, metall och grovsopor. Fördelen med behållarna är att de 
kan ta stora volymer (Office Recycling u.å.). En annan sorteringslösning är burar (Figur 10) 
där kartong eller elektronik kan sorteras. Det finns även en bur som är särskilt avsedd för 
elektronik (Office Recycling u.å.). 

  
Figur 10. Till vänster syns ett sorteringskärl i plast för sortering av olika material, i mitten en 
bur för sortering av kartong eller elektronik och till höger en elektronikbur.  
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3.2.3 Möbler 
Office Recycling har även tagit fram egna produkter i form av sorteringsmöbler (Figur 11) 
(Longo 2017). De fungerar antingen som en egen sorteringslösning eller används i 
kombination med exempelvis sorteringskärlen. I kombination med andra lösningar används 
möbeln för att få ett mer stilrent utseende. Möblerna kommer i flera olika modeller men 
exempel på några av produkterna är Sorteringslåda, Hemliga lådan och Earth Air. En 
sorteringsmöbel erbjuder ofta sortering av flera material (Office Recycling u.å.). 

 
Figur 11. Sorteringslåda till vänster, hemliga lådan i mitten och sorteringsmöbeln Earth Air 
till höger. 
 
 
3.3 Företagets organisation och informationsvägar 
Flödesschemat i Figur 12 visar hur Office Recyclings verksamhet fungerar, var 
kundinformation finns och hur den rör sig inom företaget. De svarta pilarna representerar 
flöde av information, medan de gråa pilarna representerar servicepersonalens väg från kund 
till omlastningscentral. 
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Figur 12. Flödesschema som visualiserar hur Office Recyclings verksamhet ser ut idag och 
hur information rör sig inom företaget. 
 
Högst upp i figuren syns Administration och information. Den stora blå cirkeln visar all 
information som Office Recycling har om sina kunder. Denna information finns 
dokumenterad i avtalen samt i olika program som Office Recycling använder sig av, 
exempelvis Fleet, Upsales, Excel och Word. Fleet, vilket främst används av trafikledningen, 
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är ett driftprogram där information om kunden såsom avrop, scheman och standardprislistor är 
samlad. Säljavdelningen använder sig av en programvara som heter Upsales där 
uppdateringar, uppföljning och tilläggsavtal dokumenteras. Information om kunderna finns 
även i avtal samt i så kallade arbetsböcker (Boson & Pudja 2017). 
 
Avtalen, tecknade mellan kund och företag, är skrivna i textformat i Microsoft Word och 
innehåller bland annat information om priser, antal fraktioner samt hur ofta tömningar sker 
(Longo 2017). När avtalen är tecknade gäller de i ett år och förlängs automatiskt, dock utan 
att omförhandlas. Detta medför att prisbilden skiljer sig hos kunderna beroende på när avtalen 
är tecknade. När nya kunder tecknar avtal ska säljavdelningen utgå från en så kallad 
standardprislista (Appendix A). Det är en prislista som definierar priser för olika tjänster och 
produkter.  Dock sker ofta en omförhandling av priserna, vilket gör att prisbilden skiljer sig 
(Boson 2017).  
 
Arbetsböckerna, som infördes år 2015, innehåller delar av informationen från avtalen, men i 
arbetsböckerna är informationen överförd till Excel och uppradad i tabeller vilket gör 
informationen lättöverskådlig (Appendix B). Trafikledningen hämtar information från 
arbetsböckerna och för manuellt över den till Fleet. Utifrån den informationen görs sedan ett 
körschema till servicepersonalen (Longo 2017).  
 
I den nedre delen av Figur 12 syns Service och Kundkontakt. Här illustreras själva 
verkställandet i Office Recyclings verksamhet. Servicepersonalen får order av 
trafikledningen, därefter kör servicepersonalen ut till kunden där de tömmer fyllda behållare 
och placerar ut nya. De hämtade behållarna körs därefter vidare till omlastningscentralen där 
de lastas av (Longo 2017). 
 
4 Metod 
 
Projektet har genomförts genom litteraturstudier, intervjuer och studiebesök för att få 
förståelse för Office Recyclings arbetssätt och nyttan med deras tjänster. Mycket fokus har 
lagts på att lära sig att programmera i Excel. 
 
4.1 Optimal respektive genomsnittlig kund  
För att analysera kundbilden togs en optimal kund och en genomsnittskund fram för 
jämförelse. Den genomsnittliga kunden erhölls genom att beräkna medelvärdet av 
tömningspriset samt av månadshyran som avtalats. Även ett medelvärde över antalet 
fraktioner som varje kund återvinner beräknades. Dessa beräkningar gjordes för 10 % av 
Office Recyclings kunder, vilka valdes ut slumpmässigt. För att ta fram den optimala kunden 
hölls intervjuer med Office Recycling för att ta reda på vilka kriterier denna skulle uppfylla. 
Referenserna optimal- respektive genomsnittlig kund är inte framtagna av Rädda Sven utan är 
manuellt framtagna. Den optimala kunden baseras på Office Recyclings standardprislista. 
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4.2 Excelverktyget Rädda Sven 
Excelverktyget, som vi döpt till Rädda Sven, är uppbyggt så att det hämtar information från 
arbetsböckerna, se Figur 13. Informationen som Rädda Sven kan presentera visas i Figur 14. 
Qlik, som också visas i Figur 13, är ett externt program som kan använda rådata från Rädda 
Sven samt från andra datakällor för att på ett snyggt sätt visualisera informationen. 

 
Figur 13. Flödesschema som visar hur Rädda Sven ska implementeras i Office Recyclings 
verksamhet samt att Qlik kan hämta information från Rädda Sven. 
 
 

 
 
Figur 14. Bilden visar in-och utparametrar för knapparna i Rädda Sven. 
 
För att analysera kundernas återvinningsmönster samt de priser som avtalats med Office 
Recycling användes information från avtal, företagets standardprislista och information från 
arbetsböckerna. För att kunna koppla Rädda Sven till arbetsböckerna fördes information från 
avtal in manuellt i nya arbetsböcker i Excel. De nya arbetsböcker som skapades utgick från 
Office Recyclings nuvarande mall, dock med en del ändringar för att göra excelformen mer 
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konsekvent, se Appendix B. 10 % av avtalen från varje år slumpades fram och fördes in i de 
nya arbetsböckerna.  
 
Rädda Sven skapades i VBE i Excel. Koderna som programmerades i språket VBA är 
uppbyggda av så kallade makron. Tre olika koder skapades: Kundanalys, Återvinning och 
Prisbild. De fullständiga koderna hittas i Appendix C. Var och en av dessa koder kopplades 
till en knapp på Rädda Svens startsida för att lätt kunna användas, se Figur 15. Detta utfördes 
genom att infoga knappikoner på verktygets startsida. Genom att högerklicka på en knapp 
valdes alternativet Koppla makro till knapp. Därefter kopplades det specifika makrot till 
respektive knapp. Gemensamt för alla delar av Rädda Sven är att de är baserade på 
information från säljavdelningens arbetsböcker. Relevant information och data plockas ut för 
att presentera det på ett konsekvent och överskådligt sätt.  
 
4.2.1 Kundanalys 
Kundanalys-delen i Rädda Sven bygger på kundspecifik information som genereras genom en 
programmerad sökfunktion som söker efter ett önskat kundnamn. Inledningsvis anges 
sökvägen till mappen som arbetsböckerna ligger i, något som behöver anpassas för respektive 
dator som koden används på. Därefter formateras själva “målbladet” i Excel, det vill säga 
bladet som informationen klistras in i. Koden söker sedan igenom alla arbetsböcker efter det 
angivna kundnamnet. När kunden hittas lokaliseras vissa celler i närheten av kundnamnet med 
hjälp av funktionen offset, med kundnamnet som referenscell. Värdena i dessa lokaliserade 
celler motsvarar information om behållare (typ och antal), fraktion (vilket 
återvinningsmaterial som avses), månadshyra samt tömningskostnad. Denna data kopieras och 
presenteras i målbladet bredvid en fix del med standardpriser för respektive fraktion och kärl. 
Årshyran beräknas i procent av det totala årsvärdet för att upplysa om hur mycket av 
inkomsten som utgörs av tömning respektive hyra av behållare. Standardpriserna som skrivs 
ut i målbladet beror på vilken typ av behållare samt fraktion som angavs i sökningen. Det är 
alltså bara de aktuella behållarna som jämförs med standardprislistan, i den data som 
presenteras, för att hålla det så komprimerat och informativt som möjligt.  
 
4.2.2 Återvinning 
Knappen Återvinning bygger liksom kundanalysen på data från arbetsböckerna. När koden 
körs behöver önskad arbetsbok anges i en inputbox, varpå denna arbetsbok söks igenom. 
Liksom i knappen Kundanalys formateras ett målblad där den genererade informationen 
klistras in. Koden söker igenom givet dokument efter en cell med ordet “Företag”, och denna 
används som referenscell i VBA-funktionen offset. Med denna funktion kan celler på ett 
bestämt avstånd från referenscellen letas upp och kopieras över till målbladet. Informationen 
presenteras i en lång lista med samtliga kunder som hittats i excelfilen, tillsammans med 
relaterad information om antal fraktioner och vilka fraktioner varje kund återvinner. På 
målbladet redovisas också vilken arbetsbok som informationen är hämtad från. Knappen 
Återvinning utformades för att presentera datan som rådata, istället för kundspecifikt som i 
kundanalysen. Rådatan är smidig att kopiera och kan till exempel analyseras ytterligare för 
andra syften, till exempel med hjälp av programmet Qlik.  
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4.2.3 Prisbild 
Koden bakom knappen Prisbild är till stor del uppbyggd på samma sätt som koden till 
Återvinning. Inledningsvis behöver önskad arbetsbok anges i ett input-meddelande, varpå 
koden söker på ordet “Företag” i filen och samlar in relevant information kopplad till 
respektive kund, med hjälp av funktionen offset. På målbladet redovisas också den aktuella 
arbetsboken och flik som datan är hämtad från. Detta för att underlätta navigation mellan 
Rädda Sven och arbetsböckerna. Syftet med denna knapp är att på ett enkelt sätt framställa 
differensen mellan avtalade priser och standardpriser för varje kund. På detta sätt undersöktes 
hur väl prisbilden stämde överens med standardprislistan, vilket i sin tur ger underlag för att 
utreda Office Recyclings faktiska vinst eller teoretiska förlust jämfört med standardprislistan. 
Beräkningarna presenteras nedan samt exempelberäkningar för tre påhittade kunder. 
 
Beräknad faktiskt vinst 
vinsthyra = månadshyra för behållare ×12 
vinsttömning = tömningspris × frekvens 
totalvinst = vinsthyra + vinsttömning 
 
Beräknad teoretisk förlust 
diffvinst = avvikelse i pris × frekvens 
diffhyra = avvikelse i hyra × 12 
totaldiff = diffhyra + diffvinst 
 
avvikelse = (totaldiff / totalvinst) × 100 
 
Avvikelsen anger därmed procentavvikelsen från ett optimalt avtal (som utgår från 
standardprislistan). Nedan följer två exempel. En avvikelse som har ett positivt värde innebär 
att företaget går med förlust teoretiskt sett jämfört med deras standardprislista. Frekvensen 
anger antalet tömningar under ett år.  
 
Kund 1 
Betalar hyra, billigare pris för tömning 
1 miljörör 195 kr  avviker: 30 kr 
hyra   89 kr  avviker 0 kr 
frekvens 52 tömningar per år 
 
Förlust = 30 × 52 = 1560 kr 
Vinst = 195 × 52 + 89 × 12 = 11208 kr  
Avvikelse = 1560 / 11208 = 0,139 = 13,9 % 
 
Kund 2 
Betalar inte hyra, pris för tömning enligt standardprislistan 
1 miljörör 225 kr  avviker: 0 kr 
hyra   0 kr  avviker 89 kr  
frekvens 52 tömningar per år 
 
Förlust = 89 × 12 = 1068 kr 
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Vinst = 225 × 52 = 11700 kr  
Avvikelse = 1068 / 11700 = 0,09 = 9 % 
 
Kund 3 
Betalar inte hyra, billigare pris för tömning 
2 miljörör 2 × 195kr avviker: 2 × 30 kr 
2 hyra   0 kr  avviker: 2 × 89 kr  
frekvens 52 tömningar per år 
 
Förlust = 30 × 52 × 2 + 89 × 12 × 2 = 5256 kr 
Vinst = 2 × 195 × 52 = 20280 kr  
Avvikelse = 5256 / 20280 = 0,26 = 26 % 
 
Den faktiska vinsten baseras alltså på de inkomster Office Recycling tjänar på sina kunder 
och den teoretiska förlusten är differensen mellan den faktiska inkomsten och 
standardprislistan. I de tre exempel som nämns ovan har alla samma tömningsfrekvens. De 
kunder som betalar ett billigare tömningspris går i större teoretisk förlust än den kund som 
betalar enligt standardpris. Avvikelsen beräknas som ovan beskrivet den teoretiska förlusten 
genom den faktiska vinsten och visar avvikelsen (i procent) jämfört med vad Office Recycling 
skulle ha för inkomst om de utgick från standardprislistan när de tecknar avtal.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4.3 Avgränsningar 
Triple Bottom Line är en viktig aspekt i projektet eftersom det är någonting Office Recycling 
som företag valt att arbeta utifrån. Det är dock ett brett begrepp som kan appliceras på många 
olika sätt. Office Recycling efterfrågade en analys ur ett ekologiskt och ekonomiskt 
perspektiv och därmed undersöktes inte den sociala aspekten i Triple Bottom Line.  
 
Analys och optimering av hur körningar och hämtningar på företaget går till skulle också 
bidra till ekonomisk och ekologisk vinning. Detta har dock studerats tidigare på företaget och 
är redan implementerat, därför har ingen hänsyn tagits till detta i analysen. Till analysen 
studerades 10 % av kundavtalen (men minimalt 10 avtal per år) hos Office Recycling. Det 
ansågs som en rimlig mängd inom den givna tidsramen. 
 
Den ekonomiska analysen av kunderna baserades endast på “säkra inkomster”. Detta innebär 
att avrop, det vill säga hämtningar som inte är schemalagda, inte ingår i kundernas prisbild. 
De avtal där priset angivits som en klumpsumma har inte undersökts, utan endast de avtal där 
priserna anges per behållare har analyserats. 
 
5 Resultat 
 
Detta avsnitt tar upp excelverktyget Rädda Sven och analysen som gjordes utifrån verktyget. 
På grund av sekretess visas inga riktiga kundnamn utan istället presenteras resultat och analys 
med påhittade namn. Samtliga resultat som redovisas är baserade på 10 % av Office 
Recyclings avtal.  
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5.1 Genomsnittlig och optimal kund 
Resultatet från undersökningen av den genomsnittliga kunden visade på en variation i pris 
mellan olika kunder samt att det genomsnittliga priset inte överensstämmer med 
standardprislistan. Störst avvikelse i förhållande till standardpris uppkommer för fraktionen 
pant, både för tömningspris och hyra av miljörör. Det största prisintervallet, det vill säga den 
största differensen i pris för vardera fraktion, innehas av fraktionen sekretess för såväl 
tömningspris som hyra, se Tabell 4 och 5. Intervjuer med Office Recycling genomfördes för 
att undersöka hur de anser att en optimal kunds prisbild och återvinningsmönster ser ut. Detta 
resulterade i att den optimala kunden som används som referens i projektet ska återvinna alla 
fraktioner, det vill säga sortera alla olika material som Office Recycling hämtar och tömmer 
samt att de ska betala i enlighet med standardprislistan.  
 
Tabell 4. Medelvärden för tömning av miljörör och avvikelser från standardprislistan samt 
redovisning av prisvariationen.  

 
 
Tabell 5. Medelvärden för hyran på miljörör och hur mycket de avviker från 
standardprislistan samt redovisning av prisvariationen. 

 
 
 
5.2 Rädda Sven  
Excelverktyget Rädda Sven är uppbyggt av tre makrokoder som är kopplade till tre knappar 
på verktygets startsida (Figur 15). Genom att klicka på önskad knapp körs programmet och en 
ny flik skapas med tillhörande resultat. Knappen Kundanalys genererar en ruta där önskad 
kund fylls i. I den nya fliken fås då kundspecifik information om antal behållare, fraktioner, 
månadshyra och tömningskostnad enligt avtal. Den visar även månadshyra och 
tömningskostnad enligt standardprislista samt årshyrans andel i procent av årsvärdet. 
Resultatet från Kundanalys av den påhittade kunden Kalles Chokladfabrik AB visas i Figur 
16. 
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Figur 15. Rädda Svens startsida med de tillhörande knapparna Prisbild, Återvinning och 
Kundanalys. 
 

 
Figur 16. Informationen som fås när knappen Kundanalys används. Här visas resultatet för 
Kalles Chokladfabrik AB. 
 
Ett klick på knapparna Återvinning och Prisbild resulterar i en inputbox där önskad arbetsbok 
ska anges. Utifrån detta skapar knappen Återvinning en lista på samtliga kunder i den angivna 
arbetsboken med tillhörande information kring hur många och vilka fraktioner kunderna 
återvinner, se Figur 17. När önskad arbetsbok angivits för knappen Prisbild genereras en lista 
på samtliga kunder i arbetsboken med respektive prisavvikelse i procent i jämförelse med 
standardprislistan, samt i vilken flik kunden finns med (Figur 18). Positiv avvikelse betyder 
att kunden ligger för lågt i pris enligt Office Recyclings standardprislista och negativ 
avvikelse att de ligger högre, det vill säga positiv avvikelse betyder att kunden betalar mindre 
i jämförelse med standardprislistan. Om avvikelsen är noll ligger kundens priser i linje med 
standardprislistan.  
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Figur 17. Sorterad lista på hur många fraktioner de olika kunderna återvinner framtaget av 
knappen Återvinning. 
 

 
Figur 18. Sorterad prisbildslista där kunder som avviker mest från standardprislistan 
placeras högst upp vilket genererats av knappen Prisbild. Positiv avvikelse innebär att 
kundens avtalspriser är lägre än standardpriserna.  
 
5.3 Analys 
I detta avsnitt presenteras de resultat som erhölls då Rädda Svens knappar Prisbild och 
Återvinning användes för att analysera 10 % av avtalen. Avsnittet behandlar även resultatet av 
den undersökning som gjordes för att ta fram en genomsnittskund. 
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5.3.1 Återvinning 
Office Recyclings kunder återvinner olika material i varierande utsträckning. Drygt 50 % av 
kunderna sorterar endast en fraktion och 27 % sorterar två fraktioner, se Figur 19. 
Medelvärdet av antal återvunna fraktioner beräknades till 1,88. Medianvärdet var 2 och 
typvärdet 1, se Tabell 3. 
 

 
Figur 19. Visar andelen av Office Recyclings kunder som återvinner ett visst antal fraktioner. 
 
Tabell 3. Presenterar medelvärde, medianvärde och typvärde för hur många fraktioner 
kunderna återvinner. 

Medelvärde 1,88 

Medianvärde 2 

Typvärde 1 

 
Hur pass vanligt det är att kunderna återvinner olika typer av material återges i ett 
stapeldiagram nedan, se Figur 20. Resultatet visar att returpapper är det material som är 
vanligast att återvinna bland Office Recyclings kunder. Endast 3 % av de undersökta 
kunderna återvinner metall och knappt 10 % återvinner plast.  
 



 

28 

 
Figur 20. Stapeldiagram över andelen kunder (%) som återvinner en viss fraktion. 
 
5.3.2 Prisbild 
Utifrån prisbildslistan är det möjligt att redogöra för hur vanligt det är att kundernas avtalade 
priser skiljer sig och hur mycket de skiljer sig från de standardiserade priserna. Enligt 
analysen av prisbilden har 84 % av kunderna lägre priser jämfört med standardpriserna 
(positiv avvikelse) och kan därför sägas orsaka en teoretisk förlust för Office Recycling. 
Endast 1,5 % av kunderna betalar mer än standardpriserna och ger då en högre teoretisk vinst 
än vad som erhållits ifall kunden haft standardpriser. 14,5 % av kunderna betalar enligt 
standardprislistan, se Figur 21. 

 
Figur 21. Andelen kunder som har priser med en positiv eller negativ avvikelse samt de som 
inte har någon avvikelse i jämförelse med standardpriserna.  
 
Den kund som avviker mest från standardprislistan gör detta med 193 % (Figur 22). Medianen 
är 25 % avvikelse och i den övre och undre kvartilen i låddiagrammet återfinns 50 % av 
kunderna. Om en kund återfinns vid nivån noll innebär det att den inte avviker från 
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standardpriserna. Kvartilernas höjd täcker in 25 % vardera av samtliga värden och höjden 
bestäms av hur mycket dessa värden avviker från nollnivån. Således visar Figur 22 att 
spridningen i prisavvikelsen är relativt samlad för majoriteten av kunderna. Det finns med 
andra ord en stor spridning på avvikelserna men de flesta kundernas prisbild avviker ungefär 
lika mycket. Hälften av avtalen avviker 10-57 % från standardpriserna.  
 

 
Figur 22. Låddiagram som visualiserar spridningen av kundernas avvikelse från 
standardprislistan i procent.  
 
6 Diskussion och slutsats 
 
Uppdraget i projektet var att skapa ett excelverktyg som säljavdelningen på Office Recycling 
kan använda för kundanalys. Excelverktyges syfte är att utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv bidra till att öka Office Recyclings lönsamhet. Verktyget skapar utifrån kunddata 
en kundspecifik profil, som fås från knappen Kundanalys, samt två kundsammanställande 
listor som kan användas för att framställa två prioriteringslistor. Den ena listan fås fram ur 
Prisbild och rangordnar kunderna efter hur stor prisbildsavvikelsen är. Denna data kan 
översättas till hur lönsamma kundernas avtal är jämfört med Office Recyclings standardpriser. 
Listan erhållen från Återvinning rangordnar kunderna efter hur många fraktioner de 
återvinner. Baserat på informationen från prioriteringslistorna kan säljavdelningen kontakta 
de kunder med minst lönsamma avtal och försöka omförhandla dessa.  
 
Återvinningslistan visar hur många olika fraktioner kunderna återvinner. Utifrån denna lista, 
samt de siffror vi tagit fram (se Teori, avsnitt 2.5) på hur miljömässigt bra det är att återvinna 
olika material, kan Office Recycling marknadsföra sig mot de kunder som återvinner minst 
antal fraktioner för att få dem att återvinna mer. Ur ett miljömässigt perspektiv hade det till 
exempel varit lönsamt att få kunder att återvinna mer metall än vad som görs i dagsläget. Då 
Office Recycling är inriktade på återvinning av kontorsmaterial är det även troligt att flera av 
deras kunder använder plast i verksamheten. Eftersom knappt 10 % av deras kunder 
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återvinner plast i dagsläget kan troligtvis en stor förbättring åstadkommas där. Office 
Recycling kan även identifiera kunder med fraktionen brännbart och försöka få dessa kunder 
att sortera fler material.  
 
Medelvärdet över antal fraktioner en kund återvinner beräknades till 1,88 fraktioner. Det 
beräknade medianvärdet var 2 fraktioner och typvärdet var 1 fraktion, se Tabell 3 under 
Resultat. Utifrån dessa värden kan slutsatsen dras att många kunder återvinner få material. 
Figur 19 under Resultat visar att drygt 50 % av kunderna endast återvinner en fraktion. Office 
Recycling kan öka lönsamheten både ekonomiskt och ekologiskt genom att arbeta för att 
kunderna ska återvinna fler fraktioner. Allra helst skulle fler kunder återvinna material som är 
speciellt lönsamma att recirkulera ur miljösynpunkt, se Teori avsnitt 2.3. Av förklarliga skäl 
omsätts vissa material i större omfattning än andra eftersom kundernas verksamhet i regel är 
kontorsbaserade.   
 
Från de avtal som undersökts var resultatet av den genomsnittliga kundens prisbild på 
samtliga punkter lägre än standardprislistan, se Tabell 4 och 5 under Resultat. Tabellerna visar 
även en variation i pris. Medelvärdet som användes för att bestämma den genomsnittliga 
kunden påverkades av så kallade utliggare, det vill säga avvikande värden som inte ligger 
inom ett visst spridningsintervall. Dessa värden gör att medelvärdet inte ger en representativ 
bild av det genomsnittliga priset. Slutsatsen blev därför att den genomsnittliga kundens 
prisbild inte används vid någon analys eller jämförelse. Den beräknade genomsnittskunden 
visar dock att Office Recycling kan arbeta med att marknadsföra och sälja in hämtningar av 
fler fraktioner samt att de bör se över standardprislistan eller förhandlingen av priser. Enligt 
Office Recycling används standardprislistan som en utgångspunkt, därför är den optimala 
kunden baserad på den. Den optimala kunden återvinner allt och betalar enligt 
standardprislistan vilket är lönsamt både ekonomiskt och ekologiskt. Ekologiskt sett gäller 
detta både för Office Recycling och för deras kunder, och ekonomiskt sett är det lönsamt för 
Office Recycling då det innebär mer inkomster både via uthyrning av kärl och tömning av 
dessa. Enligt våra resultat fungerar standardprislistan i praktiken snarare som ett slags “tak” 
eftersom priserna oftast förhandlas ner, se Resultat avsnitt 5.2.2. Det väsentliga är att vara 
överens om hur standardpriserna ska användas samt vara medveten om att de egentliga 
priserna i regel är lägre. Observera också att den “teoretiska” vinsten respektive förlusten som 
nämns i Resultat alltså inte är någon egentlig vinst eller förlust, utan bara en jämförelse med 
standardprislistan.  
 
Knappen Prisbild i Rädda Sven baseras liksom ovan nämnda undersökning på en jämförelse 
mellan kunders avtalade priser och standardpriser. Skillnaden mellan priserna återges som en 
avvikelse där positiv avvikelse innebär att kunden betalar mindre än motsvarande 
standardpris. En mycket hög procentandel avviker från standardprislistan (Figur 21), i 
varierande grad (Figur 22). Spridningen på avvikelsen, alltså hur mycket priserna skiljer sig 
från standardpriserna i procent, varierade för 50 % av de analyserade kunderna mellan 10 och 
57 %. En avvikelse som ligger på 50 % betyder alltså att kunden betalar hälften av 
motsvarande standardpriser. Som åtgärd kan företaget antingen öka frekvensen på antal 
tömningar, öka kostnaden för tömning eller ta hyra för behållarna hos de kunder som idag har 
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hyrersfritt för att få ett mer gynnsamt avtal med kunden. Resultatet ger en översikt på hur 
prisbilden ser ut hos Office Recyclings kunder och kan användas som utgångspunkt för att 
vidareutveckla standardprislistan och se över hur den ska tillämpas av säljavdelningen.  
 
Office Recycling var, till följd av målet att öka den ekonomiska och ekologiska lönsamheten, 
även intresserade av att utforma en rekommenderad tömningsfrekvens för kunden. 
Önskemålet var att ta reda på om det finns en metod för att undersöka hur fulla  
återvinningskärlen är vid tömning för att utifrån det ta fram en rekommenderad 
tömningsfrekvens. Vi undersökte genom en fältdag med servicepersonalen huruvida 
behållarna på ett enkelt sätt kan vägas vid hämtning för att analysera hur mycket varje kund 
återvinner. Information om detta skulle kunna användas för att optimera upphämtning av 
återvunnet material och till exempel slippa tömma behållare som är halvtomma. Detta kan i 
nuläget inte tas fram då Office Recycling inte har data på avfallets vikt eller volym vid 
tömning. Att ta fram en genomsnittlig mängd avfall utifrån antalet anställda är heller inte 
representativt då avfallsmängden varierar på olika företag. Returpapper är det mest återvunna 
materialet och mängden avfall beror i det fallet till stor del på hur pass digitaliserad 
verksamheten är. För att ta fram en rekommenderad frekvens på tömning bör Office 
Recycling därför ta reda på hur fulla behållarna är hos kunderna och utifrån det arbeta fram en 
optimal tömningsfrekvens. Efter diskussioner med Office Recyclings ekonomichef ansågs 
detta vara önskvärt, under förutsättningen att det går att implementera i verksamheten på ett 
enkelt sätt. En utvecklingsmöjlighet för Rädda Sven är att Office Recycling kan införa en 
dokumentationsrutin där servicepersonalen noterar uppskattad volym på behållarna vid 
tömning, till exempel efter en skala 1-5. I nuläget har inte en sådan del programmerats i 
Rädda Sven då data saknas. 
 
I Rädda Svens Kundanalys ges ett värde på procentandelen årshyra av den totala årsinkomsten 
hos en önskad kund. Syftet med det är att ge information om hur inkomsterna från hyra 
respektive tömning förhåller sig till varandra. En låg procentandel innebär att en stor del av 
inkomsten kommer från tömningskostnaden. Vid användning av verktyget kan Office 
Recycling vidare utreda en lämplig tömningsfrekvens och hyra (alternativt hyresfritt) utifrån 
procentandelen, vilket innebär att Office Recycling kan ta fram ett gränsvärde och i de fall då 
kunden har en högre tömningsfrekvens än gränsvärdet behöver ingen hyra betalas. Det som 
går att konstatera i nuläget är att hyran på behållarna är en viktig inkomst från de kunder som 
har en låg tömningsfrekvens. 
 
De cirkeldiagram och stapeldiagram som presenteras i resultatdelen i den här rapporten är 
manuellt framtagna i Excel. En möjlig utveckling för Rädda Sven kan vara att programmera 
så att dessa diagram framställs när verktyget körs, för att på så sätt ge mer omfattande 
information om kunderna. Detta lämnas som en utvecklingsmöjlighet, då grafisk 
framställning tills vidare kan genomföras med det externa programmet Qlik (se Metod, avsnitt 
4.2). 
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6.1 Osäkerheter och felkällor 
Resultatet som erhållits från analysdelen innehåller en del osäkerheter. Listan genererad av 
Prisbild tar inte hänsyn till de inkomster som Office Recycling får via avrop, då dessa inte 
kan programmeras i nuläget på grund av bristfällig dokumentation. Office Recycling har inte 
varit konsekventa med att föra statistik på avrop vilket innebär att koden inte har någon 
information att hämta och att storleksordningen på denna felkälla är okänd.  
 
Enligt standardprislistan delas miljörören upp i så kallade förstarör och följerör, där 
förstarörets standardpris är högre än följerörens standardpris för tömning. I Prisbild jämförs 
alla miljörör endast med priset på förstaröret. Vissa kunder har behållare eller egna lösningar 
på förvaring som då avviker från standardprislistan. Detta leder till att standardpriset för 
behållarna med avseende på månadshyra och tömningskostnad inte kan fastställas och 
resulterar i att förlusten blir noll och därmed genereras heller ingen avvikelse. Detta speglar 
alltså inte verkligheten och ger ett felaktigt resultat. Eventuella sorteringsmöbler som kunder 
har hyrt eller köpt av Office Recycling tas inte med i Prisbild och kan därmed bidra med ett 
vinstbelopp som är bristfälligt. Anledningen till att sorteringsmöblerna inte används är att det 
inte finns någon dokumentation om vilka olika material som sorteras i dessa. Av samma 
anledning räknas sorteringsmöbler inte heller när koden Återvinning tar fram antal fraktioner 
som respektive kund sorterar. 
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Appendix A 
 
Figur A1 visar ett utdrag ut Office Recyclings standardprislista som visar kostnad och hyra 
för miljörör samt plastkärl 140. För övriga produkter finns motsvarade prislistor som är 
utformade på samma sätt.  
 

 
Figur A1. Standardprislista för miljörör samt plastkärl 140.  
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Appendix B 
 
Figur B1 och B2 visar exempel på Office Recyclings arbetsböcker samt de arbetsböcker vi 
skapat utifrån avtalen. Vid jämförelse av vår utformning (Figur 21) finns det en extra kolumn 
för avrop, för att kunna göra en analys av detta. För övrigt har arbetsböckerna samma 
utformning. 
   

 
Figur B1. Bild över Office Recyclings utformning av arbetsböckerna.  
 
 

 
Figur B1. Bild över vår utformning av arbetsböckerna. 
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Appendix C  
 
Nedan följer all kod till Rädda Sven. Rädda Sven har skapats med VBE i Excel. Koderna 
programmerades i språket VBA och är uppbyggda av så kallade makron. Det finns tre olika 
koder: Kundanalys, Prisbild och Återvinning. 
 
Kundanalys 
Option Explicit 
' Gör en kundanalys av efterfrågad kund 
 
Sub Kundanalys() 
 
' Definierar varabler 
Dim Namn As String 
Dim fso As Object 
Dim fld As Object 
Dim strSearch As String 
Dim strPath As String 
Dim strFile As String 
Dim bok As Workbook 
Dim blad1 As Worksheet 
Dim Blad2 As Worksheet 
Dim rFound As Range 
Dim strFirstAddress As String 
Dim Kärl As Range 
Dim Frak As Range 
Dim Antal As Range 
Dim Hyra As Range 
Dim Töm As Range 
Dim lRow As Long 
Dim nRad As Long 
Dim k As Integer 
Dim TotÅrshyra As Double 
Dim Procent As Double 
Dim Årsvärde As Double 
Dim Årshyra(18) As Double 
Dim Pr As Double 
 
' Definiera kundnamn 
Namn = InputBox("Vilken kund är det du söker?") 
If Namn = "" Then Exit Sub 
 
' Snabba upp sökningen 
Application.ScreenUpdating = False 
On Error GoTo ErrHandler 
 
' Definiera vägen till mappen innehållandes arbetsböckerna 
strPath = "[Här definieras sökväg till mapp]" 
strSearch = (Namn) 
 
' Lägger till ett resultatblad 
Set blad1 = Worksheets.Add 
 
' Definierar radnummer 
lRow = 7 
nRad = 8 
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' Skriver ut rubriker 
With blad1 
    .Cells(1, 1) = "Kundanalys" ' A1 
        With Selection.Font 'Formaterar rubriken 
            .Size = 20 
        End With 
    .Cells(4, 1) = "Arbetsbok:" ' A4 
    .Cells(5, 1) = "Flik:" ' A5 
    .Cells(lRow, 1) = "Behållare" ' A7 
        With Range("A" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 2) = "Fraktion" ' B7 
        With Range("B" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 3) = "Antal behållare" ' C7 
        With Range("C" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(6, 4) = "Enligt avtal" 'D6 
    .Cells(lRow, 4) = "Månadshyra (kr/månad)" ' D7 
        With Range("D" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 5) = "Tömningskostnad (kr/tömning)" ' E7 
        With Range("E" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(6, 6) = "Standardprislista" 'F6 
    .Cells(lRow, 6) = "Månadshyra (kr/månad)" 'F7 
        With Range("F" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 7) = "Tömningskostnad (kr/tömning)" 'G7 
        With Range("G" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 8) = "Årshyran i % av årsvärdet" 'H7 
        With Range("H" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
 
' Färglägger celler 
    .Cells(6, 4).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
    .Cells(7, 4).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
    .Cells(7, 5).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
    .Cells(6, 6).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
    .Cells(7, 6).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
    .Cells(7, 7).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
 
 
' Funktioner som söker igenom xls-filer 
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
    Set fld = fso.GetFolder(strPath) 
    strFile = Dir(strPath & "\*.xls*") 
             
' Öppnar arbetsböckerna 
    Do While strFile <> "" 
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        Set bok = Workbooks.Open _ 
          (Filename:=strPath & "\" & strFile, _ 
          UpdateLinks:=0, _ 
          ReadOnly:=True, _ 
          AddToMRU:=False) 
         
' Söker i varje blad i den öppna arbetsboken 
        For Each Blad2 In bok.Worksheets 
            Set rFound = Blad2.UsedRange.Find(strSearch) 
             
' Då kunden hittas sparas cellen innehållandes kundnamnet 
            If Not rFound Is Nothing Then 
                strFirstAddress = rFound.Address 
                Do 
                 
' Då kunden inte hittas avlutas if-satsen 
                    If rFound Is Nothing Then 
                        Exit Do 
' Då kunden hittats görs följande: 
                        Else 
                     
' Loopar igenom kundinformationen 
                        For k = 0 To 18 
                            Set Frak = rFound.Offset(k, -11) 'Fraktion 
                            If Frak.Value <> "" Then 
                                Set Hyra = rFound.Offset(k, -5) 'Månadshyra enl. 
avtal 
                                If Hyra = "" Then 
                                    Hyra = 0 
                                End If 
                                 
                                Set Töm = rFound.Offset(k, -7) 'Tömningskostnad 
enl. avtal 
                                Set Kärl = rFound.Offset(k, -12) 'Kärl 
                                Set Antal = rFound.Offset(k, -8) 'Antal 
                                 
' Skriver ut informationen i resultatbladet 
                                .Cells(nRad, 1).Value = Kärl 
                                .Cells(nRad, 2).Value = Frak 
                                .Cells(nRad, 3).Value = Antal 
                                .Cells(nRad, 4).Value = Hyra 
                                .Cells(nRad, 5).Value = Töm 
                                 
' Definierar std-månadshyra för respektive behållare 
                                If blad1.Cells(nRad, 1) = "Miljörör" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 89 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 140" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 49 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 190" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 69 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 79 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 660" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 129 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur S" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 49 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur M (vit)" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 89 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur L" Then 
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                                    .Cells(nRad, 6).Value = 89 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur XL" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 159 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Elektronikbur" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 99 
                                    Else 
                                    .Cells(nRad, 6) = .Cells(nRad, 4).Value 
                                End If 
        
' Definierar std-tömningspris för respektive behållare och fraktion 
                                    ' Miljörör 
                                If .Cells(nRad, 1) = "Miljörör" And .Cells(nRad, 2) 
= "Sekretess" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 439 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Miljörör" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 225 
                     
                                    ' Kärl 140 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 140" And 
.Cells(nRad, 2) = "Brännbart" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 225 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 140" And 
.Cells(nRad, 2) = "Deponi" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 245 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 140" And 
.Cells(nRad, 2) = "Sekretess" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 439 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 140" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 195 
                                     
                                    ' Kärl 190 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 190" And 
.Cells(nRad, 2) = "Brännbart" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 255 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 190" And 
.Cells(nRad, 2) = "Deponi" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 395 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 190" And 
.Cells(nRad, 2) = "Sekretess" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 439 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 190" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 235 
                                     
                                    ' Kärl 370 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" And 
.Cells(nRad, 2) = "Brännbart" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 345 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" And 
.Cells(nRad, 2) = "Deponi" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 365 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" And 
.Cells(nRad, 2) = "Sekretess" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 695 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 295 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 79 
                     
                                    ' Kärl 660 
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                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 660" And 
.Cells(nRad, 2) = "Brännbart" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 435 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 660" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 395 
                     
                                    ' Burar 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur S" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 145 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur M (vit)" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 195 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur L" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 295 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur XL" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 325 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Elektronikbur" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 790 
                                    Else 
                                    .Cells(nRad, 7) = .Cells(nRad, 5).Value 
                                End If 
                         
' Lagrar årshyran för vardera behållare i en vektor 
                                If blad1.Cells(nRad, 4) <> "" Then 
                                    Årshyra(k) = 12 * blad1.Cells(nRad, 3) * 
blad1.Cells(nRad, 4) 
                                    ' Årshyra = 12 * Antal * Månadshyra 
                                    Else 
                                    Årshyra(k) = 0 
                                End If 
                         
' Ökar på raden i resultatbladet med en rad för varje varv 
                                nRad = nRad + 1 
                                Else 
                            End If 
                        Next k 
                        Årsvärde = rFound.Offset(34, -3) 
                    End If 
 
' Beräknar årshyrans %-andel av årsvärdet 
                    TotÅrshyra = Application.WorksheetFunction.Sum(Årshyra) 
                    If Årsvärde = 0 Then 
                        GoTo Linje 
                    End If 
                    If TotÅrshyra <> 0 Then 
                        Procent = 100 * (TotÅrshyra / Årsvärde) 
                        Else 
Linje: 
                        Procent = 0 
                    End If 
                    Pr = Round(Procent, 0) ' Tar bort decimaler 
                                 
' Skriver ut kundinformation i det nya bladet 
                    With blad1 
                        .Cells(3, 1) = strSearch ' Kundnamn 
                        .Cells(4, 2) = bok.Name ' Arbetsbok 
                        .Cells(5, 2) = Blad2.Name 'Flik 
                        .Cells(8, 8).Value = Pr 'Årshyras %-andel av årsvärdet 
                    End With 
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' Kör loopen så länge kunden inte hittas 
                Loop While strFirstAddress <> rFound.Address 
             
' Då kunden inte hittas i en öppen arbetsbok hopppar programmet hit (från Do) 
            End If 
        Next Blad2 
        bok.Close savechanges:=False 
        strFile = Dir 
    Loop 
End With 
     
' Anpassar kolumnerna 
blad1.Columns.AutoFit 
 
MsgBox "Sådärja!" 
 
ExitHandler: 
    Set blad1 = Nothing 
    Set Blad2 = Nothing 
    Set bok = Nothing 
    Set fld = Nothing 
    Set fso = Nothing 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Exit Sub 
 
ErrHandler: 
    MsgBox Err.Description, vbExclamation 
    Resume ExitHandler 
     
End Sub 
 

Prisbild 
Option Explicit 
' Ger prisbilden hos samtliga kunder i en önskad arbetsbok 
 
Sub Prisbild() 
 
Dim fso As Object 
Dim fld As Object 
Dim blad1 As Worksheet 
Dim Blad3 As Worksheet 
Dim book As Workbook 
Dim Found As Range 
Dim Hitta As String 
Dim strVäg As String 
Dim FirstAddress1 As String 
Dim Rad As Long 
Dim Kund1 As Range 
Dim Kund1Range As Range 
Dim ABok As String 
Dim I As Integer 
Dim k As Integer 
Dim Kärl As Range 
Dim Frak As Range 
Dim Hyra As Range 
Dim Töm As Range 
Dim Frek As Range 
Dim StdTöm As Double 
Dim StdHyra As Double 
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Dim DiffHyra As Double 
Dim DiffTöm As Double 
Dim TotDiff As Double 
Dim VinstHyra As Double 
Dim VinstTöm As Double 
Dim TotVinst As Double 
Dim Avvik As Double 
Dim DiffArray(18) As Double 
Dim VinstArray(18) As Double 
Dim SumTotDiff As Double 
Dim SumTotVinst As Double 
Dim Pr As Double 
 
' Snabba upp sökningen 
Application.ScreenUpdating = False 
On Error GoTo ErrHandler 
 
' Definiera vilken arbetsbook som ska undersökas 
ABok = InputBox("Vilken arbetsbok vill du undersöka?") 
If ABok = "" Then Exit Sub 
 
' Definiera vägen till mappen innehållandes arbetsböckerna 
strVäg = "[Här definieras sökväg till mapp]" 
Hitta = "Företag" 
 
' Lägger till ett resultatblad 
Set blad1 = Worksheets.Add 
 
' Definierar raden i resultatbladet som informationen klistras in i 
Rad = 5 
     
' Skriver och formaterar rubriker 
With blad1 
    .Cells(1, 1) = "Prisbild" ' A1 
        With Selection.Font 
            .Size = 20 
        End With 
    .Cells(2, 1) = "Arbetsbok:" 'A2 
        With Range("A2").Font 
            .Size = 12 
        End With 
    .Cells(2, 2) = (ABok) ' B2 
    .Cells(4, 1) = "Kundnamn" ' A4 
    .Cells(4, 2) = "Avvikelse från standardprislistan (%)" ' B4 
    .Cells(4, 3) = "Flik" ' C4 
         
' Färglägger celler 
    .Cells(4, 1).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
    .Cells(4, 2).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
    .Cells(4, 3).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
End With 
 
' Funktioner som söker igenom xlsx-filer 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set fld = fso.GetFolder(strVäg) 
 
' Öppnar den angivna arbetsboken 
Set book = Workbooks.Open(Filename:=strVäg & "\" & (ABok) & ".xlsx", 
UpdateLinks:=0, ReadOnly:=True, AddToMRU:=False) 
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For Each Blad3 In book.Worksheets 
    With Blad3 
         
' Vill endast söka igenom månadsflikar 
        If .Name = "Instruktioner" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "Schema & KPI" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "Försäljningsbudget" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "EXEMPEL" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "Lönekalkyl" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "Prisplaner" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "Närvaro" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "FAQ" Then 
            GoTo myNext 
            Else 
        End If 
 
        Set Found = Blad3.UsedRange.Find(what:=Hitta) 
        If Not Found Is Nothing Then 
            FirstAddress1 = Found.Address 
            Do 
 
' Kopierar information från arbetsböckerna 
                Set Kund1 = Found.Offset(0, 1) 
                 
' Beräknar förlust (i jämförelse med std-prislista) och vinst 
                For k = 0 To 18 
                    Set Frak = Found.Offset(k, -10) 'Fraktion 
                    If Frak.Value <> "" Then 
                        Set Kärl = Found.Offset(k, -11) 'Kärl 
                     
' Tömningskostnad enl. std-prislista 
                            ' Miljörör 
                            If Kärl = "Miljörör" And Frak = "Sekretess" Then 
                                StdTöm = 439 
                                ElseIf Kärl = "Miljörör" Then 
                                StdTöm = 225 
                            ' Kärl 140 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" And Frak = "Brännbart" 
Then 
                                StdTöm = 225 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" And Frak = "Deponi" Then 
                                StdTöm = 245 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" And Frak = "Sekretess" 
Then 
                                StdTöm = 439 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" Then 
                                StdTöm = 195 
                            ' Kärl 190 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" And Frak = "Brännbart" 
Then 
                                StdTöm = 255 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" And Frak = "Deponi" Then 
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                                StdTöm = 395 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" And Frak = "Sekretess" 
Then 
                                StdTöm = 439 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" Then 
                                StdTöm = 235 
                            ' Kärl 370 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" And Frak = "Brännbart" 
Then 
                                StdTöm = 345 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" And Frak = "Deponi" Then 
                                StdTöm = 365 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" And Frak = "Sekretess" 
Then 
                                StdTöm = 695 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" Then 
                                StdTöm = 295 
                            ' Kärl 660 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 660" And Frak = "Brännbart" 
Then 
                                StdTöm = 435 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 660" Then 
                                StdTöm = 395 
                            ' Burar 
                                ElseIf Kärl = "Bur S" Then 
                                StdTöm = 145 
                                ElseIf Kärl = "Bur M (vit)" Then 
                                StdTöm = 195 
                                ElseIf Kärl = "Bur L" Then 
                                StdTöm = 295 
                                ElseIf Kärl = "Bur XL" Then 
                                StdTöm = 325 
                                ElseIf Kärl = "Elektronikbur" Then 
                                StdTöm = 790 
                                Else: 
                                StdTöm = Found.Offset(k, -6) 
                            End If 
                             
' Månadshyra enl. std-prislista 
                            ' Miljörör 
                            If Kärl = "Miljörör" Then 
                                StdHyra = 89 
                            ' Kärl 140 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" Then 
                                StdHyra = 49 
                            ' Kärl 190 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" Then 
                                StdHyra = 69 
                            ' Kärl 370 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" Then 
                                StdHyra = 79 
                            ' Kärl 660 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 660" Then 
                                StdHyra = 129 
                            ' Burar 
                                ElseIf Kärl = "Bur S" Then 
                                StdHyra = 49 
                                ElseIf Kärl = "Bur M (vit)" Then 
                                StdHyra = 89 
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                                ElseIf Kärl = "Bur L" Then 
                                StdHyra = 89 
                                ElseIf Kärl = "Bur XL" Then 
                                StdHyra = 159 
                                ElseIf Kärl = "Elektronikbur" Then 
                                StdHyra = 99 
                                Else: 
                                StdHyra = Found.Offset(k, -4) 
                            End If 
                             
                            Set Hyra = Found.Offset(k, -4) 'Månadshyra enl. avtal 
                            Set Töm = Found.Offset(k, -6) 'Tömningskostnad enl. 
avtal 
                            Set Frek = Found.Offset(k, -5) 'Frekvens 
                             
' Definierar frekvens om ingen anges i arbetsboken 
                            If Frek = "" Then 
                                Frek = 0 
                            End If 
                             
' Beräknar diff jmfr med std-priser 
                            DiffHyra = 12 * (StdHyra - Hyra) ' Hyra 
                            DiffTöm = Frek * (StdTöm - Töm) ' Töm 
                            TotDiff = DiffHyra + DiffTöm 
                             
' Beräknar vinst enligt avtalspriser 
                            VinstHyra = Hyra * 12 ' Hyra 
                            VinstTöm = Töm * Frek ' Töm 
                            TotVinst = VinstHyra + VinstTöm 
 
' Stoppar in tot.diff- och tot.vinstelement i vektorer 
                            DiffArray(k) = TotDiff 
                            VinstArray(k) = TotVinst 
                        Else 
                        DiffArray(k) = 0 
                        VinstArray(k) = 0 
                    End If 
                Next k 
 
' Beräknar avvikelsen i procent 
                SumTotDiff = Application.WorksheetFunction.Sum(DiffArray) 
                SumTotVinst = Application.WorksheetFunction.Sum(VinstArray) 
                       
                If SumTotVinst = 0 Then 
                    GoTo Linje 
                End If 
 
                If SumTotDiff <> 0 Then 
                    Avvik = 100 * (SumTotDiff / SumTotVinst) ' Avvikelsen(%) = 100 
* (Förlust/Vinst) 
                    Else 
Linje: 
                    Avvik = 0 
                End If 
                Pr = Round(Avvik, 0) ' Tar bort decimaler 
 
' Klistar in information i resultatbladet 
                Set Kund1Range = blad1.Range("A" & Rad) 
                With Kund1 
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                    Set Kund1Range = Kund1Range.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count) 
                End With 
                
                Kund1Range.Value = Kund1.Value 
                blad1.Cells(Rad, 2).Value = Pr 
                blad1.Cells(Rad, 3) = Blad3.Name 
                 
' Ökar på en rad för varje varv i loopen 
                Rad = Rad + 1 
                 
                Set Found = .UsedRange.FindNext(Found) 
            Loop While Not Found Is Nothing And Found.Address <> FirstAddress1 
        End If 
myNext: 
    End With 
Next Blad3 
book.Close savechanges:=False 
 
' Anpassar kolumnerna 
blad1.Columns.AutoFit 
 
' Tar bort tomma rader 
With blad1 
    For I = 300 To 5 Step -1 
        If .Cells(I, 1).Value = "" Then 
            Rows(I).EntireRow.Delete 
            Else 
        End If 
    Next I 
End With 
 
'Rangordnar antal fraktioner 
Range("B5").CurrentRegion.Select 
    Selection.Sort Key1:=Range("B5"), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, _ 
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ 
        DataOption1:=xlSortNormal 
 
MsgBox "Tada!" 
 
ExitHandler: 
    Set blad1 = Nothing 
    Set Blad3 = Nothing 
    Set book = Nothing 
    Set fld = Nothing 
    Set fso = Nothing 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Exit Sub 
 
ErrHandler: 
    MsgBox Err.Description, vbExclamation 
    Resume ExitHandler 
 
End Sub 
 

Återvinning 
' Sammanställer återvinningen hos kunderna i en önskad arbetsbok 
 
Sub Återvinning() 
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Dim fso As Object 
Dim fld As Object 
Dim BaseWks As Worksheet 
Dim Blad2 As Worksheet 
Dim bok As Workbook 
Dim rng As Range 
Dim Sök As String 
Dim strPath As String 
Dim strFile As String 
Dim FirstAddress As String 
Dim AddressStr As String 
Dim fNum As Integer 
Dim nRad As Long 
Dim nKol As Long 
Dim Kund As Range 
Dim AB As String 
 
' Snabba upp sökningen 
Application.ScreenUpdating = False 
On Error GoTo ErrHandler 
 
' Definiera vilken arbetsbok som ska undersökas 
AB = InputBox("Vilken arbetsbok vill du undersöka?") 
If AB = "" Then Exit Sub 
 
' Definiera vägen till mappen innehållandes arbetsböckerna 
strPath = "[Här definieras sökväg till mapp]" 
Sök = "Företag" 
 
' Lägger till ett resultatblad 
Set BaseWks = Worksheets.Add 
 
' nRad definierar rad och kolumn som informationen klistras in i 
nRad = 5 
nKol = 3 
     
' Skriver och formaterar rubriker 
With BaseWks 
    .Cells(1, 1) = "Återvinning" ' A1 
        With Selection.Font 
            .Size = 20 
        End With 
    .Cells(2, 1) = "Arbetsbok:" ' A2 
        With Range("A2").Font 
            .Size = 12 
        End With 
    .Cells(2, 2) = (AB) ' B2 
    .Cells(3, 1) = "Kundnamn" ' A3 
    .Cells(3, 2) = "Antal" 'B3 
    .Cells(3, 3) = "Fraktion" ' C3 
         
' Färglägger celler 
    .Cells(3, 1).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
    .Cells(3, 2).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
    .Cells(3, 3).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
End With 
     
' Låser rader med rubriker 
Rows("4:4").Select 



 

49 

 
' Funktioner som söker igenom xls-filer 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set fld = fso.GetFolder(strPath) 
     
' Applikationsinställningar 
With Application 
    CalcMode = .Calculation 
    Application.Calculation = xlAutomatic   'aktiverar automatiska beräkningar i 
bladet 
    .ScreenUpdating = False 
    .EnableEvents = False 
End With 
     
     
' Öppnar den angivna arbetsboken 
Set bok = Workbooks.Open(Filename:=strPath & "\" & (AB) & ".xlsx", UpdateLinks:=0, 
ReadOnly:=True, AddToMRU:=False) 
 
For Each Blad2 In bok.Worksheets 
    With Blad2 
             
' Vill endast söka igenom månadsflikar 
        If Blad2.Name = "Instruktioner" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad2.Name = "Schema & KPI" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad2.Name = "Försöljningsbudget" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad2.Name = "EXEMPEL" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad2.Name = "Närvaro" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad2.Name = "FAQ" Then 
            GoTo myNext 
            Else 
        End If 
 
'Söker efter Sök, dvs celler som innehåller "Företag" 
        Set rng = Blad2.UsedRange.Find(what:=Sök) 
        If Not rng Is Nothing Then 
            FirstAddress = rng.Address 
             
            Do 
     
'Kopierar kundnamn från arb.bok 
                Set Kund = rng.Offset(0, 1) 
                Set KundCell = BaseWks.Cells(nRad, 1) 
 
                With Kund 
                    Set KundCell = KundCell.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count) 
                End With 
                KundCell.Value = Kund.Value 
     
'Loopa fraktioner----------------------------------------------------------- 
                For k = 0 To 19 
                    Set Frak = rng.Offset(k, -10) 
                    'OBS: -10 i offset kan komma att behöva ändras, beror på vilken 
fil som körs 
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'Anger destination 
                    Set FrakCell = BaseWks.Cells(nRad, 3 + k) 
         
'Klistrar in kundnamn & fraktioner i resultatblad 
                    With Frak 
                        Set FrakCell = FrakCell.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count) 
                    End With 
                    If Frak <> "" Then 
                        FrakCell.Value = Frak.Value 
                    End If 
                Next k 
'--------------------------------------------------------------------------- 
                nRad = nRad + 1 
                Set rng = .UsedRange.FindNext(rng) 
            Loop While Not rng Is Nothing And rng.Address <> FirstAddress 
        End If 
myNext: 
    End With 
Next Blad2 
 
'Stänger öppnad arbetsbok 
bok.Close savechanges:=False 
                                       
'Anpassar kolumnerna 
BaseWks.Columns.AutoFit 
         
'Raderar dubbletter 
For I = 5 To nRad 
    For J = 3 To 22 
        If Cells(I, J) > "" Then 
            For k = (J + 1) To 21 
                If Cells(I, J) = Cells(I, k) Then 
                    Cells(I, k) = "" 
                End If 
            Next k 
        End If 
    Next J 
Next I 
     
'Städar celler och flyttar åt vänster 
For l = 5 To nRad 
    For M = 22 To 3 Step -1 
        If Cells(l, M) = "" Then 
            Cells(l, M).Delete Shift:=xlToLeft 
        End If 
    Next M 
Next l 
     
'Beräknar antal fraktioner 
Range("B5").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(RC[1]:RC[20],""*"")" 
Selection.AutoFill Destination:=Range("B5:B150"), Type:=xlFillDefault 
    
'Rangordnar antal fraktioner 
Range("B5").CurrentRegion.Select 
    Selection.Sort Key1:=Range("B5"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _ 
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ 
        DataOption1:=xlSortNormal 
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'Tar tomma rader (map kundkolumn) 
With BaseWks 
    For M = nRad To 5 Step -1 
        If Cells(M, 1) = "" Then 
            Rows(M).EntireRow.Delete 
            Else 
        End If 
    Next M 
End With 
     
MsgBox "Klart!" 
 
 
ExitHandler: 
    Set BaseWks = Nothing 
    Set Blad2 = Nothing 
    Set bok = Nothing 
    Set fld = Nothing 
    Set fso = Nothing 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Exit Sub 
 
ErrHandler: 
    MsgBox Err.Description, vbExclamation 
    Resume ExitHandler 
 
End Sub 
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Sammanfattning 
 
Triple Bottom Line är ett brett begrepp som definierar hållbar utveckling, och är ett ramverk 
som företag kan arbeta utifrån i sitt hållbarhetsarbete. Enligt Triple Bottom Line finns det tre 
aspekter av hållbarhet: ekonomisk, ekologisk och social. I detta projekt har företaget Office 
Recycling efterfrågat ett excelverktyg som kan hjälpa dem i hållbarhetsarbetet utifrån ett 
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.  
 
Under projektet har ett excelverktyg skapats som säljavdelningen på Office Recycling kan 
använda vid kundbearbetning och kundanalys. Verktyget, kallat Rädda Sven, har tagits fram 
med hjälp av Visual Basic Editor (VBE) i programmeringsspråket Visual Basic for 
Applications (VBA) som används i programmet Excel. Verktyget är uppbyggt av tre koder 
vilka är kopplade till tre knappar: Återvinning, Prisbild samt Kundanalys. Verktyget består 
således av tre delar. Återvinning och Prisbild rangordnar kunderna efter hur väl de 
överensstämmer jämfört med en optimal kund som tagits fram som referens. I rangordningen 
hamnar de kunder som avviker mest från referensen högst upp i den genererade resultatlistan  
och säljavdelningen får på så sätt en bra överblick över vilka kunder de ska marknadsföra sig 
mot. När säljavdelningen identifierat en kund de vill titta närmare på kan Kundanalys 
användas för att få en kundspecifik profil för den aktuella kunden.  
 
Med hjälp av Rädda Sven gjordes en analys av 10 % av Office Recyclings avtal. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv visar resultatet att priserna varierar mellan olika kunder samt att 
priserna i många fall avviker från den referens som användes i analysen. Resultatet visar även 
vilka fraktioner som är vanligast att kunderna återvinner samt att de flesta kunderna återvinner 
få fraktioner, det vill säga få olika material. 80 % av kunderna återvinner mindre än tre olika 
material vilket inte är lönsamt, varken ekonomiskt eller ekologiskt. 
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1 Inledning 
 
Office Recycling AB är ett företag beläget i centrala Stockholm med fokus på återvinning av 
kontorsmaterial och har i dagsläget cirka 1200 kunder. Det som skiljer Office Recycling från 
många andra återvinningsföretag är att de lägger stor vikt på service och att de sätter kunden i 
fokus. Office Recycling vill att miljömedvetenheten ska genomsyra verksamheten och 
företaget jobbar aktivt med hållbar utveckling (Longo 2017). De arbetar för att bli hållbara 
både socialt, ekologiskt och ekonomiskt med utgångspunkt från ramverket Triple Bottom 
Line. För mer information om Triple Bottom Line läs avsnittet Hållbar utveckling och Triple 
Bottom Line under Teori. Office Recycling arbetar ständigt med att minska den miljöpåverkan 
deras verksamhet ger upphov till. De strävar efter att både de och deras kunder ska arbeta mot 
ett hållbart samhälle (Longo 2017).  
 
Priset kunderna betalar för Office Recyclings tjänster varierar beroende på vilken kund det är 
och när avtalet är tecknat. Office Recycling har därför efterfrågat ett excelbaserat verktyg 
vilket på ett användarvänligt sätt kan tillämpas för att analysera olika kunder utifrån både 
deras återvinningsmönster och prisbild. Resultatet från denna analys kan sedan användas som 
underlag i företagets utveckling med syfte att öka kundernas återvinning och uppdatera 
prissättningen (Longo 2017).  
 
1.1 Mål och syfte 
Målet med projektet har varit att ta fram ett användarvänligt excelverktyg som ska användas 
för att undersöka återvinningsmönstret hos Office Recyclings kunder samt att analysera hur 
kundernas avtal ser ut prismässigt. Det samlade namnet för priserna på olika produkter och 
tjänster kommer i denna rapport att benämnas som prisbild. Uppdragsgivare är företaget 
Office Recycling som är ett återvinningsföretag baserat i Stockholm. Verktyget ska hjälpa 
företaget att på ett effektivt sätt jobba med kundanalys inom de ekologiska och ekonomiska 
perspektiven utifrån Triple Bottom Line. För att uppnå målen har följande frågeställningar 
formulerats. 
 

● Hur skiljer sig prisbilden mellan olika avtal? 
● Vilka kriterier ska en optimal kund uppfylla och hur ser en genomsnittlig kund ut? 
● Hur kan kunderna ordnas enligt en prioritering för att maximera nyttan av insatta 

åtgärder? 
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2 Teori 
 
I det här avsnittet ges en bredare kunskap om hur företag kan jobba med hållbar utveckling 
samt hur återvinning och hållbar utveckling kan vara lönsamt. Avsnittet tar även upp en del 
regler och lagrum som är viktiga att känna till kring avfallshantering. I teoridelen finns även 
en beskrivning av hur programmering i Excel går till samt ett avsnitt om hur lönsamt det är att 
återvinna specifika material ur miljösynpunkt. 
 
2.1 Hållbar utveckling och Triple Bottom Line 
Hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Elvingson u.å.). 
Hållbar utveckling sträcker sig längre än utvecklingen av den ekonomiska tillväxten. 
Begreppet Triple Bottom Line (TBL) är ett koncept myntat av John Elkington (Savitz 2013). 
Det finns ingen vanligen förekommande svensk översättning av begreppet men det är ett slags 
ramverk som företag kan jobba utifrån när de jobbar med hållbar utveckling. TBL är en metod 
som bygger på att företag måste ta hänsyn till både ekonomisk, ekologisk och social hållbar 
utveckling för att bli lönsamma på ett hållbart sätt (Savitz 2013). Varje aspekt kan 
representeras som cirklar där alla aspekter och därmed hållbar utveckling nås där de tre 
cirklarna möts, i det färgade området i Figur 1.  
 

 
 
Figur 1. Grafisk bild över Triple Bottom Line. När ett företag befinner sig i det färgade 
området, där alla cirklarna möts, innebär det att företaget jobbar på ett hållbart sätt.  
 
Ekologisk hållbarhet benämns av vissa som miljömässig hållbarhet. En tolkning är att 
miljömässig hållbarhet nås genom att förbrukningen av naturresurser är lägre än den naturliga 
förnyelsen. Företaget får alltså ha ett begränsat utsläpp och inte bedriva verksamhet som 
bryter ner ekosystemet. Den sociala hållbarheten är kopplad till hur företaget påverkar 
människor internt men också externt. Företaget ska aktivt arbeta med att bevara och utveckla 
kompetensen hos de anställda men också arbeta aktivt med hälsa, demokratisk behandling och 
mänskliga rättigheter för att värna om alla människors välmående. Ekonomisk hållbarhet 



 

7 

innebär att företaget kan säkra sina ekonomiska framsteg (Longoni 2014). 
 
Utmaningen för att nå en hållbar utveckling är att hitta en balans mellan dessa tre. En aspekt 
som inte får glömmas är den ekologiska begränsningen. De resurser vi tar från naturen är inte 
oändliga och vi måste försöka leva inom planetens gränser om vi vill säkra vårt 
livsuppehållande system. Därför skulle TBL och hållbar utveckling istället kunna visualiseras 
med tre koncentriska cirklar (Figur 2), där den ekonomiska och sociala utvecklingen ligger 
inom gränsen för den ekologiska ändliga gränsen (Atkinson & Wade 2015).  
 

 
Figur 2. Den ekologiska begränsningens heldragna linje representerar en ändlig resurs 
medan de sociala och ekonomiska gränserna kan flyttas, dock aldrig utanför den ekologiska 
gränsen. Den ekonomiska gränsen kan ligga utanför den sociala då dessa inte är fasta 
gränser. 
 
När ett företag arbetar med förbättring är det viktigt att hela tiden ta hänsyn till alla dessa tre 
aspekter. Ekonomisk hållbarhet och tillväxt är lätt att redovisa i siffror medan de andra två 
områdena är mer diffusa. En omställning som allt fler företag gör för att bli hållbara 
ekologiskt och ekonomiskt är att ställa om från linjär till cirkulär ekonomi. 
 

2.2 Ekonomiskt hållbart genom cirkulär ekonomi 
I en cirkulär ekonomi finns en strävan att återföra en nyttjad produkt till samhällets kretslopp 
eller till naturens egna kretslopp på ett hållbart sätt. Syftet med detta är att minimera mängden 
avfall och maximera nyttan av de resurser som förs in i samhällets kretslopp (Miljö- och 
jordbruksutskottet 2015). 
 
Cirkulär ekonomi utgår från två olika kretslopp, ett för biologiskt material och ett för tekniskt 
material. De biologiska materialen kan återvinnas flera gånger för att sedan återföras till 
naturens egna kretslopp. Till biologiska material hör bland annat träfibrer som finns i papper 
eller biomassa som används som biogas. Exempel på tekniska material är mineraler. De 
tekniska materialen bör inte återföras till naturens egna system utan istället återcirkuleras så 



 

8 

många gånger som möjligt genom underhållning, återanvändning och återvinning. Ett verktyg 
för att uppnå en cirkulär ekonomi är industriell symbios. Industriell symbios bygger på vad 
man kallar cirkulära flöden, vilket innebär att ett företags restprodukter eller överskottsenergi 
kan användas som råvara eller energikälla av ett annat företag (Statens offentliga utredningar 
2017). Det syftar till en ökad hållbarhet genom ökad resurseffektivitet som exempelvis kan 
utgöras av nätverk där företag samarbetar kring materialströmmar och energi (Institutet för 
Vatten- och Luftvårdsforskning 2015).  
 
2.3 Lönsamhet genom återvinning 
Återvinning kan definieras som “Återföring av använt material eller flytande restprodukter i 
tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.” (Berg u.å.). Material som annars 
skulle ses som avfall samlas in och skickas till återvinningscentraler. Där sorteras det material 
som är osorterat med hjälp av bland annat magneter och viktseparation med luft. Materialet 
kan efter bearbetning bilda nya produkter och stanna kvar i samhällets kretslopp, vilket 
medför återanvändning av materialet (Robertson 2014). 
 
Enligt nationalekonomins grundare Adam Smith vilar den nationalekonomiska vetenskapen 
på tre pelare; jord, kapital och arbete. I det nutida samhället kan jord ses som 
naturresurser/naturkapital. Idén om cirkulär ekonomi handlar om att effektivisera utnyttjandet 
av naturkapital. Detta innebär att återinförandet av resurser i samhällets kretslopp ger en 
effektivisering ur nationalekonomisk synvinkel (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Genom att öka andelen material som återbrukas och återvinns kan mycket energi sparas i 
tillverkningsprocessen. Ökad användning av förnybar energi bidrar till minskad användning 
av fossila bränslen, vilket innebär minskade utsläpp av växthusgaser. Minskad energiåtgång 
och effektivare utnyttjande av resurser är en stor vinst för miljön, men en annan viktig faktor 
som återvinning bidrar med är att öka medvetenheten hos befolkningen. Återvinning i hushåll 
kan nämligen för många vara en ögonöppnare för den problematik inom miljö och hållbarhet 
som råder i dagens samhälle (Robertson 2014). 
 
Trots att återvinning ur många hänseenden har en positiv effekt på hållbarhet finns en viss 
problematik, vilken måste tas i beaktning. Om nytt material är billigare föredras det av många 
producenter på grund av att återvunnet material ofta blir mer utslitet för varje gång det 
återvinns. Pappersfibrer blir exempelvis kortare vilket ger sämre stabilitet i jämförelse med 
nya, längre pappersfibrer (Robertson 2014).   
 
Genom att återvinna material istället för att producera nytt kan koldioxidutsläppen minskas 
markant. Olika material kostar olika mycket energi att tillverka. Samtidigt kostar det energi att 
återvinna och producera nya produkter. I ett forskningsprojekt från Högskolan i Gävle och 
Danmarks Tekniska universitet har detta studerats för att jämföra koldioxidutsläpp med 
återvunnet material samt nytt material, så kallat jungfrumaterial. Studien riktar sig till 
återvinning inom Sverige, Danmark och Norge och kan ses som ett underlag för att få en 
uppfattning om vilka material som är mest ekologiskt lönsamma att återvinna (Hillman et.al 
2015).  
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Tabell 1. Beskriver koldioxidbesparing vid återvinning i jämförelse med produktion av ny 
råvara. 

Material Kg CO2-ekvivalenter/kg 
material 

Procent minskat CO2-
utsläpp 

Glas 0,4 41 % 

Aluminium 10,6 96 % 

Stål 2,1 87 % 

Plast 0,8 37 % 

Papper och kartong 0,4 37 % 

 
I Tabell 1 ovan visas några av de material som studerats. Den första kolumnen beskriver 
skillnaden i kg CO2-ekvivalenter per kg material vid tillverkning av en produkt med 
återvunnet material jämfört med ett jungfrumaterial. Kolumnen till höger visar hur mycket 
mindre koldioxid som går åt om materialen återvinns. Om det är en hög procentandel så är 
lönsamheten att återvinna materialet hög. Det visar tydligt att nytillverkning av aluminium ger 
betydligt större koldioxidutsläpp än om man återvinner aluminium. På samma sätt har stål en 
hög procentandel på hela 87 %. Detta är till största del eftersom att metaller måste värmas upp 
till höga temperaturer vid tillverkning. Glas kommer på en tredjeplats med ca 41 % och 
därefter papper, kartong och plast med 37 %. Skillnaden i koldioxidutsläpp vid tillverkning av 
material från återvunnet material respektive jungfrumaterial visualiseras i ett stapeldiagram i 
Figur 3. Vad som är mest lönsamt att återvinna är det som kostar mest energi vid tillverkning 
med jungfrumaterial och på så sätt ger störst koldioxidutsläpp (Hillman et.al 2015). Figur 4 
visar tydligt att aluminium är väldigt lönsamt att återvinna. 
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Figur 3. Koldioxidutsläpp vid materialtillverkning från återvunnet material respektive 
jungfrumaterial. 
 

 
Figur 4. Visar skillnaden på hur stor koldioxidbesparing som fås vid återvinning i jämförelse 
med nytillverkning av olika material. 
 
2.4 Regler och lagar kring avfallshantering 
Ett flertal juridiska aspekter och frågeställningar uppkommer i samband med flöden och 
hantering av avfall i samhället. I 15 kap. Miljöbalken (2017) och i Avfallsförordningen (2017) 
som är en del av svensk författningssamling (SFS) finns föreskrifter kring återvinning och 
råvaruhantering. Avfallsförordningen utgår till stor del från Miljöbalken, det kallas att den är 
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”meddelad med stöd från Miljöbalken” utifrån en rad paragrafer. Till skillnad från 15 kap. i 
Miljöbalken behandlar avfallsförordningen definitioner och hantering av olika sorters avfall 
mer ingående. För ännu mer specifik hantering av visst avfall finns andra kompletterande 
förordningar enligt 1 § (Avfallsförordningen 2017).  
 
Kapitlet som behandlar avfall i Miljöbalken och avfallsförordningen infördes 2011 och dessa 
är båda baserade på Europeiska unionens (EU:s) avfallsdirektiv (2008/98/EG). 
Avfallsdirektivet är ett ramdirektiv vilket innebär att det är bindande med avseende på 
resultatet, till exempel minskad mängd miljöfarligt avfall, för alla medlemsstater inom EU. 
Det är däremot upp till varje EU-land att självständigt utforma ett tillvägagångssätt för att nå 
dit (Europeiska unionen 2016). 
 
I avfallsdirektivet går att finna avfallshierarkin som också antagits i svensk lag, 15 kap. 
Miljöbalken (2017). Avfallshierarkin syftar till att undvika, så långt det är möjligt, att avfall 
deponeras och resulterar i en linjär användning av råvaror. Det som eftersträvas är att 
maximera cirkulär användning av råvaror och material. Avfallshierarkin är därför formulerad 
som en prioriteringsordning, alltså att olika alternativ för hantering prioriteras efter vad som 
är mest ekologiskt hållbart. Till exempel prioriteras återanvändning av en produkt före 
återvinning av materialet som produkten består av (Naturvårdsverket 2016b). Den cirkulära 
ekonomin som beskrevs tidigare står även i nära relation med avfallshierarkin då fokus inte 
ligger på avfallshantering utan istället på utnyttjandet av de resurser som redan finns i 
samhällets kretslopp (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Avfallshierarkin återges i fyra punkter, där punkt 1 är mest önskvärd och därmed högst 
prioriterad. Den första punkten är återvinning av varan eller produkten genom 
återanvändning. Punkt två avser att materialåtervinna och punkt tre är att återvinna materialet 
på annat lämpligt sätt, exempelvis genom energiutvinning från brännbart avfall. Den sista 
punkten gäller bortskaffande av varan, vilket oftast avser deponering. Den viktigaste insatsen 
i prioriteringen är dock att så långt som möjligt undvika att avfall uppkommer i första taget. I 
Miljöbalkens hänsynsregler 2 kap. 5 §, är denna aspekt formulerad som en förebyggande 
åtgärd. Avfallshierarkin tillämpas sedan när potentiellt avfall väl uppkommit och hanteringen 
av detta kommer på fråga (Miljöbalken 2017). 
 
2.5 Excel 
Microsoft Excel är ett datahanteringsprogram vars mångsidighet och sätt att hantera data 
effektivt lett till programmets popularitet. En excelfil är en så kallad arbetsbok som är 
uppbyggd av ett eller flera kalkylblad. Det är i bladens celler som till exempel uträkningar, 
diagram eller samling av rådata sker (Bluttman 2013). 
 
De flesta som använder Excel arbetar i kalkylblad och använder formler för att koppla ihop 
celler. Dock finns mer avancerade sätt att utnyttja programmets kapacitet. Ett av dessa sätt är 
programmering i Excel vilken baseras på programmeringsspråket Visual Basic for 
Applications (VBA). För att automatisera utföranden i Excel så kommer VBA väl till hands 
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eftersom mycket tid sparas som annars hade lagts på manuell inmatning. Ett program som är 
skrivet i VBA och utfört i Excel kallas för ett makro. För att först och främst ha möjligheten 
att redigera och köra makron så behöver arbetsboken formateras till en xlsm-fil, vilket innebär 
att den består av makroaktiverade kalkylblad. Om koden har som funktion att söka igenom 
andra arbetsböcker så behöver inte dessa vara i xlsm-format, utan det går bra i det vanligare 
xlsx-formatet. Makrokoder har stor kapacitet att utföra händelser vilket gör det till ett mycket 
kraftfullt verktyg (Walkenbach 2013). 
 
För att använda makron i Excel behöver fliken Utvecklare finnas med i menyfältet i det 
makroaktiva excelbladet. Om detta inte visas går den att aktivera genom att högerklicka på 
menyfältet och välja Anpassa menyfliksområdet. Genom att klicka på ikonen Visual Basic 
(Figur 5) kommer man till Visual Basic Editor (VBE). Snabbkommandot för att göra detta är 
alt + f11 (Walkenbach 2013).  
 

 
Figur 5. Pekaren hålls på ikonen Visual Basic uppe i det vänstra hörnet under fliken 
Utvecklare.  
 
VBE är uppbyggt av ett antal olika fönster, se Figur 6. Dessa fönster består av ett 
projektfönster där samtliga moduler och kalkylblad för de aktiva arbetsböckerna visas, ett 
kodfönster där själva koden skrivs, ett direktfönster som visar utskriven information från en 
utförd kod och ett egenskapsfönster som gör det möjligt att redigera moduler. VBE består 
även av ett verktygsfält samt ett menyfliksområde som består av ett antal olika 
redigeringsmöjligheter och snabbkommandon. 
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Figur 6. Uppbyggnaden i VBE med utmarkerade fönster samt verktygsfält och 
menyfliksområde. 
 
För att skapa ett makro så skrivs koden i en så kallad VBA-modul som är uppbyggd av ett 
sub- eller funktionsutförande som i sin tur utförs i ett objekt i VBE. En modul skapas genom 
att högerklicka på ThisWorkbook i projektfönstret och välja Infoga Modul. Skillnaden mellan 
ett subutförande och ett funktionsutförande är att subutföranden kan generera både text och 
resultat av funktioner, medan funktionsutföranden endast resulterar i ett värde som erhållits ur 
en funktion. Vid skapande av makron är subutförande det mest användbara sättet. För att göra 
detta måste koden inledas med Sub MakroNamn () och avslutas med End Sub. Därefter bör 
samtliga variabler som ingår i koden deklareras med en dimension, se Figur 7. Genom att 
deklarera olika dimensioner anges skillnad på olika typer av data, jämför till exempel ett 
kalkylblad och en textsträng.  
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Figur 7. Subutförandet Analys visas i kodfönstret med tillhörande deklarerade variabler.  
 
Termen objekt innefattar en rad olika saker, bland annat ett kalkylblad, ett diagram eller en 
arbetsbok. Objekten är sedan organiserade i hierarkier, se Figur 8. För att referera till ett 
objekt så behöver dess hierarkiposition anges, därav är det viktigt med förståelsen för hur 
hierarkin fungerar. Om man till exempel vill referera till cell A1 i kalkylblad Blad1 i 
arbetsbok Bok.xlsx så uträttas detta på följande sätt: 
Applikation.Workbooks(”Bok.xlsx”).Worksheets(”Blad1”).Range(”A
1”) (Walkenbach 2013). 

 
Figur 8. Objekthierarkin i Excel med huvudobjektet i toppen följt av underliggande 
objektstyper.  
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VBA har inbyggda funktioner som går att anropa i en makro för att utföra vissa händelser. 
Några vanliga funktioner ges i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Vanliga funktioner i VBA med tillhörande förklaringar. 

Funktion Förklaring 

InputBox(“Ange information”) Genererar ett nytt fönster, så kallad 
inputbox, där information skrivs in 

MsgBox “Meddelande” Genererar en ruta med ett förprogrammerat 
meddelande 

For… Next En loop som kör igenom utföranden ett antal 
varv 

If… ElseIf… Else… End If En sats som kör utföranden då något 
stämmer/inte stämmer 

Offset(RowOffset, ColumnOffset) Refererar till en specifik cell med en 
referenscell som utgångspunkt 

Find(“Text”) Söker efter en angiven textsträng 

Rows([Radnummer]).EntireRow.Delete Raderar en rad definierad med Radnummer 

 
För att köra ett makro så finns det olika tillvägagångssätt i VBE, ett alternativ är att klicka på 
startknappen i verktygsfältet alternativt Kör i menyfliksområdet. Snabbkommandot för detta 
är kombinationen alt + f5. 
 
3 Office Recycling - organisation och tjänster 
 
I detta avsnitt följer en beskrivning av Office Recyclings produkter och tjänster som de 
erbjuder sina kunder. I avsnittet finns även ett flödesschema med förklarande text som visar 
hur Office Recyclings verksamhet ser ut och hur information rör sig inom företaget.  
 
3.1 Företagets produkter och tjänster 
Office Recycling erbjuder tömning av alla material förutom matavfall och hushållsavfall 
(Boson 2017). Materialet sorteras av kunderna i egna sorteringslösningar eller i behållare som 
Office Recycling erbjuder. Därefter tas materialet om hand av olika samarbetspartners till 
Office Recycling, antingen till återbruk eller återvinning. Vad som hämtas upp och frekvens 
på tömning varierar mellan olika kunder och finns med i avtalet som tecknats mellan Office 
Recycling och kunden. Utöver detta erbjuder Office Recycling även tömningar på avrop, 
vilket innebär att kunder kan kontakta Office Recycling och besluta om tömningar som inte 
finns med i det avtalade schemat (Longo 2017). 
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3.2 Produkter 
Office Recycling erbjuder utöver tömning av avfall även produkter för källsortering. Nedan 
finns en beskrivning av olika behållare som företaget hyr ut till sina kunder (Office Recycling 
u.å.). Utifrån Office Recyclings sortiment är det upp till kunden att välja vilka behållare de 
vill använda.  
 
3.2.1 Miljörör 
Produkten med högst efterfrågan är Office Recyclings miljörör (Figur 9). I dessa kan 
returpapper, plast, kartong, pant, brännbart och sekretessbelagda papper sorteras (Office 
Recycling u.å.). 
 

     
Figur 9. Miljörör för returpapper och sekretessbelagda papper. 
 
3.2.2 Plastkärl och burar 
Office Recycling tillhandahåller även sorteringskärl i plast (Figur 10). Behållarna finns i fyra 
olika storlekar och används för sortering av returpapper, plast, sekretessbelagda papper, glas, 
pant, kartong, brännbart, elektronik, metall och grovsopor. Fördelen med behållarna är att de 
kan ta stora volymer (Office Recycling u.å.). En annan sorteringslösning är burar (Figur 10) 
där kartong eller elektronik kan sorteras. Det finns även en bur som är särskilt avsedd för 
elektronik (Office Recycling u.å.). 

  
Figur 10. Till vänster syns ett sorteringskärl i plast för sortering av olika material, i mitten en 
bur för sortering av kartong eller elektronik och till höger en elektronikbur.  
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3.2.3 Möbler 
Office Recycling har även tagit fram egna produkter i form av sorteringsmöbler (Figur 11) 
(Longo 2017). De fungerar antingen som en egen sorteringslösning eller används i 
kombination med exempelvis sorteringskärlen. I kombination med andra lösningar används 
möbeln för att få ett mer stilrent utseende. Möblerna kommer i flera olika modeller men 
exempel på några av produkterna är Sorteringslåda, Hemliga lådan och Earth Air. En 
sorteringsmöbel erbjuder ofta sortering av flera material (Office Recycling u.å.). 

 
Figur 11. Sorteringslåda till vänster, hemliga lådan i mitten och sorteringsmöbeln Earth Air 
till höger. 
 
 
3.3 Företagets organisation och informationsvägar 
Flödesschemat i Figur 12 visar hur Office Recyclings verksamhet fungerar, var 
kundinformation finns och hur den rör sig inom företaget. De svarta pilarna representerar 
flöde av information, medan de gråa pilarna representerar servicepersonalens väg från kund 
till omlastningscentral. 
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Figur 12. Flödesschema som visualiserar hur Office Recyclings verksamhet ser ut idag och 
hur information rör sig inom företaget. 
 
Högst upp i figuren syns Administration och information. Den stora blå cirkeln visar all 
information som Office Recycling har om sina kunder. Denna information finns 
dokumenterad i avtalen samt i olika program som Office Recycling använder sig av, 
exempelvis Fleet, Upsales, Excel och Word. Fleet, vilket främst används av trafikledningen, 
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är ett driftprogram där information om kunden såsom avrop, scheman och standardprislistor är 
samlad. Säljavdelningen använder sig av en programvara som heter Upsales där 
uppdateringar, uppföljning och tilläggsavtal dokumenteras. Information om kunderna finns 
även i avtal samt i så kallade arbetsböcker (Boson & Pudja 2017). 
 
Avtalen, tecknade mellan kund och företag, är skrivna i textformat i Microsoft Word och 
innehåller bland annat information om priser, antal fraktioner samt hur ofta tömningar sker 
(Longo 2017). När avtalen är tecknade gäller de i ett år och förlängs automatiskt, dock utan 
att omförhandlas. Detta medför att prisbilden skiljer sig hos kunderna beroende på när avtalen 
är tecknade. När nya kunder tecknar avtal ska säljavdelningen utgå från en så kallad 
standardprislista (Appendix A). Det är en prislista som definierar priser för olika tjänster och 
produkter.  Dock sker ofta en omförhandling av priserna, vilket gör att prisbilden skiljer sig 
(Boson 2017).  
 
Arbetsböckerna, som infördes år 2015, innehåller delar av informationen från avtalen, men i 
arbetsböckerna är informationen överförd till Excel och uppradad i tabeller vilket gör 
informationen lättöverskådlig (Appendix B). Trafikledningen hämtar information från 
arbetsböckerna och för manuellt över den till Fleet. Utifrån den informationen görs sedan ett 
körschema till servicepersonalen (Longo 2017).  
 
I den nedre delen av Figur 12 syns Service och Kundkontakt. Här illustreras själva 
verkställandet i Office Recyclings verksamhet. Servicepersonalen får order av 
trafikledningen, därefter kör servicepersonalen ut till kunden där de tömmer fyllda behållare 
och placerar ut nya. De hämtade behållarna körs därefter vidare till omlastningscentralen där 
de lastas av (Longo 2017). 
 
4 Metod 
 
Projektet har genomförts genom litteraturstudier, intervjuer och studiebesök för att få 
förståelse för Office Recyclings arbetssätt och nyttan med deras tjänster. Mycket fokus har 
lagts på att lära sig att programmera i Excel. 
 
4.1 Optimal respektive genomsnittlig kund  
För att analysera kundbilden togs en optimal kund och en genomsnittskund fram för 
jämförelse. Den genomsnittliga kunden erhölls genom att beräkna medelvärdet av 
tömningspriset samt av månadshyran som avtalats. Även ett medelvärde över antalet 
fraktioner som varje kund återvinner beräknades. Dessa beräkningar gjordes för 10 % av 
Office Recyclings kunder, vilka valdes ut slumpmässigt. För att ta fram den optimala kunden 
hölls intervjuer med Office Recycling för att ta reda på vilka kriterier denna skulle uppfylla. 
Referenserna optimal- respektive genomsnittlig kund är inte framtagna av Rädda Sven utan är 
manuellt framtagna. Den optimala kunden baseras på Office Recyclings standardprislista. 
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4.2 Excelverktyget Rädda Sven 
Excelverktyget, som vi döpt till Rädda Sven, är uppbyggt så att det hämtar information från 
arbetsböckerna, se Figur 13. Informationen som Rädda Sven kan presentera visas i Figur 14. 
Qlik, som också visas i Figur 13, är ett externt program som kan använda rådata från Rädda 
Sven samt från andra datakällor för att på ett snyggt sätt visualisera informationen. 

 
Figur 13. Flödesschema som visar hur Rädda Sven ska implementeras i Office Recyclings 
verksamhet samt att Qlik kan hämta information från Rädda Sven. 
 
 

 
 
Figur 14. Bilden visar in-och utparametrar för knapparna i Rädda Sven. 
 
För att analysera kundernas återvinningsmönster samt de priser som avtalats med Office 
Recycling användes information från avtal, företagets standardprislista och information från 
arbetsböckerna. För att kunna koppla Rädda Sven till arbetsböckerna fördes information från 
avtal in manuellt i nya arbetsböcker i Excel. De nya arbetsböcker som skapades utgick från 
Office Recyclings nuvarande mall, dock med en del ändringar för att göra excelformen mer 
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konsekvent, se Appendix B. 10 % av avtalen från varje år slumpades fram och fördes in i de 
nya arbetsböckerna.  
 
Rädda Sven skapades i VBE i Excel. Koderna som programmerades i språket VBA är 
uppbyggda av så kallade makron. Tre olika koder skapades: Kundanalys, Återvinning och 
Prisbild. De fullständiga koderna hittas i Appendix C. Var och en av dessa koder kopplades 
till en knapp på Rädda Svens startsida för att lätt kunna användas, se Figur 15. Detta utfördes 
genom att infoga knappikoner på verktygets startsida. Genom att högerklicka på en knapp 
valdes alternativet Koppla makro till knapp. Därefter kopplades det specifika makrot till 
respektive knapp. Gemensamt för alla delar av Rädda Sven är att de är baserade på 
information från säljavdelningens arbetsböcker. Relevant information och data plockas ut för 
att presentera det på ett konsekvent och överskådligt sätt.  
 
4.2.1 Kundanalys 
Kundanalys-delen i Rädda Sven bygger på kundspecifik information som genereras genom en 
programmerad sökfunktion som söker efter ett önskat kundnamn. Inledningsvis anges 
sökvägen till mappen som arbetsböckerna ligger i, något som behöver anpassas för respektive 
dator som koden används på. Därefter formateras själva “målbladet” i Excel, det vill säga 
bladet som informationen klistras in i. Koden söker sedan igenom alla arbetsböcker efter det 
angivna kundnamnet. När kunden hittas lokaliseras vissa celler i närheten av kundnamnet med 
hjälp av funktionen offset, med kundnamnet som referenscell. Värdena i dessa lokaliserade 
celler motsvarar information om behållare (typ och antal), fraktion (vilket 
återvinningsmaterial som avses), månadshyra samt tömningskostnad. Denna data kopieras och 
presenteras i målbladet bredvid en fix del med standardpriser för respektive fraktion och kärl. 
Årshyran beräknas i procent av det totala årsvärdet för att upplysa om hur mycket av 
inkomsten som utgörs av tömning respektive hyra av behållare. Standardpriserna som skrivs 
ut i målbladet beror på vilken typ av behållare samt fraktion som angavs i sökningen. Det är 
alltså bara de aktuella behållarna som jämförs med standardprislistan, i den data som 
presenteras, för att hålla det så komprimerat och informativt som möjligt.  
 
4.2.2 Återvinning 
Knappen Återvinning bygger liksom kundanalysen på data från arbetsböckerna. När koden 
körs behöver önskad arbetsbok anges i en inputbox, varpå denna arbetsbok söks igenom. 
Liksom i knappen Kundanalys formateras ett målblad där den genererade informationen 
klistras in. Koden söker igenom givet dokument efter en cell med ordet “Företag”, och denna 
används som referenscell i VBA-funktionen offset. Med denna funktion kan celler på ett 
bestämt avstånd från referenscellen letas upp och kopieras över till målbladet. Informationen 
presenteras i en lång lista med samtliga kunder som hittats i excelfilen, tillsammans med 
relaterad information om antal fraktioner och vilka fraktioner varje kund återvinner. På 
målbladet redovisas också vilken arbetsbok som informationen är hämtad från. Knappen 
Återvinning utformades för att presentera datan som rådata, istället för kundspecifikt som i 
kundanalysen. Rådatan är smidig att kopiera och kan till exempel analyseras ytterligare för 
andra syften, till exempel med hjälp av programmet Qlik.  
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4.2.3 Prisbild 
Koden bakom knappen Prisbild är till stor del uppbyggd på samma sätt som koden till 
Återvinning. Inledningsvis behöver önskad arbetsbok anges i ett input-meddelande, varpå 
koden söker på ordet “Företag” i filen och samlar in relevant information kopplad till 
respektive kund, med hjälp av funktionen offset. På målbladet redovisas också den aktuella 
arbetsboken och flik som datan är hämtad från. Detta för att underlätta navigation mellan 
Rädda Sven och arbetsböckerna. Syftet med denna knapp är att på ett enkelt sätt framställa 
differensen mellan avtalade priser och standardpriser för varje kund. På detta sätt undersöktes 
hur väl prisbilden stämde överens med standardprislistan, vilket i sin tur ger underlag för att 
utreda Office Recyclings faktiska vinst eller teoretiska förlust jämfört med standardprislistan. 
Beräkningarna presenteras nedan samt exempelberäkningar för tre påhittade kunder. 
 
Beräknad faktiskt vinst 
vinsthyra = månadshyra för behållare ×12 
vinsttömning = tömningspris × frekvens 
totalvinst = vinsthyra + vinsttömning 
 
Beräknad teoretisk förlust 
diffvinst = avvikelse i pris × frekvens 
diffhyra = avvikelse i hyra × 12 
totaldiff = diffhyra + diffvinst 
 
avvikelse = (totaldiff / totalvinst) × 100 
 
Avvikelsen anger därmed procentavvikelsen från ett optimalt avtal (som utgår från 
standardprislistan). Nedan följer två exempel. En avvikelse som har ett positivt värde innebär 
att företaget går med förlust teoretiskt sett jämfört med deras standardprislista. Frekvensen 
anger antalet tömningar under ett år.  
 
Kund 1 
Betalar hyra, billigare pris för tömning 
1 miljörör 195 kr  avviker: 30 kr 
hyra   89 kr  avviker 0 kr 
frekvens 52 tömningar per år 
 
Förlust = 30 × 52 = 1560 kr 
Vinst = 195 × 52 + 89 × 12 = 11208 kr  
Avvikelse = 1560 / 11208 = 0,139 = 13,9 % 
 
Kund 2 
Betalar inte hyra, pris för tömning enligt standardprislistan 
1 miljörör 225 kr  avviker: 0 kr 
hyra   0 kr  avviker 89 kr  
frekvens 52 tömningar per år 
 
Förlust = 89 × 12 = 1068 kr 
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Vinst = 225 × 52 = 11700 kr  
Avvikelse = 1068 / 11700 = 0,09 = 9 % 
 
Kund 3 
Betalar inte hyra, billigare pris för tömning 
2 miljörör 2 × 195kr avviker: 2 × 30 kr 
2 hyra   0 kr  avviker: 2 × 89 kr  
frekvens 52 tömningar per år 
 
Förlust = 30 × 52 × 2 + 89 × 12 × 2 = 5256 kr 
Vinst = 2 × 195 × 52 = 20280 kr  
Avvikelse = 5256 / 20280 = 0,26 = 26 % 
 
Den faktiska vinsten baseras alltså på de inkomster Office Recycling tjänar på sina kunder 
och den teoretiska förlusten är differensen mellan den faktiska inkomsten och 
standardprislistan. I de tre exempel som nämns ovan har alla samma tömningsfrekvens. De 
kunder som betalar ett billigare tömningspris går i större teoretisk förlust än den kund som 
betalar enligt standardpris. Avvikelsen beräknas som ovan beskrivet den teoretiska förlusten 
genom den faktiska vinsten och visar avvikelsen (i procent) jämfört med vad Office Recycling 
skulle ha för inkomst om de utgick från standardprislistan när de tecknar avtal.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4.3 Avgränsningar 
Triple Bottom Line är en viktig aspekt i projektet eftersom det är någonting Office Recycling 
som företag valt att arbeta utifrån. Det är dock ett brett begrepp som kan appliceras på många 
olika sätt. Office Recycling efterfrågade en analys ur ett ekologiskt och ekonomiskt 
perspektiv och därmed undersöktes inte den sociala aspekten i Triple Bottom Line.  
 
Analys och optimering av hur körningar och hämtningar på företaget går till skulle också 
bidra till ekonomisk och ekologisk vinning. Detta har dock studerats tidigare på företaget och 
är redan implementerat, därför har ingen hänsyn tagits till detta i analysen. Till analysen 
studerades 10 % av kundavtalen (men minimalt 10 avtal per år) hos Office Recycling. Det 
ansågs som en rimlig mängd inom den givna tidsramen. 
 
Den ekonomiska analysen av kunderna baserades endast på “säkra inkomster”. Detta innebär 
att avrop, det vill säga hämtningar som inte är schemalagda, inte ingår i kundernas prisbild. 
De avtal där priset angivits som en klumpsumma har inte undersökts, utan endast de avtal där 
priserna anges per behållare har analyserats. 
 
5 Resultat 
 
Detta avsnitt tar upp excelverktyget Rädda Sven och analysen som gjordes utifrån verktyget. 
På grund av sekretess visas inga riktiga kundnamn utan istället presenteras resultat och analys 
med påhittade namn. Samtliga resultat som redovisas är baserade på 10 % av Office 
Recyclings avtal.  



 

24 

 
5.1 Genomsnittlig och optimal kund 
Resultatet från undersökningen av den genomsnittliga kunden visade på en variation i pris 
mellan olika kunder samt att det genomsnittliga priset inte överensstämmer med 
standardprislistan. Störst avvikelse i förhållande till standardpris uppkommer för fraktionen 
pant, både för tömningspris och hyra av miljörör. Det största prisintervallet, det vill säga den 
största differensen i pris för vardera fraktion, innehas av fraktionen sekretess för såväl 
tömningspris som hyra, se Tabell 4 och 5. Intervjuer med Office Recycling genomfördes för 
att undersöka hur de anser att en optimal kunds prisbild och återvinningsmönster ser ut. Detta 
resulterade i att den optimala kunden som används som referens i projektet ska återvinna alla 
fraktioner, det vill säga sortera alla olika material som Office Recycling hämtar och tömmer 
samt att de ska betala i enlighet med standardprislistan.  
 
Tabell 4. Medelvärden för tömning av miljörör och avvikelser från standardprislistan samt 
redovisning av prisvariationen.  

 
 
Tabell 5. Medelvärden för hyran på miljörör och hur mycket de avviker från 
standardprislistan samt redovisning av prisvariationen. 

 
 
 
5.2 Rädda Sven  
Excelverktyget Rädda Sven är uppbyggt av tre makrokoder som är kopplade till tre knappar 
på verktygets startsida (Figur 15). Genom att klicka på önskad knapp körs programmet och en 
ny flik skapas med tillhörande resultat. Knappen Kundanalys genererar en ruta där önskad 
kund fylls i. I den nya fliken fås då kundspecifik information om antal behållare, fraktioner, 
månadshyra och tömningskostnad enligt avtal. Den visar även månadshyra och 
tömningskostnad enligt standardprislista samt årshyrans andel i procent av årsvärdet. 
Resultatet från Kundanalys av den påhittade kunden Kalles Chokladfabrik AB visas i Figur 
16. 
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Figur 15. Rädda Svens startsida med de tillhörande knapparna Prisbild, Återvinning och 
Kundanalys. 
 

 
Figur 16. Informationen som fås när knappen Kundanalys används. Här visas resultatet för 
Kalles Chokladfabrik AB. 
 
Ett klick på knapparna Återvinning och Prisbild resulterar i en inputbox där önskad arbetsbok 
ska anges. Utifrån detta skapar knappen Återvinning en lista på samtliga kunder i den angivna 
arbetsboken med tillhörande information kring hur många och vilka fraktioner kunderna 
återvinner, se Figur 17. När önskad arbetsbok angivits för knappen Prisbild genereras en lista 
på samtliga kunder i arbetsboken med respektive prisavvikelse i procent i jämförelse med 
standardprislistan, samt i vilken flik kunden finns med (Figur 18). Positiv avvikelse betyder 
att kunden ligger för lågt i pris enligt Office Recyclings standardprislista och negativ 
avvikelse att de ligger högre, det vill säga positiv avvikelse betyder att kunden betalar mindre 
i jämförelse med standardprislistan. Om avvikelsen är noll ligger kundens priser i linje med 
standardprislistan.  
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Figur 17. Sorterad lista på hur många fraktioner de olika kunderna återvinner framtaget av 
knappen Återvinning. 
 

 
Figur 18. Sorterad prisbildslista där kunder som avviker mest från standardprislistan 
placeras högst upp vilket genererats av knappen Prisbild. Positiv avvikelse innebär att 
kundens avtalspriser är lägre än standardpriserna.  
 
5.3 Analys 
I detta avsnitt presenteras de resultat som erhölls då Rädda Svens knappar Prisbild och 
Återvinning användes för att analysera 10 % av avtalen. Avsnittet behandlar även resultatet av 
den undersökning som gjordes för att ta fram en genomsnittskund. 
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5.3.1 Återvinning 
Office Recyclings kunder återvinner olika material i varierande utsträckning. Drygt 50 % av 
kunderna sorterar endast en fraktion och 27 % sorterar två fraktioner, se Figur 19. 
Medelvärdet av antal återvunna fraktioner beräknades till 1,88. Medianvärdet var 2 och 
typvärdet 1, se Tabell 3. 
 

 
Figur 19. Visar andelen av Office Recyclings kunder som återvinner ett visst antal fraktioner. 
 
Tabell 3. Presenterar medelvärde, medianvärde och typvärde för hur många fraktioner 
kunderna återvinner. 

Medelvärde 1,88 

Medianvärde 2 

Typvärde 1 

 
Hur pass vanligt det är att kunderna återvinner olika typer av material återges i ett 
stapeldiagram nedan, se Figur 20. Resultatet visar att returpapper är det material som är 
vanligast att återvinna bland Office Recyclings kunder. Endast 3 % av de undersökta 
kunderna återvinner metall och knappt 10 % återvinner plast.  
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Figur 20. Stapeldiagram över andelen kunder (%) som återvinner en viss fraktion. 
 
5.3.2 Prisbild 
Utifrån prisbildslistan är det möjligt att redogöra för hur vanligt det är att kundernas avtalade 
priser skiljer sig och hur mycket de skiljer sig från de standardiserade priserna. Enligt 
analysen av prisbilden har 84 % av kunderna lägre priser jämfört med standardpriserna 
(positiv avvikelse) och kan därför sägas orsaka en teoretisk förlust för Office Recycling. 
Endast 1,5 % av kunderna betalar mer än standardpriserna och ger då en högre teoretisk vinst 
än vad som erhållits ifall kunden haft standardpriser. 14,5 % av kunderna betalar enligt 
standardprislistan, se Figur 21. 

 
Figur 21. Andelen kunder som har priser med en positiv eller negativ avvikelse samt de som 
inte har någon avvikelse i jämförelse med standardpriserna.  
 
Den kund som avviker mest från standardprislistan gör detta med 193 % (Figur 22). Medianen 
är 25 % avvikelse och i den övre och undre kvartilen i låddiagrammet återfinns 50 % av 
kunderna. Om en kund återfinns vid nivån noll innebär det att den inte avviker från 
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standardpriserna. Kvartilernas höjd täcker in 25 % vardera av samtliga värden och höjden 
bestäms av hur mycket dessa värden avviker från nollnivån. Således visar Figur 22 att 
spridningen i prisavvikelsen är relativt samlad för majoriteten av kunderna. Det finns med 
andra ord en stor spridning på avvikelserna men de flesta kundernas prisbild avviker ungefär 
lika mycket. Hälften av avtalen avviker 10-57 % från standardpriserna.  
 

 
Figur 22. Låddiagram som visualiserar spridningen av kundernas avvikelse från 
standardprislistan i procent.  
 
6 Diskussion och slutsats 
 
Uppdraget i projektet var att skapa ett excelverktyg som säljavdelningen på Office Recycling 
kan använda för kundanalys. Excelverktyges syfte är att utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv bidra till att öka Office Recyclings lönsamhet. Verktyget skapar utifrån kunddata 
en kundspecifik profil, som fås från knappen Kundanalys, samt två kundsammanställande 
listor som kan användas för att framställa två prioriteringslistor. Den ena listan fås fram ur 
Prisbild och rangordnar kunderna efter hur stor prisbildsavvikelsen är. Denna data kan 
översättas till hur lönsamma kundernas avtal är jämfört med Office Recyclings standardpriser. 
Listan erhållen från Återvinning rangordnar kunderna efter hur många fraktioner de 
återvinner. Baserat på informationen från prioriteringslistorna kan säljavdelningen kontakta 
de kunder med minst lönsamma avtal och försöka omförhandla dessa.  
 
Återvinningslistan visar hur många olika fraktioner kunderna återvinner. Utifrån denna lista, 
samt de siffror vi tagit fram (se Teori, avsnitt 2.5) på hur miljömässigt bra det är att återvinna 
olika material, kan Office Recycling marknadsföra sig mot de kunder som återvinner minst 
antal fraktioner för att få dem att återvinna mer. Ur ett miljömässigt perspektiv hade det till 
exempel varit lönsamt att få kunder att återvinna mer metall än vad som görs i dagsläget. Då 
Office Recycling är inriktade på återvinning av kontorsmaterial är det även troligt att flera av 
deras kunder använder plast i verksamheten. Eftersom knappt 10 % av deras kunder 



 

30 

återvinner plast i dagsläget kan troligtvis en stor förbättring åstadkommas där. Office 
Recycling kan även identifiera kunder med fraktionen brännbart och försöka få dessa kunder 
att sortera fler material.  
 
Medelvärdet över antal fraktioner en kund återvinner beräknades till 1,88 fraktioner. Det 
beräknade medianvärdet var 2 fraktioner och typvärdet var 1 fraktion, se Tabell 3 under 
Resultat. Utifrån dessa värden kan slutsatsen dras att många kunder återvinner få material. 
Figur 19 under Resultat visar att drygt 50 % av kunderna endast återvinner en fraktion. Office 
Recycling kan öka lönsamheten både ekonomiskt och ekologiskt genom att arbeta för att 
kunderna ska återvinna fler fraktioner. Allra helst skulle fler kunder återvinna material som är 
speciellt lönsamma att recirkulera ur miljösynpunkt, se Teori avsnitt 2.3. Av förklarliga skäl 
omsätts vissa material i större omfattning än andra eftersom kundernas verksamhet i regel är 
kontorsbaserade.   
 
Från de avtal som undersökts var resultatet av den genomsnittliga kundens prisbild på 
samtliga punkter lägre än standardprislistan, se Tabell 4 och 5 under Resultat. Tabellerna visar 
även en variation i pris. Medelvärdet som användes för att bestämma den genomsnittliga 
kunden påverkades av så kallade utliggare, det vill säga avvikande värden som inte ligger 
inom ett visst spridningsintervall. Dessa värden gör att medelvärdet inte ger en representativ 
bild av det genomsnittliga priset. Slutsatsen blev därför att den genomsnittliga kundens 
prisbild inte används vid någon analys eller jämförelse. Den beräknade genomsnittskunden 
visar dock att Office Recycling kan arbeta med att marknadsföra och sälja in hämtningar av 
fler fraktioner samt att de bör se över standardprislistan eller förhandlingen av priser. Enligt 
Office Recycling används standardprislistan som en utgångspunkt, därför är den optimala 
kunden baserad på den. Den optimala kunden återvinner allt och betalar enligt 
standardprislistan vilket är lönsamt både ekonomiskt och ekologiskt. Ekologiskt sett gäller 
detta både för Office Recycling och för deras kunder, och ekonomiskt sett är det lönsamt för 
Office Recycling då det innebär mer inkomster både via uthyrning av kärl och tömning av 
dessa. Enligt våra resultat fungerar standardprislistan i praktiken snarare som ett slags “tak” 
eftersom priserna oftast förhandlas ner, se Resultat avsnitt 5.2.2. Det väsentliga är att vara 
överens om hur standardpriserna ska användas samt vara medveten om att de egentliga 
priserna i regel är lägre. Observera också att den “teoretiska” vinsten respektive förlusten som 
nämns i Resultat alltså inte är någon egentlig vinst eller förlust, utan bara en jämförelse med 
standardprislistan.  
 
Knappen Prisbild i Rädda Sven baseras liksom ovan nämnda undersökning på en jämförelse 
mellan kunders avtalade priser och standardpriser. Skillnaden mellan priserna återges som en 
avvikelse där positiv avvikelse innebär att kunden betalar mindre än motsvarande 
standardpris. En mycket hög procentandel avviker från standardprislistan (Figur 21), i 
varierande grad (Figur 22). Spridningen på avvikelsen, alltså hur mycket priserna skiljer sig 
från standardpriserna i procent, varierade för 50 % av de analyserade kunderna mellan 10 och 
57 %. En avvikelse som ligger på 50 % betyder alltså att kunden betalar hälften av 
motsvarande standardpriser. Som åtgärd kan företaget antingen öka frekvensen på antal 
tömningar, öka kostnaden för tömning eller ta hyra för behållarna hos de kunder som idag har 
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hyrersfritt för att få ett mer gynnsamt avtal med kunden. Resultatet ger en översikt på hur 
prisbilden ser ut hos Office Recyclings kunder och kan användas som utgångspunkt för att 
vidareutveckla standardprislistan och se över hur den ska tillämpas av säljavdelningen.  
 
Office Recycling var, till följd av målet att öka den ekonomiska och ekologiska lönsamheten, 
även intresserade av att utforma en rekommenderad tömningsfrekvens för kunden. 
Önskemålet var att ta reda på om det finns en metod för att undersöka hur fulla  
återvinningskärlen är vid tömning för att utifrån det ta fram en rekommenderad 
tömningsfrekvens. Vi undersökte genom en fältdag med servicepersonalen huruvida 
behållarna på ett enkelt sätt kan vägas vid hämtning för att analysera hur mycket varje kund 
återvinner. Information om detta skulle kunna användas för att optimera upphämtning av 
återvunnet material och till exempel slippa tömma behållare som är halvtomma. Detta kan i 
nuläget inte tas fram då Office Recycling inte har data på avfallets vikt eller volym vid 
tömning. Att ta fram en genomsnittlig mängd avfall utifrån antalet anställda är heller inte 
representativt då avfallsmängden varierar på olika företag. Returpapper är det mest återvunna 
materialet och mängden avfall beror i det fallet till stor del på hur pass digitaliserad 
verksamheten är. För att ta fram en rekommenderad frekvens på tömning bör Office 
Recycling därför ta reda på hur fulla behållarna är hos kunderna och utifrån det arbeta fram en 
optimal tömningsfrekvens. Efter diskussioner med Office Recyclings ekonomichef ansågs 
detta vara önskvärt, under förutsättningen att det går att implementera i verksamheten på ett 
enkelt sätt. En utvecklingsmöjlighet för Rädda Sven är att Office Recycling kan införa en 
dokumentationsrutin där servicepersonalen noterar uppskattad volym på behållarna vid 
tömning, till exempel efter en skala 1-5. I nuläget har inte en sådan del programmerats i 
Rädda Sven då data saknas. 
 
I Rädda Svens Kundanalys ges ett värde på procentandelen årshyra av den totala årsinkomsten 
hos en önskad kund. Syftet med det är att ge information om hur inkomsterna från hyra 
respektive tömning förhåller sig till varandra. En låg procentandel innebär att en stor del av 
inkomsten kommer från tömningskostnaden. Vid användning av verktyget kan Office 
Recycling vidare utreda en lämplig tömningsfrekvens och hyra (alternativt hyresfritt) utifrån 
procentandelen, vilket innebär att Office Recycling kan ta fram ett gränsvärde och i de fall då 
kunden har en högre tömningsfrekvens än gränsvärdet behöver ingen hyra betalas. Det som 
går att konstatera i nuläget är att hyran på behållarna är en viktig inkomst från de kunder som 
har en låg tömningsfrekvens. 
 
De cirkeldiagram och stapeldiagram som presenteras i resultatdelen i den här rapporten är 
manuellt framtagna i Excel. En möjlig utveckling för Rädda Sven kan vara att programmera 
så att dessa diagram framställs när verktyget körs, för att på så sätt ge mer omfattande 
information om kunderna. Detta lämnas som en utvecklingsmöjlighet, då grafisk 
framställning tills vidare kan genomföras med det externa programmet Qlik (se Metod, avsnitt 
4.2). 
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6.1 Osäkerheter och felkällor 
Resultatet som erhållits från analysdelen innehåller en del osäkerheter. Listan genererad av 
Prisbild tar inte hänsyn till de inkomster som Office Recycling får via avrop, då dessa inte 
kan programmeras i nuläget på grund av bristfällig dokumentation. Office Recycling har inte 
varit konsekventa med att föra statistik på avrop vilket innebär att koden inte har någon 
information att hämta och att storleksordningen på denna felkälla är okänd.  
 
Enligt standardprislistan delas miljörören upp i så kallade förstarör och följerör, där 
förstarörets standardpris är högre än följerörens standardpris för tömning. I Prisbild jämförs 
alla miljörör endast med priset på förstaröret. Vissa kunder har behållare eller egna lösningar 
på förvaring som då avviker från standardprislistan. Detta leder till att standardpriset för 
behållarna med avseende på månadshyra och tömningskostnad inte kan fastställas och 
resulterar i att förlusten blir noll och därmed genereras heller ingen avvikelse. Detta speglar 
alltså inte verkligheten och ger ett felaktigt resultat. Eventuella sorteringsmöbler som kunder 
har hyrt eller köpt av Office Recycling tas inte med i Prisbild och kan därmed bidra med ett 
vinstbelopp som är bristfälligt. Anledningen till att sorteringsmöblerna inte används är att det 
inte finns någon dokumentation om vilka olika material som sorteras i dessa. Av samma 
anledning räknas sorteringsmöbler inte heller när koden Återvinning tar fram antal fraktioner 
som respektive kund sorterar. 
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Appendix A 
 
Figur A1 visar ett utdrag ut Office Recyclings standardprislista som visar kostnad och hyra 
för miljörör samt plastkärl 140. För övriga produkter finns motsvarade prislistor som är 
utformade på samma sätt.  
 

 
Figur A1. Standardprislista för miljörör samt plastkärl 140.  
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Appendix B 
 
Figur B1 och B2 visar exempel på Office Recyclings arbetsböcker samt de arbetsböcker vi 
skapat utifrån avtalen. Vid jämförelse av vår utformning (Figur 21) finns det en extra kolumn 
för avrop, för att kunna göra en analys av detta. För övrigt har arbetsböckerna samma 
utformning. 
   

 
Figur B1. Bild över Office Recyclings utformning av arbetsböckerna.  
 
 

 
Figur B1. Bild över vår utformning av arbetsböckerna. 
 
 
 
 
  



 

37 

Appendix C  
 
Nedan följer all kod till Rädda Sven. Rädda Sven har skapats med VBE i Excel. Koderna 
programmerades i språket VBA och är uppbyggda av så kallade makron. Det finns tre olika 
koder: Kundanalys, Prisbild och Återvinning. 
 
Kundanalys 
Option Explicit 
' Gör en kundanalys av efterfrågad kund 
 
Sub Kundanalys() 
 
' Definierar varabler 
Dim Namn As String 
Dim fso As Object 
Dim fld As Object 
Dim strSearch As String 
Dim strPath As String 
Dim strFile As String 
Dim bok As Workbook 
Dim blad1 As Worksheet 
Dim Blad2 As Worksheet 
Dim rFound As Range 
Dim strFirstAddress As String 
Dim Kärl As Range 
Dim Frak As Range 
Dim Antal As Range 
Dim Hyra As Range 
Dim Töm As Range 
Dim lRow As Long 
Dim nRad As Long 
Dim k As Integer 
Dim TotÅrshyra As Double 
Dim Procent As Double 
Dim Årsvärde As Double 
Dim Årshyra(18) As Double 
Dim Pr As Double 
 
' Definiera kundnamn 
Namn = InputBox("Vilken kund är det du söker?") 
If Namn = "" Then Exit Sub 
 
' Snabba upp sökningen 
Application.ScreenUpdating = False 
On Error GoTo ErrHandler 
 
' Definiera vägen till mappen innehållandes arbetsböckerna 
strPath = "[Här definieras sökväg till mapp]" 
strSearch = (Namn) 
 
' Lägger till ett resultatblad 
Set blad1 = Worksheets.Add 
 
' Definierar radnummer 
lRow = 7 
nRad = 8 
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' Skriver ut rubriker 
With blad1 
    .Cells(1, 1) = "Kundanalys" ' A1 
        With Selection.Font 'Formaterar rubriken 
            .Size = 20 
        End With 
    .Cells(4, 1) = "Arbetsbok:" ' A4 
    .Cells(5, 1) = "Flik:" ' A5 
    .Cells(lRow, 1) = "Behållare" ' A7 
        With Range("A" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 2) = "Fraktion" ' B7 
        With Range("B" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 3) = "Antal behållare" ' C7 
        With Range("C" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(6, 4) = "Enligt avtal" 'D6 
    .Cells(lRow, 4) = "Månadshyra (kr/månad)" ' D7 
        With Range("D" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 5) = "Tömningskostnad (kr/tömning)" ' E7 
        With Range("E" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(6, 6) = "Standardprislista" 'F6 
    .Cells(lRow, 6) = "Månadshyra (kr/månad)" 'F7 
        With Range("F" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 7) = "Tömningskostnad (kr/tömning)" 'G7 
        With Range("G" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 8) = "Årshyran i % av årsvärdet" 'H7 
        With Range("H" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
 
' Färglägger celler 
    .Cells(6, 4).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
    .Cells(7, 4).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
    .Cells(7, 5).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
    .Cells(6, 6).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
    .Cells(7, 6).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
    .Cells(7, 7).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
 
 
' Funktioner som söker igenom xls-filer 
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
    Set fld = fso.GetFolder(strPath) 
    strFile = Dir(strPath & "\*.xls*") 
             
' Öppnar arbetsböckerna 
    Do While strFile <> "" 
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        Set bok = Workbooks.Open _ 
          (Filename:=strPath & "\" & strFile, _ 
          UpdateLinks:=0, _ 
          ReadOnly:=True, _ 
          AddToMRU:=False) 
         
' Söker i varje blad i den öppna arbetsboken 
        For Each Blad2 In bok.Worksheets 
            Set rFound = Blad2.UsedRange.Find(strSearch) 
             
' Då kunden hittas sparas cellen innehållandes kundnamnet 
            If Not rFound Is Nothing Then 
                strFirstAddress = rFound.Address 
                Do 
                 
' Då kunden inte hittas avlutas if-satsen 
                    If rFound Is Nothing Then 
                        Exit Do 
' Då kunden hittats görs följande: 
                        Else 
                     
' Loopar igenom kundinformationen 
                        For k = 0 To 18 
                            Set Frak = rFound.Offset(k, -11) 'Fraktion 
                            If Frak.Value <> "" Then 
                                Set Hyra = rFound.Offset(k, -5) 'Månadshyra enl. 
avtal 
                                If Hyra = "" Then 
                                    Hyra = 0 
                                End If 
                                 
                                Set Töm = rFound.Offset(k, -7) 'Tömningskostnad 
enl. avtal 
                                Set Kärl = rFound.Offset(k, -12) 'Kärl 
                                Set Antal = rFound.Offset(k, -8) 'Antal 
                                 
' Skriver ut informationen i resultatbladet 
                                .Cells(nRad, 1).Value = Kärl 
                                .Cells(nRad, 2).Value = Frak 
                                .Cells(nRad, 3).Value = Antal 
                                .Cells(nRad, 4).Value = Hyra 
                                .Cells(nRad, 5).Value = Töm 
                                 
' Definierar std-månadshyra för respektive behållare 
                                If blad1.Cells(nRad, 1) = "Miljörör" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 89 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 140" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 49 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 190" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 69 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 79 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 660" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 129 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur S" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 49 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur M (vit)" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 89 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur L" Then 
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                                    .Cells(nRad, 6).Value = 89 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur XL" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 159 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Elektronikbur" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 99 
                                    Else 
                                    .Cells(nRad, 6) = .Cells(nRad, 4).Value 
                                End If 
        
' Definierar std-tömningspris för respektive behållare och fraktion 
                                    ' Miljörör 
                                If .Cells(nRad, 1) = "Miljörör" And .Cells(nRad, 2) 
= "Sekretess" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 439 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Miljörör" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 225 
                     
                                    ' Kärl 140 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 140" And 
.Cells(nRad, 2) = "Brännbart" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 225 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 140" And 
.Cells(nRad, 2) = "Deponi" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 245 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 140" And 
.Cells(nRad, 2) = "Sekretess" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 439 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 140" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 195 
                                     
                                    ' Kärl 190 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 190" And 
.Cells(nRad, 2) = "Brännbart" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 255 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 190" And 
.Cells(nRad, 2) = "Deponi" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 395 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 190" And 
.Cells(nRad, 2) = "Sekretess" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 439 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 190" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 235 
                                     
                                    ' Kärl 370 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" And 
.Cells(nRad, 2) = "Brännbart" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 345 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" And 
.Cells(nRad, 2) = "Deponi" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 365 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" And 
.Cells(nRad, 2) = "Sekretess" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 695 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 295 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 79 
                     
                                    ' Kärl 660 
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                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 660" And 
.Cells(nRad, 2) = "Brännbart" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 435 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 660" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 395 
                     
                                    ' Burar 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur S" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 145 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur M (vit)" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 195 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur L" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 295 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur XL" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 325 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Elektronikbur" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 790 
                                    Else 
                                    .Cells(nRad, 7) = .Cells(nRad, 5).Value 
                                End If 
                         
' Lagrar årshyran för vardera behållare i en vektor 
                                If blad1.Cells(nRad, 4) <> "" Then 
                                    Årshyra(k) = 12 * blad1.Cells(nRad, 3) * 
blad1.Cells(nRad, 4) 
                                    ' Årshyra = 12 * Antal * Månadshyra 
                                    Else 
                                    Årshyra(k) = 0 
                                End If 
                         
' Ökar på raden i resultatbladet med en rad för varje varv 
                                nRad = nRad + 1 
                                Else 
                            End If 
                        Next k 
                        Årsvärde = rFound.Offset(34, -3) 
                    End If 
 
' Beräknar årshyrans %-andel av årsvärdet 
                    TotÅrshyra = Application.WorksheetFunction.Sum(Årshyra) 
                    If Årsvärde = 0 Then 
                        GoTo Linje 
                    End If 
                    If TotÅrshyra <> 0 Then 
                        Procent = 100 * (TotÅrshyra / Årsvärde) 
                        Else 
Linje: 
                        Procent = 0 
                    End If 
                    Pr = Round(Procent, 0) ' Tar bort decimaler 
                                 
' Skriver ut kundinformation i det nya bladet 
                    With blad1 
                        .Cells(3, 1) = strSearch ' Kundnamn 
                        .Cells(4, 2) = bok.Name ' Arbetsbok 
                        .Cells(5, 2) = Blad2.Name 'Flik 
                        .Cells(8, 8).Value = Pr 'Årshyras %-andel av årsvärdet 
                    End With 
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' Kör loopen så länge kunden inte hittas 
                Loop While strFirstAddress <> rFound.Address 
             
' Då kunden inte hittas i en öppen arbetsbok hopppar programmet hit (från Do) 
            End If 
        Next Blad2 
        bok.Close savechanges:=False 
        strFile = Dir 
    Loop 
End With 
     
' Anpassar kolumnerna 
blad1.Columns.AutoFit 
 
MsgBox "Sådärja!" 
 
ExitHandler: 
    Set blad1 = Nothing 
    Set Blad2 = Nothing 
    Set bok = Nothing 
    Set fld = Nothing 
    Set fso = Nothing 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Exit Sub 
 
ErrHandler: 
    MsgBox Err.Description, vbExclamation 
    Resume ExitHandler 
     
End Sub 
 

Prisbild 
Option Explicit 
' Ger prisbilden hos samtliga kunder i en önskad arbetsbok 
 
Sub Prisbild() 
 
Dim fso As Object 
Dim fld As Object 
Dim blad1 As Worksheet 
Dim Blad3 As Worksheet 
Dim book As Workbook 
Dim Found As Range 
Dim Hitta As String 
Dim strVäg As String 
Dim FirstAddress1 As String 
Dim Rad As Long 
Dim Kund1 As Range 
Dim Kund1Range As Range 
Dim ABok As String 
Dim I As Integer 
Dim k As Integer 
Dim Kärl As Range 
Dim Frak As Range 
Dim Hyra As Range 
Dim Töm As Range 
Dim Frek As Range 
Dim StdTöm As Double 
Dim StdHyra As Double 
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Dim DiffHyra As Double 
Dim DiffTöm As Double 
Dim TotDiff As Double 
Dim VinstHyra As Double 
Dim VinstTöm As Double 
Dim TotVinst As Double 
Dim Avvik As Double 
Dim DiffArray(18) As Double 
Dim VinstArray(18) As Double 
Dim SumTotDiff As Double 
Dim SumTotVinst As Double 
Dim Pr As Double 
 
' Snabba upp sökningen 
Application.ScreenUpdating = False 
On Error GoTo ErrHandler 
 
' Definiera vilken arbetsbook som ska undersökas 
ABok = InputBox("Vilken arbetsbok vill du undersöka?") 
If ABok = "" Then Exit Sub 
 
' Definiera vägen till mappen innehållandes arbetsböckerna 
strVäg = "[Här definieras sökväg till mapp]" 
Hitta = "Företag" 
 
' Lägger till ett resultatblad 
Set blad1 = Worksheets.Add 
 
' Definierar raden i resultatbladet som informationen klistras in i 
Rad = 5 
     
' Skriver och formaterar rubriker 
With blad1 
    .Cells(1, 1) = "Prisbild" ' A1 
        With Selection.Font 
            .Size = 20 
        End With 
    .Cells(2, 1) = "Arbetsbok:" 'A2 
        With Range("A2").Font 
            .Size = 12 
        End With 
    .Cells(2, 2) = (ABok) ' B2 
    .Cells(4, 1) = "Kundnamn" ' A4 
    .Cells(4, 2) = "Avvikelse från standardprislistan (%)" ' B4 
    .Cells(4, 3) = "Flik" ' C4 
         
' Färglägger celler 
    .Cells(4, 1).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
    .Cells(4, 2).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
    .Cells(4, 3).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
End With 
 
' Funktioner som söker igenom xlsx-filer 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set fld = fso.GetFolder(strVäg) 
 
' Öppnar den angivna arbetsboken 
Set book = Workbooks.Open(Filename:=strVäg & "\" & (ABok) & ".xlsx", 
UpdateLinks:=0, ReadOnly:=True, AddToMRU:=False) 
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For Each Blad3 In book.Worksheets 
    With Blad3 
         
' Vill endast söka igenom månadsflikar 
        If .Name = "Instruktioner" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "Schema & KPI" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "Försäljningsbudget" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "EXEMPEL" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "Lönekalkyl" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "Prisplaner" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "Närvaro" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "FAQ" Then 
            GoTo myNext 
            Else 
        End If 
 
        Set Found = Blad3.UsedRange.Find(what:=Hitta) 
        If Not Found Is Nothing Then 
            FirstAddress1 = Found.Address 
            Do 
 
' Kopierar information från arbetsböckerna 
                Set Kund1 = Found.Offset(0, 1) 
                 
' Beräknar förlust (i jämförelse med std-prislista) och vinst 
                For k = 0 To 18 
                    Set Frak = Found.Offset(k, -10) 'Fraktion 
                    If Frak.Value <> "" Then 
                        Set Kärl = Found.Offset(k, -11) 'Kärl 
                     
' Tömningskostnad enl. std-prislista 
                            ' Miljörör 
                            If Kärl = "Miljörör" And Frak = "Sekretess" Then 
                                StdTöm = 439 
                                ElseIf Kärl = "Miljörör" Then 
                                StdTöm = 225 
                            ' Kärl 140 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" And Frak = "Brännbart" 
Then 
                                StdTöm = 225 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" And Frak = "Deponi" Then 
                                StdTöm = 245 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" And Frak = "Sekretess" 
Then 
                                StdTöm = 439 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" Then 
                                StdTöm = 195 
                            ' Kärl 190 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" And Frak = "Brännbart" 
Then 
                                StdTöm = 255 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" And Frak = "Deponi" Then 
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                                StdTöm = 395 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" And Frak = "Sekretess" 
Then 
                                StdTöm = 439 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" Then 
                                StdTöm = 235 
                            ' Kärl 370 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" And Frak = "Brännbart" 
Then 
                                StdTöm = 345 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" And Frak = "Deponi" Then 
                                StdTöm = 365 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" And Frak = "Sekretess" 
Then 
                                StdTöm = 695 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" Then 
                                StdTöm = 295 
                            ' Kärl 660 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 660" And Frak = "Brännbart" 
Then 
                                StdTöm = 435 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 660" Then 
                                StdTöm = 395 
                            ' Burar 
                                ElseIf Kärl = "Bur S" Then 
                                StdTöm = 145 
                                ElseIf Kärl = "Bur M (vit)" Then 
                                StdTöm = 195 
                                ElseIf Kärl = "Bur L" Then 
                                StdTöm = 295 
                                ElseIf Kärl = "Bur XL" Then 
                                StdTöm = 325 
                                ElseIf Kärl = "Elektronikbur" Then 
                                StdTöm = 790 
                                Else: 
                                StdTöm = Found.Offset(k, -6) 
                            End If 
                             
' Månadshyra enl. std-prislista 
                            ' Miljörör 
                            If Kärl = "Miljörör" Then 
                                StdHyra = 89 
                            ' Kärl 140 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" Then 
                                StdHyra = 49 
                            ' Kärl 190 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" Then 
                                StdHyra = 69 
                            ' Kärl 370 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" Then 
                                StdHyra = 79 
                            ' Kärl 660 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 660" Then 
                                StdHyra = 129 
                            ' Burar 
                                ElseIf Kärl = "Bur S" Then 
                                StdHyra = 49 
                                ElseIf Kärl = "Bur M (vit)" Then 
                                StdHyra = 89 
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                                ElseIf Kärl = "Bur L" Then 
                                StdHyra = 89 
                                ElseIf Kärl = "Bur XL" Then 
                                StdHyra = 159 
                                ElseIf Kärl = "Elektronikbur" Then 
                                StdHyra = 99 
                                Else: 
                                StdHyra = Found.Offset(k, -4) 
                            End If 
                             
                            Set Hyra = Found.Offset(k, -4) 'Månadshyra enl. avtal 
                            Set Töm = Found.Offset(k, -6) 'Tömningskostnad enl. 
avtal 
                            Set Frek = Found.Offset(k, -5) 'Frekvens 
                             
' Definierar frekvens om ingen anges i arbetsboken 
                            If Frek = "" Then 
                                Frek = 0 
                            End If 
                             
' Beräknar diff jmfr med std-priser 
                            DiffHyra = 12 * (StdHyra - Hyra) ' Hyra 
                            DiffTöm = Frek * (StdTöm - Töm) ' Töm 
                            TotDiff = DiffHyra + DiffTöm 
                             
' Beräknar vinst enligt avtalspriser 
                            VinstHyra = Hyra * 12 ' Hyra 
                            VinstTöm = Töm * Frek ' Töm 
                            TotVinst = VinstHyra + VinstTöm 
 
' Stoppar in tot.diff- och tot.vinstelement i vektorer 
                            DiffArray(k) = TotDiff 
                            VinstArray(k) = TotVinst 
                        Else 
                        DiffArray(k) = 0 
                        VinstArray(k) = 0 
                    End If 
                Next k 
 
' Beräknar avvikelsen i procent 
                SumTotDiff = Application.WorksheetFunction.Sum(DiffArray) 
                SumTotVinst = Application.WorksheetFunction.Sum(VinstArray) 
                       
                If SumTotVinst = 0 Then 
                    GoTo Linje 
                End If 
 
                If SumTotDiff <> 0 Then 
                    Avvik = 100 * (SumTotDiff / SumTotVinst) ' Avvikelsen(%) = 100 
* (Förlust/Vinst) 
                    Else 
Linje: 
                    Avvik = 0 
                End If 
                Pr = Round(Avvik, 0) ' Tar bort decimaler 
 
' Klistar in information i resultatbladet 
                Set Kund1Range = blad1.Range("A" & Rad) 
                With Kund1 
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                    Set Kund1Range = Kund1Range.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count) 
                End With 
                
                Kund1Range.Value = Kund1.Value 
                blad1.Cells(Rad, 2).Value = Pr 
                blad1.Cells(Rad, 3) = Blad3.Name 
                 
' Ökar på en rad för varje varv i loopen 
                Rad = Rad + 1 
                 
                Set Found = .UsedRange.FindNext(Found) 
            Loop While Not Found Is Nothing And Found.Address <> FirstAddress1 
        End If 
myNext: 
    End With 
Next Blad3 
book.Close savechanges:=False 
 
' Anpassar kolumnerna 
blad1.Columns.AutoFit 
 
' Tar bort tomma rader 
With blad1 
    For I = 300 To 5 Step -1 
        If .Cells(I, 1).Value = "" Then 
            Rows(I).EntireRow.Delete 
            Else 
        End If 
    Next I 
End With 
 
'Rangordnar antal fraktioner 
Range("B5").CurrentRegion.Select 
    Selection.Sort Key1:=Range("B5"), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, _ 
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ 
        DataOption1:=xlSortNormal 
 
MsgBox "Tada!" 
 
ExitHandler: 
    Set blad1 = Nothing 
    Set Blad3 = Nothing 
    Set book = Nothing 
    Set fld = Nothing 
    Set fso = Nothing 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Exit Sub 
 
ErrHandler: 
    MsgBox Err.Description, vbExclamation 
    Resume ExitHandler 
 
End Sub 
 

Återvinning 
' Sammanställer återvinningen hos kunderna i en önskad arbetsbok 
 
Sub Återvinning() 
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Dim fso As Object 
Dim fld As Object 
Dim BaseWks As Worksheet 
Dim Blad2 As Worksheet 
Dim bok As Workbook 
Dim rng As Range 
Dim Sök As String 
Dim strPath As String 
Dim strFile As String 
Dim FirstAddress As String 
Dim AddressStr As String 
Dim fNum As Integer 
Dim nRad As Long 
Dim nKol As Long 
Dim Kund As Range 
Dim AB As String 
 
' Snabba upp sökningen 
Application.ScreenUpdating = False 
On Error GoTo ErrHandler 
 
' Definiera vilken arbetsbok som ska undersökas 
AB = InputBox("Vilken arbetsbok vill du undersöka?") 
If AB = "" Then Exit Sub 
 
' Definiera vägen till mappen innehållandes arbetsböckerna 
strPath = "[Här definieras sökväg till mapp]" 
Sök = "Företag" 
 
' Lägger till ett resultatblad 
Set BaseWks = Worksheets.Add 
 
' nRad definierar rad och kolumn som informationen klistras in i 
nRad = 5 
nKol = 3 
     
' Skriver och formaterar rubriker 
With BaseWks 
    .Cells(1, 1) = "Återvinning" ' A1 
        With Selection.Font 
            .Size = 20 
        End With 
    .Cells(2, 1) = "Arbetsbok:" ' A2 
        With Range("A2").Font 
            .Size = 12 
        End With 
    .Cells(2, 2) = (AB) ' B2 
    .Cells(3, 1) = "Kundnamn" ' A3 
    .Cells(3, 2) = "Antal" 'B3 
    .Cells(3, 3) = "Fraktion" ' C3 
         
' Färglägger celler 
    .Cells(3, 1).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
    .Cells(3, 2).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
    .Cells(3, 3).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
End With 
     
' Låser rader med rubriker 
Rows("4:4").Select 
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' Funktioner som söker igenom xls-filer 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set fld = fso.GetFolder(strPath) 
     
' Applikationsinställningar 
With Application 
    CalcMode = .Calculation 
    Application.Calculation = xlAutomatic   'aktiverar automatiska beräkningar i 
bladet 
    .ScreenUpdating = False 
    .EnableEvents = False 
End With 
     
     
' Öppnar den angivna arbetsboken 
Set bok = Workbooks.Open(Filename:=strPath & "\" & (AB) & ".xlsx", UpdateLinks:=0, 
ReadOnly:=True, AddToMRU:=False) 
 
For Each Blad2 In bok.Worksheets 
    With Blad2 
             
' Vill endast söka igenom månadsflikar 
        If Blad2.Name = "Instruktioner" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad2.Name = "Schema & KPI" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad2.Name = "Försöljningsbudget" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad2.Name = "EXEMPEL" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad2.Name = "Närvaro" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad2.Name = "FAQ" Then 
            GoTo myNext 
            Else 
        End If 
 
'Söker efter Sök, dvs celler som innehåller "Företag" 
        Set rng = Blad2.UsedRange.Find(what:=Sök) 
        If Not rng Is Nothing Then 
            FirstAddress = rng.Address 
             
            Do 
     
'Kopierar kundnamn från arb.bok 
                Set Kund = rng.Offset(0, 1) 
                Set KundCell = BaseWks.Cells(nRad, 1) 
 
                With Kund 
                    Set KundCell = KundCell.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count) 
                End With 
                KundCell.Value = Kund.Value 
     
'Loopa fraktioner----------------------------------------------------------- 
                For k = 0 To 19 
                    Set Frak = rng.Offset(k, -10) 
                    'OBS: -10 i offset kan komma att behöva ändras, beror på vilken 
fil som körs 
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'Anger destination 
                    Set FrakCell = BaseWks.Cells(nRad, 3 + k) 
         
'Klistrar in kundnamn & fraktioner i resultatblad 
                    With Frak 
                        Set FrakCell = FrakCell.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count) 
                    End With 
                    If Frak <> "" Then 
                        FrakCell.Value = Frak.Value 
                    End If 
                Next k 
'--------------------------------------------------------------------------- 
                nRad = nRad + 1 
                Set rng = .UsedRange.FindNext(rng) 
            Loop While Not rng Is Nothing And rng.Address <> FirstAddress 
        End If 
myNext: 
    End With 
Next Blad2 
 
'Stänger öppnad arbetsbok 
bok.Close savechanges:=False 
                                       
'Anpassar kolumnerna 
BaseWks.Columns.AutoFit 
         
'Raderar dubbletter 
For I = 5 To nRad 
    For J = 3 To 22 
        If Cells(I, J) > "" Then 
            For k = (J + 1) To 21 
                If Cells(I, J) = Cells(I, k) Then 
                    Cells(I, k) = "" 
                End If 
            Next k 
        End If 
    Next J 
Next I 
     
'Städar celler och flyttar åt vänster 
For l = 5 To nRad 
    For M = 22 To 3 Step -1 
        If Cells(l, M) = "" Then 
            Cells(l, M).Delete Shift:=xlToLeft 
        End If 
    Next M 
Next l 
     
'Beräknar antal fraktioner 
Range("B5").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(RC[1]:RC[20],""*"")" 
Selection.AutoFill Destination:=Range("B5:B150"), Type:=xlFillDefault 
    
'Rangordnar antal fraktioner 
Range("B5").CurrentRegion.Select 
    Selection.Sort Key1:=Range("B5"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _ 
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ 
        DataOption1:=xlSortNormal 
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'Tar tomma rader (map kundkolumn) 
With BaseWks 
    For M = nRad To 5 Step -1 
        If Cells(M, 1) = "" Then 
            Rows(M).EntireRow.Delete 
            Else 
        End If 
    Next M 
End With 
     
MsgBox "Klart!" 
 
 
ExitHandler: 
    Set BaseWks = Nothing 
    Set Blad2 = Nothing 
    Set bok = Nothing 
    Set fld = Nothing 
    Set fso = Nothing 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Exit Sub 
 
ErrHandler: 
    MsgBox Err.Description, vbExclamation 
    Resume ExitHandler 
 
End Sub 
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Sammanfattning 
 
Triple Bottom line är ett brett begrepp som försöker definiera hållbar utveckling och ett 
ramverk som företag kan arbeta utifrån i sitt hållbarhetsarbete. Enligt Triple Bottom Line 
finns det tre aspekter av hållbarhet: ekonomisk, ekologisk och social. I detta projekt har 
företaget Office Recycling efterfrågat ett excelverktyg som kan hjälpa dem i deras 
hållbarhetsarbete utifrån de ekologiska och ekonomiska aspekterna.  
 
Under projektet har vi tagit fram ett excelverktyg åt Office Recycling som de kan använda vid 
kundbearbetning. Verktyget består av kundanalys, återvinning samt prisbild. Detta gör att 
man både kan göra analys av varje enskild kund och jämförelse mellan olika kunder. 
Verktyget har tagits fram med hjälp av Visual Basic Editor (VBE)  i programmeringsspråket 
Visual Basic for Applications (VBA) som används i programmet Excel. 
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1 Inledning 
 
Office Recycling AB är ett företag beläget i centrala Stockholm med fokus på återvinning av 
kontorsmaterial. Det som skiljer Office Recycling från många andra återvinningsföretag är att 
de lägger stor vikt på service och att de alltid sätter kunden i fokus. Office Recycling vill att 
miljömedvetenheten ska genomsyra verksamheten och företaget jobbar aktivt med hållbar 
utveckling (Longo 2017). De har ISO 9001 certifiering (Office Recycling u.å.) och arbetar för 
att bli hållbara både socialt, ekologiskt och ekonomiskt med utgångspunkt från ramverket 
Triple Bottom Line. Office Recycling arbetar ständigt med att minska den miljöpåverkan som 
deras verksamhet ger upphov till och strävar efter att både de och deras kunder ska arbeta mot 
ett hållbart samhälle (Longo 2017).  
 
För att göra ett så litet avtryck på miljön så möjligt använder sig Office Recycling endast av 
lätta lastbilar som drivs helt på biobränsle. Övriga fordon som används inom företaget drivs 
på el från förnyelsebara energikällor. Office Recycling ägnar sig huvudsakligen åt att hämta 
kontorsmaterial hos företag i centrala Stockholm och har i dagsläget ca 1200 kunder. Idag 
skiljer sig prisbilden hos Office Recyclings kunder åt beroende på vilken kund det är och när 
avtalet är tecknat. Office Recycling har efterfrågat ett excelbaserat verktyg vilket på ett 
användarvänligt sätt kan tas i akt för att analysera olika kunder utifrån både prisbild och deras 
återvinningsmönster.  Resultatet från denna analys kan sedan användas som underlag i 
företagets utveckling med syfte att öka kundernas återvinning (Longo 2017).  
 
1.1 Mål och syfte 
Målet med projektet har varit att ta fram ett excelverktyg som används för kundanalys och 
kundbearbetning. Uppdragsgivare är företaget Office Recycling som är ett återvinningsföretag 
baserat i Stockholm. Verktyget ska användas för att undersöka återvinningsmönstret hos 
företagets kunder samt för att analysera kundernas prisbild. Detta ska hjälpa Office Recycling 
att på ett effektivt sätt jobba med kundanalys inom de ekologiska och ekonomiska 
perspektiven utifrån Triple Bottom Line.  Målet är även att ta fram två tillhörande 
handböcker, en som beskriver uppbyggnaden och en som ska underlätta användandet av 
verktyget. Ett önskemål från Office Recycling var även att ta reda på hur fulla kärlen var vid 
tömning. För att uppnå målen har följande frågeställningar formulerats. 
 

● Är det möjligt att ta reda på kärlens vikt/volym vid tömning? Om ja, vilket 
tillvägagångssätt är att föredra? 

● Vilka kriterier ska en optimal kund uppfylla och hur ser en genomsnittlig kund ut? 
● Vad är en rekommenderad frekvens på tömning och antal fraktioner för en kund 

utifrån vissa kriterier? 
● Hur kan kunderna ordnas enligt en prioritering för att maximera nyttan av insatta 

åtgärder? 
● Hur skiljer sig prisbilden mellan olika avtal?  
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2 Teori 
 
I det här avsnittet ges en bredare kunskap om hur företag kan jobba med hållbar utveckling 
samt hur återvinning och hållbar utveckling kan vara lönsamt. Avsnittet tar även upp en del 
regler och lagrum som är viktiga att känna till kring avfallshantering. I teoridelen finns även 
en fördjupande teoridel om Excel samt ett avsnitt om hur lönsamt det är att återvinna material 
ur miljösynpunkt. 
 
2.1 Hållbar utveckling och Triple Bottom Line 
Hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Elvingson u.å.). 
Hållbar utveckling sträcker sig längre än utvecklingen av den ekonomiska tillväxten. 
Begreppet Triple Bottom Line (TBL) ett koncept myntat av John Elkington (Savitz 2013) . Det 
finns ingen vanligt använd svensk översättning av begreppet men det är ett slags ramverk som 
företag kan jobba utifrån när de jobbar med hållbar utveckling. TBL är en metod som bygger 
på att företag måste ta hänsyn till både ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling för 
att bli lönsamma på ett hållbart sätt (Savitz 2013). Varje aspekt skulle kunna representeras 
som cirklar där alla aspekter och därmed  hållbar utveckling nås där de tre cirklarna möts, i det 
färgade området i Figur 1.  
 

 
Figur 1. Grafisk bild över Triple Bottom Line. När ett företag befinner sig i det gröna 

området, där alla cirklarna möts, innebär det att företaget jobbar på ett hållbart sätt.  
 
Ekologisk hållbarhet benämns av vissa som miljömässig hållbarhet. En tolkning är att 
miljömässig hållbarhet nås genom att förbrukningen av naturresurser är lägre än den naturliga 
förnyelsen. Företaget  får alltså ha ett begränsat utsläpp och inte bedriva verksamhet som 
bryter ner ekosystemet. Den sociala hållbarheten är kopplad till hur företaget påverkar 
människor internt men också externt. Företaget ska aktivt arbeta med att bevara och utveckla 
kompetensen hos de anställda men också arbeta aktivt med hälsa, demokratisk behandling och 
mänskliga rättigheter för att värna om alla människors välmående (Longoni 2014). 
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Utmaningen för att nå en hållbar utveckling är att hitta en balans mellan dessa tre. En aspekt 
som inte får glömmas är den ekologiska begränsningen. De resurser vi tar från naturen är inte 
oändliga och vi måste försöka leva inom planetens gränser om vi vill säkra vårt 
livsuppehållande system. Därför skulle TBL och hållbar utveckling istället kunna visualiseras 
med tre koncentriska cirklar (Figur 2), där den ekonomiska och sociala utvecklingen ligger 
inom gränsen för den ekologiska ändliga gränsen (Atkinson & Wade 2015). 
 

 

Figur 2. Den ekologiska begränsningens heldragna linje representerar en ändlig resurs 

medan de sociala och ekonomiska gränserna kan flyttas, dock aldrig utanför den ekologiska 

gränsen. 
 
När ett företag arbetar med förbättring är det viktigt att hela tiden ta hänsyn till alla dessa tre 
aspekter. Ekonomisk tillväxt och hållbarhet är lätt att redovisa i siffror medan de andra två 
områdena är mer diffusa. För att konkretisera hållbarhetsarbetet kan företag arbeta med olika 
certifieringar och miljömärkningar. 
 
2.2 ISO-certifiering 

International Organization for Standardization  (ISO) ett internationellt standardiseringsorgan 
som jobbar med internationell standardisering (International Organization for Standardization 
u.å.a). Totalt finns ISO i 162 länder runt om i världen och det svenska medlemskapet kallas 
Swedish Standard Institute, även kallat SIS (International Organization for Standardization 
u.å.b). En standardisering är ett sätt för företag och organisationer att lättare jobba för att nå 
en högre kvalitet genom transparent och likasinnade rutiner (Swedish Standard Institute 
u.å.a). En ISO-certifiering intygar att företaget uppfyller kraven som ISO ställer. Idag erbjuds 
en rad olika certifieringar som delas in i tre olika områden: ledningssystem för kvalitet, miljö 
och arbetsmiljö samt säkerhet och ansvarstagande (Svensk certifiering u.å.). 
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2.2.1 ISO 9001 
ISO 9001 är en standard som ingår i “ledningssystem för kvalitet”. Det är den mest använda 
standarden och används idag av många företag och organisationer runt om i världen. Totalt 
har 1,1 miljoner certifikat utfärdats och varje dag får ett nytt svenskt företag ett certifikat 
(Swedish Standard Institute u.å.b). ISO 9001 berör de olika kvalitetsaspekterna och är baserat 
på sju kriterier:  
 

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

 
Syftet med certifieringen är att företag ska hålla ett visst mått och en bra standard. Kunden ska 
sättas i fokus och målet är att hela tiden sträva mot förbättringar. Genom certifieringen kan 
företaget effektivisera sitt arbete mer långsiktigt och stärka sina processer. Ett ISO 9001 
certifikat ger även en bra bild utåt och en hållbar märkning (Swedish Standard Institute u.å.c).  
 
De viktigaste parametrarna för att få en ISO 9001-certifiering är att det finns ett tydligt stöd 
från ledningen i företaget samt att mellancheferna är väl medvetna och engagerade. Swedish 
Standard Institute använder tre nyckelord för att beskriva hur man lyckas med 
standardiseringen: informera, entusiasmera och engagera. För att uppnå målet för en 
certifiering ska ledningssystemets formas efter företagets arbetssätt och rutiner samtidigt som 
det ska uppfylla kraven från ISO. Det skiljer sig därför mellan olika företag hur arbetet mot 
certifikatet ska ske. Företaget kontrolleras sedan av en extern oberoende part som gör en 
revision. På detta sätt säkerställs att samtliga kriterier är uppfyllda. Certifikatet gäller sedan 
under en begränsad period och måste därefter kontrolleras och uppdateras för att återigen 
gälla (Swedish Standard Institute u.å.d). 
 
2.2.2 ISO 14001 
ISO 14001 är den vanligaste standarden inom “miljö och arbetsmiljö”. Med ISO 14001 som 
miljöledningssystem ger den bland annat minskad användning av resurser och material vilket 
i sin tur leder till minskade kostnader för företaget. Det leder till en bättre avfallshantering 
samt bättre kompetens och kunskap om miljöledningssystemet inom företaget. Likt ISO 9001 
och de övriga certifikaten leder det även till ett mer hållbart och likasinnat arbete mot andra 
verksamheter (Swedish Standard Institute u.å.e). 
 
2.2.3 Bli certifierad 
För att bli certifierad krävs att fem stycken steg uppfylls enligt SIS. Det första steget är att 
man måste upprätta en miljöpolicy. Hur denna utformas är upp till företaget men det finns en 
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del krav på innehållet. Miljöpolicyn måste innefatta hur verksamheten ska arbeta och följa 
lagstiftningen samt hur man ska jobba med förbättringar. Det är även nödvändigt att man tar 
hänsyn till viktiga miljöaspekter inom företaget, till exempel hur produkter och tjänster 
påverkar miljön. Steg två är att verksamheten måste planeras. Miljömålen måste identifieras 
så att rutinerna i företaget och verksamheten blir tydliga för alla inblandade. Det tredje steget 
handlar om att införa och driva det ledningsprogram som utformats. Sådant som är relevant 
här handlar mycket om kommunikation, att göra alla inblandade medvetna, både internt och 
externt. Verksamheten ska alltså drivas på det sätt som den är planerad att göra enligt steg två. 
De två sista stegen handlar om att följa upp sitt arbete och vara säker på att arbetet sköts som 
det är tänkt, samt att åtgärda och förbättra arbetet. Uppföljning av miljöarbetet är viktigt för 
att hela tiden sträva mot att utveckla och förbättra företaget och verksamheten (Swedish 
Standard Institute u.å.f). 
 
2.3 Bra Miljöval 
Förutom certifieringar finns olika miljömärkningar, bland annat Naturskyddsföreningens egna 
miljömärkning Bra Miljöval.  Bra Miljöval märker tjänster och produkter för att underlätta för 
konsumenter att hitta rätt. Miljömärkningen bygger på två stycken grundprinciper. Den ena 
handlar om att naturresurser måste sparas och varsamt tas om hand och den andra principen 
handlar om att den biologiska mångfalden ska bevaras och att människors hälsa inte får 
påverkas negativt. Kraven för Bra Miljöval är hårda och Naturvårdsverket kräver en ständig 
utveckling för att produkter och tjänster ska bli mer skonsamma för miljön. Totalt finns 
märkning på nio olika områden, allt från tjänster till olika typer av produkter. Kriterierna 
skiljer sig något beroende på vilket område det handlar om. För att ett företag ska få 
märkningen Bra Miljöval ansöker man om en licens hos Naturskyddsföreningen, varav en 
handläggare undersöker produkten eller tjänsten för att kontrollera att kriterierna uppfylls. Om 
ett företag sedan får miljömärkningen följs detta upp varje år med en revision av externa 
kontrollanter. Förutom detta utförs även stickprover med jämna mellanrum för att säkerställa 
att kraven verkligen uppfylls (Naturskyddsföreningen 2017a). 
 
Någonting Naturvårdsverket med hjälp av märkningen Bra Miljöval strävar efter är att minska 
användningen av fossila bränslen och istället ersätta dessa med förnyelsebara energikällor, till 
exempel biobränsle (Naturskyddsföreningen 2017a). Genom märkningen underlättar det för 
företag att göra ett mer miljömedvetet och hållbart val när det gäller bränsle till exempelvis 
transportmedel. Kraven som Naturvårdsverket ställer är att max 10 % av tillverkningen av 
biobränsle får komma från fossila källor. Tillverkning avser då allt från transport, produktion, 
paketering och utvinning av produkt. Det får inte heller förekomma några kemiska farliga 
ämnen så att människan eller biologisk mångfald kan ta skada. Att få sin produkt miljömärkt 
leder enligt Naturskyddsföreningen till att man kan ge en högre kvalité på en vara som 
konkurrenterna inte kan ge. Då man ökar efterfrågan på produkten leder det även till en mer 
hållbar utveckling hos producenterna (Naturskyddsföreningen 2017b). 
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2.4 Ekonomiskt hållbart genom cirkulär ekonomi 
I en cirkulär ekonomi finns en strävan att återföra en nyttjad produkt till samhällets kretslopp 
eller till naturens egna kretslopp på ett hållbart sätt. Syftet med detta är att minimera mängden 
avfall och maximera nyttan av de resurser som förs in i samhällets kretslopp (Miljö- och 
jordbruksutskottet 2015). 
 
Cirkulär ekonomi utgår från två olika kretslopp, ett för biologiskt material och ett för tekniskt 
material. De biologiska materialen kan återvinnas flera gånger för att sedan återföras till 
naturens egna kretslopp. Till biologiska material hör bland annat träfibrer som finns i papper 
eller biomassa som används som biogas. Tekniska material är t. ex mineraler. De bör inte 
återföras till naturens egna system utan istället återcirkuleras så många gånger som möjligt 
genom underhållning, återanvändning och återvinning. Ett verktyg för att uppnå en cirkulär 
ekonomi är industriell symbios. Industriell symbios bygger på vad man kallar cirkulära 
flöden. Vilket innebär att ett företags restprodukter eller överskottsenergi kan användas som 
råvara eller energikälla av ett annat företag (Statens offentliga utredningar 2017). Det syftar 
till en ökad hållbarhet genom ökad resurseffektivitet som exempelvis kan utgöras av nätverk 
där företag samarbetar kring materialströmmar och energi (Institutet för Vatten- och 
Luftvårdsforskning 2015).  
 
2.5 Lönsamhet genom återvinning 
Enligt nationalekonomins grundare Adam Smith vilar den nationalekonomiska vetenskapen 
på tre pelare; jord, kapital och arbete. I det nutida samhället kan jord ses som 
naturresurser/naturkapital. Idéen om cirkulär ekonomi handlar om att effektivisera 
utnyttjandet av naturkapital. Detta innebär att återinförandet av resurser i samhällets kretslopp 
ger en effektivisering ur nationalekonomisk synvinkel (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Genom att öka andelen material som återbrukas och återvinns kan mycket energi sparas i 
tillverkningsprocessen, vilket leder till att användningen av fossila bränslen minskar. Ökad 
användning av förnybar energi bidrar även till minskad användning av fossila bränslen, vilket 
innebär minskade utsläpp av växthusgaser. Minskad energiåtgång och effektivare utnyttjande 
av resurser är en stor vinst för miljön, men en annan viktig faktor som återvinning bidrar med 
är att öka medvetenheten hos befolkningen. Återvinning i hushåll kan nämligen för många 
vara en ögonöppnare för den problematik inom miljö och hållbarhet som råder i dagens 
samhälle (Robertson 2014). 
 
Trots att återvinning ur många hänseenden har en positiv effekt på hållbarhet finns en viss 
problematik, vilken måste tas i beaktning. Om nytt material är billigare föredras det av många 
producenter på grund av att återvunnet material ofta blir mer utslitet för varje gång det 
återvinns. Pappersfibrer blir exempelvis kortare vilket ger sämre stabilitet i jämförelse med 
nya, längre pappersfibrer (Robertson 2014).  
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2.6 Återvinning 
Återvinning kan definieras som “Återföring av använt material eller flytande restprodukter i 
tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.” (Berg u.å.). Material som annars 
skulle ses som avfall samlas in och skickas till återvinningscentraler. Där sorteras det material 
som är osorterat med hjälp av bland annat magneter och viktseparation med luft. Materialet 
kan efter bearbetning bilda nya produkter och stanna kvar i samhällets kretslopp, vilket 
medför återanvändning av materialet (Robertson 2014). Genom att återvinna material istället 
för att producera nytt kan man dra ner på koldioxidutsläppen markant. Olika material kostar 
olika mycket energi att tillverka. Samtidigt kostar det energi att återvinna och producera nya 
produkter. I ett forskningsprojekt från Gävle Universitet och Danmarks universitet har detta 
studerats för att jämföra koldioxidutsläpp med återvunnet material samt nytt material, så kallat 
jungfrumaterial. Studien riktar sig till återvinning inom Sverige, Danmark och Norge och kan 
ses som ett underlag för att få en uppfattning vilka material som är mest lönsamt att återvinna 
(Hillman et.al 2015).  
 
Tabell 1. Beskriver koldioxidbesparing vid återvinning i jämförelse med produktion av ny 

råvara. 

Material Kg CO 2-ekvivalenter/kg 
material 

Procent minskat 
CO 2-utsläpp 

Glas 0,4 41 % 

Aluminium 10,6 96 % 

Stål 2,1 87 % 

Plast 0,8 37 % 

Papper och kartong 0,4 37 % 

  
  
I tabell 1 ovan visas några av de material som studerats. Den första kolumnen beskriver 
skillnaden i kg CO 2-ekvivalenter per kg material vid tillverkning av en produkt med 
återvunnet material jämfört med ett jungfrumaterial. Kolumnen till höger visar hur mycket 
mindre koldioxid som går åt om materialen återvinns. Om det är en hög procentandel så är 
lönsamheten att återvinna materialet hög. Det visar tydligt att nytillverkning av aluminium ger 
betydligt större koldioxidutsläpp än om man återvinner aluminium. På samma sätt har stål en 
hög procentandel på hela 87 %. Detta är till största del eftersom att metaller måste värmas upp 
till höga temperaturer vid tillverkning. Glas kommer på en tredjeplats med ca 41 % och 
därefter papper, kartong och plast med 37 %. Figur 3 visar genom ett stapeldiagram 
skillnaden i koldioxidutsläpp vid tillverkning av material från återvunnet respektive 
jungfrumaterial. Vad som är mest lönsamt att återvinna är det som kostar mest energi och på 
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så sätt ger störst koldioxidutsläpp (Hillman et.al 2015). Figur 4 visar tydligt att aluminium är 
väldigt lönsamt att återvinna. 
 
 

 
Figur 3. Koldioxidutsläpp vid tillverkning av material från återvunnet respektive 

jungfrumaterial. 
 

 
Figur 4. Visar skillnaden hur stor koldioxidbesparing som fås vid återvinning jämförelse med 

nytillverkning.  
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2.7 Regler och lagar kring avfallshantering 
Ett flertal juridiska aspekter och frågeställningar uppkommer i samband med flöden och 
hantering av avfall i samhället. I 15 kap. Miljöbalken (2017) och i Avfallsförordningen (2017) 
som är en del av svensk författningssamling (SFS) finns föreskrifter kring återvinning och 
råvaruhantering. Avfallsförordningen utgår till stor del från Miljöbalken, det kallas att den är 
”meddelad med stöd från Miljöbalken” utifrån en rad paragrafer. Till skillnad från 15 kap. i 
Miljöbalken behandlar avfallsförordningen definitioner och hantering av olika sorters avfall 
mer ingående. För ännu mer specifik hantering av visst avfall finns andra kompletterande 
förordningar enligt 1 § (Avfallsförordningen 2017).  
 
Kapitlet som behandlar avfall i Miljöbalken och avfallsförordningen infördes 2011 och dessa 
är båda baserade på Europeiska unionens (EU:s) avfallsdirektiv (2008/98/EG). 
Avfallsdirektivet är ett ramdirektiv vilket innebär att det är bindande med avseende på 
resultatet, t ex minskad mängd miljöfarligt avfall, för alla medlemsstater inom EU. Det är 
däremot upp till varje EU-land att självständigt utforma ett tillvägagångssätt för att nå dit 
(Europeiska unionen 2016). 
 
I avfallsdirektivet går att finna avfallshierarkin som också antagits i svensk lag, 15 kap. 
Miljöbalken (2017). Avfallshierarkin syftar till att undvika, så långt det är möjligt, att avfall 
deponeras och resulterar i en linjär användning av råvaror. Det som eftersträvas är att 
maximera cirkulär användning av råvaror och material. Avfallshierarkin är därför formulerad 
som en prioriteringsordning, alltså att olika alternativ för hantering prioriteras efter vad som 
är mest ekologiskt hållbart. Till exempel prioriteras återanvändning av en produkt före 
återvinning av materialet som produkten består av (Naturvårdsverket 2016b).  Den cirkulära 
ekonomin som beskrevs tidigare står även i nära relation med avfallshierarkin då fokus inte 
ligger på avfallshantering utan istället på utnyttjandet av de resurser som redan finns i 
samhällets kretslopp (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Avfallshierarkin återges i fyra punkter, där punkt 1 är mest önskvärd och därmed högst 
prioriterad. Den första punkten är återvinning av varan eller produkten genom 
återanvändning. Punkt två avser att materialåtervinna och punkt tre är att återvinna materialet 
på annat lämpligt sätt, t ex genom energiutvinning från brännbart avfall. Den sista punkten 
gäller bortskaffande av varan, vilket oftast avser deponering. Den viktigaste insatsen i 
prioriteringen är dock att så långt som möjligt undvika att avfall uppkommer i första taget. I 
Miljöbalkens hänsynsregler 2 kap. 5 §, är denna aspekt formulerad som en förebyggande 
åtgärd. Avfallshierarkin tillämpas sedan när potentiellt avfall väl uppkommit och hanteringen 
av detta kommer på fråga ( Miljöbalken 2017) . 
 
2.8 Excel 
Microsoft Excel är ett datahanteringsprogram vars mångsidighet och sätt att hantera data 
effektivt lett till programmets popularitet. En excelfil är en så kallad arbetsbok som är 
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uppbyggd av en eller flera blad. Det är i bladens celler som t.ex. uträkningar, diagram eller 
samling av rådata sker (Bluttman 2013). 
 
De flesta som använder Excel arbetar i kalkylblad och använder formler för att koppla ihop 
celler. Dock finns det mer avancerade sätt att utnyttja programmets kapacitet. Ett av dessa sätt 
är programmering i Excel vilket är baserat på programmeringsspråket Visual Basic for 
Applications (VBA). För att automatisera utföranden i Excel så kommer VBA väl till hands 
eftersom man då kan spara mycket tid som annars hade lagts på manuell inmatning. Ett 
program som är skrivet i VBA och utfört i Excel kallas för ett makro. För att först och främst 
ha möjligheten att redigera och köra makron så behöver arbetsboken formateras till en 
xlsm-fil, vilket innebär att den består av makroaktiverade kalkylblad. Om koden har som 
funktion att söka igenom andra arbetsböcker så behöver inte dessa vara i xlsm-format, utan 
det går bra i det vanligare xlsx-formatet. Makrokoder har stor kapacitet att utföra händelser 
vilket gör det till ett mycket kraftfullt verktyg, därför bör man vara försiktig med okända 
makroaktiva arbetsböcker då dessa kan innehålla skadliga utföranden (Walkenbach 2013). 
 
För att hantera makron behöver fliken “Utvecklare” finnas med i menyfältet i det makroaktiva 
excelbladet. Om detta inte visas går den att aktivera genom att högerklicka på menyfältet och 
välja “Anpassa menyfliksområdet”. Genom att klicka på ikonen Visual Basic kommer man till 
VBE, se Figur 5. Snabbkommandot för att göra detta är alt + f11 (Walkenbach 2013).  
 

 
Figur 5. Pekaren hålls på ikonen Visual Basic uppe i det vänstra hörnet under fliken 

Utvecklare i arbetsboken Rädda Sven.  

 

VBE är uppbyggt av diverse fönster, se Figur 6. Dessa fönster består av: projektfönster där 
samtliga moduler och kalkylblad för de aktiva arbetsböckerna visas, kodfönster där själva 
koden skrivs, direktfönster som visar utskriven information från en körd kod, 
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egenskapsfönster som gör det möjligt att redigera moduler och verktygsfältet vilket består av 
diverse redigeringsmöjligheter.  
 

 
Figur 6. Uppbyggnaden i VBE med utmarkerade fönster och verktygsfält. 

 
För att skapa ett makro så skrivs koden i en så kallad VBA-modul som är uppbyggd av ett 
sub- eller funktionsutförande som i sin tur utförs i ett objekt i VBE. En modul skapas genom 
att högerklicka på ThisWorkbook i projektfönstret  och välja Infoga Modul. Skillnaden mellan 
ett subutförande och ett funktionsutförande är att subutföranden kan generera både text och 
resultat av funktioner, medan funktionsutföranden endast resulterar i ett värde som erhållits ur 
en funktion. Vid skapande av makron är subutföranden det mest användbara sättet. För att 
göra detta måste koden inledas med Sub MakroNamn () och avslutas med End Sub. Därefter 
bör samtliga variabler som ingår i koden deklarerades med en dimension se Figur 7. Genom 
att deklarera olika dimensioner anges skillnad på olika typer av data, t.ex. ett excelark och en 
textsträng.  
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Figur 7. Subutförandet Analys visas i kodfönstret med tillhörande deklarerade variabler.  

 

Termen objekt innefattar en rad olika saker, bl.a. ett blad, ett diagram eller en arbetsbok 
(Walkenbach 2013). Objekten är sedan organiserade i hierarkier, se Figur 8.  
 

 
Figur 8. Objekthierarkin i Excel med huvudobjektet i toppen följt av underliggande 

objektstyper.  
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För att referera till ett objekt så behöver dess hierarkiposition anges. Om man t.ex. vill 
referera till cell A1  i blad Blad1  i arbetsbok Bok.xlsx så uträttas detta på följande sätt: 
Applikation.Workbooks(”Bok.xlsx”).Worksheets(”Blad1”).Range(”A
1”)  (Walkenbach 2013).  
 
Användbara funktioner i VBA är: 

- InputBox, genererar en ruta där information skrivs in 
- MsgBox, genererar en ruta med ett förprogrammerat meddelande 
- For… Next, en loop som kör igenom utföranden ett antal varv 
- If… ElseIf… Else… End If, en sats som kör utföranden då något stämmer/stämmer 

inte 
 
För att köra ett makro så finns det olika tillvägagångssätt i VBE, ett alternativ är att klicka på 
playknappen i verktygsfältet alternativt Kör i menyfliksområdet. Snabbkommandot för detta 
är kombinationen alt + f5. 
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3 Organisationen 
 
3.1 Flödesschema över kundbearbetning  
 
 

 
Figur 9. Flödesschema som beskriver kundbearbetning hos Office Recycling. 

 
Flödesschemat i Figur 9 visar hur organisationen ser ut, var information finns och hur den rör 
sig inom företaget. De svarta pilarna representerar flöde av information medan de gråa, 
bredare pilarna, representerar servicepersonalens väg från kund till omlastningscentralen. 
 
Längst upp i figuren syns Administration och information . Den stora blå cirkeln visar all 
samlad information om kunderna. Denna information finns uppdelad i flera program som 
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olika avdelningar på Office Recycling använder sig av, exempelvis Fleet och Upsales. 
Mer konkret bland all info finns företagets avtal samt arbetsböcker. Avtalen, mellan kund och 
företag, innehåller information om priser, antal fraktioner samt hur ofta hämtningar sker. 
Arbetsböckerna innehåller samma information som avtalen, men i arbetsböckerna är 
informationen uppradad i tabeller och är på så vis mer lättöverskådliga.  Från arbetsböckerna, 
som finns i Excel, görs ordrar som säljavdelningen skickar till servicepersonalen via Fleet. 
Utifrån ordrarna görs ett körschema till servicepersonalen (Longo 2017). 
 
Längre ner i figuren syns Service och Kundkontakt . Servicepersonalen får ordrar av 
säljavdelningen. Därefter kör servicepersonalen ut till kunden där de hämtar gamla kärl och 
placerar ut nya. De fulla kärlen körs därefter vidare till omlastningscentralen där de lastas av 
(Longo 2017). 
 
Rädda Sven samlar information från arbetsböckerna och ställer upp två prioriteringslistor, en 
återvinningslista och en prisbildslista. En lista visar hur mycket vinst eller förlust kunden 
bidrar med jämfört med företagets standardprislista samt en lista som visar hur bra företagen 
är på att återvinna olika fraktioner. Qlik är ett externt program som kan använda rådata från 
Rädda Sven för att på ett snyggt sätt visualisera informationen. Qlik kan även använda data 
från arbetsböckerna (Longo 2017). 
 
3.2 Företagets återvinning  
Office Recycling erbjuder hämtning av alla material förutom matavfall och hushållsavfall 
(Boson 2017). Materialet sorteras av kunderna i olika behållare som Office Recycling 
erbjuder till kunden. Servicepersonal från Office Recycling hämtar därefter upp materialet hos 
kunden och kör iväg det till en omlastningscentral på Drottningholm. Därefter tas materialet 
om hand av olika samarbetspartners till Office Recycling, antingen till återbruk eller 
återvinning. Vad som hämtas upp och frekvens på tömning varierar mellan olika kunder och 
finns med i avtalet som tecknats mellan Office Recycling och kunden. Utöver detta erbjuder 
Office Recycling även tömningar på avrop, vilket innebär att kunder kan kontakta Office 
Recycling och besluta om tömningar som inte finns med i det avtalade schemat (Longo 2017). 
När avtalen är tecknade gäller de i ett år och uppdateras sedan löpande, dock utan att 
omförhandlas. Detta medför att prisbilden skiljer sig hos kunder beroende på när avtalen är 
tecknade. När nya kunder tecknar avtal utgår säljavdelningen från den så kallade 
standardprislistan. Dock förhandlas priserna ofta om vilket gör att prisbilden ofta skiljer sig 
(Boson 2017).  
 
3.2.1 Produkter 
Office Recycling erbjuder utöver hämtning av avfall även produkter för sortering. Vid 
produktframtagningen har mycket fokus lagts på designen och att underlätta återvinning för 
kunderna. Nedan finns en beskrivning av de behållare som företaget hyr ut till kunderna 
(Office Recycling u.å.). 
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3.2.2 Miljörör 
Den produkt som det är högst efterfrågan på är Office Recyclings miljörör (Figur 10). I dessa 
kan returpapper, plast, kartong, pant, brännbart och sekretess sorteras. Miljörören kan tack 
vare sin storlek och stilrena design placeras lättillgängligt för kunderna och på så sätt 
underlätta sorteringen. Miljörören har även en smart tömningslösning då Office Recycling 
inte behöver byta ut hela miljöröret utan bara den påse där materialet samlas upp (Office 
Recycling u.å.). 
 

     
Figur 10. Miljörör för returpapper och sekretess.  
  

 
3.2.3 Plastkärl 
Office Recycling tillhandahåller även sorteringskärl i plast (Figur 11). Kärlen finns i fyra 
olika storlekar och de används för sortering av returpapper, plast, sekretess, glas, pant, 
kartong, brännbart, elektronik, metall och grovsopor. Kärlen är inte utformade efter design 
som miljörören, men en av fördelarna är att de kan ta större volymer (Office Recycling u.å.). 

 
Figur 11. Sorteringskärl i plast för sortering av olika material. 
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3.2.4 Burar 
En annan sorteringslösning är burar (Figur 12) där kartong eller elektronik kan sorteras. Dessa 
kommer i storlekarna S, M, L och XL och det finns även en bur som är särskilt avsedd för 
elektronik (Office Recycling u.å.). 

 
Figur 12. Bur för sortering av kartong eller elektronik. 

 
3.2.5 Möbler 
Office Recycling har även tagit fram egna produkter i form av sorteringsmöbler (Figur 13). 
Dessa har en snygg design och kan ställas in direkt på kontoret (Longo 2017). De fungerar 
antingen som en egen sorteringslösning eller används i kombination med exempelvis 
sorteringskärlen. I kombination med andra lösningar används möbeln för att få ett mer stilrent 
utseende. Möblerna kommer i flera olika modeller, men exempel på några av produkterna är 
Sorteringslåda, Hemliga lådan och Earth Air. Flera olika material kan sorteras i möblerna och 
en möbel erbjuder ofta sortering av flera material (Office Recycling u.å.). 

 
Figur 13. Sorteringslåda, hemliga lådan och sorteringsmöbeln Earth Air. 
 
 

19 



4 Metod 
 
Projektet påbörjades genom att diskutera olika frågeställningar samt komma fram till vilken 
sorts produkt arbetet skulle utmynna ut i. En dialog fördes med handledaren från Office 
Recycling för att säkerställa att vårt syfte med projektet överensstämde med företagets 
visioner och tankar. 
 
Informationssök gjordes från olika källor såsom böcker, vetenskapliga artiklar samt 
internetbaserade sidor för att få en djupare förståelse. Bakgrundsfakta om företaget erhölls 
genom intervjuer, studiebesök på Office Recycling och en fältdag då vi följde med 
servicepersonalen under en arbetsdag samt från företagets hemsida. Företaget tillhandahöll 
även data från deras kunddatabas.  
 
För att analysera kundernas återvinningsmönster samt deras prisbild användes information 
från avtalen mellan Office Recycling och kunderna samt Office Recyclings standardprislista, 
se Appendix A , över hur avtal ska se ut. Avtalen innehåller bland annat antal fraktioner, vilka 
fraktioner som återvinns samt pris för tömning och hyra av kärl. Säljavdelningen för sedan år 
2015 in denna information i arbetsböcker i Excel. För att kunna koppla excelverktyget till 
arbetsböckerna förde vi in information från avtal i nya arbetsböcker. De arbetsböcker vi 
skapade utgick från deras nuvarande mall med en del ändringar för att kunna använda dem till 
excelverktyget, se Appendix B . 
 
Excelverktyget, som vi döpt till Rädda Sven, skapades med VBE i Excel. Koder 
programmerades i språket VBA och var uppbyggda av så kallade makron. Den fullständiga 
koden hittas under Appendix C . Tre olika koder skapades vilka var: Kundanalys , Återvinning 
och Prisbild . Var och en av dessa koder kopplades till en knapp på excelverktygets startsida 
för att lätt kunna användas. Detta utfördes genom att infoga knappikoner på verktygets 
startsida. Genom att högerklicka på en knapp valdes alternativet Koppla makro till knapp… 
Därefter valdes den specifika makron till respektive knapp.  
 
För att analysera kundbilden togs en optimal- och genomsnittskund fram för jämförelse. Vad 
gäller återvinningen så är det eftersträvansvärt att kunden ska återvinna alla fraktioner, 
bortsett från brännbart. Ur ett ekonomiskt perspektiv utformades den optimala kunden utifrån 
den standardprislista som Office Recycling har tagit fram. Den optimala kunden ska i detta 
fall inte avvika från standardprislistan. 
 
4.1 Avgränsningar 
Triple Bottom Line är en viktig aspekt i projektet eftersom det är  någonting Office Recycling 
som företag valt att arbeta utifrån.  Det är dock ett väldigt brett begrepp och kan appliceras på 
många olika sätt. Office Recycling efterfrågade en analys ur  ett ekologiskt och ekonomiskt 
perspektiv och därmed undersöktes inte den sociala aspekten i Triple Bottom Line.  
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Analys och optimering av hur körningar och hämtningar på företaget går till skulle också 
bidra till ekonomisk och ekologisk vinning. Detta har dock tidigare studerats på företaget och 
är redan implementerat och därför inte något vi tagit hänsyn till i analysen.  Till analysen 
studerades 10% (men minimalt 10 per år) av avtalen hos Office Recycling. Detta ansågs som 
en rimlig mängd inom den givna tidsramen. 
 
Den ekonomiska analysen av kunderna baserades endast på “säkra inkomster”. Detta innebär 
att avrop, det vill säga hämtningar som inte är schemalagda, inte ingår i kundernas prisbild. Vi 
har inte heller tittat på avtal där priset angetts som en klumpsumma utan endast de avtal där 
det finns styckpriser. 
 

5 Resultat 
 
Excelverktyget är uppbyggt av tre makrokoder som är kopplade till tre knappar på verktygets 
startsida (Figur 14). Genom att klicka på önskad knapp på startsidan skapas en ny flik med 
tillhörande resultat. Knappen Kundanalys  genererar en ruta där önskad kund fylls i. I den nya 
fliken fås då en kundspecifik analys innehållandes behållare, fraktioner, antal behållare, 
månadshyra och tömningskostnad enligt avtal, månadshyra och tömningskostnad enligt 
standardprislista samt årshyrans andel i procent av årsvärdet. Resultatet för kundanalys för 
den påhittade kunden Kalles Chokladfabrik AB finns att se i Figur 15. 
 

 
Figur 14. Visar excelverktygets startsida. 
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Figur 15. Resultat för Kalles Chokladfabrik AB. 

 

Knapparna Återvinning  och Prisbild  resulterar i en ruta där önskad arbetsbok anges. Utifrån 
detta skapar knappen Återvinning  en lista på samtliga kunder i en arbetsboken med tillhörande 
information kring hur många och vilka fraktioner som kunderna återvinner, se Figur 16. 
Knappen Prisbild är ännu ej klar. Planen är att resultatet ska ange samtliga kunder i 
arbetsboken med tillhörande prisbildsavvikelse i procent i jämförelse med standardprislistan. 
 

 
Figur 16. Lista på hur många fraktioner de olika företagen återvinner. 
 

I Figur 17 och 18 visas priset för tömning och hyra för en genomsnittlig kund. Resultatet av 
dessa beräknade värden, som är baserat på de 10 % som undersökts, visar att variationen i pris 
är stor mellan olika kunder samt att det genomsnittliga priset inte överensstämmer med 
standardpriserna.  
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Figur 17. Beräknade medelvärden för tömning av miljörör samt hur mycket de avviker från 

standardprislistan. Visar även hur stor variationen i pris är. 

 

 

Figur 18. Beräknade medelvärden för hyran på miljörör samt hur mycket de avviker från 

standardprislistan. Visar även hur stor variationen i pris är. 
 
 

6 Slutsats 

 
Uppdraget från Office Recycling var att skapa ett excelverktyg som säljavdelningen på Office 
Recycling kan använda för kundanalys. Excelverktyges syfte är att bidra till att utifrån ett 
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv öka Office Recyclings lönsamhet. Verktyget skapar 
utifrån kunddata två prioriteringslistor (än så länge endast en), en som rangordnar kunderna 
efter hur lönsamma deras avtal är jämfört med Office Recyclings standardpriser (denna är ej 
klar än) och en där kunderna rangordnas efter hur många fraktioner de återvinner. Baserat på 
informationen från prioriteringslistorna kan säljavdelningen ta kontakt med de kunder som har 
minst lönsamma avtal och försöka omförhandla dessa.  
 
Återvinningslistan, vilken man kommer åt via knappen Återvinning,  visar hur många olika 
fraktioner kunderna återvinner. Utifrån denna lista samt de siffror vi tagit fram på hur bra det 
är att återvinna olika material ur miljösynpunkt, kan Office Recycling försöka marknadsföra 
sig mot de företag som återvinner minst antal fraktioner för att få dem att återvinna mer. Detta 
för att öka ekologisk hållbarhet både för Office Recycling och hos kunderna.  
 
Office Recycling är till följd av målet att öka den ekonomiska och ekologiska lönsamheten 
även intresserade av att utforma en rekommenderad tömningsfrekvens för kunden. Detta kan i 
nuläget inte tas fram då Office Recycling inte har data över avfallets vikt eller volym vid 
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tömning. Att ta fram en genomsnittlig mängd avfall utifrån antalet anställda är inte 
representativt då avfallsmängden varierar på olika företag. Returpapper är det mest återvunna 
materialet och mängden avfall beror i det fallet till stor del på hur digitaliserad verksamheten 
är. För att ta fram en rekommenderad frekvens på tömning bör Office Recycling därför ta reda 
på hur fulla kärlen är hos kunderna och utifrån det arbeta fram en optimal tömningsfrekvens. 
Diskussioner med Office Recyclings ekonomichef gav att detta skulle vara önskvärt, under 
förutsättningen att det går att implementera i verksamheten på ett enkelt sätt.  
 
Efter en fältdag med servicepersonalen drogs slutsatsen att vägning av avfallet inte på något 
smidigt sätt kan införas. Däremot skulle det vara möjligt att skapa en 5-gradig skala som 
baseras på behållarens fyllnadsgrad, där en etta innebär att kärlet är tomt och en femma 
innebär att kärlet är fullt. Servicepersonalen kan då kryssa i det alternativ (1-5) som stämmer 
bäst överens med hur full behållaren är vid tömningstillfället. En analys av detta skulle sedan 
kunna leda till en rekommenderad tömningsfrekvens för kunden. 
 
Den genomsnittliga kundens prisbild ger på grund av de stora variationerna som visas i Figur 
17 och 18 under Resultat inte en representativ bild. Slutsatsen blev därför att den 
genomsnittliga kunden inte används i analysen. Istället används endast standardprislistan som 
referens när kunderna rangordnas. 
 
 
6.1 Osäkerheter 
Resultatet som erhållits från analysen innehåller en del osäkerheter. Prioriteringslistan 
Prisbild tar inte hänsyn till de inkomster som Office Recycling får via avrop. Antalet 
fraktioner som Återvinning  tar fram för respektive kund räknar inte med de fraktioner som 
sorteras i sorteringsmöbler då dessa inte dokumenteras i arbetsböckerna. 
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Appendix A 
 

 

Figur 19. Ett utdrag ut Office Recyclings standardprislista som visar kostnad och hyra för 

miljörör samt plastkärl 140.  
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Appendix B 
 

 
Figur 20. Bild över vår utformning av arbetsböckerna. 

 
 

 
Figur 21. Bild över Office Recyclings utformning av arbetsböckerna. Vid jämförelse av vår 

utformning (Figur20) finns det även med en kolumn med avrop, för att kunna göra en analys 

av detta. För övrigt har arbetsböckerna samma utformning.  
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Appendix C  
 
Kundanalys 
Option Explicit 
' Gör en kundanalys av efterfrågad kund 
 
Sub Analys() 
 
' Definierar varabler 
Dim Namn As String 
Dim fso As Object 
Dim fld As Object 
Dim strSearch As String 
Dim strPath As String 
Dim strFile As String 
Dim Bok As Workbook 
Dim Blad1 As Worksheet 
Dim Blad2 As Worksheet 
Dim rFound As Range 
Dim strFirstAddress As String 
Dim Kärl As Range 
Dim Frak As Range 
Dim Antal As Range 
Dim Hyra As Range 
Dim Töm As Range 
Dim KärlRange As Range 
Dim FrakRange As Range 
Dim AntalRange As Range 
Dim HyraRange As Range 
Dim TömRange As Range 
Dim lRow As Long 
Dim Rad As Long 
Dim i As Integer 
Dim ÅrsHyra As Double 
Dim Procent As Double 
Dim Årsvärde As Double 
Dim PR As Double 
 
 
' Definiera kundnamn 
Namn = InputBox("Vilken kund är det du söker?") 
 
' Snabba upp sökningen 
Application.ScreenUpdating = False 
On Error GoTo ErrHandler 
 
' Definiera vägen till mappen innehållandes arbetsböckerna 
strPath = "C:\Users\emmaa\Desktop\Arbetsböcker" 
strSearch = (Namn) 
 
' Lägger till ett nytt blad i den aktiva arbetsboken 
Set Blad1 = Worksheets.Add 
lRow = 7 
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' Skriver ut rubriker 
With Blad1 
    .Cells(1, 1) = "Kundanalys" ' A1 
        With Selection.Font 'formaterar rubriken 
            .Size = 20 
        End With 
    .Cells(4, 1) = "Arbetsbok:" ' A4 
    .Cells(5, 1) = "Flik:" ' A5 
    .Cells(lRow, 1) = "Behållare" ' A7 
        With Range("A" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 2) = "Fraktion" ' B7 
        With Range("B" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 3) = "Antal behållare" ' C7 
        With Range("C" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(6, 4) = "Enligt avtal" 'D6 
    .Cells(lRow, 4) = "Månadshyra (kr/månad)" ' D7 
        With Range("D" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 5) = "Tömningskostnad (kr/tömning)" ' E7 
        With Range("E" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(6, 6) = "Standardprislista" 'F6 
    .Cells(lRow, 6) = "Månadshyra (kr/månad)" 'F7 
        With Range("F" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 7) = "Tömningskostnad (kr/tömning)" 'G7 
        With Range("G" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 8) = "Årshyran i % av årsvärdet" 'H7 
        With Range("H" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
 
' Färglägger celler 
.Cells(6, 4).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
.Cells(7, 4).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
.Cells(7, 5).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
.Cells(6, 6).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
.Cells(7, 6).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
.Cells(7, 7).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
 
' Funktioner för att leta i filer 
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
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    Set fld = fso.GetFolder(strPath) 
  
' Söker på alla .xls- filer 
            strFile = Dir(strPath & "\*.xls*") 
  
' Loopar igenom filerna i mappen tills alla filer sökts igenom 
        Do While strFile <> "" 
            Set Bok = Workbooks.Open _ 
              (Filename:=strPath & "\" & strFile, _ 
              UpdateLinks:=0, _ 
              ReadOnly:=True, _ 
              AddToMRU:=False) 
  
' Söker i varje blad i den öppna arbetsboken 
            For Each Blad2 In Bok.Worksheets 
                Set rFound = Blad2.UsedRange.Find(strSearch) 
' Då kunden hittas sparas cellen innehållandes kundnamnet 
                If Not rFound Is Nothing Then 
                    strFirstAddress = rFound.Address 
                End If 
                Do 
' Då kunden inte hittas avlutas if-satsen 
                    If rFound Is Nothing Then 
                        Exit Do 
' Då kunden hittats görs följande: 
                    Else 
' Anger intervallen som är av intresse 
                    With Bok.Worksheets(1) 
                        Set Kärl = .Range(Cells(rFound.Rows.Count + 1, 2), 
Cells(rFound.Rows.Count + 19, 2)) 
                        Set Frak = .Range(Cells(rFound.Rows.Count + 1, 3), 
Cells(rFound.Rows.Count + 19, 3)) 
                        Set Antal = .Range(Cells(rFound.Rows.Count + 1, 5), 
Cells(rFound.Rows.Count + 19, 5)) 
                        Set Hyra = .Range(Cells(rFound.Rows.Count + 1, 8), 
Cells(rFound.Rows.Count + 19, 8)) 
                        Set Töm = .Range(Cells(rFound.Rows.Count + 1, 6), 
Cells(rFound.Rows.Count + 19, 6)) 
                        Årsvärde = .Cells(rFound.Rows.Count + 38, 10) 
                    End With 
  
' Definierar placering av datan i det nya bladet 
                    Rad = 8 
                    Set KärlRange = Blad1.Range("A" & Rad) 
                    Set FrakRange = Blad1.Range("B" & Rad) 
                    Set AntalRange = Blad1.Range("C" & Rad) 
                    Set HyraRange = Blad1.Range("D" & Rad) 
                    Set TömRange = Blad1.Range("E" & Rad) 
  
' Omformaterar spannens storlekar 
                    With Kärl 
                        Set KärlRange = KärlRange.Resize(.Rows.Count, 
.Columns.Count) 
                    End With 
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                    With Frak 
                        Set FrakRange = FrakRange.Resize(.Rows.Count, 
.Columns.Count) 
                    End With 
                    With Antal 
                        Set AntalRange = AntalRange.Resize(.Rows.Count, 
.Columns.Count) 
                    End With 
                    With Hyra 
                        Set HyraRange = HyraRange.Resize(.Rows.Count, 
.Columns.Count) 
                    End With 
                    With Töm 
                        Set TömRange = TömRange.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count) 
                    End With 
  
' Kopierar värdena från källan till destinationen 
                    KärlRange.Value = Kärl.Value 
                    FrakRange.Value = Frak.Value 
                    AntalRange.Value = Antal.Value 
                    HyraRange.Value = Hyra.Value 
                    TömRange.Value = Töm.Value 
  
' Skriver ut kundinformation i det nya bladet 
                        .Cells(3, 1) = strSearch ' Kundnamn 
                        .Cells(4, 2) = Bok.Name ' Arbetsbok 
                        .Cells(5, 2) = Blad2.Name 'Flik 
  
                    End If 
                    Set rFound = Blad2.Cells.FindNext(After:=rFound) 
  
' Kör loopen så länge kunden inte hittas 
                Loop While strFirstAddress <> rFound.Address 
            Next 
 
            Bok.Close savechanges:=False 
            strFile = Dir 
        Loop 
    End With 
 
' Radera rader som ej innehåller en fraktion 
    With Blad1 
        For i = 26 To 8 Step -1 
            If .Cells(i, 2).Value = "" Then 
                Rows(i).EntireRow.Delete 
                Else 
            End If 
        Next i 
  
' Skriver in månadshyra för respektive behållare 
        For i = 8 To 26 
            If .Cells(i, 1) = "Miljörör" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 89 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Sekretessrör" Then 
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                .Cells(i, 6).Value = 89 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 140" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 49 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 190" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 69 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 370" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 79 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 660" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 129 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Bur S" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 49 
                  ElseIf .Cells(i, 1) = "Bur M (vit)" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 89 
                 ElseIf .Cells(i, 1) = "Bur L" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 89 
                  ElseIf .Cells(i, 1) = "Bur XL" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 159 
                  ElseIf .Cells(i, 1) = "Elektronikbur" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 99 
                Else 
                .Cells(i, 1) = "" 
            End If 
        Next i 
  
' Skriver in tömningskostnad för respektive behållare 
        For i = 8 To 26 
                ' Miljörör 
            If .Cells(i, 1) = "Miljörör" And .Cells(i, 2) = "Sekretess" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 439 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Miljörör" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 225 
  
                ' Kärl 140 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 140" And .Cells(i, 2) = "Brännbart" 
Then 
                .Cells(i, 7).Value = 225 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 140" And .Cells(i, 2) = "Deponi" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 245 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 140" And .Cells(i, 2) = "Sekretess" 
Then 
                .Cells(i, 7).Value = 439 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 140" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 195 
  
                ' Kärl 190 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 190" And .Cells(i, 2) = "Brännbart" 
Then 
                .Cells(i, 7).Value = 255 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 190" And .Cells(i, 2) = "Deponi" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 395 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 190" And .Cells(i, 2) = "Sekretess" 
Then 
                .Cells(i, 7).Value = 439 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 190" Then 
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                .Cells(i, 7).Value = 235 
  
                ' Kärl 370 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 370" And .Cells(i, 2) = "Brännbart" 
Then 
                .Cells(i, 7).Value = 345 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 370" And .Cells(i, 2) = "Deponi" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 365 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 370" And .Cells(i, 2) = "Sekretess" 
Then 
                .Cells(i, 7).Value = 695 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 370" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 295 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 370" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 79 
  
                ' Kärl 660 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 660" And .Cells(i, 2) = "Brännbart" 
Then 
                .Cells(i, 7).Value = 435 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 660" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 395 
  
                ' Burar 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Bur S" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 145 
                  ElseIf .Cells(i, 1) = "Bur M (vit)" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 195 
                 ElseIf .Cells(i, 1) = "Bur L" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 295 
                  ElseIf .Cells(i, 1) = "Bur XL" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 325 
                  ElseIf .Cells(i, 1) = "Elektronikbur" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 790 
                Else 
                .Cells(i, 1) = "" 
            End If 
        Next i 
  
' Beräknar behållarnas totala årshyra 
    ÅrsHyra = (12 * Application.Sum(.Range(Cells(8, 4), Cells(26, 4)))) 
    Procent = 100 * (ÅrsHyra / Årsvärde) 
    PR = Round(Procent, 1) ' Avrundar till en decimal 
        .Cells(8, 8).Value = PR 
  
    End With 
  
  
' Anpassar kolumnerna 
    Blad1.Columns.AutoFit 
  
    MsgBox "Sådärja!" 
 
ExitHandler: 

35 



    Set Blad1 = Nothing 
    Set Blad2 = Nothing 
    Set Bok = Nothing 
    Set fld = Nothing 
    Set fso = Nothing 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Exit Sub 
 
ErrHandler: 
    MsgBox Err.Description, vbExclamation 
    Resume ExitHandler 
  
End Sub 

 
 
Prisbild 
Option Explicit 
‘ Ger en lista på samtliga kunder i en arbetsbok med tillhörande prisbild 
 
Private Sub Test() 
 
Dim fso As Object 
Dim fld As Object 
Dim blad1 As Worksheet 
Dim blad2 As Worksheet 
Dim bok As Workbook 
Dim Found As Range 
Dim Sök As String 
Dim strPath As String 
Dim strFile As String 
Dim FirstAddress As String 
Dim AddressStr As String 
Dim fNum As Integer 
Dim nRad As Long 
Dim Kund As Range 
Dim KundRange As Range 
Dim AB As String 
Dim I As Integer 
Dim k As Integer 
Dim Kärl As Range 
Dim Frak As Range 
Dim Hyra As Range 
Dim Töm As Range 
Dim Frek As Range 
Dim DiffHyra As Double 
Dim DiffTöm As Double 
Dim VinstHyra As Double 
Dim VinstTöm As Double 
 
' Snabba upp sökningen 
Application.ScreenUpdating = False 
On Error GoTo ErrHandler 
 
' Definiera vilken arbetsbok som ska undersökas 
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'AB = InputBox("Vilken arbetsbok vill du undersöka?") 
AB = "Joakim2017" 
'AB = "2016" 
If AB = "" Then Exit Sub 
 
' Definiera vägen till mappen innehållandes arbetsböckerna 
strPath = "C:\Users\emmaa\Desktop\Arbetsböcker" 
Sök = "Företag" 
 
' Lägger till ett nytt blad i den aktiva arbetsboken 
Set blad1 = Worksheets.Add 
 
' NRad definierar raden som informationen klistras in i 
nRad = 5 
  
' Skriver rubriker 
With blad1 
    .Cells(1, 1) = "Priolista" ' A1 
        With Selection.Font 'formaterar rubriken 
            .size = 20 
        End With 
    .Cells(2, 1) = "Arbetsbok:" 'A2 
    .Cells(4, 1) = "Kundnamn" ' A4 
    .Cells(4, 2) = "Avvikelse från standardprislistan (%)" ' B4 
    .Cells(4, 3) = "Flik" ' C4 
End With 
 
' Funktioner som söker igenom xls-filer 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set fld = fso.GetFolder(strPath) 
'strFile = Dir(strPath & "\*.xls*") 
 
' Öppnar den angivna arbetsboken 
Set bok = Workbooks.Open(FileName:=strPath & "\" & (AB) & ".xlsx", UpdateLinks:=0, 
ReadOnly:=True, AddToMRU:=False) 
 
    For Each blad2 In bok.Worksheets 
        With blad2 
  
' Vill endast söka igenom månadsflikar 
            If .Name = "Instruktioner" Then 
                GoTo myNext 
                ElseIf blad2.Name = "Schema & KPI" Then 
                GoTo myNext 
                ElseIf blad2.Name = "Försöljningsbudget" Then 
                GoTo myNext 
                ElseIf blad2.Name = "EXEMPEL" Then 
                GoTo myNext 
                ElseIf blad2.Name = "Lönekalkyl" Then 
                GoTo myNext 
                ElseIf blad2.Name = "Prisplaner" Then 
                GoTo myNext 
                ElseIf blad2.Name = "Närvaro" Then 
                GoTo myNext 
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                ElseIf blad2.Name = "FAQ" Then 
                GoTo myNext 
                Else 
            End If 
 
            Set Found = blad2.UsedRange.Find(what:=Sök) 
            If Not Found Is Nothing Then 
                FirstAddress = Found.Address 
                Do 
  
' Kopierar information från arbetsböckerna 
                    Set Kund = Found.Offset(0, 1) 
                    'Debug.Print Found.Address 
  
' Beräknar förlust (i jämförelse med Std-prislista) och vinst 
  
                    For k = Found.Rows.Count + 1 To Found.Rows.Count + 19 
                        With bok.Worksheets(1) 
                            Set Frak = .Cells(k, 3) 'Fraktion 
  
                            Dim StdTöm As Double 
                            Dim StdHyra As Double 
  
                            If Frak.Value <> "" Then 
  
                                Set Frek = .Cells(k, 7) 'Frekvens 
                                Set Kärl = .Cells(k, 2) 'Kärl 
' Tömningkostnad och månadshyra enl. std-prislista 
                                    ' Miljörör 
                                    If Kärl.Value = "Miljörör" And Frak.Value = 
"Brännbart" Then 'Följerör?????? 
                                        StdTöm = 225 And StdHyra = 89 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Miljörör" And 
Frak.Value = "Sekretess" Then 
                                        StdTöm = 439 And StdHyra = 89 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Miljörör" Then 
                                        StdTöm = 195 And StdHyra = 89 
                                    ' Kärl 140 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Kärl 140" And 
Frak.Value = "Brännbart" Then 
                                        StdTöm = 225 And StdHyra = 49 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Kärl 140" And 
Frak.Value = "Deponi" Then 
                                        StdTöm = 245 And StdHyra = 49 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Kärl 140" And 
Frak.Value = "Sekretess" Then 
                                        StdTöm = 439 And StdHyra = 49 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Kärl 140" Then 
                                        StdTöm = 195 And StdHyra = 49 
                                    ' Kärl 190 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Kärl 190" And 
Frak.Value = "Brännbart" Then 
                                        StdTöm = 255 And StdHyra = 69 
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                                        ElseIf Kärl.Value = "Kärl 190" And 
Frak.Value = "Deponi" Then 
                                        StdTöm = 395 And StdHyra = 69 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Kärl 190" And 
Frak.Value = "Sekretess" Then 
                                        StdTöm = 439 And StdHyra = 69 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Kärl 190" Then 
                                        StdTöm = 235 And StdHyra = 69 
                                    ' Kärl 370 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Kärl 370" And 
Frak.Value = "Brännbart" Then 
                                        StdTöm = 345 And StdHyra = 79 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Kärl 370" And 
Frak.Value = "Deponi" Then 'Billigare än kärl 190!!! 
                                        StdTöm = 365 And StdHyra = 79 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Kärl 370" And 
Frak.Value = "Sekretess" Then 
                                        StdTöm = 695 And StdHyra = 79 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Kärl 370" Then 
                                        StdTöm = 295 And StdHyra = 79 
                                    ' Kärl 660 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Kärl 660" And 
Frak.Value = "Brännbart" Then 
                                        StdTöm = 435 And StdHyra = 129 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Kärl 660" Then 
                                        StdTöm = 395 And StdHyra = 129 
                                    ' Burar 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Bur S" Then 
                                        StdTöm = 145 And StdHyra = 49 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Bur M (vit)" Then 
                                        StdTöm = 195 And StdHyra = 89 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Bur L" Then 
                                        StdTöm = 295 And StdHyra = 89 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Bur XL" Then 
                                        StdTöm = 325 And StdHyra = 159 
                                        ElseIf Kärl.Value = "Elektronikbur" Then 
                                        StdTöm = 790 And StdHyra = 99 
                                        Else: Kärl.Value = "" 
                                    End If 
  
                                Set Hyra = .Cells(k, 8) 'Månadshyra enl. avtal 
                                Set Töm = .Cells(k, 6) 'Tömningskostnad enl. avtal 
  
                                'Debug.Print Frak 
                                Else 
                            End If 
                        End With 
                    Next k 
  
                    Set Found = .UsedRange.FindNext(Found) 
  
' Klistar in information i arbetsbladet 
                    Set KundRange = blad1.Range("A" & nRad) 
                    With Kund 
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                        Set KundRange = KundRange.Resize(.Rows.Count, 
.Columns.Count) 
                    End With 
                    KundRange.Value = Kund.Value 
                    blad1.Cells(nRad, 3) = blad2.Name 
 
                    nRad = nRad + 1 
  
                Loop While Not Found Is Nothing And Found.Address <> FirstAddress 
                'Debug.Print Kund 
            End If 
myNext: 
        End With 
    Next blad2 
'Loop 
bok.Close savechanges:=False 
 
' Anpassar kolumnerna 
blad1.Columns.AutoFit 
 
' Tar bort tomma rader 
With blad1 
    For I = 300 To 5 Step -1 
        If .Cells(I, 1).Value = "" Then 
            Rows(I).EntireRow.Delete 
            Else 
        End If 
    Next I 
    .Cells(2, 2) = (AB) 
End With 
 
MsgBox "Tada!" 
 
ExitHandler: 
    Set blad1 = Nothing 
    Set blad2 = Nothing 
    Set bok = Nothing 
    Set fld = Nothing 
    Set fso = Nothing 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Exit Sub 
 
ErrHandler: 
    MsgBox Err.Description, vbExclamation 
    Resume ExitHandler 
 
End Sub 
 
 

Återvinning 
 
Private Sub Prio_test() 
 
Dim fso As Object 
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Dim fld As Object 
Dim blad1 As Worksheet 
Dim blad2 As Worksheet 
Dim bok As Workbook 
Dim rng As Range 
Dim Sök As String 
Dim strPath As String 
Dim strFile As String 
Dim FirstAddress As String 
Dim AddressStr As String 
Dim fNum As Integer 
Dim nRad As Long 
Dim Kund As Range 
Dim KundRange As Range 
Dim RäknaRad As Long 
Dim AB As String 
Dim BaseWks As Worksheet 
 
' Snabba upp sökningen 
Application.ScreenUpdating = False 
On Error GoTo ErrHandler 
 
' Definiera vilken arbetsbok som ska undersökas 
'AB = InputBox("Vilken arbetsbok vill du undersöka?") 
AB = "Joakim2017" 
If AB = "" Then Exit Sub 
 
' Definiera vägen till mappen innehållandes arbetsböckerna 
strPath = "C:\Users\Thunderblazer\Documents\W\Kandarbete\Excel\ArbetsböckerOR\RS" 
Sök = "Företag" 
 
' Lägger till ett nytt blad i den aktiva arbetsboken 
Set BaseWks = Worksheets.Add 
 
' NRad definierar raden som informationen klistras in i 
nRad = 4 
  
' Skriver rubriker 
With BaseWks 
    .Cells(1, 1) = "Återvinning" ' A1 
    .Cells(3, 1) = "Kundnamn" ' B1 
    .Cells(3, 2) = "Antal" 'B3 
    .Cells(3, 3) = "Fraktion" ' C3 
End With 
 
' Funktioner som söker igenom xls-filer 
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
    Set fld = fso.GetFolder(strPath) 
    'strFile = Dir(strPath & "\*.xls*") 
  
' Öppnar den angivna arbetsboken 
    Set bok = Workbooks.Open(Filename:=strPath & "\" & (AB) & ".xlsx", 
UpdateLinks:=0, ReadOnly:=True, AddToMRU:=False) 
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        For Each blad2 In bok.Worksheets 
            With blad2 
  
' Vill endast söka igenom månadsflikar 
                If .Name = "Instruktioner" Then 
                    GoTo myNext 
                    ElseIf blad2.Name = "Schema & KPI" Then 
                    GoTo myNext 
                    ElseIf blad2.Name = "Försöljningsbudget" Then 
                    GoTo myNext 
                    ElseIf blad2.Name = "EXEMPEL" Then 
                    GoTo myNext 
                    ElseIf blad2.Name = "Närvaro" Then 
                    GoTo myNext 
                    ElseIf blad2.Name = "FAQ" Then 
                    GoTo myNext 
                    Else 
                End If 
 
'Söker efter Sök, dvs celler som innehåller "Företag" 
Set rng = blad2.UsedRange.Find(what:=Sök) 
                If Not rng Is Nothing Then 
                    FirstAddress = rng.Address 
  
                    Do 
  
    'Kopierar kundnamn från arbbok 
            Set Kund = rng.Offset(0, 1) 
            'Klistrar in kundnamn i målblad 
            Set Found = .UsedRange.FindNext(rng) 
                Set KundRange = BaseWks.Range("A" & nRad) 
            With Kund 
                Set KundRange = KundRange.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count) 
            End With 
  
    'Klistrar in i nytt blad 
            KundRange.Value = Kund.Value 
            RäknaRad = KundRange.Rows.Count 
'-------------------------------------------------------------------- 
  
    'Kopierar fraktion från arbbok 
            Set Fraktion1 = rng.Offset(0, -10) 
            'Klistrar in kundnamn i målblad 
            Set Found = .UsedRange.FindNext(rng)                'obs det står Found 
här, ska det stå rng ist? 
                Set Fraktion1Range = BaseWks.Range("C" & nRad) 
            With Fraktion1 
                Set Fraktion1Range = Fraktion1Range.Resize(.Rows.Count, 
.Columns.Count) 
            End With 
  
    'Klistrar in i nytt blad 
            Fraktion1Range.Value = Fraktion1.Value 
            RäknaRad = Fraktion1Range.Rows.Count 
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'-------------------------------------------------------------------- 
  
    'Kopierar fraktion från arbbok 
            Set Fraktion2 = rng.Offset(1, -10) 
            'Klistrar in kundnamn i målblad 
            Set Found = .UsedRange.FindNext(rng)                'obs det står Found 
här, ska det stå rng ist? 
                Set Fraktion2Range = BaseWks.Range("D" & nRad) 
            With Fraktion2 
                Set Fraktion2Range = Fraktion2Range.Resize(.Rows.Count, 
.Columns.Count) 
            End With 
  
    'Klistrar in i nytt blad 
            Fraktion2Range.Value = Fraktion2.Value 
            RäknaRad = Fraktion2Range.Rows.Count 
  
'-------------------------------------------------------------------- 
  
    'Kopierar fraktion från arbbok 
            Set Fraktion3 = rng.Offset(2, -10) 
            'Klistrar in kundnamn i målblad 
            Set Found = .UsedRange.FindNext(rng)                'obs det står Found 
här, ska det stå rng ist? 
                Set Fraktion3Range = BaseWks.Range("E" & nRad) 
            With Fraktion3 
                Set Fraktion3Range = Fraktion3Range.Resize(.Rows.Count, 
.Columns.Count) 
            End With 
  
    'Klistrar in i nytt blad 
            Fraktion3Range.Value = Fraktion3.Value 
            RäknaRad = Fraktion3Range.Rows.Count 
  
  
'-------------------------------------------------------------------- 
  
    'Kopierar fraktion från arbbok 
            Set Fraktion4 = rng.Offset(3, -10) 
            'Klistrar in kundnamn i målblad 
            Set Found = .UsedRange.FindNext(rng)                'obs det står Found 
här, ska det stå rng ist? 
                Set Fraktion4Range = BaseWks.Range("F" & nRad) 
            With Fraktion4 
                Set Fraktion4Range = Fraktion4Range.Resize(.Rows.Count, 
.Columns.Count) 
            End With 
  
    'Klistrar in i nytt blad 
            Fraktion4Range.Value = Fraktion4.Value 
            RäknaRad = Fraktion4Range.Rows.Count 
  
'-------------------------------------------------------------------- 
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    'Kopierar fraktion från arbbok 
            Set Fraktion5 = rng.Offset(4, -10) 
            'Klistrar in kundnamn i målblad 
            Set rng = .UsedRange.FindNext(rng)                                Set 
Fraktion5Range = BaseWks.Range("G" & nRad) 
            With Fraktion5 
                Set Fraktion5Range = Fraktion5Range.Resize(.Rows.Count, 
.Columns.Count) 
            End With 
  
    'Klistrar in i nytt blad 
            Fraktion5Range.Value = Fraktion5.Value 
            RäknaRad = Fraktion5Range.Rows.Count 
'-------------------------------------------------------------------- 
            nRad = nRad + RäknaRad 
            Set rng = .UsedRange.FindNext(rng) 
            Loop While Not rng Is Nothing And rng.Address <> FirstAddress 
            Debug.Print Kund 
  
  
        End If 
myNext: 
        End With 
     Next blad2 
  'Loop 
  bok.Close savechanges:=False 
  
  
 
' Anpassar kolumnerna 
    BaseWks.Columns.AutoFit 
 
    'Beräknar antal fraktioner 
    Range("C4").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(RC[1]:RC[20],""*"")" 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("C4:B100"), Type:=xlFillDefault 
    Range("C4:B100").Select 
    'Städar celler och flyttar åt vänster 
    Range("D4:S100").Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
 
 
'End With 
 
ExitHandler: 
    Set BaseWks = Nothing 
    Set blad2 = Nothing 
    Set bok = Nothing 
    Set fld = Nothing 
    Set fso = Nothing 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Exit Sub 
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ErrHandler: 
    MsgBox Err.Description, vbExclamation 
    Resume ExitHandler 
 
End Sub 
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Appendix D 
 

 
Figur 22. Omslaget på manualen som förklarar hur verktyget är uppbyggt. 

 
 

 
Figur 23. Visar omslaget på Rädda Svens lathund som på ett enkelt sätt förklarar hur 

verktyget används.  
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Sammanfattning 
 
Triple Bottom Line är ett brett begrepp som definierar hållbar utveckling, och ett ramverk 
som företag kan arbeta utifrån i sitt hållbarhetsarbete. Enligt Triple Bottom Line finns det tre 
aspekter av hållbarhet: ekonomisk, ekologisk och social. I detta projekt har företaget Office 
Recycling efterfrågat ett excelverktyg som kan hjälpa dem i hållbarhetsarbetet utifrån ett 
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.  
 
Under projektet har ett excelverktyg skapats som säljavdelningen på Office Recycling kan 
använda vid kundbearbetning och kundanalys. Verktyget, kallat Rädda Sven, har tagits fram 
med hjälp av Visual Basic Editor (VBE) i programmeringsspråket Visual Basic for 
Applications (VBA) som används i programmet Excel. Verktyget består av tre delar: 
Kundanalys , Återvinning  samt Prisbild . Återvinning  och Prisbild  rangordnar kunderna efter 
hur väl de överensstämmer jämfört med en optimal kund som tagits fram som referens. I 
rangordningen hamnar de kunder som avviker mest från referensen högst upp och 
säljavdelningen får på så sätt en bra överblick över vilka kunder de ska marknadsföra sig mot. 
När säljavdelningen identifierat en kund de vill titta närmare på kan Kundanalys användas för 
att få en kundspecifik profil för den aktuella kunden.  
 
Med hjälp av Rädda Sven gjordes en analys av 10 % av Office Recyclings avtal. Resultatet 
visar att de flesta kunderna återvinner få fraktioner. Vilka fraktioner som är vanligast att 
kunderna återvinner kan även utläsas. Ur ett ekonomiskt perspektiv visar resultatet att priserna 
varierar mellan olika kunder samt att priserna i många fall avviker från den referens som 
användes i analysen. 
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1 Inledning 
 
Office Recycling AB är ett företag beläget i centrala Stockholm med fokus på återvinning av 
kontorsmaterial och har i dagsläget cirka 1200 kunder. Det som skiljer Office Recycling från 
många andra återvinningsföretag är att de lägger stor vikt på service och att de sätter kunden i 
fokus. Office Recycling vill att miljömedvetenheten ska genomsyra verksamheten och 
företaget jobbar aktivt med hållbar utveckling (Longo 2017). De har ISO 9001 certifiering 
(Office Recycling u.å.) och arbetar för att bli hållbara både socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
med utgångspunkt från ramverket Triple Bottom Line. För mer information om Triple Bottom 
Line läs avsnittet Hållbar utveckling och Triple Bottom Line  under Teori. Office Recycling 
arbetar ständigt med att minska den miljöpåverkan deras verksamhet ger upphov till och 
strävar efter att både de och deras kunder ska arbeta mot ett hållbart samhälle (Longo 2017).  
 
Priset kunderna betalar för Office Recyclings tjänster varierar beroende på vilken kund det är 
och när avtalet är tecknat. Office Recycling har därför efterfrågat ett excelbaserat verktyg 
vilket på ett användarvänligt sätt kan tas i akt för att analysera olika kunder utifrån både 
prisbild och deras återvinningsmönster.  Resultatet från denna analys kan sedan användas som 
underlag i företagets utveckling med syfte att öka kundernas återvinning och uppdatera 
prissättningen. (Longo 2017).  
 
1.1 Mål och syfte 
Målet med projektet har varit att ta fram ett excelverktyg som ska användas för att undersöka 
återvinningsmönstret hos Office Recyclings kunder samt att analysera hur kundernas avtal ser 
ut prismässigt. Det samlade namnet för priserna på olika produkter och tjänster kommer i 
denna rapport att benämnas som prisbild. Uppdragsgivare är företaget Office Recycling som 
är ett återvinningsföretag baserat i Stockholm. Verktyget ska hjälpa företaget att på ett 
effektivt sätt jobba med kundanalys inom de ekologiska och ekonomiska perspektiven utifrån 
Triple Bottom Line. För att uppnå målen har följande frågeställningar formulerats. 
 

● Hur skiljer sig prisbilden mellan olika avtal? 
● Vilka kriterier ska en optimal kund uppfylla och hur ser en genomsnittlig kund ut? 
● Hur kan kunderna ordnas enligt en prioritering för att maximera nyttan av insatta 

åtgärder? 
 

2 Teori 
 
I det här avsnittet ges en bredare kunskap om hur företag kan jobba med hållbar utveckling 
samt hur återvinning och hållbar utveckling kan vara lönsamt. Avsnittet tar även upp en del 
regler och lagrum som är viktiga att känna till kring avfallshantering. I teoridelen finns även 
en beskrivning av hur man arbetar med programmering i Excel samt ett avsnitt om hur 
lönsamt det är att återvinna material ur miljösynpunkt. 
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2.1 Hållbar utveckling och Triple Bottom Line 
Hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Elvingson u.å.). 
Hållbar utveckling sträcker sig längre än utvecklingen av den ekonomiska tillväxten. 
Begreppet Triple Bottom Line (TBL) är ett koncept myntat av John Elkington (Savitz 2013) . 
Det finns ingen vanligen förekommande svensk översättning av begreppet men det är ett slags 
ramverk som företag kan jobba utifrån när de jobbar med hållbar utveckling. TBL är en metod 
som bygger på att företag måste ta hänsyn till både ekonomisk, ekologisk och social hållbar 
utveckling för att bli lönsamma på ett hållbart sätt (Savitz 2013). Varje aspekt skulle kunna 
representeras som cirklar där alla aspekter och därmed  hållbar utveckling nås där de tre 
cirklarna möts, i det färgade området i Figur 1.  
 

 
Figur 1. Grafisk bild över Triple Bottom Line. När ett företag befinner sig i det färgade 
området, där alla cirklarna möts, innebär det att företaget jobbar på ett hållbart sätt.  

 
Ekologisk hållbarhet benämns av vissa som miljömässig hållbarhet. En tolkning är att 
miljömässig hållbarhet nås genom att förbrukningen av naturresurser är lägre än den naturliga 
förnyelsen. Företaget  får alltså ha ett begränsat utsläpp och inte bedriva verksamhet som 
bryter ner ekosystemet. Den sociala hållbarheten är kopplad till hur företaget påverkar 
människor internt men också externt. Företaget ska aktivt arbeta med att bevara och utveckla 
kompetensen hos de anställda men också arbeta aktivt med hälsa, demokratisk behandling och 
mänskliga rättigheter för att värna om alla människors välmående (Longoni 2014). 
 
Utmaningen för att nå en hållbar utveckling är att hitta en balans mellan dessa tre. En aspekt 
som inte får glömmas är den ekologiska begränsningen. De resurser vi tar från naturen är inte 
oändliga och vi måste försöka leva inom planetens gränser om vi vill säkra vårt 
livsuppehållande system. Därför skulle TBL och hållbar utveckling istället kunna visualiseras 
med tre koncentriska cirklar (Figur 2), där den ekonomiska och sociala utvecklingen ligger 
inom gränsen för den ekologiska ändliga gränsen (Atkinson & Wade 2015). 
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Figur 2. Den ekologiska begränsningens heldragna linje representerar en ändlig resurs 
medan de sociala och ekonomiska gränserna kan flyttas, dock aldrig utanför den ekologiska 
gränsen. 
 
När ett företag arbetar med förbättring är det viktigt att hela tiden ta hänsyn till alla dessa tre 
aspekter. Ekonomisk tillväxt och hållbarhet är lätt att redovisa i siffror medan de andra två 
områdena är mer diffusa. För att konkretisera hållbarhetsarbetet kan företag arbeta med olika 
certifieringar och miljömärkningar. 
 
2.2 ISO-certifiering 

International Organization for Standardization (ISO) är ett internationellt 
standardiseringsorgan som jobbar med internationell standardisering (International 
Organization for Standardization u.å.a). Totalt finns ISO i 162 länder runt om i världen och 
det svenska medlemskapet kallas Swedish Standard Institute, även kallat SIS (International 
Organization for Standardization u.å.b). En standardisering är ett sätt för företag och 
organisationer att lättare jobba för att nå en högre kvalitet genom transparent och likasinnade 
rutiner (Swedish Standard Institute u.å.a). En ISO-certifiering intygar att företaget uppfyller 
kraven som ISO ställer. Idag erbjuds en rad olika certifieringar som delas in i tre olika 
områden: ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt säkerhet och ansvarstagande 
(Svensk certifiering u.å.). 
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2.2.1 ISO 9001 
ISO 9001 är en standard som ingår i “ledningssystem för kvalitet”. Det är den mest använda 
standarden och används idag av många företag och organisationer runt om i världen. Totalt 
har 1,1 miljoner certifikat utfärdats och varje dag får ett nytt svenskt företag ett certifikat 
(Swedish Standard Institute u.å.b). ISO 9001 berör de olika kvalitetsaspekterna och är baserat 
på sju kriterier:  
 

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

 
Syftet med certifieringen är att företag ska hålla ett visst mått och en bra standard. Kunden ska 
sättas i fokus och målet är att hela tiden sträva mot förbättringar. Genom certifieringen kan 
företaget effektivisera sitt arbete mer långsiktigt och stärka sina processer. Ett ISO 9001 
certifikat ger även en bra bild utåt och en hållbar märkning (Swedish Standard Institute u.å.c).  
 
De viktigaste parametrarna för att få en ISO 9001-certifiering är att det finns ett tydligt stöd 
från ledningen i företaget samt att mellancheferna är väl medvetna och engagerade. Swedish 
Standard Institute använder tre nyckelord för att beskriva hur man lyckas med 
standardiseringen: informera, entusiasmera och engagera. För att uppnå målet för en 
certifiering ska ledningssystemets formas efter företagets arbetssätt och rutiner samtidigt som 
det ska uppfylla kraven från ISO. Det skiljer sig därför mellan olika företag hur arbetet mot 
certifikatet ska ske. Företaget kontrolleras sedan av en extern oberoende part som gör en 
revision. På detta sätt säkerställs att samtliga kriterier är uppfyllda. Certifikatet gäller sedan 
under en begränsad period och måste därefter kontrolleras och uppdateras för att återigen 
gälla (Swedish Standard Institute u.å.d). 
 
2.2.2 ISO 14001 
ISO 14001 är den vanligaste standarden inom “miljö och arbetsmiljö”. Med ISO 14001 som 
miljöledningssystem ger den bland annat minskad användning av resurser och material vilket 
i sin tur leder till minskade kostnader för företaget. Det leder till en bättre avfallshantering 
samt bättre kompetens och kunskap om miljöledningssystemet inom företaget. Likt ISO 9001 
och de övriga certifikaten leder det även till ett mer hållbart och likasinnat arbete mot andra 
verksamheter (Swedish Standard Institute u.å.e). 
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2.2.3 Bli certifierad 
För att bli certifierad krävs att fem stycken steg uppfylls enligt SIS. Det första steget är att 
man måste upprätta en miljöpolicy. Hur denna utformas är upp till företaget men det finns en 
del krav på innehållet. Miljöpolicyn måste innefatta hur verksamheten ska arbeta och följa 
lagstiftningen samt hur man ska jobba med förbättringar. Det är även nödvändigt att man tar 
hänsyn till viktiga miljöaspekter inom företaget, till exempel hur produkter och tjänster 
påverkar miljön. Steg två är att verksamheten måste planeras. Miljömålen måste identifieras 
så att rutinerna i företaget och verksamheten blir tydliga för alla inblandade. Det tredje steget 
handlar om att införa och driva det ledningsprogram som utformats. Sådant som är relevant 
här handlar mycket om kommunikation, att göra alla inblandade medvetna, både internt och 
externt. Verksamheten ska alltså drivas på det sätt som den är planerad att göra enligt steg två. 
De två sista stegen handlar om att följa upp sitt arbete och vara säker på att arbetet sköts som 
det är tänkt, samt att åtgärda och förbättra arbetet. Uppföljning av miljöarbetet är viktigt för 
att hela tiden sträva mot att utveckla och förbättra företaget och verksamheten (Swedish 
Standard Institute u.å.f). 
 
2.3 Bra Miljöval 
Förutom certifieringar finns olika miljömärkningar, bland annat Naturskyddsföreningens egna 
miljömärkning Bra Miljöval.  Bra Miljöval märker tjänster och produkter för att underlätta för 
konsumenter att hitta rätt. Miljömärkningen bygger på två stycken grundprinciper. Den ena 
handlar om att naturresurser måste sparas och varsamt tas om hand och den andra principen 
handlar om att den biologiska mångfalden ska bevaras och att människors hälsa inte får 
påverkas negativt. Kraven för Bra Miljöval är hårda och Naturvårdsverket kräver en ständig 
utveckling för att produkter och tjänster ska bli mer skonsamma för miljön. Totalt finns 
märkning på nio olika områden, allt från tjänster till olika typer av produkter. Kriterierna 
skiljer sig något beroende på vilket område det handlar om. För att ett företag ska få 
märkningen Bra Miljöval ansöker man om en licens hos Naturskyddsföreningen, varav en 
handläggare undersöker produkten eller tjänsten för att kontrollera att kriterierna uppfylls. Om 
ett företag sedan får miljömärkningen följs detta upp varje år med en revision av externa 
kontrollanter. Förutom detta utförs även stickprover med jämna mellanrum för att säkerställa 
att kraven verkligen uppfylls (Naturskyddsföreningen 2017a). 
 
Någonting Naturvårdsverket med hjälp av märkningen Bra Miljöval strävar efter är att minska 
användningen av fossila bränslen och istället ersätta dessa med förnyelsebara energikällor, till 
exempel biobränsle (Naturskyddsföreningen 2017a). Genom märkningen underlättar det för 
företag att göra ett mer miljömedvetet och hållbart val när det gäller bränsle till exempelvis 
transportmedel. Kraven som Naturvårdsverket ställer är att max 10 % av tillverkningen av 
biobränsle får komma från fossila källor. Tillverkning avser då allt från transport, produktion, 
paketering och utvinning av produkt. Det får inte heller förekomma några kemiska farliga 
ämnen så att människan eller biologisk mångfald kan ta skada. Att få sin produkt miljömärkt 
leder enligt Naturskyddsföreningen till att man kan ge en högre kvalité på en vara som 
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konkurrenterna inte kan ge. Då man ökar efterfrågan på produkten leder det även till en mer 
hållbar utveckling hos producenterna (Naturskyddsföreningen 2017b). 
 
2.4 Ekonomiskt hållbart genom cirkulär ekonomi 
I en cirkulär ekonomi finns en strävan att återföra en nyttjad produkt till samhällets kretslopp 
eller till naturens egna kretslopp på ett hållbart sätt. Syftet med detta är att minimera mängden 
avfall och maximera nyttan av de resurser som förs in i samhällets kretslopp (Miljö- och 
jordbruksutskottet 2015). 
 
Cirkulär ekonomi utgår från två olika kretslopp, ett för biologiskt material och ett för tekniskt 
material. De biologiska materialen kan återvinnas flera gånger för att sedan återföras till 
naturens egna kretslopp. Till biologiska material hör bland annat träfibrer som finns i papper 
eller biomassa som används som biogas. Exempel på tekniska material är mineraler. De bör 
inte återföras till naturens egna system utan istället återcirkuleras så många gånger som 
möjligt genom underhållning, återanvändning och återvinning. Ett verktyg för att uppnå en 
cirkulär ekonomi är industriell symbios. Industriell symbios bygger på vad man kallar 
cirkulära flöden, vilket innebär att ett företags restprodukter eller överskottsenergi kan 
användas som råvara eller energikälla av ett annat företag (Statens offentliga utredningar 
2017). Det syftar till en ökad hållbarhet genom ökad resurseffektivitet som exempelvis kan 
utgöras av nätverk där företag samarbetar kring materialströmmar och energi (Institutet för 
Vatten- och Luftvårdsforskning 2015).  
 
2.5 Lönsamhet genom återvinning 
Återvinning kan definieras som “Återföring av använt material eller flytande restprodukter i 
tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.” (Berg u.å.). Material som annars 
skulle ses som avfall samlas in och skickas till återvinningscentraler. Där sorteras det material 
som är osorterat med hjälp av bland annat magneter och viktseparation med luft. Materialet 
kan efter bearbetning bilda nya produkter och stanna kvar i samhällets kretslopp, vilket 
medför återanvändning av materialet (Robertson 2014). 
 
Enligt nationalekonomins grundare Adam Smith vilar den nationalekonomiska vetenskapen 
på tre pelare; jord, kapital och arbete. I det nutida samhället kan jord ses som 
naturresurser/naturkapital. Idén om cirkulär ekonomi handlar om att effektivisera utnyttjandet 
av naturkapital. Detta innebär att återinförandet av resurser i samhällets kretslopp ger en 
effektivisering ur nationalekonomisk synvinkel (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Genom att öka andelen material som återbrukas och återvinns kan mycket energi sparas i 
tillverkningsprocessen, vilket leder till att användningen av fossila bränslen minskar. Ökad 
användning av förnybar energi bidrar även till minskad användning av fossila bränslen, vilket 
innebär minskade utsläpp av växthusgaser. Minskad energiåtgång och effektivare utnyttjande 
av resurser är en stor vinst för miljön, men en annan viktig faktor som återvinning bidrar med 
är att öka medvetenheten hos befolkningen. Återvinning i hushåll kan nämligen för många 
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vara en ögonöppnare för den problematik inom miljö och hållbarhet som råder i dagens 
samhälle (Robertson 2014). 
 
Trots att återvinning ur många hänseenden har en positiv effekt på hållbarhet finns en viss 
problematik, vilken måste tas i beaktning. Om nytt material är billigare föredras det av många 
producenter på grund av att återvunnet material ofta blir mer utslitet för varje gång det 
återvinns. Pappersfibrer blir exempelvis kortare vilket ger sämre stabilitet i jämförelse med 
nya, längre pappersfibrer (Robertson 2014).  
 
Genom att återvinna material istället för att producera nytt kan man dra ner på 
koldioxidutsläppen markant. Olika material kostar olika mycket energi att tillverka. Samtidigt 
kostar det energi att återvinna och producera nya produkter. I ett forskningsprojekt från 
Högskolan i Gävle och Danmarks Tekniska universitet har detta studerats för att jämföra 
koldioxidutsläpp med återvunnet material samt nytt material, så kallat jungfrumaterial. 
Studien riktar sig till återvinning inom Sverige, Danmark och Norge och kan ses som ett 
underlag för att få en uppfattning vilka material som är mest lönsamt att återvinna (Hillman 
et.al 2015).  
 
Tabell 1. Beskriver koldioxidbesparing vid återvinning i jämförelse med produktion av ny 
råvara. 

Material Kg CO 2-ekvivalenter/kg 
material 

Procent minskat 
CO 2-utsläpp 

Glas 0,4 41 % 

Aluminium 10,6 96 % 

Stål 2,1 87 % 

Plast 0,8 37 % 

Papper och kartong 0,4 37 % 

 
I Tabell 1 ovan visas några av de material som studerats. Den första kolumnen beskriver 
skillnaden i kg CO 2-ekvivalenter per kg material vid tillverkning av en produkt med 
återvunnet material jämfört med ett jungfrumaterial. Kolumnen till höger visar hur mycket 
mindre koldioxid som går åt om materialen återvinns. Om det är en hög procentandel så är 
lönsamheten att återvinna materialet hög. Det visar tydligt att nytillverkning av aluminium ger 
betydligt större koldioxidutsläpp än om man återvinner aluminium. På samma sätt har stål en 
hög procentandel på hela 87 %. Detta är till största del eftersom att metaller måste värmas upp 
till höga temperaturer vid tillverkning. Glas kommer på en tredjeplats med ca 41 % och 
därefter papper, kartong och plast med 37 %. Figur 3 visar genom ett stapeldiagram 
skillnaden i koldioxidutsläpp vid tillverkning av material från återvunnet respektive 
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jungfrumaterial. Vad som är mest lönsamt att återvinna är det som kostar mest energi och på 
så sätt ger störst koldioxidutsläpp (Hillman et.al 2015). Figur 4 visar tydligt att aluminium är 
väldigt lönsamt att återvinna. 
 
 

 
Figur 3. Koldioxidutsläpp vid tillverkning av material från återvunnet respektive 
jungfrumaterial. 
 

 
Figur 4. Visar skillnaden hur stor koldioxidbesparing som fås vid återvinning jämförelse med 
nytillverkning.  
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2.6 Regler och lagar kring avfallshantering 
Ett flertal juridiska aspekter och frågeställningar uppkommer i samband med flöden och 
hantering av avfall i samhället. I 15 kap. Miljöbalken (2017) och i Avfallsförordningen (2017) 
som är en del av svensk författningssamling (SFS) finns föreskrifter kring återvinning och 
råvaruhantering. Avfallsförordningen utgår till stor del från Miljöbalken, det kallas att den är 
”meddelad med stöd från Miljöbalken” utifrån en rad paragrafer. Till skillnad från 15 kap. i 
Miljöbalken behandlar avfallsförordningen definitioner och hantering av olika sorters avfall 
mer ingående. För ännu mer specifik hantering av visst avfall finns andra kompletterande 
förordningar enligt 1 § (Avfallsförordningen 2017).  
 
Kapitlet som behandlar avfall i Miljöbalken och avfallsförordningen infördes 2011 och dessa 
är båda baserade på Europeiska unionens (EU:s) avfallsdirektiv (2008/98/EG). 
Avfallsdirektivet är ett ramdirektiv vilket innebär att det är bindande med avseende på 
resultatet, t ex minskad mängd miljöfarligt avfall, för alla medlemsstater inom EU. Det är 
däremot upp till varje EU-land att självständigt utforma ett tillvägagångssätt för att nå dit 
(Europeiska unionen 2016). 
 
I avfallsdirektivet går att finna avfallshierarkin som också antagits i svensk lag, 15 kap. 
Miljöbalken (2017). Avfallshierarkin syftar till att undvika, så långt det är möjligt, att avfall 
deponeras och resulterar i en linjär användning av råvaror. Det som eftersträvas är att 
maximera cirkulär användning av råvaror och material. Avfallshierarkin är därför formulerad 
som en prioriteringsordning, alltså att olika alternativ för hantering prioriteras efter vad som 
är mest ekologiskt hållbart, till exempel prioriteras återanvändning av en produkt före 
återvinning av materialet som produkten består av (Naturvårdsverket 2016b).  Den cirkulära 
ekonomin som beskrevs tidigare står även i nära relation med avfallshierarkin då fokus inte 
ligger på avfallshantering utan istället på utnyttjandet av de resurser som redan finns i 
samhällets kretslopp (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Avfallshierarkin återges i fyra punkter, där punkt 1 är mest önskvärd och därmed högst 
prioriterad. Den första punkten är återvinning av varan eller produkten genom 
återanvändning. Punkt två avser att materialåtervinna och punkt tre är att återvinna materialet 
på annat lämpligt sätt, exempelvis genom energiutvinning från brännbart avfall. Den sista 
punkten gäller bortskaffande av varan, vilket oftast avser deponering. Den viktigaste insatsen 
i prioriteringen är dock att så långt som möjligt undvika att avfall uppkommer i första taget. I 
Miljöbalkens hänsynsregler 2 kap. 5 §, är denna aspekt formulerad som en förebyggande 
åtgärd. Avfallshierarkin tillämpas sedan när potentiellt avfall väl uppkommit och hanteringen 
av detta kommer på fråga ( Miljöbalken 2017) . 
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2.7 Excel 
Microsoft Excel är ett datahanteringsprogram vars mångsidighet och sätt att hantera data 
effektivt lett till programmets popularitet. En excelfil är en så kallad arbetsbok som är 
uppbyggd av ett eller flera kalkylblad. Det är i bladens celler som till exempel uträkningar, 
diagram eller samling av rådata sker (Bluttman 2013). 
 
De flesta som använder Excel arbetar i kalkylblad och använder formler för att koppla ihop 
celler. Dock finns det mer avancerade sätt att utnyttja programmets kapacitet. Ett av dessa sätt 
är programmering i Excel vilket är baserat på programmeringsspråket Visual Basic for 
Applications (VBA). För att automatisera utföranden i Excel så kommer VBA väl till hands 
eftersom man då kan spara mycket tid som annars hade lagts på manuell inmatning. Ett 
program som är skrivet i VBA och utfört i Excel kallas för ett makro. För att först och främst 
ha möjligheten att redigera och köra makron så behöver arbetsboken formateras till en 
xlsm-fil, vilket innebär att den består av makroaktiverade kalkylblad. Om koden har som 
funktion att söka igenom andra arbetsböcker så behöver inte dessa vara i xlsm-format, utan 
det går bra i det vanligare xlsx-formatet. Makrokoder har stor kapacitet att utföra händelser 
vilket gör det till ett mycket kraftfullt verktyg, därför bör man vara försiktig med okända 
makroaktiva arbetsböcker då dessa kan innehålla skadliga utföranden (Walkenbach 2013). 
 
För att använda makron i Excel behöver fliken “Utvecklare” finnas med i menyfältet i det 
makroaktiva excelbladet. Om detta inte visas går den att aktivera genom att högerklicka på 
menyfältet och välja “Anpassa menyfliksområdet”. Genom att klicka på ikonen Visual Basic 
(Figur 5) kommer man till Visual Basic Editor (VBE). Snabbkommandot för att göra detta är 
alt + f11 (Walkenbach 2013).  
 

 
Figur 5. Pekaren hålls på ikonen Visual Basic uppe i det vänstra hörnet under fliken 
Utvecklare i arbetsboken Rädda Sven.  
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VBE är uppbyggt av ett antal olika fönster, se Figur 6. Dessa fönster består av ett 
projektfönster där samtliga moduler och kalkylblad för de aktiva arbetsböckerna visas, ett 
kodfönster där själva koden skrivs, ett direktfönster som visar utskriven information från en 
körd kod och ett egenskapsfönster som gör det möjligt att redigera moduler. VBE består även 
av ett verktygsfält samt ett menyfliksområde vilka består av ett antal olika 
redigeringsmöjligheter och snabbkommandon. 
 

 
Figur 6. Uppbyggnaden i VBE med utmarkerade fönster samt verktygsfält och 
menyfliksområde. 
 
För att skapa ett makro så skrivs koden i en så kallad VBA-modul som är uppbyggd av ett 
sub- eller funktionsutförande som i sin tur utförs i ett objekt i VBE. En modul skapas genom 
att högerklicka på ThisWorkbook i projektfönstret  och välja Infoga Modul. Skillnaden mellan 
ett subutförande och ett funktionsutförande är att subutföranden kan generera både text och 
resultat av funktioner, medan funktionsutföranden endast resulterar i ett värde som erhållits ur 
en funktion. Vid skapande av makron är subutföranden det mest användbara sättet. För att 
göra detta måste koden inledas med Sub MakroNamn () och avslutas med End Sub. Därefter 
bör samtliga variabler som ingår i koden deklareras med en dimension, se Figur 7. Genom att 
deklarera olika dimensioner anges skillnad på olika typer av data, jämför till exempel ett 
kalkylblad och en textsträng.  
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Figur 7. Subutförandet Analys visas i kodfönstret med tillhörande deklarerade variabler.  
 
Termen objekt innefattar en rad olika saker, bl.a. ett kalkylblad, ett diagram eller en 
arbetsbok. Objekten är sedan organiserade i hierarkier, se Figur 8. För att referera till ett 
objekt så behöver dess hierarkiposition anges, därav är det viktigt med förståelsen för hur 
hierarkin fungerar. Om man t.ex. vill referera till cell A1  i kalkylblad Blad1  i arbetsbok 
Bok.xlsx så uträttas detta på följande sätt: 
Applikation.Workbooks(”Bok.xlsx”).Worksheets(”Blad1”).Range(”A
1”)  (Walkenbach 2013). 
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Figur 8. Objekthierarkin i Excel med huvudobjektet i toppen följt av underliggande 
objektstyper.  
 
VBA har inbyggda funktioner som går att anropa i en makro för att utföra vissa händelser. 
Några vanliga funktioner ges i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Vanliga funktioner i VBA med tillhörande förklaringar. 

Funktioner Förklaring 

InputBox(“Ange information”) Genererar ett nytt fönster, så kallad 
inputbox, där information skrivs in 

MsgBox “Meddelande” Genererar en ruta med ett förprogrammerat 
meddelande 

For… Next En loop som kör igenom utföranden ett antal 
varv 

If… ElseIf… Else… End If En sats som kör utföranden då något 
stämmer/inte stämmer 

Offset(RowOffset, ColumnOffset) Refererar till en specifik cell med en 
referenscell som utgångspunkt 

Find(“Text”) Söker efter en angiven textsträng 

Rows([Radnummer]).EntireRow.Delete Raderar en rad definierad med Radnummer 

 
För att köra ett makro så finns det olika tillvägagångssätt i VBE, ett alternativ är att klicka på 
startknappen i verktygsfältet alternativt Kör  i menyfliksområdet. Snabbkommandot för detta 
är kombinationen alt + f5. 
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3 Office Recycling - organisation och tjänster 
 
I detta avsnitt följer en beskrivning av Office Recyclings återvinning och produkter de 
erbjuder sina kunder. I avsnittet finns även ett flödesschema med förklarande text som visar 
hur Office recyclings verksamhet ser ut och hur information rör sig inom företaget.  
 
3.1 Företagets återvinning  
Office Recycling erbjuder hämtning av alla material förutom matavfall och hushållsavfall 
(Boson 2017). Materialet sorteras av kunderna i egna sorteringslösningar eller i behållare som 
Office Recycling erbjuder till kunden. Servicepersonal från Office Recycling hämtar därefter 
upp materialet hos kunden och kör iväg det till en omlastningscentral på Drottningholm. 
Därefter tas materialet om hand av olika samarbetspartners till Office Recycling, antingen till 
återbruk eller återvinning. Vad som hämtas upp och frekvens på tömning varierar mellan 
olika kunder och finns med i avtalet som tecknats mellan Office Recycling och kunden. 
Utöver detta erbjuder Office Recycling även tömningar på avrop, vilket innebär att kunder 
kan kontakta Office Recycling och besluta om tömningar som inte finns med i det avtalade 
schemat (Longo 2017). 
 
3.1.1 Produkter 
Office Recycling erbjuder tillsammans med hämtning av avfall även produkter för sortering. 
Nedan finns en beskrivning av olika sorters behållare som företaget hyr ut till kunderna 
(Office Recycling u.å.). Utifrån Office Recyclings sortiment är det upp till kunden att välja 
vilka typer av behållare de vill använda.  
 
3.1.2 Miljörör 
Den produkt som det är högst efterfrågan på är Office Recyclings miljörör (Figur 9). I dessa 
kan returpapper, plast, kartong, pant, brännbart och sekretessbelagda papper sorteras. 
Miljörören har även en smart tömningslösning då Office Recycling inte behöver byta ut hela 
miljöröret utan bara den påse där materialet samlas upp (Office Recycling u.å.). 
 

     
Figur 9. Miljörör för returpapper och sekretessbelagda papper. 
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3.1.3 Plastkärl och burar 
Office Recycling tillhandahåller även sorteringskärl i plast (Figur 10). Behållarna finns i fyra 
olika storlekar och de används för sortering av returpapper, plast, sekretessbelagda papper, 
glas, pant, kartong, brännbart, elektronik, metall och grovsopor. Fördelen med behållarna är 
att de kan ta stora volymer (Office Recycling u.å.). En annan sorteringslösning är burar (Figur 
10) där kartong eller elektronik kan sorteras. Det finns även en bur som är särskilt avsedd för 
elektronik (Office Recycling u.å.). 

  
Figur 10. Sorteringskärl i plast för sortering av olika material, en bur för sortering av 
kartong eller elektronik och en elektronikbur.  
 
3.1.4 Möbler 
Office Recycling har även tagit fram egna produkter i form av sorteringsmöbler (Figur 11) 
(Longo 2017). De fungerar antingen som en egen sorteringslösning eller används i 
kombination med exempelvis sorteringskärlen. I kombination med andra lösningar används 
möbeln för att få ett mer stilrent utseende. Möblerna kommer i flera olika modeller, men 
exempel på några av produkterna är Sorteringslåda, Hemliga lådan och Earth Air. Flera olika 
material kan sorteras i möblerna och en möbel erbjuder ofta sortering av flera material (Office 
Recycling u.å.). 

 
Figur 11. Sorteringslåda, hemliga lådan och sorteringsmöbeln Earth Air. 
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3.2 Företagets organisation och informationsvägar 
Flödesschemat i Figur 12 visar hur Office Recyclings verksamhet fungerar, var 
kundinformation finns och hur den rör sig inom företaget. De svarta pilarna representerar 
flöde av information medan de gråa pilarna, representerar servicepersonalens väg från kund 
till omlastningscentral. 
 

 
Figur 12. Flödesschema som visualiserar hur Office Recyclings verksamhet ser ut idag och 
hur information rör sig inom företaget. 
 
Högst upp i figuren syns Administration och information . Den stora blå cirkeln visar all 
information som Office Recycling har om sina kunder. Denna information finns 
dokumenterad i avtalen samt i olika program som Office Recycling använder sig av, 
exempelvis Fleet, Upsales, Excel och Word. Fleet, vilket främst används av trafikledningen, 
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är ett driftprogram där information om kunden såsom avrop, scheman och standardprislistor är 
samlad. Säljavdelningen använder sig av en programvara som heter Upsales där 
uppdateringar, uppföljning och tilläggsavtal dokumenteras. Information om kunderna finns 
även i avtal samt i så kallade arbetsböcker (Boson & Pudja 2017). 
 
Avtalen, tecknade mellan kund och företag, är skrivna i textformat i Word och innehåller 
bland annat information om priser, antal fraktioner samt hur ofta hämtningar sker (Longo 
2017). När avtalen är tecknade gäller de i ett år och förlängs automatiskt, dock utan att 
omförhandlas. Detta medför att prisbilden skiljer sig hos kunderna beroende på när avtalen är 
tecknade. När nya kunder tecknar avtal utgår säljavdelningen från standardprislistan. Dock 
sker ofta en omförhandling av priserna, vilket gör att prisbilden skiljer sig (Boson 2017) .  
 
Arbetsböckerna, som infördes år 2015, innehåller delar av informationen från avtalen, men i 
arbetsböckerna är informationen överförd till Excel och uppradad i tabeller vilket gör 
informationen lättöverskådlig. Trafikledningen hämtar information från arbetsböckerna och 
för manuellt över den till Fleet. Utifrån den informationen görs sedan ett körschema till 
servicepersonalen (Longo 2017).  
 
Längre ned i Figur 12 syns Service och Kundkontakt, här illustreras alltså själva verkställandet 
i Office Recyclings verksamhet. Servicepersonalen får order av trafikledningen, därefter kör 
servicepersonalen ut till kunden där de hämtar fyllda behållare och placerar ut nya. De 
hämtade behållarna körs därefter vidare till omlastningscentralen där de lastas av (Longo 
2017). 
 

4 Metod 
 
Projektet har genomförts genom litteraturstudier, intervjuer, studiebesök samt genom 
programmering i Excel. 
 
4.1 Excelverktyget Rädda Sven 
Exelcerktyget, som vi valt att kalla Rädda Sven, kommer att hämta information från 
arbetsböckerna vilket visas i Figur 13. Informationen som Rädda Sven kan presentera visas i 
Figur 14. Qlik, som också visas i Figur 13, är ett externt program som kan använda rådata från 
Rädda Sven samt från andra datakällor för att på ett snyggt sätt visualisera informationen. 
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Figur 13. Flödesschema som visar hur Rädda Sven ska implementeras i Office Recyclings 
verksamhet samt att Qlik kan hämta information från Rädda Sven. 
 
 

 
Figur 14. Bilden visar in-och utparametrar för knapparna i Rädda Sven. 
 
För att analysera kundernas återvinningsmönster samt de priser som avtalats med Office 
Recycling användes information från avtal, företagets standardprislista och information från 
arbetsböckerna. För att kunna koppla Rädda Sven till arbetsböckerna fördes information från 
avtal in manuellt i nya arbetsböcker i Excel. De arbetsböcker som skapades utgick från Office 
Recyclings nuvarande mall, dock med en del ändringar för att göra excelformen mer 
konsistent, se Appendix B. 
 
Rädda Sven skapades i VBE i Excel. Koderna som programmerades i språket VBA är 
uppbyggda av så kallade makron. Tre olika koder skapades: Kundanalys , Återvinning  och 
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Prisbild . De fullständiga koderna hittas i Appendix C . Var och en av dessa koder kopplades 
till en knapp på Rädda Svens startsida för att lätt kunna användas, se Figur 15. Detta utfördes 
genom att infoga knappikoner på verktygets startsida. Genom att högerklicka på en knapp 
valdes alternativet Koppla makro till knapp…  Därefter kopplades det specifika makrot till 
respektive knapp. Gemensamt för alla delar av Rädda Sven är att de är baserade på 
information från säljavdelningens arbetsböcker. Relevant information och data plockas ut för 
att presentera det på ett konsekvent och överskådligt sätt.  
 
4.1.2 Kundanalys 
Kundanalys -delen i Rädda Sven bygger på kundspecifik information som genereras genom en 
programmerad sökfunktion som söker efter ett önskat kundnamn. Inledningsvis anges 
sökvägen till mappen som arbetsböckerna ligger i, något som behöver anpassas för respektive 
dator som koden används på. Därefter formateras själva “målbladet” i Excel, det vill säga 
bladet som informationen klistras in i. Koden söker sedan igenom alla arbetsböcker efter det 
sökta kundsnamnet. När kunden hittas lokaliseras vissa celler i närheten av kundnamnet som 
motsvarar behållare (typ och antal), fraktion (vilket återvinningsmaterial som avses), 
månadshyra och tömningskostnad. Detta presenteras bredvid en fix del med standardpriser. 
Årshyran beräknas i procent av det totala årsvärdet för att upplysa om hur mycket av 
inkomsten som utgörs av tömning respektive hyra av behållare. Standardpriserna som skrivs 
ut i målbladet beror på vilken typ av behållare samt fraktion som angavs i sökningen. Det är 
alltså bara de aktuella behållarna som jämförs med standardprislistan för att hålla det så 
komprimerat och informativt som möjligt.  
 
4.1.3 Återvinning 
Knappen Återvinning bygger liksom kundanalysen på data från arbetsböckerna. När koden 
körs behöver önskad arbetsbok anges i en inputbox, varpå denna arbetsbok söks igenom. 
Liksom i knappen Kundanalys formateras ett målblad där den genererade informationen 
klistras in. Koden söker igenom givet dokument efter en cell med ordet “Företag”, och denna 
används som referenscell i VBA-funktionen offset. Med den funktionen kan celler på ett 
bestämt avstånd från referenscellen letas upp och kopieras över till målbladet. Informationen 
presenteras i en lång lista med samtliga kunder som hittats i excelfilen, tillsammans med 
relaterad information om antal fraktioner och vilka fraktioner varje kund återvinner. Knappen 
Återvinning  utformades för att presentera datan som rådata, istället för kundspecifikt som i 
kundanalysen. Rådatan är smidig att kopiera och kan till exempel analyseras ytterligare för 
andra syften, till exempel kan datan användas av Qlik. Dessutom kan kunderna på ett enkelt 
sätt rangordnas för att kartlägga var åtgärder gör störst nytta ur en återvinningsaspekt. För att 
rangordna i Excel markeras all data i kalkylbladet. Under fliken Data klickar man sedan på 
Sortera. Välj sedan vilken kolumn datan ska sorteras efter, i detta fall kolumn B. Sortera datan 
efter värden och  ordna efter minsta till största. 
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4.1.4 Prisbild 
Koden bakom knappen Prisbild  är till stor del uppbyggd på samma sätt som koden till 
Återvinning. Inledningsvis behöver önskad arbetsbok anges i ett input-meddelande, varpå 
koden söker på ordet “Företag” i filen och samlar in relevant information kopplad till 
respektive kund, med hjälp av funktionen offset. På målbladet redovisas också den aktuella 
arbetsboken och flik som datan är hämtad från. Detta för att underlätta navigation mellan 
Rädda Sven och arbetsböckerna. Syftet med denna knapp är på att ett enkelt sätt framställa 
differensen mellan avtalade priser och standardpriser för varje kund. På detta sätt undersöktes 
hur väl prisbilden stämde överens med standardprislistan, vilket i sin tur ger underlag för att 
utreda Office Recyclings faktiska vinst eller teoretisk förlust jämfört med standardprislistan. 
Beräkningarna presenteras nedan samt exempelberäkningar för tre påhittade kunder. 
 
Beräknad faktiskt vinst 
Vinsthyra = månadshyra för behållare*12 
Vinsttömning=tömningspris*frekvens 
Totalvinst=Vinsthyra+Vinsttömning 
 
Beräknad teoretisk förlust 
Diffvinst=Avvikelse i pris*frekvens 
Diffhyra =Avvikelse i hyra*12 
Totaldiff=Diffhyra+Diffvinst 
Avvikelse = (Totaldiff / Totalvinst)*100 
 
Avvikelsen anger därmed %-avvikelsen från ett optimalt avtal (som utgår från 
standardprislistan). Nedan följer två exempel. En avvikelse som har ett positivt värde innebär 
att företaget går med förlust teoretiskt sätt jämfört med deras standardprislista. 
 
Kund 1 
Betalar hyra, billigare pris för tömning 
1 miljörör 195kr avviker: 30kr 
hyra  89kr avviker 0kr 
frekvens: 52 
 
Förlust= 30*52=1560kr 
Vinst= 195*52 + 89*12 = 11208kr  
Avvikelse= 1560/11208= 0,139 =13,9% 
 
Kund 2 
Betalar inte hyra, pris för tömning enligt standardprislistan 
1 miljörör 225kr avviker: 0kr 
hyra  0kr avviker 89kr  
frekvens: 52 
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Förlust= 89*12=1068kr 
Vinst= 225*52 = 11700kr  
Avvikelse= 1068/11700= 0,09 = 9% 
 
Kund 3 
Betalar inte hyra, billigare pris för tömning,  
2 miljörör 2*195kr avviker: 2*30kr 
2 hyra  0 kr avviker 2*89kr  
frekvens: 52 
 
Förlust= 30*52*2+89*12*2= 5256 kr 
Vinst= 2*195*52 = 20280kr  
Avvikelse= 5256 / 20280 = 0,26 = 26 % 
 
4.2 Optimal- respektive genomsnittlig kund  
För att analysera kundbilden togs en optimal- och genomsnittskund fram för jämförelse. Vad 
gäller återvinningen så ska den optimala kunden återvinna alla fraktioner, bortsett från 
brännbart. Ju fler fraktioner som återvinns, desto mer lönsam blir också kunden för Office 
Recycling. I återvinningsdelen i Rädda Sven placeras den kund som återvinner minst antal 
fraktioner högst upp. Detta gör att säljavdelningen får en bra överblick över vilka kunder de 
ska marknadsföra sig mot. Referenserna optimal- respektive genomsnittlig kund är inte 
framtagna av Rädda Sven utan har beräknats manuellt. 
 
Ur ett ekonomiskt perspektiv utformades den optimala kunden utifrån den standardprislista 
som Office Recycling tagit fram. Den optimala kundens priser ska inte vara lägre än 
standardpriserna. Knappen Prisbild listar de kunder med störst avvikelse överst.  
 
Den genomsnittliga kunden erhölls genom att beräkna medelvärdet av tömningspriset samt av 
månadshyran som avtalats. Även ett medelvärde över antalet fraktioner som varje kund 
återvinner beräknades. Dessa beräkningar gjordes för 10 % av Office Recyclings kunder. 
 
4.3 Avgränsningar 
Triple Bottom Line är en viktig aspekt i projektet eftersom det är  någonting Office Recycling 
som företag valt att arbeta utifrån.  Det är dock ett väldigt brett begrepp som kan appliceras på 
många olika sätt. Office Recycling efterfrågade en analys ur  ett ekologiskt och ekonomiskt 
perspektiv och därmed undersöktes inte den sociala aspekten i Triple Bottom Line.  
 
Analys och optimering av hur körningar och hämtningar på företaget går till skulle också 
bidra till ekonomisk och ekologisk vinning. Detta har dock tidigare studerats på företaget och 
är redan implementerat och därför inte något vi tagit hänsyn till i analysen.  Till analysen 
studerades 10% (men minimalt 10 per år) av avtalen hos Office Recycling. Detta ansågs som 
en rimlig mängd inom den givna tidsramen. 
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Den ekonomiska analysen av kunderna baserades endast på “säkra inkomster”. Detta innebär 
att avrop, det vill säga hämtningar som inte är schemalagda, inte ingår i kundernas prisbild. Vi 
har inte heller tittat på avtal där priset angetts som en klumpsumma utan endast de avtal där 
priserna anges per behållare. 
 
5 Resultat 
 
Detta avsnitt tar upp excelverktyget Rädda Sven och analysen som gjorts utifrån verktyget. På 
grund av sekretess visas inga riktiga kundnamn utan istället presenteras resultat och analys 
med påhittade namn. Samtliga resultat som presenteras är baserade på 10 % av Office 
Recyclings avtal.  
 
5.1 Rädda Sven  
Excelverktyget Rädda Sven är uppbyggt av tre makrokoder som är kopplade till tre knappar 
på verktygets startsida (Figur 15). Genom att klicka på önskad knapp körs programmet och en 
ny flik skapas med tillhörande resultat. Knappen Kundanalys  genererar en ruta där önskad 
kund fylls i. I den nya fliken fås då kundspecifik information om antal behållare, fraktioner, 
månadshyra och tömningskostnad enligt avtal. Den visar även månadshyra och 
tömningskostnad enligt standardprislista samt årshyrans andel i procent av årsvärdet. 
Resultatet från Kundanalys  av den påhittade kunden Kalles Chokladfabrik AB visas i Figur 
16. 

 
Figur 15. Rädda Svens startsida. 
 

 
Figur 16. Information som fås när knappen Kundanalys används. Här visas resultatet för 
Kalles Chokladfabrik AB. 
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När man klickar på knapparna Återvinning  och Prisbild  resulterar det i en inputbox där 
önskad arbetsbok ska anges. Utifrån detta skapar knappen Återvinning  en lista på samtliga 
kunder i den angivna arbetsboken med tillhörande information kring hur många och vilka 
fraktioner kunderna återvinner, se Figur 17. När önskad arbetsbok angetts för knappen 
Prisbild  genereras en lista på samtliga kunder i arbetsboken med respektive prisavvikelse i 
procent i jämförelse med standardprislistan, samt vilken flik kunden står med i (Figur 18). 
Positiv avvikelse betyder att kunden ligger för lågt enligt Office Recyclings standardprislista 
och negativ avvikelse att de ligger högre. Om avvikelsen är noll så ligger kundens priser 
precis i linje med standardprislistan. 
 

 
Figur 17. Sorterad lista på hur många fraktioner de olika kunderna återvinner. 
 

 
Figur 18. Sorterad prisbildslista där kunder som avviker mest från standardprislistan 
placerats högst upp. Positiv avvikelse innebär att kundens avtalspriser är lägre än 
standardpriserna.  
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5.2 Analys 
5.2.1 Återvinning 
Office Recyclings kunder återvinner olika sorters material i varierande utsträckning. Nästan 
50 % av kunderna sorterar endast en fraktion och 28 % sorterar två fraktioner, se Figur 19. 
Medelvärdet av antal återvunna fraktioner beräknades till 1,88, medianvärdet var 2 och 
typvärdet 1, se Tabell 3. 
 

 
Figur 19. Visar andelen av Office Recyclings kunder som återvinner ett visst antal fraktioner. 
 
Tabell 3. Presenterar medelvärde, medianvärde och typvärde för hur många antal fraktioner 
kunderna återvinner. 

Medelvärde 1,88 

Medianvärde 2 

Typvärde 1 

 
Hur pass vanligt det är att kunderna återvinner olika typer av material återges i ett 
stapeldiagram nedan, se Figur 20. Resultatet visar att returpapper är det material som är 
vanligast att återvinna bland Office Recyclings kunder. Endast 3 % av de undersökta 
kunderna återvinner metall och knappt 10 % återvinner plast.  
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Figur 20. Stapeldiagram över andelen kunder (i procent) som återvinner en viss fraktion. 
 
5.2.2 Prisbild 
Utifrån prisbildslistan är det möjligt att redogöra för hur vanligt det är att kundernas avtalade 
priser skiljer sig och hur mycket de skiljer sig från de standardiserade priserna. Enligt 
analysen av prisbilden har 84 % av kunderna lägre priser jämfört med standardpriserna och 
kan därför sägas orsaka en teoretisk förlust för Office Recycling. Endast 1,5 % av kunderna 
betalar mer än standardpriserna och ger då en högre teoretisk vinst än vad som erhållits ifall 
kunden haft standardpriser. 14,5 % av kunderna betalar enligt standardprislistan, se Figur 21. 

 
Figur 21. Andelen kunder som har priser med en positiv eller negativ avvikelse samt de som 
inte har någon avvikelse i jämförelse med standardpriserna.  
 
Den kund som avviker mest från standardprislistan gör detta med 193 %, medianen är 25 % 
avvikelse. Majoriteten av avtalen avviker positivt jämfört med standardprislistan vilket 
innebär att Office Recycling teoretiskt sett går med förlust. I den övre kvartilen över värdena 
på procentavvikelser, se Figur 22, återfinns de 25 % av värden som har ett värde över 
medianvärdet. I den undre kvartilen återfinns på samma sätt de 25 % med ett värde under 
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medianvärdet. På detta sätt visualiseras spannet som värdena befinner sig inom, således visar 
Figur 22 att avvikelsen i pris är ganska liten för majoriteten av kunderna. Det finns en stor 
spridning på avvikelserna men de flesta kundernas prisbild avviker ungefär lika mycket. 
Hälften av avtalen avviker 10-57 % från standardpriserna. 
 

 
Figur 22. Låddiagram som visualiserar spridningen av kundernas avvikelse från 
standardprislistan.  
 
5.2.3 Genomsnittlig och optimal kund 
Resultatet från undersökningen av den optimala respektive genomsnittliga kunden visade på 
en variation i pris mellan olika kunder samt att det genomsnittliga priset inte överensstämmer 
med standardprislistan. Störst avvikelse från standardpris uppkommer för fraktionen pant, 
både för tömningspris och hyra av miljörör. Det största prisintervallet, det vill säga den största 
differensen i pris för vardera fraktion, innehas av fraktionen sekretess för såväl tömningspris 
som hyra, se Tabell 4 och 5. 
 
Tabell 4. M edelvärden för tömning av miljörör samt avvikelser från standardprislistan. Visar 
även hur stor variationen i pris är. 
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Tabell 5. Medelvärden för hyran på miljörör samt hur mycket de avviker från 
standardprislistan. Visar även hur stor variationen i pris är. 

 

 
6 Slutsats 
 
Uppdraget i projektet var att skapa ett excelverktyg som säljavdelningen på Office Recycling 
kan använda för kundanalys. Excelverktyges syfte är att utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv bidra till att öka Office Recyclings lönsamhet. Verktyget skapar utifrån kunddata 
en kundspecifik profil, som fås utifrån knappen Kundanalys , samt två kundsammanställande 
listor som kan användas för att framställa två prioriteringslistor. Den ena listan fås fram ur 
Prisbild och rangordnar kunderna efter hur stor prisbildsavvikelsen är. Denna data kan 
översättas till hur lönsamma kundernas avtal är jämfört med Office Recyclings standardpriser. 
Listan erhållen från Återvinning  rangordnar kunderna efter hur många fraktioner de 
återvinner. Baserat på informationen från prioriteringslistorna kan säljavdelningen kontakta 
de kunder med minst lönsamma avtal och försöka omförhandla dessa.  
 
Återvinningslistan visar hur många olika fraktioner kunderna återvinner. Utifrån denna lista, 
samt de siffror vi tagit fram (se Teori, avsnitt 2.5)  på hur miljömässigt bra det är att återvinna 
olika material, kan Office Recycling marknadsföra sig mot de kunder som återvinner minst 
antal fraktioner för att få dem att återvinna mer. Ur ett miljömässigt perspektiv hade det till 
exempel varit lönsamt att få kunder att återvinna mer metall än vad som görs i dagsläget. Då 
Office Recycling är inriktade på återvinning av kontorsmaterial är det även troligt att flera av 
deras kunder använder plast i verksamheten. Eftersom knappt 10 % av deras kunder 
återvinner plast i dagsläget kan man troligtvis åstadkomma en stor förbättring där. Office 
Recycling kan även identifiera kunder med fraktionen brännbart och försöka få dessa kunder 
att sortera fler material.  
 
Medelvärdet över antal fraktioner en kund återvinner beräknades till 1,88 fraktioner. Det 
beräknade medianvärdet var 2 fraktioner och typvärdet var 1 fraktion, se Tabell 3 under 
Resultat. Utifrån dessa värden kan slutsatsen dras att många kunder återvinner få olika 
material. Figur 19 under Resultat visar  att drygt 50 % av kunderna endast återvinner en 
fraktion. Office Recycling kan öka lönsamheten både ekonomiskt och ekologiskt genom att 
arbeta för att kunderna ska återvinna fler fraktioner.  
 
Från de avtal som undersökts var resultatet av den genomsnittliga kundens prisbild på 
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samtliga punkter lägre än standardprislistan, se Tabell 4 och 5 under Resultat. Tabellerna visar 
även en variation i pris. Slutsatsen blev därför att den genomsnittliga kundens prisbild inte 
används vid någon analys eller jämförelse. Istället används enbart standardprislistan som 
referens när kunderna rangordnas. Den beräknade genomsnittskunden visar dock att Office 
Recycling kan arbeta med att marknadsföra och sälja in hämtningar av fler fraktioner samt att 
de bör se över standardprislistan eller förhandlingen av priser. Enligt Office Recycling 
används standardprislistan som en utgångspunkt, och vi har därför baserat vår optimala kund 
på den. Enligt våra resultat fungerar den i praktiken snarare som ett slags “tak” eftersom 
priserna oftast förhandlas ner, se Resultat, avsnitt 5.2.2. Det väsentliga är att vara överens om 
hur standardpriserna ska användas samt vara medveten om att de egentliga priserna i regel är 
lägre. Den “teoretiska” vinsten respektive förlusten som nämns i Resultat är alltså ingen 
egentlig vinst eller förlust, utan bara en jämförelse med standardprislistan.  
 
Knappen Prisbild i Rädda Sven baseras liksom ovan nämnda undersökning på en jämförelse 
mellan kunders avtalade priser och standardpriser. Skillnaden mellan priserna återges som en 
avvikelse där positiv avvikelse innebär att kunden betalar mindre än motsvarande 
standardpris. En mycket hög procentandel avviker från standardprislistan (se Figur 21), i 
varierande grad (se Figur 22). Spridningen på avvikelsen, alltså hur mycket priserna skiljer sig 
från standardpriserna i procent, varierade enligt resultatet mellan 10 och 57 %. En avvikelse 
som ligger på 50 % betyder alltså att kunden betalar hälften av motsvarande standardpriser. 
Som åtgärd kan företaget antingen öka frekvensen, öka kostnaden för tömning eller hyra ut 
behållarna för att få ett mer gynnsamt avtal med kunden. Resultatet ger en översikt på hur 
prisbilden ser ut hos Office Recyclings kunder och kan användas som utgångspunkt för att 
vidareutveckla standardprislistan och se över hur den ska tillämpas av säljavdelningen.  
 
Office Recycling var till följd av målet att öka den ekonomiska och ekologiska lönsamheten 
även intresserade av att utforma en rekommenderad tömningsfrekvens för kunden. 
Önskemålet var att ta reda på om det finns en metod för att undersöka hur fulla 
återvinningskärlen är vid tömning för att utifrån det ta fram en rekommenderad 
tömningsfrekvens. Vi undersökte genom en fältdag med servicepersonalen huruvida 
behållarna på ett enkelt sätt kan vägas vid hämtning för att analysera hur mycket varje kund 
återvinner. Information om detta skulle kunna användas för att optimera upphämtning av 
återvunnet material och till exempel slippa hämta behållare som är halvtomma. Detta kan i 
nuläget inte tas fram då Office Recycling inte har data på avfallets vikt eller volym vid 
tömning. Att ta fram en genomsnittlig mängd avfall utifrån antalet anställda är heller inte 
representativt då avfallsmängden varierar på olika företag. Returpapper är det mest återvunna 
materialet och mängden avfall beror i det fallet till stor del på hur pass digitaliserad 
verksamheten är. För att ta fram en rekommenderad frekvens på tömning bör Office 
Recycling därför ta reda på hur fulla behållarna är hos kunderna och utifrån det arbeta fram en 
optimal tömningsfrekvens. Efter diskussioner med Office Recyclings ekonomichef ansågs 
detta vara önskvärt, under förutsättningen att det går att implementera i verksamheten på ett 
enkelt sätt. En utvecklingsmöjlighet för Rädda Sven är att Office Recycling kan införa en 
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dokumentationsrutin där servicepersonalen noterar uppskattad volym på behållarna vid 
tömning, till exempel efter en skala 1-5. Vi har i nuläget inte programmerat någon del i Rädda 
Sven innehåller denna information då data saknas, men det är en möjlig utveckling. 
 
I Rädda Svens Kundanalys  ges ett värde på procentandelen årshyra av det totala årsvärdet hos 
en önskad kund. Syftet med det är att ge information om hur inkomsterna från hyra respektive 
tömning förhåller sig till varandra. En låg procentandel innebär att en stor del av inkomsten 
kommer från tömningskostnaden. Vid användning av verktyget kan Office Recycling vidare 
utreda en lämplig tömningsfrekvens och hyra (alternativt hyresfritt) utifrån procentandelen, 
vilket innebär att Office Recycling kan ta fram ett gränsvärde och i de fall då kunden har en 
högre tömningsfrekvens än gränsvärdet behöver ingen hyra betalas. Det som går att konstatera 
i nuläget är att hyran på behållarna är en viktig inkomst från de kunder som har en låg 
tömningsfrekvens. 
 
6.1 Osäkerheter och felkällor 
Resultatet som erhållits från analys-delen innehåller en del osäkerheter. Prisbildslistan tar inte 
hänsyn till de inkomster som Office Recycling får via avrop, då dessa inte kan programmeras. 
Enligt standardprislistan delas miljörören upp i så kallade förstarör och följerör, där 
förstarörets standardpris är högre än följerörens standardpris för tömning. I Prisbild jämförs 
alla miljörör endast med priset på förstaröret. Vissa kunder har behållare eller egna lösningar 
på förvaring som då avviker från standardprislistan. Detta leder till att standardpriset för 
behållarna med avseende på månadshyra och tömningskostnad inte kan fastställas och 
resulterar i att förlusten blir 0 och därmed även avvikelsen. Detta speglar alltså inte 
verkligheten och ger ett felaktigt resultat. Eventuella sorteringsmöbler som kunder har hyrt 
eller köpt av Office Recycling tas inte med i Prisbild  och kan därmed generera ett vinstbelopp 
som är bristfälligt. 
 
Antalet fraktioner som Återvinning  tar fram för respektive kund räknar inte med de fraktioner 
som sorteras i sorteringsmöbler då dessa inte dokumenteras i arbetsböckerna. Kunderna kan 
även sortera samma fraktion i flera behållare och i Återvinning räknas då varje behållare som 
en fraktion. Detta påverkar resultatet i och med att en och samma fraktion kan räknas flera 
gånger och ge en missvisande rangordning av kunderna. Detta är inte omöjligt att utveckla 
men har inte prioriterats, då det tydligt kan utläsas vilka fraktioner varje kund återvinner. 
Eventuella dubbletter av samma fraktion kan enkelt spåras upp manuellt i Rädda Sven. 
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Appendix A 
 
Figur 23 visar ett utdrag ut Office Recyclings standardprislista som visar kostnad och hyra för 
miljörör samt plastkärl 140. För övriga produkter finns motsvarade prislistor som är 
utformade på samma sätt.  
 

 
Figur 23. Standardprislista för miljörör samt plastkärl 140.  
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Appendix B 
 
Figur 24 och 25 visar exempel på Office Recyclings arbetsböcker samt de arbetsböcker vi 
skapat utifrån avtalen. Vid jämförelse av vår utformning (Figur 21) finns det en extra kolumn 
för avrop, för att kunna göra en analys av detta. För övrigt har arbetsböckerna samma 
utformning. 
  

 
Figur 24. Bild över Office Recyclings utformning av arbetsböckerna.  
 
 

 
Figur 25. Bild över vår utformning av arbetsböckerna. 
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Appendix C  
 
Nedan följer all kod till Rädda Sven. Rädda Sven har skapats med VBE i Excel. Koderna 
programmerades i språket VBA och är uppbyggda av så kallade makron. Det finns tre olika 
koder: Kundanalys , Återvinning  och Prisbild .  
 
Kundanalys 
 
Option Explicit 
' Gör en kundanalys av efterfrågad kund 
 
Sub Kundanalys() 
 
' Definierar variabler 
Dim Namn As String 
Dim fso As Object 
Dim fld As Object 
Dim strSearch As String 
Dim strPath As String 
Dim strFile As String 
Dim Bok As Workbook 
Dim Blad1 As Worksheet 
Dim Blad2 As Worksheet 
Dim rFound As Range 
Dim strFirstAddress As String 
Dim Kärl As Range 
Dim Frak As Range 
Dim Antal As Range 
Dim Hyra As Range 
Dim Töm As Range 
Dim KärlRange As Range 
Dim FrakRange As Range 
Dim AntalRange As Range 
Dim HyraRange As Range 
Dim TömRange As Range 
Dim lRow As Long 
Dim Rad As Long 
Dim i As Integer 
Dim ÅrsHyra As Double 
Dim Procent As Double 
Dim Årsvärde As Double 
Dim PR As Double 
 
 
' Definiera kundnamn 
Namn = InputBox("Vilken kund är det du söker?") 
 
' Snabba upp sökningen 
Application.ScreenUpdating = False 
On Error GoTo ErrHandler 
 
' Definiera vägen till mappen innehållandes arbetsböckerna 

37 



 

strPath = "C:\Users\emmaa\Desktop\Arbetsböcker" 
strSearch = (Namn) 
 
' Lägger till ett nytt blad i den aktiva arbetsboken 
Set Blad1 = Worksheets.Add 
lRow = 7 
 
' Skriver ut rubriker 
With Blad1 
    .Cells(1, 1) = "Kundanalys" ' A1 
        With Selection.Font 'formaterar rubriken 
            .Size = 20 
        End With 
    .Cells(4, 1) = "Arbetsbok:" ' A4 
    .Cells(5, 1) = "Flik:" ' A5 
    .Cells(lRow, 1) = "Behållare" ' A7 
        With Range("A" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 2) = "Fraktion" ' B7 
        With Range("B" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 3) = "Antal behållare" ' C7 
        With Range("C" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(6, 4) = "Enligt avtal" 'D6 
    .Cells(lRow, 4) = "Månadshyra (kr/månad)" ' D7 
        With Range("D" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 5) = "Tömningskostnad (kr/tömning)" ' E7 
        With Range("E" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(6, 6) = "Standardprislista" 'F6 
    .Cells(lRow, 6) = "Månadshyra (kr/månad)" 'F7 
        With Range("F" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 7) = "Tömningskostnad (kr/tömning)" 'G7 
        With Range("G" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 8) = "Årshyran i % av årsvärdet" 'H7 
        With Range("H" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
 
' Färglägger celler 
.Cells(6, 4).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
.Cells(7, 4).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
.Cells(7, 5).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
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.Cells(6, 6).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 

.Cells(7, 6).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 

.Cells(7, 7).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
 
' Funktioner för att leta i filer 
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
    Set fld = fso.GetFolder(strPath) 
  
' Söker på alla .xls- filer 
            strFile = Dir(strPath & "\*.xls*") 
  
' Loopar igenom filerna i mappen tills alla filer sökts igenom 
        Do While strFile <> "" 
            Set Bok = Workbooks.Open _ 
              (Filename:=strPath & "\" & strFile, _ 
              UpdateLinks:=0, _ 
              ReadOnly:=True, _ 
              AddToMRU:=False) 
  
' Söker i varje blad i den öppna arbetsboken 
            For Each Blad2 In Bok.Worksheets 
                Set rFound = Blad2.UsedRange.Find(strSearch) 
' Då kunden hittas sparas cellen innehållandes kundnamnet 
                If Not rFound Is Nothing Then 
                    strFirstAddress = rFound.Address 
                End If 
                Do 
' Då kunden inte hittas avlutas if-satsen 
                    If rFound Is Nothing Then 
                        Exit Do 
' Då kunden hittats görs följande: 
                    Else 
' Anger intervallen som är av intresse 
                    With Bok.Worksheets(1) 
                        Set Kärl = .Range(Cells(rFound.Rows.Count + 1, 2), 
Cells(rFound.Rows.Count + 19, 2)) 
                        Set Frak = .Range(Cells(rFound.Rows.Count + 1, 3), 
Cells(rFound.Rows.Count + 19, 3)) 
                        Set Antal = .Range(Cells(rFound.Rows.Count + 1, 5), 
Cells(rFound.Rows.Count + 19, 5)) 
                        Set Hyra = .Range(Cells(rFound.Rows.Count + 1, 8), 
Cells(rFound.Rows.Count + 19, 8)) 
                        Set Töm = .Range(Cells(rFound.Rows.Count + 1, 6), 
Cells(rFound.Rows.Count + 19, 6)) 
                        Årsvärde = .Cells(rFound.Rows.Count + 38, 10) 
                    End With 
  
' Definierar placering av datan i det nya bladet 
                    Rad = 8 
                    Set KärlRange = Blad1.Range("A" & Rad) 
                    Set FrakRange = Blad1.Range("B" & Rad) 
                    Set AntalRange = Blad1.Range("C" & Rad) 
                    Set HyraRange = Blad1.Range("D" & Rad) 
                    Set TömRange = Blad1.Range("E" & Rad) 
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' Omformaterar spannens storlekar 
                    With Kärl 
                        Set KärlRange = KärlRange.Resize(.Rows.Count, 
.Columns.Count) 
                    End With 
                    With Frak 
                        Set FrakRange = FrakRange.Resize(.Rows.Count, 
.Columns.Count) 
                    End With 
                    With Antal 
                        Set AntalRange = AntalRange.Resize(.Rows.Count, 
.Columns.Count) 
                    End With 
                    With Hyra 
                        Set HyraRange = HyraRange.Resize(.Rows.Count, 
.Columns.Count) 
                    End With 
                    With Töm 
                        Set TömRange = TömRange.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count) 
                    End With 
  
' Kopierar värdena från källan till destinationen 
                    KärlRange.Value = Kärl.Value 
                    FrakRange.Value = Frak.Value 
                    AntalRange.Value = Antal.Value 
                    HyraRange.Value = Hyra.Value 
                    TömRange.Value = Töm.Value 
  
' Skriver ut kundinformation i det nya bladet 
                        .Cells(3, 1) = strSearch ' Kundnamn 
                        .Cells(4, 2) = Bok.Name ' Arbetsbok 
                        .Cells(5, 2) = Blad2.Name 'Flik 
  
                    End If 
                    Set rFound = Blad2.Cells.FindNext(After:=rFound) 
  
' Kör loopen så länge kunden inte hittas 
                Loop While strFirstAddress <> rFound.Address 
            Next 
 
            Bok.Close savechanges:=False 
            strFile = Dir 
        Loop 
    End With 
 
' Radera rader som ej innehåller en fraktion 
    With Blad1 
        For i = 26 To 8 Step -1 
            If .Cells(i, 2).Value = "" Then 
                Rows(i).EntireRow.Delete 
                Else 
            End If 
        Next i 
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' Skriver in månadshyra för respektive behållare 
        For i = 8 To 26 
            If .Cells(i, 1) = "Miljörör" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 89 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Sekretessrör" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 89 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 140" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 49 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 190" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 69 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 370" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 79 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 660" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 129 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Bur S" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 49 
                  ElseIf .Cells(i, 1) = "Bur M (vit)" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 89 
                 ElseIf .Cells(i, 1) = "Bur L" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 89 
                  ElseIf .Cells(i, 1) = "Bur XL" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 159 
                  ElseIf .Cells(i, 1) = "Elektronikbur" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 99 
                Else 
                .Cells(i, 1) = "" 
            End If 
        Next i 
  
' Skriver in tömningskostnad för respektive behållare 
        For i = 8 To 26 
                ' Miljörör 
            If .Cells(i, 1) = "Miljörör" And .Cells(i, 2) = "Sekretess" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 439 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Miljörör" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 225 
  
                ' Kärl 140 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 140" And .Cells(i, 2) = "Brännbart" 
Then 
                .Cells(i, 7).Value = 225 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 140" And .Cells(i, 2) = "Deponi" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 245 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 140" And .Cells(i, 2) = "Sekretess" 
Then 
                .Cells(i, 7).Value = 439 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 140" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 195 
  
                ' Kärl 190 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 190" And .Cells(i, 2) = "Brännbart" 
Then 
                .Cells(i, 7).Value = 255 
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                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 190" And .Cells(i, 2) = "Deponi" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 395 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 190" And .Cells(i, 2) = "Sekretess" 
Then 
                .Cells(i, 7).Value = 439 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 190" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 235 
  
                ' Kärl 370 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 370" And .Cells(i, 2) = "Brännbart" 
Then 
                .Cells(i, 7).Value = 345 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 370" And .Cells(i, 2) = "Deponi" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 365 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 370" And .Cells(i, 2) = "Sekretess" 
Then 
                .Cells(i, 7).Value = 695 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 370" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 295 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 370" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 79 
  
                ' Kärl 660 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 660" And .Cells(i, 2) = "Brännbart" 
Then 
                .Cells(i, 7).Value = 435 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Kärl 660" Then 
                .Cells(i, 7).Value = 395 
  
                ' Burar 
                ElseIf .Cells(i, 1) = "Bur S" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 145 
                  ElseIf .Cells(i, 1) = "Bur M (vit)" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 195 
                 ElseIf .Cells(i, 1) = "Bur L" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 295 
                  ElseIf .Cells(i, 1) = "Bur XL" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 325 
                  ElseIf .Cells(i, 1) = "Elektronikbur" Then 
                .Cells(i, 6).Value = 790 
                Else 
                .Cells(i, 1) = "" 
            End If 
        Next i 
  
' Beräknar behållarnas totala årshyra 
    ÅrsHyra = (12 * Application.Sum(.Range(Cells(8, 4), Cells(26, 4)))) 
    Procent = 100 * (ÅrsHyra / Årsvärde) 
    PR = Round(Procent, 1) ' Avrundar till en decimal 
        .Cells(8, 8).Value = PR 
  
    End With 
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' Anpassar kolumnerna 
    Blad1.Columns.AutoFit 
  
    MsgBox "Sådärja!" 
 
ExitHandler: 
    Set Blad1 = Nothing 
    Set Blad2 = Nothing 
    Set Bok = Nothing 
    Set fld = Nothing 
    Set fso = Nothing 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Exit Sub 
 
ErrHandler: 
    MsgBox Err.Description, vbExclamation 
    Resume ExitHandler 
  
End Sub 

 
 
Prisbild 
 
Option Explicit 
' Ger prisbilden hos samtliga kunder i en önskad arbetsbok 
 
Private Sub Prisbild() 
 
Dim fso As Object 
Dim fld As Object 
Dim blad1 As Worksheet 
Dim blad2 As Worksheet 
Dim bok As Workbook 
Dim Found As Range 
Dim Sök As String 
Dim strPath As String 
Dim strFile As String 
Dim FirstAddress As String 
Dim AddressStr As String 
Dim nRad As Long 
Dim Kund As Range 
Dim KundRange As Range 
Dim AB As String 
Dim I As Integer 
Dim k As Integer 
Dim Kärl As Range 
Dim Frak As Range 
Dim Hyra As Range 
Dim Töm As Range 
Dim Frek As Range 
Dim StdTöm As Double 
Dim StdHyra As Double 
Dim DiffHyra As Double 
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Dim DiffTöm As Double 
Dim TotDiff As Double 
Dim VinstHyra As Double 
Dim VinstTöm As Double 
Dim TotVinst As Double 
Dim Avvik As Double 
Dim PR As Double 
Dim DiffArray(18) As Double 
Dim VinstArray(18) As Double 
Dim SumTotDiff As Double 
Dim SumTotVinst As Double 
 
 
 
' Snabba upp sökningen 
Application.ScreenUpdating = False 
On Error GoTo ErrHandler 
 
' Definiera vilken arbetsbok som ska undersökas 
'AB = InputBox("Vilken arbetsbok vill du undersöka?") 
AB = "Samlade_arbetsbocker1" 
'AB = "Kopia2016" 
If AB = "" Then Exit Sub 
 
' Definiera vägen till mappen innehållandes arbetsböckerna 
strPath = "C:\Users\emmaa\Desktop\Arbetsböcker" 
Sök = "Företag" 
 
' Lägger till ett nytt blad i den aktiva arbetsboken 
Set blad1 = Worksheets.Add 
 
' NRad definierar rad som informationen klistras in i 
nRad = 5 
  
' Skriver rubriker 
With blad1 
    .Cells(1, 1) = "Prisbild" ' A1 
        With Selection.Font 'formaterar rubriken 
            .size = 20 
        End With 
    .Cells(2, 1) = "Arbetsbok:" 'A2 
        With Range("A2").Font 
            '.Bold = True 
            .size = 12 
        End With 
    .Cells(2, 2) = (AB) ' B2 
    .Cells(4, 1) = "Kundnamn" ' A4 
        With Range("A4").Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(4, 2) = "Avvikelse från standardprislistan (%)" ' B4 
        With Range("B4").Font 
            .Bold = True 
        End With 
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    .Cells(4, 3) = "Flik" ' C4 
        With Range("C4").Font 
            .Bold = True 
        End With 
End With 
 
' Funktioner som söker igenom xls-filer 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set fld = fso.GetFolder(strPath) 
 
' Öppnar den angivna arbetsboken 
Set bok = Workbooks.Open(FileName:=strPath & "\" & (AB) & ".xlsx", UpdateLinks:=0, 
ReadOnly:=True, AddToMRU:=False) 
 
For Each blad2 In bok.Worksheets 
    With blad2 
  
' Vill endast söka igenom månadsflikar 
        If .Name = "Instruktioner" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf blad2.Name = "Schema & KPI" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf blad2.Name = "Försäljningsbudget" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf blad2.Name = "EXEMPEL" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf blad2.Name = "Lönekalkyl" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf blad2.Name = "Prisplaner" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf blad2.Name = "Närvaro" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf blad2.Name = "FAQ" Then 
            GoTo myNext 
            Else 
        End If 
 
        Set Found = blad2.UsedRange.Find(What:=Sök) 
        If Not Found Is Nothing Then 
            FirstAddress = Found.Address 
            Do 
 
' Kopierar information från arbetsböckerna 
                Set Kund = Found.Offset(0, 1) 
                'Debug.Print Kund 
  
' Beräknar förlust (i jämförelse med Std-prislista) och vinst 
                For k = 0 To 18 
                    Set Frak = Found.Offset(k, -10) 'Fraktion 
                    If Frak.Value <> "" Then 
                        Set Kärl = Found.Offset(k, -11) 'Kärl 
  
' Tömningskostnad enl. std-prislista 
                            ' Miljörör 
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                            If Kärl = "Miljörör" And Frak = "Brännbart" Then 
'Följerör?????? 
                                StdTöm = 225 
                                ElseIf Kärl = "Miljörör" And Frak = "Sekretess" 
Then 
                                StdTöm = 439 
                                ElseIf Kärl = "Miljörör" Then 
                                StdTöm = 195 
                            ' Kärl 140 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" And Frak = "Brännbart" 
Then 
                                StdTöm = 225 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" And Frak = "Deponi" Then 
                                StdTöm = 245 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" And Frak = "Sekretess" 
Then 
                                StdTöm = 439 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" Then 
                                StdTöm = 195 
                            ' Kärl 190 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" And Frak = "Brännbart" 
Then 
                                StdTöm = 255 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" And Frak = "Deponi" Then 
                                StdTöm = 395 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" And Frak = "Sekretess" 
Then 
                                StdTöm = 439 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" Then 
                                StdTöm = 235 
                            ' Kärl 370 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" And Frak = "Brännbart" 
Then 
                                StdTöm = 345 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" And Frak = "Deponi" Then 
'Billigare än kärl 190!!! 
                                StdTöm = 365 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" And Frak = "Sekretess" 
Then 
                                StdTöm = 695 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" Then 
                                StdTöm = 295 
                            ' Kärl 660 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 660" And Frak = "Brännbart" 
Then 
                                StdTöm = 435 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 660" Then 
                                StdTöm = 395 
                            ' Burar 
                                ElseIf Kärl = "Bur S" Then 
                                StdTöm = 145 
                                ElseIf Kärl = "Bur M (vit)" Then 
                                StdTöm = 195 
                                ElseIf Kärl = "Bur L" Then 
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                                StdTöm = 295 
                                ElseIf Kärl = "Bur XL" Then 
                                StdTöm = 325 
                                ElseIf Kärl = "Elektronikbur" Then 
                                StdTöm = 790 
                                Else: 
                                StdTöm = Found.Offset(k, -6) 
                            End If 
  
' Månadshyra enl. std-prislista 
                            ' Miljörör 
                            If Kärl = "Miljörör" Then 
                                StdHyra = 89 
                            ' Kärl 140 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" Then 
                                StdHyra = 49 
                            ' Kärl 190 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" Then 
                                StdHyra = 69 
                            ' Kärl 370 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" Then 
                                StdHyra = 79 
                            ' Kärl 660 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 660" Then 
                                StdHyra = 129 
                            ' Burar 
                                ElseIf Kärl = "Bur S" Then 
                                StdHyra = 49 
                                ElseIf Kärl = "Bur M (vit)" Then 
                                StdHyra = 89 
                                ElseIf Kärl = "Bur L" Then 
                                StdHyra = 89 
                                ElseIf Kärl = "Bur XL" Then 
                                StdHyra = 159 
                                ElseIf Kärl = "Elektronikbur" Then 
                                StdHyra = 99 
                                Else: 
                                StdHyra = Found.Offset(k, -4) 
                            End If 
  
                            Set Hyra = Found.Offset(k, -4) 'Månadshyra enl. avtal 
                            Set Töm = Found.Offset(k, -6) 'Tömningskostnad enl. 
avtal 
                            Set Frek = Found.Offset(k, -5) 'Frekvens 
  
' Definierar frekvens om ingen anges i AB 
                            If Frek = "" Then 
                                Frek = 0 
                            End If 
  
' Beräknar diff jmfr med std-priser 
                            DiffHyra = 12 * (StdHyra - Hyra) ' Hyra 
                            DiffTöm = Frek * (StdTöm - Töm) ' Töm 
                            TotDiff = DiffHyra + DiffTöm 
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                            'Debug.Print TotDiff 
' Beräknar vinst 
                            VinstHyra = Hyra * 12 ' Hyra 
                            VinstTöm = Töm * Frek ' Töm 
                            TotVinst = VinstHyra + VinstTöm 
 
' Stoppar in tot.diff- och tot.vinstelement i vektorer 
                            DiffArray(k) = TotDiff 
                            VinstArray(k) = TotVinst 
                        Else 
                        DiffArray(k) = 0 
                        VinstArray(k) = 0 
                    End If 
                Next k 
 
' Beräknar avvikelsen i procent 
                SumTotDiff = Application.WorksheetFunction.Sum(DiffArray) 
                SumTotVinst = Application.WorksheetFunction.Sum(VinstArray) 
  
                If SumTotVinst = 0 Then 
                    GoTo Linje 
                End If 
 
                If SumTotDiff <> 0 Then 
                    Avvik = 100 * (SumTotDiff / SumTotVinst) 
                    Else 
Linje: 
                    Avvik = 0 
                End If 
  
' Tar bort decimaler 
                PR = Round(Avvik, 0) 
  
' Klistar in information i arbetsbladet 
                Set KundRange = blad1.Range("A" & nRad) 
                With Kund 
                    Set KundRange = KundRange.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count) 
                End With 
  
                KundRange.Value = Kund.Value 
                blad1.Cells(nRad, 2).Value = PR 
                blad1.Cells(nRad, 3) = blad2.Name 
  
' Ökar på en rad för varje varv i loopen 
                nRad = nRad + 1 
  
                Set Found = .UsedRange.FindNext(Found) 
            Loop While Not Found Is Nothing And Found.Address <> FirstAddress 
  
'>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Här slutar loopen för kunderna <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
        End If 
myNext: 
    End With 
Next blad2 
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bok.Close savechanges:=False 
 
' Anpassar kolumnerna 
blad1.Columns.AutoFit 
 
' Tar bort tomma rader 
With blad1 
    For I = 300 To 5 Step -1 
        If .Cells(I, 1).Value = "" Then 
            Rows(I).EntireRow.Delete 
            Else 
        End If 
    Next I 
End With 
 
MsgBox "Tada!" 
 
ExitHandler: 
    Set blad1 = Nothing 
    Set blad2 = Nothing 
    Set bok = Nothing 
    Set fld = Nothing 
    Set fso = Nothing 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Exit Sub 
 
ErrHandler: 
    MsgBox Err.Description, vbExclamation 
    Resume ExitHandler 
 
End Sub 
 
 

Återvinning 
Private Sub Återvinning() 
 
Dim fso As Object 
Dim fld As Object 
Dim BaseWks As Worksheet 
Dim Blad2 As Worksheet 
Dim bok As Workbook 
Dim rng As Range 
Dim Sök As String 
Dim strPath As String 
Dim strFile As String 
Dim FirstAddress As String 
Dim AddressStr As String 
Dim fNum As Integer 
Dim nRad As Long 
Dim nKol As Long 
Dim Kund As Range 
Dim AB As String 
 
' Snabba upp sökningen 
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Application.ScreenUpdating = False 
On Error GoTo ErrHandler 
 
' Definiera vilken arbetsbok som ska undersökas 
'AB = InputBox("Vilken arbetsbok vill du undersöka?") 
AB = "Samlade_arbetsbocker" 
If AB = "" Then Exit Sub 
 
' Definiera vägen till mappen innehållandes arbetsböckerna 
strPath = "C:\Users\Thunderblazer\Desktop\RS" 
Sök = "Företag" 
 
' Lägger till ett nytt blad i den aktiva arbetsboken 
Set BaseWks = Worksheets.Add 
 
' NRad definierar rad och kolumn som informationen klistras in i 
nRad = 5 
nKol = 3 
  
' Skriver rubriker 
With BaseWks 
    .Cells(1, 1) = "Återvinning" ' A1 
    .Cells(2, 1) = "Arbetsbok" ' A2 
    .Cells(2, 2) = (AB) ' B2 
    .Cells(3, 1) = "Kundnamn" ' B1 
    .Cells(3, 2) = "Antal" 'B3 
    .Cells(3, 3) = "Fraktion" ' C3 
End With 
 
'Formaterar rubriker 
    Range("A1").Select 
    With Selection.Font 
        .Name = "Calibri" 
        .Size = 20 
        .Underline = xlUnderlineStyleNone 
        .ThemeColor = xlThemeColorLight1 
        .TintAndShade = 0 
        .ThemeFont = xlThemeFontMinor 
    End With 
    Range("A3").Select 
    With Selection.Font 
        .Name = "Calibri" 
        .Size = 14 
        .Underline = xlUnderlineStyleNone 
        .ThemeColor = xlThemeColorLight1 
        .TintAndShade = 0 
        .ThemeFont = xlThemeFontMinor 
    End With 
         Range("B3").Select 
    With Selection.Font 
        .Name = "Calibri" 
        .Size = 12 
        .Underline = xlUnderlineStyleNone 
        .ThemeColor = xlThemeColorLight1 
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        .TintAndShade = 0 
        .ThemeFont = xlThemeFontMinor 
    End With 
     Range("C3").Select 
    With Selection.Font 
        .Name = "Calibri" 
        .Size = 12 
        .Underline = xlUnderlineStyleNone 
        .ThemeColor = xlThemeColorLight1 
        .TintAndShade = 0 
        .ThemeFont = xlThemeFontMinor 
    End With 
 
' Funktioner som söker igenom xls-filer 
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
    Set fld = fso.GetFolder(strPath) 
    'strFile = Dir(strPath & "\*.xls*") 
  
' Öppnar den angivna arbetsboken 
    Set bok = Workbooks.Open(Filename:=strPath & "\" & (AB) & ".xlsx", 
UpdateLinks:=0, ReadOnly:=True, AddToMRU:=False) 
 
        For Each Blad2 In bok.Worksheets 
            With Blad2 
  
' Vill endast söka igenom månadsflikar 
                If Blad2.Name = "Instruktioner" Then 
                    GoTo myNext 
                    ElseIf Blad2.Name = "Schema & KPI" Then 
                    GoTo myNext 
                    ElseIf Blad2.Name = "Försöljningsbudget" Then 
                    GoTo myNext 
                    ElseIf Blad2.Name = "EXEMPEL" Then 
                    GoTo myNext 
                    ElseIf Blad2.Name = "Närvaro" Then 
                    GoTo myNext 
                    ElseIf Blad2.Name = "FAQ" Then 
                    GoTo myNext 
                    Else 
                End If 
 
'Söker efter Sök, dvs celler som innehåller "Företag" 
Set rng = Blad2.UsedRange.Find(what:=Sök) 
                If Not rng Is Nothing Then 
                    FirstAddress = rng.Address 
  
            Do 
    'Debug.Print rng.Address 
  
'Kopierar kundnamn från arbbok 
    Set Kund = rng.Offset(0, 1) 
    Set KundCell = BaseWks.Cells(nRad, 1) 
  
With Kund 
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    Set KundCell = KundCell.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count) 
End With 
    KundCell.Value = Kund.Value 
  
'Loopa fraktioner----------------------------------------------------------- 
    For k = 0 To 19 
        Set Frak = rng.Offset(k, -11) 
    'Debug.Print Frak 
  
            'Anger destination 
            Set FrakCell = BaseWks.Cells(nRad, 3 + k) 
  
            'Klistrar in kundnamn & fraktioner i målblad 
            With Frak 
                Set FrakCell = FrakCell.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count) 
            End With 
            FrakCell.Value = Frak.Value 
    Next k 
'--------------------------------------------------------------------------- 
        nRad = nRad + 1 
        Set rng = .UsedRange.FindNext(rng) 
        Loop While Not rng Is Nothing And rng.Address <> FirstAddress 
    End If 
myNext: 
    End With 
Next Blad2 
 
'Stänger öppnad arbetsbok 
  bok.Close savechanges:=False 
  
' Anpassar kolumnerna 
    BaseWks.Columns.AutoFit 
 
'Beräknar antal fraktioner 
    Range("B5").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(RC[1]:RC[20],""*"")" 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("B5:B150"), Type:=xlFillDefault 
  
'Städar celler och flyttar åt vänster 
    Range("D5:O300").Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
 
ExitHandler: 
    Set BaseWks = Nothing 
    Set Blad2 = Nothing 
    Set bok = Nothing 
    Set fld = Nothing 
    Set fso = Nothing 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Exit Sub 
 
ErrHandler: 
    MsgBox Err.Description, vbExclamation 
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    Resume ExitHandler 
 
End Sub 
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Sammanfattning 
 
Triple Bottom Line är ett brett begrepp som definierar hållbar utveckling, och är ett ramverk 
som företag kan arbeta utifrån i sitt hållbarhetsarbete. Enligt Triple Bottom Line finns det tre 
aspekter av hållbarhet: ekonomisk, ekologisk och social. I detta projekt har företaget Office 
Recycling efterfrågat ett excelverktyg som kan hjälpa dem i hållbarhetsarbetet utifrån ett 
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.  
 
Under projektet har ett excelverktyg skapats som säljavdelningen på Office Recycling kan 
använda vid kundbearbetning och kundanalys. Verktyget, kallat Rädda Sven, har tagits fram 
med hjälp av Visual Basic Editor (VBE) i programmeringsspråket Visual Basic for 
Applications (VBA) som används i programmet Excel.  Verktyget är uppbyggt av tre koder 
vilka är kopplade till tre knappar: Återvinning , Prisbild  samt Kundanalys . Verktyget består 
således av tre delar. Återvinning  och Prisbild  rangordnar kunderna efter hur väl de 
överensstämmer jämfört med en optimal kund som tagits fram som referens. I rangordningen 
hamnar de kunder som avviker mest från referensen högst upp och säljavdelningen får på så 
sätt en bra överblick över vilka kunder de ska marknadsföra sig mot. När säljavdelningen 
identifierat en kund de vill titta närmare på kan Kundanalys användas för att få en 
kundspecifik profil för den aktuella kunden.  
 
Med hjälp av Rädda Sven gjordes en analys av 10 % av Office Recyclings avtal. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv visar resultatet att priserna varierar mellan olika kunder samt att 
priserna i många fall avviker från den referens som användes i analysen. Resultatet visar även 
vilka fraktioner som är vanligast att kunderna återvinner samt att de flesta kunderna återvinner 
få fraktioner, det vill säga få olika material. 80 % av kunderna återvinner mindre än tre olika 
material vilket inte är lönsamt, varken ekonomiskt eller ekologiskt. 
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1 Inledning 
 
Office Recycling AB är ett företag beläget i centrala Stockholm med fokus på återvinning av 
kontorsmaterial och har i dagsläget cirka 1200 kunder. Det som skiljer Office Recycling från 
många andra återvinningsföretag är att de lägger stor vikt på service och att de sätter kunden i 
fokus. Office Recycling vill att miljömedvetenheten ska genomsyra verksamheten och 
företaget jobbar aktivt med hållbar utveckling (Longo 2017). De arbetar för att bli hållbara 
både socialt, ekologiskt och ekonomiskt med utgångspunkt från ramverket Triple Bottom 
Line. För mer information om Triple Bottom Line läs avsnittet Hållbar utveckling och Triple 
Bottom Line under Teori. Office Recycling arbetar ständigt med att minska den miljöpåverkan 
deras verksamhet ger upphov till. De strävar efter att både de och deras kunder ska arbeta mot 
ett hållbart samhälle (Longo 2017).  
 
Priset kunderna betalar för Office Recyclings tjänster varierar beroende på vilken kund det är 
och när avtalet är tecknat. Office Recycling har därför efterfrågat ett excelbaserat verktyg 
vilket på ett användarvänligt sätt kan tillämpas för att analysera olika kunder utifrån både 
deras återvinningsmönster och prisbild.  Resultatet från denna analys kan sedan användas som 
underlag i företagets utveckling med syfte att öka kundernas återvinning och uppdatera 
prissättningen (Longo 2017).  
 
1.1 Mål och syfte 
Målet med projektet har varit att ta fram ett användarvänligt excelverktyg som ska användas 
för att undersöka återvinningsmönstret hos Office Recyclings kunder samt att analysera hur 
kundernas avtal ser ut prismässigt. Det samlade namnet för priserna på olika produkter och 
tjänster kommer i denna rapport att benämnas som prisbild. Uppdragsgivare är företaget 
Office Recycling som är ett återvinningsföretag baserat i Stockholm. Verktyget ska hjälpa 
företaget att på ett effektivt sätt jobba med kundanalys inom de ekologiska och ekonomiska 
perspektiven utifrån Triple Bottom Line. För att uppnå målen har följande frågeställningar 
formulerats. 
 

● Hur skiljer sig prisbilden mellan olika avtal? 
● Vilka kriterier ska en optimal kund uppfylla och hur ser en genomsnittlig kund ut? 
● Hur kan kunderna ordnas enligt en prioritering för att maximera nyttan av insatta 

åtgärder? 
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2 Teori 
 
I det här avsnittet ges en bredare kunskap om hur företag kan jobba med hållbar utveckling 
samt hur återvinning och hållbar utveckling kan vara lönsamt. Avsnittet tar även upp en del 
regler och lagrum som är viktiga att känna till kring avfallshantering. I teoridelen finns även 
en beskrivning av hur programmering i Excel går till samt ett avsnitt om hur lönsamt det är att 
återvinna specifika material ur miljösynpunkt. 
 
2.1 Hållbar utveckling och Triple Bottom Line 
Hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Elvingson u.å.). 
Hållbar utveckling sträcker sig längre än utvecklingen av den ekonomiska tillväxten. 
Begreppet Triple Bottom Line (TBL) är ett koncept myntat av John Elkington (Savitz 2013). 
Det finns ingen vanligen förekommande svensk översättning av begreppet men det är ett slags 
ramverk som företag kan jobba utifrån när de jobbar med hållbar utveckling. TBL är en metod 
som bygger på att företag måste ta hänsyn till både ekonomisk, ekologisk och social hållbar 
utveckling för att bli lönsamma på ett hållbart sätt (Savitz 2013). Varje aspekt kan 
representeras som cirklar där alla aspekter och därmed  hållbar utveckling nås där de tre 
cirklarna möts, i det färgade området i Figur 1.  
 

 
Figur 1. Grafisk bild över Triple Bottom Line. När ett företag befinner sig i det färgade 
området, där alla cirklarna möts, innebär det att företaget jobbar på ett hållbart sätt.  

 
Ekologisk hållbarhet benämns av vissa som miljömässig hållbarhet. En tolkning är att 
miljömässig hållbarhet nås genom att förbrukningen av naturresurser är lägre än den naturliga 
förnyelsen. Företaget  får alltså ha ett begränsat utsläpp och inte bedriva verksamhet som 
bryter ner ekosystemet. Den sociala hållbarheten är kopplad till hur företaget påverkar 
människor internt men också externt. Företaget ska aktivt arbeta med att bevara och utveckla 
kompetensen hos de anställda men också arbeta aktivt med hälsa, demokratisk behandling och 
mänskliga rättigheter för att värna om alla människors välmående.  Ekonomisk hållbarhet 
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innebär att företaget kan säkra sina ekonomiska framsteg (Longoni 2014). 
 
Utmaningen för att nå en hållbar utveckling är att hitta en balans mellan dessa tre. En aspekt 
som inte får glömmas är den ekologiska begränsningen. De resurser vi tar från naturen är inte 
oändliga och vi måste försöka leva inom planetens gränser om vi vill säkra vårt 
livsuppehållande system. Därför skulle TBL och hållbar utveckling istället kunna visualiseras 
med tre koncentriska cirklar (Figur 2), där den ekonomiska och sociala utvecklingen ligger 
inom gränsen för den ekologiska ändliga gränsen (Atkinson & Wade 2015).  
 

 

Figur 2. Den ekologiska begränsningens heldragna linje representerar en ändlig resurs 
medan de sociala och ekonomiska gränserna kan flyttas, dock aldrig utanför den ekologiska 
gränsen. Den ekonomiska gränsen kan ligga utanför den sociala då dessa inte är fasta 
gränser. 
 
När ett företag arbetar med förbättring är det viktigt att hela tiden ta hänsyn till alla dessa tre 
aspekter. Ekonomisk hållbarhet och tillväxt är lätt att redovisa i siffror medan de andra två 
områdena är mer diffusa. En omställning som allt fler företag gör för att bli hållbara 
ekologiskt och ekonomiskt  är att ställa om från linjär till cirkulär ekonomi. 
 

2.2 Ekonomiskt hållbart genom cirkulär ekonomi 
I en cirkulär ekonomi finns en strävan att återföra en nyttjad produkt till samhällets kretslopp 
eller till naturens egna kretslopp på ett hållbart sätt. Syftet med detta är att minimera mängden 
avfall och maximera nyttan av de resurser som förs in i samhällets kretslopp (Miljö- och 
jordbruksutskottet 2015). 
 
Cirkulär ekonomi utgår från två olika kretslopp, ett för biologiskt material och ett för tekniskt 
material. De biologiska materialen kan återvinnas flera gånger för att sedan återföras till 
naturens egna kretslopp. Till biologiska material hör bland annat träfibrer som finns i papper 
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eller biomassa som används som biogas. Exempel på tekniska material är mineraler. De 
tekniska materialen bör inte återföras till naturens egna system utan istället återcirkuleras så 
många gånger som möjligt genom underhållning, återanvändning och återvinning. Ett verktyg 
för att uppnå en cirkulär ekonomi är industriell symbios. Industriell symbios bygger på vad 
man kallar cirkulära flöden, vilket innebär att ett företags restprodukter eller överskottsenergi 
kan användas som råvara eller energikälla av ett annat företag (Statens offentliga utredningar 
2017). Det syftar till en ökad hållbarhet genom ökad resurseffektivitet som exempelvis kan 
utgöras av nätverk där företag samarbetar kring materialströmmar och energi (Institutet för 
Vatten- och Luftvårdsforskning 2015).  
 
2.3 Lönsamhet genom återvinning 
Återvinning kan definieras som “Återföring av använt material eller flytande restprodukter i 
tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.” (Berg u.å.). Material som annars 
skulle ses som avfall samlas in och skickas till återvinningscentraler. Där sorteras det material 
som är osorterat med hjälp av bland annat magneter och viktseparation med luft. Materialet 
kan efter bearbetning bilda nya produkter och stanna kvar i samhällets kretslopp, vilket 
medför återanvändning av materialet (Robertson 2014). 
 
Enligt nationalekonomins grundare Adam Smith vilar den nationalekonomiska vetenskapen 
på tre pelare; jord, kapital och arbete. I det nutida samhället kan jord ses som 
naturresurser/naturkapital. Idén om cirkulär ekonomi handlar om att effektivisera utnyttjandet 
av naturkapital. Detta innebär att återinförandet av resurser i samhällets kretslopp ger en 
effektivisering ur nationalekonomisk synvinkel (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Genom att öka andelen material som återbrukas och återvinns kan mycket energi sparas i 
tillverkningsprocessen. Ökad användning av förnybar energi bidrar till minskad användning 
av fossila bränslen, vilket innebär minskade utsläpp av växthusgaser. Minskad energiåtgång 
och effektivare utnyttjande av resurser är en stor vinst för miljön, men en annan viktig faktor 
som återvinning bidrar med är att öka medvetenheten hos befolkningen. Återvinning i hushåll 
kan nämligen för många vara en ögonöppnare för den problematik inom miljö och hållbarhet 
som råder i dagens samhälle (Robertson 2014). 
 
Trots att återvinning ur många hänseenden har en positiv effekt på hållbarhet finns en viss 
problematik, vilken måste tas i beaktning. Om nytt material är billigare föredras det av många 
producenter på grund av att återvunnet material ofta blir mer utslitet för varje gång det 
återvinns. Pappersfibrer blir exempelvis kortare vilket ger sämre stabilitet i jämförelse med 
nya, längre pappersfibrer (Robertson 2014).  
 
Genom att återvinna material istället för att producera nytt kan koldioxidutsläppen minskas 
markant. Olika material kostar olika mycket energi att tillverka. Samtidigt kostar det energi att 
återvinna och producera nya produkter. I ett forskningsprojekt från Högskolan i Gävle och 
Danmarks Tekniska universitet har detta studerats för att jämföra koldioxidutsläpp med 
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återvunnet material samt nytt material, så kallat jungfrumaterial. Studien riktar sig till 
återvinning inom Sverige, Danmark och Norge och kan ses som ett underlag för att få en 
uppfattning om vilka material som är mest ekologiskt lönsamma att återvinna (Hillman et.al 
2015).  
 
Tabell 1. Beskriver koldioxidbesparing vid återvinning i jämförelse med produktion av ny 
råvara. 

Material Kg CO 2-ekvivalenter/kg 
material 

Procent minskat 
CO 2-utsläpp 

Glas 0,4 41 % 

Aluminium 10,6 96 % 

Stål 2,1 87 % 

Plast 0,8 37 % 

Papper och kartong 0,4 37 % 

 
I Tabell 1 ovan visas några av de material som studerats. Den första kolumnen beskriver 
skillnaden i kg CO 2-ekvivalenter per kg material vid tillverkning av en produkt med 
återvunnet material jämfört med ett jungfrumaterial. Kolumnen till höger visar hur mycket 
mindre koldioxid som går åt om materialen återvinns. Om det är en hög procentandel så är 
lönsamheten att återvinna materialet hög. Det visar tydligt att nytillverkning av aluminium ger 
betydligt större koldioxidutsläpp än om man återvinner aluminium. På samma sätt har stål en 
hög procentandel på hela 87 %. Detta är till största del eftersom att metaller måste värmas upp 
till höga temperaturer vid tillverkning. Glas kommer på en tredjeplats med ca 41 % och 
därefter papper, kartong och plast med 37 %. Skillnaden i koldioxidutsläpp vid tillverkning av 
material från återvunnet material respektive jungfrumaterial visualiseras i ett stapeldiagram i 
Figur 3. Vad som är mest lönsamt att återvinna är det som kostar mest energi vid tillverkning 
med jungfrumaterial och på så sätt ger störst koldioxidutsläpp (Hillman et.al 2015). Figur 4 
visar tydligt att aluminium är väldigt lönsamt att återvinna. 
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Figur 3. Koldioxidutsläpp vid materialtillverkning från återvunnet material respektive 
jungfrumaterial. 
 

 
Figur 4. Visar skillnaden på hur stor koldioxidbesparing som fås vid återvinning i jämförelse 
med nytillverkning av olika material. 
 
2.4 Regler och lagar kring avfallshantering 
Ett flertal juridiska aspekter och frågeställningar uppkommer i samband med flöden och 
hantering av avfall i samhället. I 15 kap. Miljöbalken (2017) och i Avfallsförordningen (2017) 
som är en del av svensk författningssamling (SFS) finns föreskrifter kring återvinning och 
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råvaruhantering. Avfallsförordningen utgår till stor del från Miljöbalken, det kallas att den är 
”meddelad med stöd från Miljöbalken” utifrån en rad paragrafer. Till skillnad från 15 kap. i 
Miljöbalken behandlar avfallsförordningen definitioner och hantering av olika sorters avfall 
mer ingående. För ännu mer specifik hantering av visst avfall finns andra kompletterande 
förordningar enligt 1 § (Avfallsförordningen 2017).  
 
Kapitlet som behandlar avfall i Miljöbalken och avfallsförordningen infördes 2011 och dessa 
är båda baserade på Europeiska unionens (EU:s) avfallsdirektiv (2008/98/EG). 
Avfallsdirektivet är ett ramdirektiv vilket innebär att det är bindande med avseende på 
resultatet, till exempel minskad mängd miljöfarligt avfall, för alla medlemsstater inom EU. 
Det är däremot upp till varje EU-land att självständigt utforma ett tillvägagångssätt för att nå 
dit (Europeiska unionen 2016). 
 
I avfallsdirektivet går att finna avfallshierarkin som också antagits i svensk lag, 15 kap. 
Miljöbalken (2017). Avfallshierarkin syftar till att undvika, så långt det är möjligt, att avfall 
deponeras och resulterar i en linjär användning av råvaror. Det som eftersträvas är att 
maximera cirkulär användning av råvaror och material. Avfallshierarkin är därför formulerad 
som en prioriteringsordning, alltså att olika alternativ för hantering prioriteras efter vad som 
är mest ekologiskt hållbart. Till exempel prioriteras återanvändning av en produkt före 
återvinning av materialet som produkten består av (Naturvårdsverket 2016b). Den cirkulära 
ekonomin som beskrevs tidigare står även i nära relation med avfallshierarkin då fokus inte 
ligger på avfallshantering utan istället på utnyttjandet av de resurser som redan finns i 
samhällets kretslopp (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Avfallshierarkin återges i fyra punkter, där punkt 1 är mest önskvärd och därmed högst 
prioriterad. Den första punkten är återvinning av varan eller produkten genom 
återanvändning. Punkt två avser att materialåtervinna och punkt tre är att återvinna materialet 
på annat lämpligt sätt, exempelvis genom energiutvinning från brännbart avfall. Den sista 
punkten gäller bortskaffande av varan, vilket oftast avser deponering. Den viktigaste insatsen 
i prioriteringen är dock att så långt som möjligt undvika att avfall uppkommer i första taget. I 
Miljöbalkens hänsynsregler 2 kap. 5 §, är denna aspekt formulerad som en förebyggande 
åtgärd. Avfallshierarkin tillämpas sedan när potentiellt avfall väl uppkommit och hanteringen 
av detta kommer på fråga ( Miljöbalken 2017) . 
 
2.5 Excel 
Microsoft Excel är ett datahanteringsprogram vars mångsidighet och sätt att hantera data 
effektivt lett till programmets popularitet. En excelfil är en så kallad arbetsbok som är 
uppbyggd av ett eller flera kalkylblad. Det är i bladens celler som till exempel uträkningar, 
diagram eller samling av rådata sker (Bluttman 2013). 
 
De flesta som använder Excel arbetar i kalkylblad och använder formler för att koppla ihop 
celler. Dock finns mer avancerade sätt att utnyttja programmets kapacitet. Ett av dessa sätt är 
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programmering i Excel vilken baseras på programmeringsspråket Visual Basic for 
Applications (VBA). För att automatisera utföranden i Excel så kommer VBA väl till hands 
eftersom mycket tid sparas som annars hade lagts på manuell inmatning. Ett program som är 
skrivet i VBA och utfört i Excel kallas för ett makro. För att först och främst ha möjligheten 
att redigera och köra makron så behöver arbetsboken formateras till en xlsm-fil, vilket innebär 
att den består av makroaktiverade kalkylblad. Om koden har som funktion att söka igenom 
andra arbetsböcker så behöver inte dessa vara i xlsm-format, utan det går bra i det vanligare 
xlsx-formatet. Makrokoder har stor kapacitet att utföra händelser vilket gör det till ett mycket 
kraftfullt verktyg (Walkenbach 2013). 
 
För att använda makron i Excel behöver fliken Utvecklare  finnas med i menyfältet i det 
makroaktiva excelbladet. Om detta inte visas går den att aktivera genom att högerklicka på 
menyfältet och välja Anpassa menyfliksområdet. Genom att klicka på ikonen Visual Basic 
(Figur 5) kommer man till Visual Basic Editor (VBE). Snabbkommandot för att göra detta är 
alt + f11 (Walkenbach 2013).  
 

 
Figur 5. Pekaren hålls på ikonen Visual Basic uppe i det vänstra hörnet under fliken 
Utvecklare.  
 
VBE är uppbyggt av ett antal olika fönster, se Figur 6. Dessa fönster består av ett 
projektfönster där samtliga moduler och kalkylblad för de aktiva arbetsböckerna visas, ett 
kodfönster där själva koden skrivs, ett direktfönster som visar utskriven information från en 
utförd kod och ett egenskapsfönster som gör det möjligt att redigera moduler. VBE består 
även av ett verktygsfält samt ett menyfliksområde som består av ett antal olika 
redigeringsmöjligheter och snabbkommandon. 
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Figur 6. Uppbyggnaden i VBE med utmarkerade fönster samt verktygsfält och 
menyfliksområde. 
 
För att skapa ett makro så skrivs koden i en så kallad VBA-modul som är uppbyggd av ett 
sub- eller funktionsutförande som i sin tur utförs i ett objekt i VBE. En modul skapas genom 
att högerklicka på ThisWorkbook i projektfönstret  och välja Infoga Modul. Skillnaden mellan 
ett subutförande och ett funktionsutförande är att subutföranden kan generera både text och 
resultat av funktioner, medan funktionsutföranden endast resulterar i ett värde som erhållits ur 
en funktion. Vid skapande av makron är subutförande det mest användbara sättet. För att göra 
detta måste koden inledas med Sub MakroNamn () och avslutas med End Sub. Därefter bör 
samtliga variabler som ingår i koden deklareras med en dimension, se Figur 7. Genom att 
deklarera olika dimensioner anges skillnad på olika typer av data, jämför till exempel ett 
kalkylblad och en textsträng.  
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Figur 7. Subutförandet Analys visas i kodfönstret med tillhörande deklarerade variabler.  
 
Termen objekt innefattar en rad olika saker, bland annat ett kalkylblad, ett diagram eller en 
arbetsbok. Objekten är sedan organiserade i hierarkier, se Figur 8. För att referera till ett 
objekt så behöver dess hierarkiposition anges, därav är det viktigt med förståelsen för hur 
hierarkin fungerar. Om man till exempel vill referera till cell A1  i kalkylblad Blad1  i 
arbetsbok Bok.xlsx så uträttas detta på följande sätt: 
Applikation.Workbooks(”Bok.xlsx”).Worksheets(”Blad1”).Range(”A
1”) (Walkenbach 2013). 
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Figur 8. Objekthierarkin i Excel med huvudobjektet i toppen följt av underliggande 
objektstyper.  
 
VBA har inbyggda funktioner som går att anropa i en makro för att utföra vissa händelser. 
Några vanliga funktioner ges i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Vanliga funktioner i VBA med tillhörande förklaringar. 

Funktion Förklaring 

InputBox(“Ange information”) Genererar ett nytt fönster, så kallad 
inputbox, där information skrivs in 

MsgBox “Meddelande” Genererar en ruta med ett förprogrammerat 
meddelande 

For… Next En loop som kör igenom utföranden ett antal 
varv 

If… ElseIf… Else… End If En sats som kör utföranden då något 
stämmer/inte stämmer 

Offset(RowOffset, ColumnOffset) Refererar till en specifik cell med en 
referenscell som utgångspunkt 

Find(“Text”) Söker efter en angiven textsträng 

Rows([Radnummer]).EntireRow.Delete Raderar en rad definierad med Radnummer 

 
För att köra ett makro så finns det olika tillvägagångssätt i VBE, ett alternativ är att klicka på 
startknappen i verktygsfältet alternativt Kör  i menyfliksområdet. Snabbkommandot för detta 
är kombinationen alt + f5. 
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3 Office Recycling - organisation och tjänster 
 
I detta avsnitt följer en beskrivning av Office Recyclings produkter och tjänster som de 
erbjuder sina kunder. I avsnittet finns även ett flödesschema med förklarande text som visar 
hur Office Recyclings verksamhet ser ut och hur information rör sig inom företaget.  
 
3.1 Företagets produkter och tjänster 
Office Recycling erbjuder tömning av alla material förutom matavfall och hushållsavfall 
(Boson 2017). Materialet sorteras av kunderna i egna sorteringslösningar eller i behållare som 
Office Recycling erbjuder. Därefter tas materialet om hand av olika samarbetspartners till 
Office Recycling, antingen till återbruk eller återvinning. Vad som hämtas upp och frekvens 
på tömning varierar mellan olika kunder och finns med i avtalet som tecknats mellan Office 
Recycling och kunden. Utöver detta erbjuder Office Recycling även tömningar på avrop, 
vilket innebär att kunder kan kontakta Office Recycling och besluta om tömningar som inte 
finns med i det avtalade schemat (Longo 2017). 
 
3.2 Produkter 
Office Recycling erbjuder utöver tömning av avfall även produkter för källsortering. Nedan 
finns en beskrivning av olika behållare som företaget hyr ut till sina kunder (Office Recycling 
u.å.). Utifrån Office Recyclings sortiment är det upp till kunden att välja vilka behållare de 
vill använda.  
 
3.2.1 Miljörör 
Produkten med högst efterfrågan är Office Recyclings miljörör (Figur 9). I dessa kan 
returpapper, plast, kartong, pant, brännbart och sekretessbelagda papper sorteras (Office 
Recycling u.å.). 
 

     
Figur 9. Miljörör för returpapper och sekretessbelagda papper. 
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3.2.2 Plastkärl och burar 
Office Recycling tillhandahåller även sorteringskärl i plast (Figur 10). Behållarna finns i fyra 
olika storlekar och används för sortering av returpapper, plast, sekretessbelagda papper, glas, 
pant, kartong, brännbart, elektronik, metall och grovsopor. Fördelen med behållarna är att de 
kan ta stora volymer (Office Recycling u.å.). En annan sorteringslösning är burar (Figur 10) 
där kartong eller elektronik kan sorteras. Det finns även en bur som är särskilt avsedd för 
elektronik (Office Recycling u.å.). 

  
Figur 10. Till vänster syns ett sorteringskärl i plast för sortering av olika material, i mitten en 
bur för sortering av kartong eller elektronik och till höger en elektronikbur.  
 
3.2.3 Möbler 
Office Recycling har även tagit fram egna produkter i form av sorteringsmöbler (Figur 11) 
(Longo 2017). De fungerar antingen som en egen sorteringslösning eller används i 
kombination med exempelvis sorteringskärlen. I kombination med andra lösningar används 
möbeln för att få ett mer stilrent utseende. Möblerna kommer i flera olika modeller men 
exempel på några av produkterna är Sorteringslåda, Hemliga lådan och Earth Air. En 
sorteringsmöbel erbjuder ofta sortering av flera material (Office Recycling u.å.). 

 
Figur 11. Sorteringslåda till vänster, hemliga lådan i mitten och sorteringsmöbeln Earth Air 
till höger. 
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3.3 Företagets organisation och informationsvägar 
Flödesschemat i Figur 12 visar hur Office Recyclings verksamhet fungerar, var 
kundinformation finns och hur den rör sig inom företaget. De svarta pilarna representerar 
flöde av information, medan de gråa pilarna representerar servicepersonalens väg från kund 
till omlastningscentral. 
 

 
Figur 12. Flödesschema som visualiserar hur Office Recyclings verksamhet ser ut idag och 
hur information rör sig inom företaget. 
 
Högst upp i figuren syns Administration och information . Den stora blå cirkeln visar all 
information som Office Recycling har om sina kunder. Denna information finns 
dokumenterad i avtalen samt i olika program som Office Recycling använder sig av, 
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exempelvis Fleet, Upsales, Excel och Word. Fleet, vilket främst används av trafikledningen, 
är ett driftprogram där information om kunden såsom avrop, scheman och standardprislistor är 
samlad. Säljavdelningen använder sig av en programvara som heter Upsales där 
uppdateringar, uppföljning och tilläggsavtal dokumenteras. Information om kunderna finns 
även i avtal samt i så kallade arbetsböcker (Boson & Pudja 2017). 
 
Avtalen, tecknade mellan kund och företag, är skrivna i textformat i Microsoft Word och 
innehåller bland annat information om priser, antal fraktioner samt hur ofta tömningar sker 
(Longo 2017). När avtalen är tecknade gäller de i ett år och förlängs automatiskt, dock utan 
att omförhandlas. Detta medför att prisbilden skiljer sig hos kunderna beroende på när avtalen 
är tecknade. När nya kunder tecknar avtal ska säljavdelningen utgå från en så kallad 
standardprislista. Det är en prislista som definierar priser för olika tjänster och produkter. 
Dock sker ofta en omförhandling av priserna, vilket gör att prisbilden skiljer sig (Boson 
2017) .  
 
Arbetsböckerna, som infördes år 2015, innehåller delar av informationen från avtalen, men i 
arbetsböckerna är informationen överförd till Excel och uppradad i tabeller vilket gör 
informationen lättöverskådlig (Appendix B). Trafikledningen hämtar information från 
arbetsböckerna och för manuellt över den till Fleet. Utifrån den informationen görs sedan ett 
körschema till servicepersonalen (Longo 2017).  
 
I Figur 12 syns Service och Kundkontakt, här illustreras alltså själva verkställandet i Office 
Recyclings verksamhet. Servicepersonalen får order av trafikledningen, därefter kör 
servicepersonalen ut till kunden där de tömmer fyllda behållare och placerar ut nya. De 
hämtade behållarna körs därefter vidare till omlastningscentralen där de lastas av (Longo 
2017). 
 

4 Metod 
 
Projektet har genomförts genom litteraturstudier, intervjuer och studiebesök för att få 
förståelse för Office Recyclings arbetssätt och nyttan med deras tjänster. Mycket fokus har 
lagts på att lära sig att programmera i Excel. 
 
4.1 Optimal respektive genomsnittlig kund  
För att analysera kundbilden togs en optimal kund och en genomsnittskund fram för 
jämförelse. Den genomsnittliga kunden erhölls genom att beräkna medelvärdet av 
tömningspriset samt av månadshyran som avtalats. Även ett medelvärde över antalet 
fraktioner som varje kund återvinner beräknades. Dessa beräkningar gjordes  för 10 % av 
Office Recyclings kunder, vilka valdes ut slumpmässigt. För att ta fram den optimala kunden 
hölls intervjuer med företaget för att ta reda på vilka kriterier denna skulle uppfylla. 
Referenserna optimal- respektive genomsnittlig kund är inte framtagna av Rädda Sven utan är 
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manuellt framtagna. Den optimala kunden baseras på Office Recyclings standardprislista. 
 
4.2 Excelverktyget Rädda Sven 
Excelverktyget, med den godtyckligt valda benämningen Rädda Sven, är uppbyggt så att det 
hämtar information från arbetsböckerna, se Figur 13. Informationen som Rädda Sven kan 
presentera visas i Figur 14. Qlik, som också visas i Figur 13, är ett externt program som kan 
använda rådata från Rädda Sven samt från andra datakällor för att på ett snyggt sätt 
visualisera informationen. 

 
Figur 13. Flödesschema som visar hur Rädda Sven ska implementeras i Office Recyclings 
verksamhet samt att Qlik kan hämta information från Rädda Sven. 
 
 

 
Figur 14. Bilden visar in-och utparametrar för knapparna i Rädda Sven. 
 
För att analysera kundernas återvinningsmönster samt de priser som avtalats med Office 
Recycling användes information från avtal, företagets standardprislista och information från 
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arbetsböckerna. För att kunna koppla Rädda Sven till arbetsböckerna fördes information från 
avtal in manuellt i nya arbetsböcker i Excel. De arbetsböcker som skapades utgick från Office 
Recyclings nuvarande mall, dock med en del ändringar för att göra excelformen mer 
konsekvent, se Appendix B. 
 
Rädda Sven skapades i VBE i Excel. Koderna som programmerades i språket VBA är 
uppbyggda av så kallade makron. Tre olika koder skapades: Kundanalys , Återvinning  och 
Prisbild . De fullständiga koderna hittas i Appendix C . Var och en av dessa koder kopplades 
till en knapp på Rädda Svens startsida för att lätt kunna användas, se Figur 15. Detta utfördes 
genom att infoga knappikoner på verktygets startsida. Genom att högerklicka på en knapp 
valdes alternativet Koppla makro till knapp.  Därefter kopplades det specifika makrot till 
respektive knapp. Gemensamt för alla delar av Rädda Sven är att de är baserade på 
information från säljavdelningens arbetsböcker. Relevant information och data plockas ut för 
att presentera det på ett konsekvent och överskådligt sätt.  
 
4.2.1 Kundanalys 
Kundanalys -delen i Rädda Sven bygger på kundspecifik information som genereras genom en 
programmerad sökfunktion som söker efter ett önskat kundnamn. Inledningsvis anges 
sökvägen till mappen som arbetsböckerna ligger i, något som behöver anpassas för respektive 
dator som koden används på. Därefter formateras själva “målbladet” i Excel, det vill säga 
bladet som informationen klistras in i. Koden söker sedan igenom alla arbetsböcker efter det 
angivna kundnamnet. När kunden hittas lokaliseras vissa celler i närheten av kundnamnet med 
hjälp av funktionen offset, med kundnamnet som referenscell . Värdena i dessa lokaliserade 
celler motsvarar information om behållare (typ och antal), fraktion (vilket 
återvinningsmaterial som avses), månadshyra samt tömningskostnad. Denna data kopieras och 
presenteras i målbladet bredvid en fix del med standardpriser för respektive fraktion och kärl. 
Årshyran beräknas i procent av det totala årsvärdet för att upplysa om hur mycket av 
inkomsten som utgörs av tömning respektive hyra av behållare. Standardpriserna som skrivs 
ut i målbladet beror på vilken typ av behållare samt fraktion som angavs i sökningen. Det är 
alltså bara de aktuella behållarna som jämförs med standardprislistan, i den data som 
presenteras, för att hålla det så komprimerat och informativt som möjligt.  
 
4.2.2 Återvinning 
Knappen Återvinning bygger liksom kundanalysen på data från arbetsböckerna. När koden 
körs behöver önskad arbetsbok anges i en inputbox, varpå denna arbetsbok söks igenom. 
Liksom i knappen Kundanalys formateras ett målblad där den genererade informationen 
klistras in. Koden söker igenom givet dokument efter en cell med ordet “Företag”, och denna 
används som referenscell i VBA-funktionen offset. Med denna funktion kan celler på ett 
bestämt avstånd från referenscellen letas upp och kopieras över till målbladet. Informationen 
presenteras i en lång lista med samtliga kunder som hittats i excelfilen, tillsammans med 
relaterad information om antal fraktioner och vilka fraktioner varje kund återvinner. På 
målbladet redovisas också vilken arbetsbok som informationen är hämtad från. Knappen 
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Återvinning  utformades för att presentera datan som rådata, istället för kundspecifikt som i 
kundanalysen. Rådatan är smidig att kopiera och kan till exempel analyseras ytterligare för 
andra syften, till exempel med hjälp av programmet Qlik.  
 
4.2.3 Prisbild 
Koden bakom knappen Prisbild  är till stor del uppbyggd på samma sätt som koden till 
Återvinning. Inledningsvis behöver önskad arbetsbok anges i ett input-meddelande, varpå 
koden söker på ordet “Företag” i filen och samlar in relevant information kopplad till 
respektive kund, med hjälp av funktionen offset. På målbladet redovisas också den aktuella 
arbetsboken och flik som datan är hämtad från. Detta för att underlätta navigation mellan 
Rädda Sven och arbetsböckerna. Syftet med denna knapp är att på ett enkelt sätt framställa 
differensen mellan avtalade priser och standardpriser för varje kund. På detta sätt undersöktes 
hur väl prisbilden stämde överens med standardprislistan, vilket i sin tur ger underlag för att 
utreda Office Recyclings faktiska vinst eller teoretiska förlust jämfört med standardprislistan. 
Beräkningarna presenteras nedan samt exempelberäkningar för tre påhittade kunder. 
 
Beräknad faktiskt vinst 
vinsthyra = månadshyra för behållare ×12 
vinsttömning = tömningspris × frekvens 
totalvinst = vinsthyra + vinsttömning 
 
Beräknad teoretisk förlust 
diffvinst = avvikelse i pris × frekvens 
diffhyra = avvikelse i hyra × 12 
totaldiff = diffhyra + diffvinst 
avvikelse = (totaldiff / totalvinst) × 100 
 
Avvikelsen anger därmed procentavvikelsen från ett optimalt avtal (som utgår från 
standardprislistan). Nedan följer två exempel. En avvikelse som har ett positivt värde innebär 
att företaget går med förlust teoretiskt sett jämfört med deras standardprislista. Frekvensen 
anger antalet tömningar under ett år.  
 
Kund 1 
Betalar hyra, billigare pris för tömning 
1 miljörör 195 kr avviker: 30 kr 
hyra  89 kr avviker 0 kr 
frekvens: 52 
 
Förlust = 30 × 52 = 1560 kr 
Vinst = 195 × 52 + 89 × 12 = 11208 kr  
Avvikelse = 1560 / 11208 = 0,139 = 13,9 % 
 
 

22 



 

Kund 2 
Betalar inte hyra, pris för tömning enligt standardprislistan 
1 miljörör 225 kr avviker: 0 kr 
hyra  0 kr avviker 89 kr  
frekvens: 52 
 
Förlust = 89 × 12 = 1068 kr 
Vinst = 225 × 52 = 11700 kr  
Avvikelse = 1068 / 11700 = 0,09 = 9 % 
 
Kund 3 
Betalar inte hyra, billigare pris för tömning 
2 miljörör 2 × 195kr avviker: 2 × 30 kr 
2 hyra  0 kr avviker: 2 × 89 kr  
frekvens: 52 
 
Förlust = 30 × 52 × 2 + 89 × 12 × 2 = 5256 kr 
Vinst = 2 × 195 × 52 = 20280 kr  
Avvikelse = 5256 / 20280 = 0,26 = 26 % 
 
4.3 Avgränsningar 
Triple Bottom Line är en viktig aspekt i projektet eftersom det är  någonting Office Recycling 
som företag valt att arbeta utifrån.  Det är dock ett brett begrepp som kan appliceras på många 
olika sätt. Office Recycling efterfrågade en analys ur  ett ekologiskt och ekonomiskt 
perspektiv och därmed undersöktes inte den sociala aspekten i Triple Bottom Line.  
 
Analys och optimering av hur körningar och hämtningar på företaget går till skulle också 
bidra till ekonomisk och ekologisk vinning. Detta har dock studerats tidigare på företaget och 
är redan implementerat, därför har ingen hänsyn tagits till detta i analysen.  Till analysen 
studerades 10 % av kundavtalen (men minimalt 10 avtal per år) hos Office Recycling. Det 
ansågs som en rimlig mängd inom den givna tidsramen. 
 
Den ekonomiska analysen av kunderna baserades endast på “säkra inkomster”. Detta innebär 
att avrop, det vill säga hämtningar som inte är schemalagda, inte ingår i kundernas prisbild. 
De avtal där priset angivits som en klumpsumma har inte undersökts, utan endast de avtal där 
priserna anges per behållare har analyserats. 
 
5 Resultat 
 
Detta avsnitt tar upp excelverktyget Rädda Sven och analysen som gjordes utifrån verktyget. 
På grund av sekretess visas inga riktiga kundnamn utan istället presenteras resultat och analys 
med påhittade namn. Samtliga resultat som redovisas är baserade på 10 % av Office 
Recyclings avtal.  
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5.1 Genomsnittlig och optimal kund 
Resultatet från undersökningen av den genomsnittliga kunden visade på en variation i pris 
mellan olika kunder samt att det genomsnittliga priset inte överensstämmer med 
standardprislistan. Störst avvikelse i förhållande till standardpris uppkommer för fraktionen 
pant, både för tömningspris och hyra av miljörör. Det största prisintervallet, det vill säga den 
största differensen i pris för vardera fraktion, innehas av fraktionen sekretess för såväl 
tömningspris som hyra, se Tabell 4 och 5. En optimal kund är en kund som återvinner alla 
fraktioner, det vill säga sorterar alla olika material som Office Recycling hämtar och tömmer 
samt att de betalar i enlighet med standardprislistan.  
 
Tabell 4. M edelvärden för tömning av miljörör och avvikelser från standardprislistan samt 
redovisning av prisvariationen.  

 
 
Tabell 5. Medelvärden för hyran på miljörör och hur mycket de avviker från 
standardprislistan samt redovisning av prisvariationen. 

 
 
5.2 Rädda Sven  
Excelverktyget Rädda Sven är uppbyggt av tre makrokoder som är kopplade till tre knappar 
på verktygets startsida (Figur 15). Genom att klicka på önskad knapp körs programmet och en 
ny flik skapas med tillhörande resultat. Knappen Kundanalys  genererar en ruta där önskad 
kund fylls i. I den nya fliken fås då kundspecifik information om antal behållare, fraktioner, 
månadshyra och tömningskostnad enligt avtal. Den visar även månadshyra och 
tömningskostnad enligt standardprislista samt årshyrans andel i procent av årsvärdet. 
Resultatet från Kundanalys  av den påhittade kunden Kalles Chokladfabrik AB visas i Figur 
16. 
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Figur 15. Rädda Svens startsida med de tillhörande knapparna Prisbild, Återvinning och 
Kundanalys. 
 

 
Figur 16. Informationen som fås när knappen Kundanalys används. Här visas resultatet för 
Kalles Chokladfabrik AB. 
 
Ett klick på knapparna Återvinning  och Prisbild  resulterar i en inputbox där önskad arbetsbok 
ska anges. Utifrån detta skapar knappen Återvinning  en lista på samtliga kunder i den angivna 
arbetsboken med tillhörande information kring hur många och vilka fraktioner kunderna 
återvinner, se Figur 17. När önskad arbetsbok angivits för knappen Prisbild  genereras en lista 
på samtliga kunder i arbetsboken med respektive prisavvikelse i procent i jämförelse med 
standardprislistan, samt i vilken flik kunden finns med (Figur 18). Positiv avvikelse betyder 
att kunden ligger för lågt i pris enligt Office Recyclings standardprislista och negativ 
avvikelse att de ligger högre, det vill säga positiv avvikelse betyder att kunden betalar mindre 
i jämförelse med standardprislistan. Om avvikelsen är noll ligger kundens priser i linje med 
standardprislistan.  
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Figur 17. Sorterad lista på hur många fraktioner de olika kunderna återvinner framtaget av 
knappen Återvinning. 
 

 
Figur 18. Sorterad prisbildslista där kunder som avviker mest från standardprislistan 
placeras högst upp vilket genererats av knappen Prisbild. Positiv avvikelse innebär att 
kundens avtalspriser är lägre än standardpriserna.  
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5.3 Analys 
I detta avsnitt presenteras de resultat som erhölls då Rädda Svens knappar Prisbild och 
Återvinning användes för att analysera 10 % av avtalen. Avsnittet behandlar även resultatet av 
den undersökning som gjordes för att ta fram en genomsnittskund. 
 
5.3.1 Återvinning 
Office Recyclings kunder återvinner olika material i varierande utsträckning. Drygt 50 % av 
kunderna sorterar endast en fraktion och 27 % sorterar två fraktioner, se Figur 19. 
Medelvärdet av antal återvunna fraktioner beräknades till 1,88. Medianvärdet var 2 och 
typvärdet 1, se Tabell 3. 
 

 
Figur 19. Visar andelen av Office Recyclings kunder som återvinner ett visst antal fraktioner. 
 
Tabell 3. Presenterar medelvärde, medianvärde och typvärde för hur många fraktioner 
kunderna återvinner. 

Medelvärde 1,88 

Medianvärde 2 

Typvärde 1 

 
Hur pass vanligt det är att kunderna återvinner olika typer av material återges i ett 
stapeldiagram nedan, se Figur 20. Resultatet visar att returpapper är det material som är 
vanligast att återvinna bland Office Recyclings kunder. Endast 3 % av de undersökta 
kunderna återvinner metall och knappt 10 % återvinner plast.  
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Figur 20. Stapeldiagram över andelen kunder (%) som återvinner en viss fraktion. 
 
5.3.2 Prisbild 
Utifrån prisbildslistan är det möjligt att redogöra för hur vanligt det är att kundernas avtalade 
priser skiljer sig och hur mycket de skiljer sig från de standardiserade priserna. Enligt 
analysen av prisbilden har 84 % av kunderna lägre priser jämfört med standardpriserna 
(positiv avvikelse) och kan därför sägas orsaka en teoretisk förlust för Office Recycling. 
Endast 1,5 % av kunderna betalar mer än standardpriserna och ger då en högre teoretisk vinst 
än vad som erhållits ifall kunden haft standardpriser. 14,5 % av kunderna betalar enligt 
standardprislistan, se Figur 21. 

 
Figur 21. Andelen kunder som har priser med en positiv eller negativ avvikelse samt de som 
inte har någon avvikelse i jämförelse med standardpriserna.  
 
Den kund som avviker mest från standardprislistan gör detta med 193 % (Figur 22). Medianen 
är 25 % avvikelse och i den övre och undre kvartilen i låddiagrammet återfinns 50 % av 
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kunderna. Om en kund återfinns vid nivån noll innebär det att den inte avviker från 
standardpriserna. Kvartilernas höjd täcker in 25 % vardera av samtliga värden och höjden 
bestäms av hur mycket dessa värden avviker från nollnivån. Således visar Figur 22 att 
spridningen i prisavvikelsen är relativt samlad för majoriteten av kunderna. Det finns med 
andra ord en stor spridning på avvikelserna men de flesta kundernas prisbild avviker ungefär 
lika mycket. Hälften av avtalen avviker 10-57 % från standardpriserna.  
 

 
Figur 22. Låddiagram som visualiserar spridningen av kundernas avvikelse från 
standardprislistan i procent.  
 

6 Diskussion och slutsats 
 
Uppdraget i projektet var att skapa ett excelverktyg som säljavdelningen på Office Recycling 
kan använda för kundanalys. Excelverktyges syfte är att utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv bidra till att öka Office Recyclings lönsamhet. Verktyget skapar utifrån kunddata 
en kundspecifik profil, som fås från knappen Kundanalys , samt två kundsammanställande 
listor som kan användas för att framställa två prioriteringslistor. Den ena listan fås fram ur 
Prisbild och rangordnar kunderna efter hur stor prisbildsavvikelsen är. Denna data kan 
översättas till hur lönsamma kundernas avtal är jämfört med Office Recyclings standardpriser. 
Listan erhållen från Återvinning  rangordnar kunderna efter hur många fraktioner de 
återvinner. Baserat på informationen från prioriteringslistorna kan säljavdelningen kontakta 
de kunder med minst lönsamma avtal och försöka omförhandla dessa.  
 
Återvinningslistan visar hur många olika fraktioner kunderna återvinner. Utifrån denna lista, 
samt de siffror vi tagit fram (se Teori, avsnitt 2.5)  på hur miljömässigt bra det är att återvinna 
olika material, kan Office Recycling marknadsföra sig mot de kunder som återvinner minst 
antal fraktioner för att få dem att återvinna mer. Ur ett miljömässigt perspektiv hade det till 
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exempel varit lönsamt att få kunder att återvinna mer metall än vad som görs i dagsläget. Då 
Office Recycling är inriktade på återvinning av kontorsmaterial är det även troligt att flera av 
deras kunder använder plast i verksamheten. Eftersom knappt 10 % av deras kunder 
återvinner plast i dagsläget kan troligtvis en stor förbättring åstadkommas där. Office 
Recycling kan även identifiera kunder med fraktionen brännbart och försöka få dessa kunder 
att sortera fler material.  
 
Medelvärdet över antal fraktioner en kund återvinner beräknades till 1,88 fraktioner. Det 
beräknade medianvärdet var 2 fraktioner och typvärdet var 1 fraktion, se Tabell 3 under 
Resultat. Utifrån dessa värden kan slutsatsen dras att många kunder återvinner få material. 
Figur 19 under Resultat visar  att drygt 50 % av kunderna endast återvinner en fraktion. Office 
Recycling kan öka lönsamheten både ekonomiskt och ekologiskt genom att arbeta för att 
kunderna ska återvinna fler fraktioner. Allra helst skulle fler kunder återvinna material som är 
speciellt lönsamma att recirkulera ur miljösynpunkt, se Teori avsnitt 2.3.  Av förklarliga skäl 
omsätts vissa material i större omfattning än andra eftersom kundernas verksamhet i regel är 
kontorsbaserade.  
 
Från de avtal som undersökts var resultatet av den genomsnittliga kundens prisbild på 
samtliga punkter lägre än standardprislistan, se Tabell 4 och 5 under Resultat. Tabellerna visar 
även en variation i pris. Slutsatsen blev därför att den genomsnittliga kundens prisbild inte 
används vid någon analys eller jämförelse. Den beräknade genomsnittskunden visar dock att 
Office Recycling kan arbeta med att marknadsföra och sälja in hämtningar av fler fraktioner 
samt att de bör se över standardprislistan eller förhandlingen av priser. Enligt Office 
Recycling används standardprislistan som en utgångspunkt, därför är den optimala kunden 
baserad på den. Den optimala kunden återvinner allt och betalar enligt standardprislistan 
vilket är lönsamt både ekonomiskt och ekologiskt. Ekologiskt sett gäller detta både för Office 
Recycling och för deras kunder, och ekonomiskt sett är det lönsamt för Office Recycling då 
det innebär mer inkomster både via uthyrning av kärl och tömning av dessa. Enligt våra 
resultat fungerar standardprislistan i praktiken snarare som ett slags “tak” eftersom priserna 
oftast förhandlas ner, se Resultat avsnitt 5.2.2. Det väsentliga är att vara överens om hur 
standardpriserna ska användas samt vara medveten om att de egentliga priserna i regel är 
lägre. Observera också att den “teoretiska” vinsten respektive förlusten som nämns i Resultat 
alltså inte är någon egentlig vinst eller förlust, utan bara en jämförelse med standardprislistan.  
 
Knappen Prisbild i Rädda Sven baseras liksom ovan nämnda undersökning på en jämförelse 
mellan kunders avtalade priser och standardpriser. Skillnaden mellan priserna återges som en 
avvikelse där positiv avvikelse innebär att kunden betalar mindre än motsvarande 
standardpris. En mycket hög procentandel avviker från standardprislistan (Figur 21), i 
varierande grad (Figur 22). Spridningen på avvikelsen, alltså hur mycket priserna skiljer sig 
från standardpriserna i procent, varierade för 50 % av de analyserade kunderna mellan 10 och 
57 %. En avvikelse som ligger på 50 % betyder alltså att kunden betalar hälften av 
motsvarande standardpriser. Som åtgärd kan företaget antingen öka frekvensen, öka 
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kostnaden för tömning eller hyra ut behållarna för att få ett mer gynnsamt avtal med kunden. 
Resultatet ger en översikt på hur prisbilden ser ut hos Office Recyclings kunder och kan 
användas som utgångspunkt för att vidareutveckla standardprislistan och se över hur den ska 
tillämpas av säljavdelningen.  
 
Office Recycling var, till följd av målet att öka den ekonomiska och ekologiska lönsamheten, 
även intresserade av att utforma en rekommenderad tömningsfrekvens för kunden. 
Önskemålet var att ta reda på om det finns en metod för att undersöka hur fulla 
återvinningskärlen är vid tömning för att utifrån det ta fram en rekommenderad 
tömningsfrekvens. Vi undersökte genom en fältdag med servicepersonalen huruvida 
behållarna på ett enkelt sätt kan vägas vid hämtning för att analysera hur mycket varje kund 
återvinner. Information om detta skulle kunna användas för att optimera upphämtning av 
återvunnet material och till exempel slippa tömma behållare som är halvtomma. Detta kan i 
nuläget inte tas fram då Office Recycling inte har data på avfallets vikt eller volym vid 
tömning. Att ta fram en genomsnittlig mängd avfall utifrån antalet anställda är heller inte 
representativt då avfallsmängden varierar på olika företag. Returpapper är det mest återvunna 
materialet och mängden avfall beror i det fallet till stor del på hur pass digitaliserad 
verksamheten är. För att ta fram en rekommenderad frekvens på tömning bör Office 
Recycling därför ta reda på hur fulla behållarna är hos kunderna och utifrån det arbeta fram en 
optimal tömningsfrekvens. Efter diskussioner med Office Recyclings ekonomichef ansågs 
detta vara önskvärt, under förutsättningen att det går att implementera i verksamheten på ett 
enkelt sätt. En utvecklingsmöjlighet för Rädda Sven är att Office Recycling kan införa en 
dokumentationsrutin där servicepersonalen noterar uppskattad volym på behållarna vid 
tömning, till exempel efter en skala 1-5. I nuläget har inte en sådan del programmerats i 
Rädda Sven då data saknas. 
 
I Rädda Svens Kundanalys  ges ett värde på procentandelen årshyra av det totala årsvärdet hos 
en önskad kund. Syftet med det är att ge information om hur inkomsterna från hyra respektive 
tömning förhåller sig till varandra. En låg procentandel innebär att en stor del av inkomsten 
kommer från tömningskostnaden. Vid användning av verktyget kan Office Recycling vidare 
utreda en lämplig tömningsfrekvens och hyra (alternativt hyresfritt) utifrån procentandelen, 
vilket innebär att Office Recycling kan ta fram ett gränsvärde och i de fall då kunden har en 
högre tömningsfrekvens än gränsvärdet behöver ingen hyra betalas. Det som går att konstatera 
i nuläget är att hyran på behållarna är en viktig inkomst från de kunder som har en låg 
tömningsfrekvens. 
 
De cirkeldiagram och stapeldiagram som presenteras i resultatdelen i den här rapporten är 
manuellt framtagna i Excel. En möjlig utveckling för Rädda Sven kan vara att programmera 
så att dessa diagram framställs när verktyget körs, för att på så sätt ge mer omfattande 
information om kunderna. Detta lämnas som en utvecklingsmöjlighet, då grafisk 
framställning tills vidare kan genomföras med det externa programmet Qlik (se Metod, avsnitt 
4.2). 
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6.1 Osäkerheter och felkällor 
Resultatet som erhållits från analysdelen innehåller en del osäkerheter. Listan genererad av 
Prisbild tar inte hänsyn till de inkomster som Office Recycling får via avrop, då dessa inte 
kan programmeras i nuläget på grund av bristfällig dokumentation. Office Recycling har inte 
varit konsekventa med att föra statistik på avrop vilket innebär att koden inte har någon 
information att hämta och att storleksordningen på denna felkälla är okänd.  
 
Enligt standardprislistan delas miljörören upp i så kallade förstarör och följerör, där 
förstarörets standardpris är högre än följerörens standardpris för tömning. I Prisbild jämförs 
alla miljörör endast med priset på förstaröret. Vissa kunder har behållare eller egna lösningar 
på förvaring som då avviker från standardprislistan. Detta leder till att standardpriset för 
behållarna med avseende på månadshyra och tömningskostnad inte kan fastställas och 
resulterar i att förlusten blir noll och därmed genereras heller ingen avvikelse. Detta speglar 
alltså inte verkligheten och ger ett felaktigt resultat. Eventuella sorteringsmöbler som kunder 
har hyrt eller köpt av Office Recycling tas inte med i Prisbild  och kan därmed bidra med ett 
vinstbelopp som är bristfälligt. Anledningen till att sorteringsmöblerna inte används är att det 
inte finns någon dokumentation om vilka olika material som sorteras i dessa. Av samma 
anledning räknas sorteringsmöbler inte heller när koden Återvinning  tar fram antal fraktioner 
som respektive kund sorterar. 
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Appendix A 
 
Figur 23 visar ett utdrag ut Office Recyclings standardprislista som visar kostnad och hyra för 
miljörör samt plastkärl 140. För övriga produkter finns motsvarade prislistor som är 
utformade på samma sätt.  
 

 
Figur 23. Standardprislista för miljörör samt plastkärl 140.  
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Appendix B 
 
Figur 24 och 25 visar exempel på Office Recyclings arbetsböcker samt de arbetsböcker vi 
skapat utifrån avtalen. Vid jämförelse av vår utformning (Figur 21) finns det en extra kolumn 
för avrop, för att kunna göra en analys av detta. För övrigt har arbetsböckerna samma 
utformning. 
  

 
Figur 24. Bild över Office Recyclings utformning av arbetsböckerna.  
 
 

 
Figur 25. Bild över vår utformning av arbetsböckerna. 
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Appendix C  
 
Nedan följer all kod till Rädda Sven. Rädda Sven har skapats med VBE i Excel. Koderna 
programmerades i språket VBA och är uppbyggda av så kallade makron. Det finns tre olika 
koder: Kundanalys,  Prisbild  och Återvinning. 
 
Kundanalys 
Option Explicit 
' Gör en kundanalys av efterfrågad kund 
 
Sub Kundanalys() 
 
' Definierar varabler 
Dim Namn As String 
Dim fso As Object 
Dim fld As Object 
Dim strSearch As String 
Dim strPath As String 
Dim strFile As String 
Dim bok As Workbook 
Dim blad1 As Worksheet 
Dim Blad2 As Worksheet 
Dim rFound As Range 
Dim strFirstAddress As String 
Dim Kärl As Range 
Dim Frak As Range 
Dim Antal As Range 
Dim Hyra As Range 
Dim Töm As Range 
Dim lRow As Long 
Dim nRad As Long 
Dim k As Integer 
Dim TotÅrshyra As Double 
Dim Procent As Double 
Dim Årsvärde As Double 
Dim Årshyra(18) As Double 
Dim Pr As Double 
 
' Definiera kundnamn 
Namn = InputBox("Vilken kund är det du söker?") 
If Namn = "" Then Exit Sub 
 
' Snabba upp sökningen 
Application.ScreenUpdating = False 
On Error GoTo ErrHandler 
 
' Definiera vägen till mappen innehållandes arbetsböckerna 
strPath = "[Här definieras sökväg till mapp]" 
strSearch = (Namn) 
 
' Lägger till ett resultatblad 
Set blad1 = Worksheets.Add 
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' Definierar radnummer 
lRow = 7 
nRad = 8 
 
' Skriver ut rubriker 
With blad1 
    .Cells(1, 1) = "Kundanalys" ' A1 
        With Selection.Font 'Formaterar rubriken 
            .Size = 20 
        End With 
    .Cells(4, 1) = "Arbetsbok:" ' A4 
    .Cells(5, 1) = "Flik:" ' A5 
    .Cells(lRow, 1) = "Behållare" ' A7 
        With Range("A" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 2) = "Fraktion" ' B7 
        With Range("B" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 3) = "Antal behållare" ' C7 
        With Range("C" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(6, 4) = "Enligt avtal" 'D6 
    .Cells(lRow, 4) = "Månadshyra (kr/månad)" ' D7 
        With Range("D" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 5) = "Tömningskostnad (kr/tömning)" ' E7 
        With Range("E" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(6, 6) = "Standardprislista" 'F6 
    .Cells(lRow, 6) = "Månadshyra (kr/månad)" 'F7 
        With Range("F" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 7) = "Tömningskostnad (kr/tömning)" 'G7 
        With Range("G" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
    .Cells(lRow, 8) = "Årshyran i % av årsvärdet" 'H7 
        With Range("H" & lRow).Font 
            .Bold = True 
        End With 
 
' Färglägger celler 
    .Cells(6, 4).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
    .Cells(7, 4).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
    .Cells(7, 5).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
    .Cells(6, 6).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
    .Cells(7, 6).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
    .Cells(7, 7).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
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' Funktioner som söker igenom xls-filer 
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
    Set fld = fso.GetFolder(strPath) 
    strFile = Dir(strPath & "\*.xls*") 
  
' Öppnar arbetsböckerna 
    Do While strFile <> "" 
        Set bok = Workbooks.Open _ 
          (Filename:=strPath & "\" & strFile, _ 
          UpdateLinks:=0, _ 
          ReadOnly:=True, _ 
          AddToMRU:=False) 
  
' Söker i varje blad i den öppna arbetsboken 
        For Each Blad2 In bok.Worksheets 
            Set rFound = Blad2.UsedRange.Find(strSearch) 
  
' Då kunden hittas sparas cellen innehållandes kundnamnet 
            If Not rFound Is Nothing Then 
                strFirstAddress = rFound.Address 
                Do 
  
' Då kunden inte hittas avlutas if-satsen 
                    If rFound Is Nothing Then 
                        Exit Do 
' Då kunden hittats görs följande: 
                        Else 
  
' Loopar igenom kundinformationen 
                        For k = 0 To 18 
                            Set Frak = rFound.Offset(k, -11) 'Fraktion 
                            If Frak.Value <> "" Then 
                                Set Hyra = rFound.Offset(k, -5) 'Månadshyra enl. 
avtal 
                                If Hyra = "" Then 
                                    Hyra = 0 
                                End If 
  
                                Set Töm = rFound.Offset(k, -7) 'Tömningskostnad 
enl. avtal 
                                Set Kärl = rFound.Offset(k, -12) 'Kärl 
                                Set Antal = rFound.Offset(k, -8) 'Antal 
  
' Skriver ut informationen i resultatbladet 
                                .Cells(nRad, 1).Value = Kärl 
                                .Cells(nRad, 2).Value = Frak 
                                .Cells(nRad, 3).Value = Antal 
                                .Cells(nRad, 4).Value = Hyra 
                                .Cells(nRad, 5).Value = Töm 
  
' Definierar std-månadshyra för respektive behållare 
                                If blad1.Cells(nRad, 1) = "Miljörör" Then 
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                                    .Cells(nRad, 6).Value = 89 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 140" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 49 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 190" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 69 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 79 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 660" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 129 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur S" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 49 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur M (vit)" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 89 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur L" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 89 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur XL" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 159 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Elektronikbur" Then 
                                    .Cells(nRad, 6).Value = 99 
                                    Else 
                                    .Cells(nRad, 6) = .Cells(nRad, 4).Value 
                                End If 
  
' Definierar std-tömningspris för respektive behållare och fraktion 
                                    ' Miljörör 
                                If .Cells(nRad, 1) = "Miljörör" And .Cells(nRad, 2) 
= "Sekretess" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 439 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Miljörör" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 225 
  
                                    ' Kärl 140 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 140" And 
.Cells(nRad, 2) = "Brännbart" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 225 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 140" And 
.Cells(nRad, 2) = "Deponi" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 245 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 140" And 
.Cells(nRad, 2) = "Sekretess" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 439 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 140" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 195 
  
                                    ' Kärl 190 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 190" And 
.Cells(nRad, 2) = "Brännbart" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 255 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 190" And 
.Cells(nRad, 2) = "Deponi" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 395 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 190" And 
.Cells(nRad, 2) = "Sekretess" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 439 
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                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 190" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 235 
  
                                    ' Kärl 370 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" And 
.Cells(nRad, 2) = "Brännbart" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 345 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" And 
.Cells(nRad, 2) = "Deponi" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 365 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" And 
.Cells(nRad, 2) = "Sekretess" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 695 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 295 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 370" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 79 
  
                                    ' Kärl 660 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 660" And 
.Cells(nRad, 2) = "Brännbart" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 435 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Kärl 660" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 395 
  
                                    ' Burar 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur S" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 145 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur M (vit)" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 195 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur L" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 295 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Bur XL" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 325 
                                    ElseIf .Cells(nRad, 1) = "Elektronikbur" Then 
                                    .Cells(nRad, 7).Value = 790 
                                    Else 
                                    .Cells(nRad, 7) = .Cells(nRad, 5).Value 
                                End If 
  
' Lagrar årshyran för vardera behållare i en vektor 
                                If blad1.Cells(nRad, 4) <> "" Then 
                                    Årshyra(k) = 12 * blad1.Cells(nRad, 3) * 
blad1.Cells(nRad, 4) 
                                    ' Årshyra = 12 * Antal * Månadshyra 
                                    Else 
                                    Årshyra(k) = 0 
                                End If 
  
' Ökar på raden i resultatbladet med en rad för varje varv 
                                nRad = nRad + 1 
                                Else 
                            End If 
                        Next k 
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                        Årsvärde = rFound.Offset(34, -3) 
                    End If 
 
' Beräknar årshyrans %-andel av årsvärdet 
                    TotÅrshyra = Application.WorksheetFunction.Sum(Årshyra) 
                    If Årsvärde = 0 Then 
                        GoTo Linje 
                    End If 
                    If TotÅrshyra <> 0 Then 
                        Procent = 100 * (TotÅrshyra / Årsvärde) 
                        Else 
Linje: 
                        Procent = 0 
                    End If 
                    Pr = Round(Procent, 0) ' Tar bort decimaler 
  
' Skriver ut kundinformation i det nya bladet 
                    With blad1 
                        .Cells(3, 1) = strSearch ' Kundnamn 
                        .Cells(4, 2) = bok.Name ' Arbetsbok 
                        .Cells(5, 2) = Blad2.Name 'Flik 
                        .Cells(8, 8).Value = Pr 'Årshyras %-andel av årsvärdet 
                    End With 
  
' Kör loopen så länge kunden inte hittas 
                Loop While strFirstAddress <> rFound.Address 
  
' Då kunden inte hittas i en öppen arbetsbok hopppar programmet hit (från Do) 
            End If 
        Next Blad2 
        bok.Close savechanges:=False 
        strFile = Dir 
    Loop 
End With 
  
' Anpassar kolumnerna 
blad1.Columns.AutoFit 
 
MsgBox "Sådärja!" 
 
ExitHandler: 
    Set blad1 = Nothing 
    Set Blad2 = Nothing 
    Set bok = Nothing 
    Set fld = Nothing 
    Set fso = Nothing 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Exit Sub 
 
ErrHandler: 
    MsgBox Err.Description, vbExclamation 
    Resume ExitHandler 
  
End Sub 

43 



 

 

Prisbild 
Option Explicit 
' Ger prisbilden hos samtliga kunder i en önskad arbetsbok 
 
Sub Prisbild() 
 
Dim fso As Object 
Dim fld As Object 
Dim blad1 As Worksheet 
Dim Blad3 As Worksheet 
Dim book As Workbook 
Dim Found As Range 
Dim Hitta As String 
Dim strVäg As String 
Dim FirstAddress1 As String 
Dim Rad As Long 
Dim Kund1 As Range 
Dim Kund1Range As Range 
Dim ABok As String 
Dim I As Integer 
Dim k As Integer 
Dim Kärl As Range 
Dim Frak As Range 
Dim Hyra As Range 
Dim Töm As Range 
Dim Frek As Range 
Dim StdTöm As Double 
Dim StdHyra As Double 
Dim DiffHyra As Double 
Dim DiffTöm As Double 
Dim TotDiff As Double 
Dim VinstHyra As Double 
Dim VinstTöm As Double 
Dim TotVinst As Double 
Dim Avvik As Double 
Dim DiffArray(18) As Double 
Dim VinstArray(18) As Double 
Dim SumTotDiff As Double 
Dim SumTotVinst As Double 
Dim Pr As Double 
 
' Snabba upp sökningen 
Application.ScreenUpdating = False 
On Error GoTo ErrHandler 
 
' Definiera vilken arbetsbook som ska undersökas 
ABok = InputBox("Vilken arbetsbok vill du undersöka?") 
If ABok = "" Then Exit Sub 
 
' Definiera vägen till mappen innehållandes arbetsböckerna 
strVäg = "[Här definieras sökväg till mapp]" 
Hitta = "Företag" 
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' Lägger till ett resultatblad 
Set blad1 = Worksheets.Add 
 
' Definierar raden i resultatbladet som informationen klistras in i 
Rad = 5 
  
' Skriver och formaterar rubriker 
With blad1 
    .Cells(1, 1) = "Prisbild" ' A1 
        With Selection.Font 
            .Size = 20 
        End With 
    .Cells(2, 1) = "Arbetsbok:" 'A2 
        With Range("A2").Font 
            .Size = 12 
        End With 
    .Cells(2, 2) = (ABok) ' B2 
    .Cells(4, 1) = "Kundnamn" ' A4 
    .Cells(4, 2) = "Avvikelse från standardprislistan (%)" ' B4 
    .Cells(4, 3) = "Flik" ' C4 
  
' Färglägger celler 
    .Cells(4, 1).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
    .Cells(4, 2).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
    .Cells(4, 3).Interior.Color = RGB(145, 209, 231) 
End With 
 
' Funktioner som söker igenom xlsx-filer 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set fld = fso.GetFolder(strVäg) 
 
' Öppnar den angivna arbetsboken 
Set book = Workbooks.Open(Filename:=strVäg & "\" & (ABok) & ".xlsx", 
UpdateLinks:=0, ReadOnly:=True, AddToMRU:=False) 
For Each Blad3 In book.Worksheets 
    With Blad3 
  
' Vill endast söka igenom månadsflikar 
        If .Name = "Instruktioner" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "Schema & KPI" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "Försäljningsbudget" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "EXEMPEL" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "Lönekalkyl" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "Prisplaner" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "Närvaro" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad3.Name = "FAQ" Then 
            GoTo myNext 
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            Else 
        End If 
 
        Set Found = Blad3.UsedRange.Find(what:=Hitta) 
        If Not Found Is Nothing Then 
            FirstAddress1 = Found.Address 
            Do 
 
' Kopierar information från arbetsböckerna 
                Set Kund1 = Found.Offset(0, 1) 
  
' Beräknar förlust (i jämförelse med std-prislista) och vinst 
                For k = 0 To 18 
                    Set Frak = Found.Offset(k, -10) 'Fraktion 
                    If Frak.Value <> "" Then 
                        Set Kärl = Found.Offset(k, -11) 'Kärl 
  
' Tömningskostnad enl. std-prislista 
                            ' Miljörör 
                            If Kärl = "Miljörör" And Frak = "Sekretess" Then 
                                StdTöm = 439 
                                ElseIf Kärl = "Miljörör" Then 
                                StdTöm = 225 
                            ' Kärl 140 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" And Frak = "Brännbart" 
Then 
                                StdTöm = 225 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" And Frak = "Deponi" Then 
                                StdTöm = 245 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" And Frak = "Sekretess" 
Then 
                                StdTöm = 439 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" Then 
                                StdTöm = 195 
                            ' Kärl 190 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" And Frak = "Brännbart" 
Then 
                                StdTöm = 255 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" And Frak = "Deponi" Then 
                                StdTöm = 395 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" And Frak = "Sekretess" 
Then 
                                StdTöm = 439 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" Then 
                                StdTöm = 235 
                            ' Kärl 370 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" And Frak = "Brännbart" 
Then 
                                StdTöm = 345 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" And Frak = "Deponi" Then 
                                StdTöm = 365 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" And Frak = "Sekretess" 
Then 
                                StdTöm = 695 
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                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" Then 
                                StdTöm = 295 
                            ' Kärl 660 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 660" And Frak = "Brännbart" 
Then 
                                StdTöm = 435 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 660" Then 
                                StdTöm = 395 
                            ' Burar 
                                ElseIf Kärl = "Bur S" Then 
                                StdTöm = 145 
                                ElseIf Kärl = "Bur M (vit)" Then 
                                StdTöm = 195 
                                ElseIf Kärl = "Bur L" Then 
                                StdTöm = 295 
                                ElseIf Kärl = "Bur XL" Then 
                                StdTöm = 325 
                                ElseIf Kärl = "Elektronikbur" Then 
                                StdTöm = 790 
                                Else: 
                                StdTöm = Found.Offset(k, -6) 
                            End If 
  
' Månadshyra enl. std-prislista 
                            ' Miljörör 
                            If Kärl = "Miljörör" Then 
                                StdHyra = 89 
                            ' Kärl 140 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 140" Then 
                                StdHyra = 49 
                            ' Kärl 190 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 190" Then 
                                StdHyra = 69 
                            ' Kärl 370 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 370" Then 
                                StdHyra = 79 
                            ' Kärl 660 
                                ElseIf Kärl = "Kärl 660" Then 
                                StdHyra = 129 
                            ' Burar 
                                ElseIf Kärl = "Bur S" Then 
                                StdHyra = 49 
                                ElseIf Kärl = "Bur M (vit)" Then 
                                StdHyra = 89 
                                ElseIf Kärl = "Bur L" Then 
                                StdHyra = 89 
                                ElseIf Kärl = "Bur XL" Then 
                                StdHyra = 159 
                                ElseIf Kärl = "Elektronikbur" Then 
                                StdHyra = 99 
                                Else: 
                                StdHyra = Found.Offset(k, -4) 
                            End If 
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                            Set Hyra = Found.Offset(k, -4) 'Månadshyra enl. avtal 
                            Set Töm = Found.Offset(k, -6) 'Tömningskostnad enl. 
avtal 
                            Set Frek = Found.Offset(k, -5) 'Frekvens 
  
' Definierar frekvens om ingen anges i arbetsboken 
                            If Frek = "" Then 
                                Frek = 0 
                            End If 
  
' Beräknar diff jmfr med std-priser 
                            DiffHyra = 12 * (StdHyra - Hyra) ' Hyra 
                            DiffTöm = Frek * (StdTöm - Töm) ' Töm 
                            TotDiff = DiffHyra + DiffTöm 
  
' Beräknar vinst enligt avtalspriser 
                            VinstHyra = Hyra * 12 ' Hyra 
                            VinstTöm = Töm * Frek ' Töm 
                            TotVinst = VinstHyra + VinstTöm 
 
' Stoppar in tot.diff- och tot.vinstelement i vektorer 
                            DiffArray(k) = TotDiff 
                            VinstArray(k) = TotVinst 
                        Else 
                        DiffArray(k) = 0 
                        VinstArray(k) = 0 
                    End If 
                Next k 
 
' Beräknar avvikelsen i procent 
                SumTotDiff = Application.WorksheetFunction.Sum(DiffArray) 
                SumTotVinst = Application.WorksheetFunction.Sum(VinstArray) 
  
                If SumTotVinst = 0 Then 
                    GoTo Linje 
                End If 
 
                If SumTotDiff <> 0 Then 
                    Avvik = 100 * (SumTotDiff / SumTotVinst) ' Avvikelsen(%) = 100 
* (Förlust/Vinst) 
                    Else 
Linje: 
                    Avvik = 0 
                End If 
                Pr = Round(Avvik, 0) ' Tar bort decimaler 
 
' Klistar in information i resultatbladet 
                Set Kund1Range = blad1.Range("A" & Rad) 
                With Kund1 
                    Set Kund1Range = Kund1Range.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count) 
                End With 
  
                Kund1Range.Value = Kund1.Value 
                blad1.Cells(Rad, 2).Value = Pr 
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                blad1.Cells(Rad, 3) = Blad3.Name 
  
' Ökar på en rad för varje varv i loopen 
                Rad = Rad + 1 
  
                Set Found = .UsedRange.FindNext(Found) 
            Loop While Not Found Is Nothing And Found.Address <> FirstAddress1 
        End If 
myNext: 
    End With 
Next Blad3 
book.Close savechanges:=False 
 
' Anpassar kolumnerna 
blad1.Columns.AutoFit 
 
' Tar bort tomma rader 
With blad1 
    For I = 300 To 5 Step -1 
        If .Cells(I, 1).Value = "" Then 
            Rows(I).EntireRow.Delete 
            Else 
        End If 
    Next I 
End With 
 
'Rangordnar antal fraktioner 
Range("B5").CurrentRegion.Select 
    Selection.Sort Key1:=Range("B5"), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, _ 
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ 
        DataOption1:=xlSortNormal 
 
MsgBox "Tada!" 
 
ExitHandler: 
    Set blad1 = Nothing 
    Set Blad3 = Nothing 
    Set book = Nothing 
    Set fld = Nothing 
    Set fso = Nothing 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Exit Sub 
 
ErrHandler: 
    MsgBox Err.Description, vbExclamation 
    Resume ExitHandler 
 
End Sub 
 

Återvinning 
' Sammanställer återvinningen hos kunderna i en önskad arbetsbok 
 
Sub Återvinning() 
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Dim fso As Object 
Dim fld As Object 
Dim BaseWks As Worksheet 
Dim Blad2 As Worksheet 
Dim bok As Workbook 
Dim rng As Range 
Dim Sök As String 
Dim strPath As String 
Dim strFile As String 
Dim FirstAddress As String 
Dim AddressStr As String 
Dim fNum As Integer 
Dim nRad As Long 
Dim nKol As Long 
Dim Kund As Range 
Dim AB As String 
 
' Snabba upp sökningen 
Application.ScreenUpdating = False 
On Error GoTo ErrHandler 
 
' Definiera vilken arbetsbok som ska undersökas 
AB = InputBox("Vilken arbetsbok vill du undersöka?") 
If AB = "" Then Exit Sub 
 
' Definiera vägen till mappen innehållandes arbetsböckerna 
strPath = "[Här definieras sökväg till mapp]" 
Sök = "Företag" 
 
' Lägger till ett resultatblad 
Set BaseWks = Worksheets.Add 
 
' nRad definierar rad och kolumn som informationen klistras in i 
nRad = 5 
nKol = 3 
  
' Skriver och formaterar rubriker 
With BaseWks 
    .Cells(1, 1) = "Återvinning" ' A1 
        With Selection.Font 
            .Size = 20 
        End With 
    .Cells(2, 1) = "Arbetsbok:" ' A2 
        With Range("A2").Font 
            .Size = 12 
        End With 
    .Cells(2, 2) = (AB) ' B2 
    .Cells(3, 1) = "Kundnamn" ' A3 
    .Cells(3, 2) = "Antal" 'B3 
    .Cells(3, 3) = "Fraktion" ' C3 
  
' Färglägger celler 
    .Cells(3, 1).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
    .Cells(3, 2).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
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    .Cells(3, 3).Interior.Color = RGB(226, 175, 188) 
End With 
  
' Låser rader med rubriker 
Rows("4:4").Select 
 
' Funktioner som söker igenom xls-filer 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set fld = fso.GetFolder(strPath) 
  
' Applikationsinställningar 
With Application 
    CalcMode = .Calculation 
    Application.Calculation = xlAutomatic   'aktiverar automatiska beräkningar i 
bladet 
    .ScreenUpdating = False 
    .EnableEvents = False 
End With 
  
  
' Öppnar den angivna arbetsboken 
Set bok = Workbooks.Open(Filename:=strPath & "\" & (AB) & ".xlsx", UpdateLinks:=0, 
ReadOnly:=True, AddToMRU:=False) 
 
For Each Blad2 In bok.Worksheets 
    With Blad2 
  
' Vill endast söka igenom månadsflikar 
        If Blad2.Name = "Instruktioner" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad2.Name = "Schema & KPI" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad2.Name = "Försöljningsbudget" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad2.Name = "EXEMPEL" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad2.Name = "Närvaro" Then 
            GoTo myNext 
            ElseIf Blad2.Name = "FAQ" Then 
            GoTo myNext 
            Else 
        End If 
 
'Söker efter Sök, dvs celler som innehåller "Företag" 
        Set rng = Blad2.UsedRange.Find(what:=Sök) 
        If Not rng Is Nothing Then 
            FirstAddress = rng.Address 
  
            Do 
  
'Kopierar kundnamn från arb.bok 
                Set Kund = rng.Offset(0, 1) 
                Set KundCell = BaseWks.Cells(nRad, 1) 
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                With Kund 
                    Set KundCell = KundCell.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count) 
                End With 
                KundCell.Value = Kund.Value 
  
'Loopa fraktioner----------------------------------------------------------- 
                For k = 0 To 19 
                    Set Frak = rng.Offset(k, -10) 
                    'OBS: -10 i offset kan komma att behöva ändras, beror på vilken 
fil som körs 
  
'Anger destination 
                    Set FrakCell = BaseWks.Cells(nRad, 3 + k) 
  
'Klistrar in kundnamn & fraktioner i resultatblad 
                    With Frak 
                        Set FrakCell = FrakCell.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count) 
                    End With 
                    If Frak <> "" Then 
                        FrakCell.Value = Frak.Value 
                    End If 
                Next k 
'--------------------------------------------------------------------------- 
                nRad = nRad + 1 
                Set rng = .UsedRange.FindNext(rng) 
            Loop While Not rng Is Nothing And rng.Address <> FirstAddress 
        End If 
myNext: 
    End With 
Next Blad2 
 
'Stänger öppnad arbetsbok 
bok.Close savechanges:=False 
  
'Anpassar kolumnerna 
BaseWks.Columns.AutoFit 
  
'Raderar dubbletter 
For I = 5 To nRad 
    For J = 3 To 22 
        If Cells(I, J) > "" Then 
            For k = (J + 1) To 21 
                If Cells(I, J) = Cells(I, k) Then 
                    Cells(I, k) = "" 
                End If 
            Next k 
        End If 
    Next J 
Next I 
  
'Städar celler och flyttar åt vänster 
For l = 5 To nRad 
    For M = 22 To 3 Step -1 
        If Cells(l, M) = "" Then 
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            Cells(l, M).Delete Shift:=xlToLeft 
        End If 
    Next M 
Next l 
  
'Beräknar antal fraktioner 
Range("B5").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(RC[1]:RC[20],""*"")" 
Selection.AutoFill Destination:=Range("B5:B150"), Type:=xlFillDefault 
  
'Rangordnar antal fraktioner 
Range("B5").CurrentRegion.Select 
    Selection.Sort Key1:=Range("B5"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _ 
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ 
        DataOption1:=xlSortNormal 
 
'Tar tomma rader (map kundkolumn) 
With BaseWks 
    For M = nRad To 5 Step -1 
        If Cells(M, 1) = "" Then 
            Rows(M).EntireRow.Delete 
            Else 
        End If 
    Next M 
End With 
  
MsgBox "Klart!" 
 
 
ExitHandler: 
    Set BaseWks = Nothing 
    Set Blad2 = Nothing 
    Set bok = Nothing 
    Set fld = Nothing 
    Set fso = Nothing 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Exit Sub 
 
ErrHandler: 
    MsgBox Err.Description, vbExclamation 
    Resume ExitHandler 
 
End Sub 
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Gruppkontrakt 

Arbetstider, raster. Hur gör vi med det? 
Matilda: Standard är 8-17. Minst en rast på fm och en på em. En timmes lunch om inget 
annat sägs.  
Lisa: håller med Matilda!  
Katti: Mån-fre 8-17, raster fm och em + lunch.  
Ottilia: Jag tycker att vi ska arbeta måndag till fredag och att vi är ledig på helger. Viktigt 
med raster, både lunchraster och att sträcka på benen. Jag behöver inte ha lunchrast i 75 
min men minst 30. Det är helt ok att vara borta om man har något annat man måste göra. 
Emma: 8-17 är optimalt! Ledig på helger :D  

Rutiner för kommunikation/jobb. Hur vill vi göra? 
Emma: Jag är okej med att vi pratar om plugg fram till 17. Även okej med panikfrågor på 
helger. Fb, mejl, mobil.  
Lisa: kan nås på mobil och facebook, spelar ingen roll vilket. Mobil, facebook, mejl. Okej att 
höra av sig närsomhelst, kan dock inte lova svar på OB hehe.  
Ottilia: Jag kan nås via alla medier. Om det är på facebook och handlar om vårt arbete 
skriver vi i EXCEL-gruppen, och om det handlar om något som är fritid så skriver vi inte i 
EXCEL-gruppen. Helt ok att vara borta om man kommunicerar till gruppen :) 
Pratar helst om arbetet på arbetstid, går alltid att höra av sig på kvällar och helger men att 
man inte kan förvänta sig svar från de andra då. 
Matilda: Mobil och facebook fungerar för mig. Tar helst all kommunikation på “arbetstider”, 
men om det krisar så fungerar det ju såklart att ta saker på helg och kvällar också. 
Katti: Kan nås på mobil, facebook eller mail, spelar ingen roll. Helst inte kvällar och helger 
om det inte är någonting akut. 

Möten/Arbeta individuellt, hur ska vi lägga upp det?  
Ottilia: Dela upp arbetet men viktigt att ha avstämmningmöten, flera dagar i veckan. Jag 
tycker att vi ska arbeta måndag till fredag och att vi är ledig på helger.  
Matilda: Göra ett tydligt schema om hur arbetet ska gå till, samt att dela upp och 
effektivisera. Viktigt med avstämningsmöten.  
Lisa: Öppen för flex men optimalt om alla kan jobba samtidigt för det mesta. Morgonmöte 
och möte innan 17, stämma av inför/efter dagen. Vi ser hur behovet av uppdelning av arbetet 
blir längre fram?  
Emma: Jag föredrar att vi börjar varje dag i grupp för att stämma av läget samt dela ut 
uppgifter. Efter att man planerat dagen så kan man välja själv att sitta själv eller i grupp. Vore 
väldigt bra om man sågs innan dagen är slut och kör en recap på vad man gjort. Jag kan lätt 
bli stressad om jag känner att jag inte riktigt har koll på läget, därför värdesätter jag 
morgonmöten väldigt mycket :)  
Katti: Bra att dela upp, men det är viktigt att alla ändå tar ansvar och att vi stämmer av med 
varandra hur det går. Även om vi delar upp ska man kunna ta hjälp av varandra. Även om vi 
delar upp sitter jag gärna i grupp, men tycker att det är helt okej om någon vill jobba på annat 
håll. 
 

Ansvar och konsekvenser? Vad gör vi om någon inte gjort det 
den ska? Frånvaro? När är det OK och hur meddelar man? 



Ottilia: Det är viktigt att det gör det vi åtar oss att göra. Speciellt om det är saker som 
påverkar andra personers arbete. Det är superviktigt att vi kommunicerar med varandra och 
att vi kan be varandra om hjälp om det är så att något blir alldeles för stressigt. Kan man inte 
vara med är det viktigt att meddela det så tidigt som möjligt och få ok på att man är borta. 
Respektera det vi gemensamt bestämt även om det inte är i enlighet med ens egna åsikter. 
Katti: Jag tycker att det är okej att vara borta så länge man säger till innan. Viktigt att man 
tar ansvar för det man ska göra och att man håller sig till det som vi gemensamt kommit fram 
till. Om man inte klarar av sitt ansvarsområde så är det mer ansvarsfullt att säga till så att de 
andra får en chans att hjälpa till. 
Matilda: Viktigt att alla tar ansvar för att det man har tagit på sig blir gjort. Viktigt med 
kommunikation och tycker absolut att vi hjälps åt om någon känner att den har för mycket. 
Jag tycker det är okej att man är borta vissa tider, bara man hör med gruppen i god tid (1 
veckan innan kanske?) och att alla är överens. 
Emma: alla ska ta sitt ansvar att ha gjort klart en uppgift vid satt deadline. Hinner någon inte 
det så är det viktigt att hon säger det i tid så vi andra kan hjälpa till. Frånvaro är ok så länge 
man säger det i god tid. 

Feedback. Hur vill man få/ge feedback? När? 
Ottilia: All feedback är bra att förmedla så snart som möjligt, ju “färskare” händelsen är desto 
bättre tror jag att jag tar åt mig. Jag tycker det är viktigt att vi kan ge varandra feedback, jag 
vill gärna ha all feedback ni har att ge! Jag vill nog inte ha feedback inför våra 
kommitéer/arbetsgrupper. Positiv feedback går bra inför alla men tar gärna konstruktiv kritik 
av den personen som vill ge den i enrum, muntligen.  
Katti: Ge gärna feedback så nära “händelsen” som möjligt. Om det är kritik får den gärna 
vara konstruktiv. 
Lisa: Anmäla frånvaro i fb-chatten, med rimlig framförhållning (komma överens om?). 
Konstruktiv kritik, lufta sådant innan det blir ett problem. Gärna öppen diskussion och högt i 
tak. Måenderundor på morgonen? Okej att inte vara på topp alltid, men om en själv känner 
att det kan gå ut över de andra (t ex på en “dålig dag”) - säg till! Mycket positiv feedback! :D  
Emma: konstruktiv feedback, samt direkt feedback (inte ge den flera dagar efteråt). 
Matilda: Både konstruktiv och direkt feedback är bra. Kanske god ide att ge på 
avstämningsmöten?  

Övrigt  
 
Ottilia: Har nästan alltid med mig en bitch-banan eller två. Har jag två kan jag ge bort en om 
någon blir hangry;) Vill alltid ha mjölk i kaffe och te (om någon av er hämtar till mig hehe) 
Emma: FIIIKAAAAA! :D Byta pluggmiljö (nation, hemma hos någon, kontoret i sthlm m.m.). 
Någon morgon kan vi köra en brunch hos någon <3  
Matilda: Fika, lunch på nation samt andra göttiga saker känns som bra belöningar. och 
solpauser är ju sååååå nice. 
Lisa: belöningar typiskt fika/nationsluncher, frisk luft, lite sol! → Lisa glad  
Katti: Skulle vara kul med belöningar som exempelvis lunch på nation. Gärna ta pauser 
utomhus så vi får njuta av solen.  
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Sammanfattning 
Detta är en lathund för hur den grafiska profilen ska se ur för gruppens alla dokument. 
  



 
Grafisk profil  
 
Detta är en lathund för hur alla rapporter grupp 63 skriver ska se ut. 
 
Försättsblad 
Typsnitt: Times New Roman 
Färg: Svart 
Storlek: 10  
Radavstånd: Enkelt 
 
En sammanfattning skrivs på framsidan som kort förklarar vad rapporten innehåller. 
Sammanfattningens brödtext har storlek 12. 
Rubriken har typsnitt Arial och fet stil. Se försättsblad. 
 
Huvudrubrik 
Typsnitt: Times New Roman 
Färg: Svart 
Storlek: 16 
Radavstånd: Enkelt 
ex: Huvudrubrik 
 
Underrubrik 
Typsnitt: Times New Roman 
Färg: Svart 
Storlek: 14 
Radavstånd: Enkelt 
ex: Underrubrik 
 
Brödtext 
Typsnitt: Times New Roman 
Färg: Svart 
Storlek: 12 
Radavstånd: Enkelt 
ex: brödtext 
 
Tabeller 
Tabelltext skrivs ovanför tabellen. Alla tabeller i en rapport ska ha samma layout. 
Typsnitt: Times New Roman 
Färg: Svart 
Storlek: 12 
Radavstånd: Enkelt 
Tabellnamn: Fet stil 
Tabellernas layout ser ut som visas nedan: 
 
   

   
 



 
Figurer 
Figurtext skrivs under figuren. 
Typsnitt: Times New Roman 
Färg: Svart 
Storlek: 12 
Radavstånd: Enkelt 
Figurnamn: Fet stil 
 
Referenser 
Harvardsystemet används. 
Samma layout som brödtexten. Referenser skrivs alltid innan punkt (exempel, 2017). 
Referenslistan skrivs i bokstavsordning. 
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Sammanfattning 
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Projektplan - Kundanalys 
 
Gruppmedlemmar  
Emma Dufbäck, Matilda Jeppsson, Lisa Tejde, Ottilia Werkmäster, Katarina Wright 
 
Bakgrund 
Office Recycling (OR) är ett nyetablerat återvinningsföretag med fokus på kontorsmaterial. 
Företaget har sitt säte i Stockholm och en omlastningscentral på Drottningholm. OR har 
efterfrågat ett användarvänligt Excelbaserat verktyg som ska ligga till grund för 
kundbearbetning och kundanalys. Utmaningen ligger i att på ett ekologiskt och ekonomiskt 
hållbart sätt ge god service till kunderna, dvs utföra uppdraget att samla in material för 
återvinning från företagets olika kunder. 
 
Uppdraget innebär en djupdykning i kundernas återvinningsmönster. Optimeringsproblemet 
består bland annat i att på så få körningar som möjligt hämta så mycket avfall/många 
fraktioner som möjligt, för att maximera både ekonomisk och ekologisk vinning. Tidigare 
dokumentation av mängd upphämtat avfall per fraktion finns ej. 
 
Syfte  
Syftet med projektet är att genom kundbearbetning och kundanalys ta fram ett Excel-verktyg 
som kan implementeras i verksamheten för att underlätta planering och genomförande av 
hämtningar av avfallsfraktioner. Verktyget ska användas i säljsyfte för att kunna undersöka 
kundernas återvinningsmönster och på så sätt optimera hämtningarna, för att ge ekonomisk 
och ekologisk vinning.  
 
Frågeställningar 

● Hur kan OR:s ekonomiska vinst och miljönytta maximeras?  
● Hur optimeras hämtningsprocessen så att antalet körningar minimeras och antalet 

poster maximeras?  
● Hur pass fyllda (i vikt respektive volym) är kärlen vid hämtning i dagsläget? 
● Vid vilken frekvens av avrop bör kunden schemaläggas för kontinuerlig tömning? 
● Hur kan man kartlägga kundernas behov och efterfrågan? Vad är optimalt för båda 

parter?  
 
Metod 
Projektet kommer utmynna i en produkt i form av ett excelverktyg, mycket fokus kommer 
därför att läggas på detta. Rapportens omfattning kommer vara begränsad och koncist ta upp 
det som är relevant för projektet inom återvinning, kundmönster och optimering. Information 
inhämtas från primärkällor genom intervjuer med företagsrepresentanter, data från företagets 
kunddatabas och eventuellt en enkät till företagets kunder. Möten med företaget görs via 
skype och genom studiebesök. För att utöka förståelsen för den praktiska logistiken kring 
återvinning planerar vi också att följa med en förare under en arbetsdag. 
 
Inledningsvis genomförs en litteraturstudie på valda områden som berör relevant teori. 
Parallellt med detta görs en fördjupning i Microsoft Office Excel som optimeringsverktyg, där 
lämplig algoritm för ruttoptimering implementeras. Optimeringen kommer delvis baseras på 
befintlig data från företaget och kompletteras med sammanställningar från våra egna 



undersökningar. Verktyget ska vara användarvänligt för att kunna utnyttjas i önskvärd 
utsträckning. Förutom att designa verktyget på ett användarvänligt vis kommer också en liten 
handbok (manual/lathund) tas fram för detta ändamål.  
 
Rapporter kommer skrivas löpande under projektets gång och slutligen sammanställas till en 
slutrapport.  
 
Kursmål 1  
Kursmålet “Visa både fördjupade och breddade kunskaper inom teknikområdet miljö- och 
vattenteknik” uppfylls genom att vi under projektet kommer få fördjupade kunskaper inom 
optimering och en ökad excelkunskap vilket är ett vanligt verktyg i arbetslivet. Breddade 
kunskaper kommer att fås genom litteraturstudien och då inom återvinning och även hur man 
kan jobba med hållbarhet utifrån Triple Bottom Line. 
 
Tidsplan 
Se bifogat Gantt-schema 
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Projektplan - Kundanalys 
 
Gruppmedlemmar  
Emma Dufbäck, Matilda Jeppsson, Lisa Tejde, Ottilia Werkmäster, Katarina Wright 
 
Bakgrund 
Office Recycling (OR) är ett nyetablerat återvinningsföretag med fokus på kontorsmaterial. 
Företaget har sitt säte i Stockholm och en omlastningscentral på Drottningholm. OR har 
efterfrågat ett användarvänligt Excelbaserat verktyg som ska ligga till grund för 
kundbearbetning och kundanalys. Utmaningen ligger i att på ett ekologiskt och ekonomiskt 
hållbart sätt ge god service till kunderna, dvs utföra uppdraget att samla in material för 
återvinning från företagets olika kunder. 
 
Uppdraget innebär en djupdykning i kundernas återvinningsmönster.  
 
Syfte  
Syftet med projektet är att genom kundbearbetning och kundanalys ta fram ett Excel-verktyg 
med tillhörande manualer. Verktyget ska användas i säljsyfte för att kunna undersöka 
kundernas återvinningsmönster för att analysera kundernas återvinning och få ut en optimal 
prisbild.  
 
Frågeställningar 

● Är det möjligt att ta reda på kärlens vikt/volym vid tömning? Om ja, vilket 
tillvägagångssätt är att föredra? 

● Vilka kriterier ska en optimal kund uppfylla och hur ser en genomsnittlig kund ut? 
● Vad är en rekommenderad frekvens på tömning och antal fraktioner för en kund 

utifrån vissa kriterier? 
● Hur kan kunderna ordnas enligt en prioritering för att maximera nyttan av insatta 

åtgärder?  
● Hur skiljer sig prisbilden mellan olika avtal?  

 
Metod 
Projektet kommer utmynna i en produkt i form av ett excelverktyg, mycket fokus kommer 
därför att läggas på detta. Rapportens omfattning kommer vara begränsad och koncist ta upp 
det som är relevant för projektet inom återvinning och kundmönster. Information inhämtas 
från primärkällor genom intervjuer med företagsrepresentanter och data från företagets 
kunddatabas. Möten med företaget görs via skype och genom studiebesök. För att utöka 
förståelsen för den praktiska logistiken kring återvinning planerar vi också att följa med en 
förare under en arbetsdag. 
 
Inledningsvis genomförs en litteraturstudie på valda områden som berör relevant teori. 
Parallellt med detta görs en fördjupning i Microsoft Office Excel som analysverktyg. 
Analysen kommer baseras på befintlig data från företaget. Verktyget ska vara 
användarvänligt för att kunna utnyttjas i önskvärd utsträckning. Förutom att designa 
verktyget på ett användarvänligt sätt kommer även två manualer tas fram för detta ändamål. 
En för själva användandet av verktyget samt en som förklarar hur verktyget är uppbyggt.  
 



 

Rapporter kommer skrivas löpande under projektets gång och slutligen sammanställas till en 
slutrapport.  
 
 
Kursmål 1  
Kursmålet “Visa både fördjupade och breddade kunskaper inom teknikområdet miljö- och 
vattenteknik” uppfylls genom att vi under projektet kommer få fördjupade kunskaper inom 
Excel vilket är ett användbart verktyg i arbetslivet. Breddade kunskaper kommer att fås 
genom litteraturstudien som tar upp återvinning, Triple Bottom Line, certifieringar och lagar 
med utgångspunkt ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 
 
Tidsplan 
Se bifogat Gantt-schema. 
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Rapportnamnet återspeglar inte innehållet  
Vi har ändrat namnet för att lyfta fram att projektets huvudmål var att ta fram ett 
excelverktyg. 
 
Det är lite dålig upplösning på vissa bilder i rapporten. 
Vi har försökt att ladda upp nya bilder som förhoppningsvis har bättre upplösning. 
 
De tycker att vi använt oss av ordet fraktioner utan att ge en tydlig förklaring av vad 
det innebär, de tycker att vi borde använda ett annat ord (exempelvis material) eller 
förklara det tydligare. 
Vi har valt att behålla ordet fraktioner och försökt förklara vad ordet innebär första gången 
det nämns i texten. 
 
De tyckte att vi skulle omstrukturera rapporten och byta plats på avsnitt 2 (teori) och 
avsnitt 3 för att de tyckte detta gav en bättre bakgrund för läsaren. 
Vi kan hålla med om att det är väldigt mycket att läsa i avsnittet teori som kanske inte helt 
återkopplas till projektet på ett tydligt sätt. Vi har dock valt att inte byta plats på dessa avsnitt 
då teoriavsnittet ändå ger en bakgrundsinformation om vissa begrepp som används i 
rapporten. Vi valde dock att ta bort vissa delar av teorin som vi också tyckte var överflödiga.  
 
De tyckte att vi skulle göra avsnitt 3.1.1 till ett eget avsnitt för att få en bättre struktur. 
Vi höll med och gjorde också det. 
 
De tyckte att vi skulle förklara utförligare vad intervjuer och studiebesök innebär. 
Vi har försökt förklara tydligare hur intervjuerna gick till och vad vi gjorde när vi var på 
studiebesök. 
 
De ville att vi skulle förtydliga vad vi menade med 10 %. 
Vi har i rapporten tydligare förklarat att vi har slumpat ut 10 % av Office Recyclings avtal 
och att det är dessa vi använt oss av vid vår analys. 
 
Under avsnitt 5.2 tyckte det att en kort inledande text saknades. 
Vi höll med, då vi har inledande text i alla andra avsnitt. Vi la till en text här, bra kommentar. 
 
Låddiagrammet i rapporten förklaras lite otydlig och om man aldrig sett ett 
låddiagram innan är det svårt att tolka, förslagsvis presentera datan på ett annat sätt. 
Vi har försökt att på ett tydligare sätt försökt förklara vad låddiagrammet visar. Vi har valt att 
ha kvar låddiagrammet och inte presentera datan på ett annat sätt.  
 
De funderade på om vi besvarade frågeställningen om den optimala kunden. 
Vi har försökt att förtydliga varför vi vill ta fram en optimal kunden samt att den optimala 
kunden togs fram genom intervjuer med Office Recycling och även besvara frågeställningen 
tydligare.  
 
De tyckte att vi inte var tillräckligt tydliga med vad en optimal kund var. 
Vi har i rapporten skrivit utförligare hur vi tagit fram samt vad resultatet en optimal kund är 
och hur den används. 
 



 
 
Avsnittet slutsats är både diskussion och slutsats. De tyckte att vi borde döpa det till 
diskussion och lägga till slutsats som ett eget avsnitt. 
Vi valde att döpa avsnittet till diskussion och slutsats, och inte dela upp det på två avsnitt där 
de är separerade. 
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Tid:	8.15	
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Närvarande	personer:	Ottilia	Werkmäster,	Matilda	Jeppsson,	Katarina	Wright,	Emma	
Dufbäck,	Lisa	Tejde		
	

	

Dagordning		

	
1) Visioner	

Gruppen	kör	en	10	min	brainstorming	och	skriver	ner	sina	visioner	för	de	kommande	
månaderna.	Ett	gemensamt	dokument	skrivs	med	våra	visioner.	

	
2) Gruppkontrakt	

Vi	beslutar	att	vi	ska	skriva	ett	gruppkontrakt.	Detta	presenteras	som	en	
arbetsrapport.		

	
3) Drive	

Vi	har	en	gemensam	drive-mapp	där	vi	samlar	material	så	att	alla	kan	se	vad	alla	gör.	
	

4) Ansvarsfördelning	
Vi	beslutar	om	ansvarsfördelning	och	det	är	ett	levande	dokument	som	finns	i	driven.	
Nya	beslut	om	vem	som	har	ansvar	för	något	presenteras	i	ärendeloggen.	

	
5) Nästa	möte	

Uppstatsmöte	med	Handledaren	vid	UU,	Cecilia,	den	29	mars	på	Geocentrum.	Skriv	
upp	frågor	till	mötet	i	driven.	

	
	
	
	
	
	
	
Vid	protokollet	
Ottilia	
	
Justeras	
Katarina	Wright	
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Uppstartsmöte med handledare 
 
Tid: 13.30 – 14.15 
Plats: Blekinge, Geocentrum 
 
Närvarande: Cecilia Johansson, Lisa Tejde, Matilda Jeppsson, Katarina Wright, Emma 
Dufbäck, Ottilia Werkmäster 
 
 

Protokoll 
 

1) Frågor som är samanställda till Cecilia 
Litteraturstudie. Cecilia: Vad tycker ni att ni behöver sätta er in i och göra? Vad 
behöver ni nu för att komma in i området. Gör ett förslag, prata med OR, så att ni får 
en bas. Hur fungerar det med återvinning? Litteraturstudien är öppen. 
Ottilia: Alla gör var sin arbetsrapport och sammanställer? 
Cecilia: Det är upp till er, alla behöver inte göra litteraturstudie, bara det är tydligt för 
er.  

 
2) Projektplan 

Gruppen visar utkast för handledare Cecilia för att få kort feedback. 
Kommentar: Bör ha med, vad är det för problem, hur ska det lösas och vem gör vad. 
Att allt från kursen finns med i planeringen. Kommer få synpunkter efter 
projektplansredovisningen och ska sedan göra revidering. Gruppen ska prata med OR 
för att definiera ett syfte med projektet. 
Hur ska presentationen gå till? Det är avsatt 20 min, gruppen börjar presentera och 
sedan förs en diskussion med Cecilia och Roger.  

 
 

3) Ersättning för studiebesök 
Det finns UL/SL pendlarkort att låna, kontakta Rickard Petterson, studierektor för 
kursen.  

 
4) Arbetsrapporter och mötesprotokoll 

Alla rapporter ska ha nummer, men det är upp till gruppen att välja hur ni gör med alla 
rapporter. När det gäller mötesprotokoll så ska det protokollföras varje gång gruppen 
tar beslut. Detta för att om någon är borta så ska den kunna läsa. Beslutsändringar ska 
protokollföras. 
Lisa: Det finns större och mindre beslut, men är det upp till oss att besluta? 
Cecilia: Ja 
 

5) Loggar 
Matilda: Hur mycket ska vi skriva i ärendeloggen? 
Cecilia: Det är för att ni ska se själva, och jag, vad som har bestämts och vem som ska 
göra vad. Lisa visar vad vi hittills skrivit i ärendeloggen och Cecilia tycker att det ser 
bra ut. Loggen ska skickas till handledaren en gång i veckan för att hon ska kunna se 
vad gruppen jobbar med. 
 



6) Sekretess med företaget 
Hur ska vi förhålla oss till det? Handledaren säger att vi ska prata med företaget. Om 
företaget inte vill att vi ska ha siffror kan vi fråga om vi kan använda oss av 
normaliserade siffror för att kunna göra en presentation och visa rapporten för de 
andra grupperna. 
 

7) Loggrapporter 
Känns som en djungel. Beslutar ni att ni ska göra något som ska presenteras i en 
rapport så ska det mynna ut i en rapport. Allt kommer inte vara med i slutet. 
Slutrapporten ska vara max 20 sidor efter önskan från företaget. 
Ottilia: Ska rapporten vara populärvetenskaplig? 
Cecilia: Nej, endast de sammanfattningar som ska skrivas. 
 

8) Excel 
Vilket språk använder företaget, kolla om det är svenska eller engelska, om det går att 
föra över mellan språken enkelt. 
 

9) Definiera syfte 
Diskussion om hur gruppen ska lägga upp frågor till företaget för att få ut så bra 
information som underlag för arbetet.  

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Ottilia Werkmäster 
 
 
Justeras 
Matilda Jeppsson 
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Avstämningsmöte 
 
Tid: 14.30 
Plats: Blekinge, Geocentrum 
 
Närvarande: Lisa Tejde, Matilda Jeppsson, Katarina Wright, Ottilia Werkmäster, Emma 
Dufbäck 
 
 

Protokoll 
 

1) Lägesrapport 
Alla har läst igenom rapporten som förra årets kandidatgrupp gjorde för OR. Listat 
frågor till Handledare och OR. Haft möte med Handledare. Lisa och Matilda har börjat 
med en projektplan, Ottilia har skrivit en grafisk profil, Katarina har kontaktat OR, 
Emma har jobbat med Gantt-schemat.  
 

2) Grafisk profil 
Gruppen beslutar att ta fram en grafisk profil. Ottilia gör en arbetsrapport som ska vara 
klar 29 mars. 

 
3) Möte med OR 

Katarina har mailat till Marcello om att boka in ett skype-möte med honom ASAP. 
Även med förfrågan om att besöka företaget nästa vecka.   

 
4) Tidsplanen 

När ska det första utkastet av Excel-verktyget vara klart? 
Ottilia: Det känns kort om tid att göra ett utkast och sedan låta dem testa för att sedan 
göra om verktyget. 
Lisa: Om de får ett verktyg så tar det nog ett par veckor för dem att testa det. Så det tar 
tid. 
Matilda: Vi kanske ska vara tydliga i början och försöka få fram en klar bild av vad vi 
ska få ut. Det vore kul att komma dit och presentera för dem vad vi kommit fram till. 
Katarina: Jag håller med Matilda om att vi måste få fram en klar bild. Bra som Emma 
sa att vi kanske kan göra en liten lathund över hur verktyget används. 
Ottilia: Jag tycker vi kan vara klara med det en vecka innan, för att vi kommer jobba 
med rapporten parallellt. Slutrapport version 1 ska vara inne 12 maj. Vi sätter som 
prel. mål att vara klara med vårt Excel-verktyg 5 maj. 
 

5) Litteraturstudie 
Vad ska den handla om, vem ska göra vad? 
Matilda: Eftersom rapporten inte ska vara så lång behöver litteraturstudien inte vara så 
lång. 
Katarina: Kan vara inriktad på optimering kanske. 
Lisa: En rubrik som är Excelhantering? 
Katarina: En om Triple Bottom Line eftersom företaget jobbar efter det. 
Matilda: Återvinning och lönsamhet utifrån företags/kundperspektiv. Hur vi motiverar 
det. 



Matilda: Cecilia vill väl ha en litteraturstudie som är 10-20 sidor. 
Katarina: Måste tänka på vad vi ska behandla senare i rapporten. 
Gruppen beslutar att L-rapporterna ska vara klara 7 april.  

 
6) Gantt-schemat 

Gruppen pratar om layout på Gantt-schema.  
 

7) Vem gör vad 
Katarina bokar in ett möte med Marcello på OR,  
Lisa och Emma börjar jobba med Excel-verktyget. 
Ottilia färdigställer grafisk profil, skriver om Triple Bottom Line. 
Matilda skriver om Optimering, få in excel om det går. 
Katarina skriver om Återvinning. Lisa ska prata med en gammal kollega om 
optimeringsverktyg. 
Gruppen beslutar att Katarina och en person till är med på skypemöte.  

 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Ottilia Werkmäster 
 
 
Justeras 
Emma Dufbäck 
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Uppstartsmöte med handledaren Marcello Longo på Office recycling.  

 
  



Uppstartsmöte med OR 

 

Tid: 15.00 - 16.10 

Plats: Öland, Geocentrum 

 

Närvarande: Marcello Longo (via skype), Emma Dufbäck, Matilda Jeppsson, Katarina 

Wright 

 

 

Protokoll 

 

1) Information från Marcello 

 

Allmän info 

Möte på stockholmskontoret tisdag 4/4 från kl 9.00, ca en fm alternativt sitta kvar och jobba. 

Marcello bjuder in oss till en workshop med Qlik 11/4 som är relevant då Marcello tror att de 

har många frågor till OR som även kan vara till nytta i vårt projekt. 

 

Kundbearbetning/excelverktyg  

Kundbearbetningsprocessen kommer att öka då företaget växer. Nya kunder styrs av nya 

uppdaterade kontrakt medan äldre kunder ligger kvar med äldre ogynnsamma kontrakt. Idag 

sker beställningar och förflyttning av data manuellt, detta vill OR ändra på genom 

digitalisering.  

Så fungerar beställningen idag: Säljaren får in en beställning vilket manuellt förs in i 

arbetsbok i excel. I arbetsboken kan man hitta frekvens, vad som återvinns samt vilket kärl 

samt om kärlet hyrs. CM (trafikledningen) går in i arbetsböckerna och för in data manuellt i 

fleet101 och kommer överens med kunden om hämtningsdagar. OR har en rutin att de ska 

kolla ordrar varje dag, men i praktiken skickas det mail från säljare. Ordern matas in i 

trafiksystemet och det blir schemalagt.  

Excelverktyget ska användas i säljsyfte för att optimera kundbearbetning. I verktygen ska 

olika parametrar vara med för att ta hänsyn till alla och inte behöva avgränsa sig. Det ska vara 

användarvänligt men behöver inte vara simpelt. En instruktionsbok hade varit bra. OR anser 

att grafer är bra, men ur verktyget vill de helst ha ut data som sedan kan presenteras i Qlik.  

 

Avrop 

Extrahämtningar (avrop) som ska hämtas utöver schemaordrarna är ett problem för det kan 

inte optimeras och ger därför en stor osäkerhetsfaktor vilket också leder till osäkra intäkter. 

Det blir många onödiga körningar. Den erfarna servicepersonalen kan göra kvalificerade 

gissningar men detta är inte hållbart i längden och måste därför ändras. OR vill därför 

maximera andelen schemalagda ordrar och minimera avropen. OR vill ändå erbjuda tjänsten 

för att vara service-minded till skillnad från konkurrenterna. Med information från verktyget 



hade man då kunnat få en tydligare bild på andelen avrop och isåfall kontakta företaget och 

förhandla om schemaläggning för en mer optimal lösning.  

 

Generell prissättning  

Idag är det ett problem att olika kunder har olika pris pga kunderna har funnits med olika 

länge samt att vissa kunder förhandlar ner priset mer än andra. Dock anser OR att kunderna 

inte är speciellt priskänsliga. Det hade varit bra att hitta en optimalgrad för när man inte ska 

ta ut en hyra för kärlen. (De kunder som de hämtar mycket avfall hos, där kan hyran tas bort 

då intäkterna ändå är så stora). OR har gjort indexjusteringar på avtalen som har påverkat 

prissättningen.  

  

Triple-bottom line 

Fokus ska vara på den ekonomiska och ekologiska aspekter då förra årets rapport till stor del 

var inriktad på den sociala biten.  

 

  

  

  

Vid protokollet 

 Matilda Jeppsson 

 

 

Justeras 

Katarina Wright 
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Projektgruppsmöte 

 
Tid: 2017-04-05 
Plats: Öland, Geocentrum 
 
Närvarande: Ottilia Werkmäster, Matilda Jeppsson, Lisa Tejde, Emma Dufbäck, Katarina 
Wright 
 

 

Protokoll 

 
 

1) Lägesrapport 

Gruppen har varit på besök på kontoret i Stockholm, 4/4. 
 

2)   Litteraturstudie 

Till litteraturstudien skriver Lisa om regler kring avfall och Emma om vad excel som 
verktyg kan användas till. Ottilia är ansvarig för sammanställningen av alla delrapporter. 
 

3)   Studiebesök Drottningholm och workshop med OR 

Två eller tre personer kanske ska åka på workshop med Qlik och OR. Alla kollar upp om de 
kan eller ej. Katarina mailar även om studiebesök till Drottningholm med förslag veckan efter 
påsk och föreslår onsdag 26 april, eller eftermiddagen måndag 24 april. 
 
4) Pendling Stockholm 

Matilda frågar hur länge vi får ha kvar pendlarkorten då några ska till Stockholm nästa vecka. 
 

5) Gantt-schema 

Vi måste specificera några saker. Emma fixar.  
 

6) Nästa möte 

Minst ett till protokollfört möte innan påsk.  
 
 
 
Vid protokollet 
Ottilia Werkmäster 
 
 
Justeras 
Lisa Tejde 
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Möte med handledare 
 
Tid: 11.00 
Plats: Öland, Geocentrum 
 
Närvarande: Katarina Wright, Cecilia Johansson, Ottilia Werkmsäter, Matilda Jeppsson, Lisa 
Tejde, Emma Dufbäck 
 

 

Protokoll 
 
1)   Meddelanden 

Gruppen berättar för Cecilia om sitt möte med Marcello i stockholm. Vi fick mer 
avgränsningar. Vi ska inte fokusera på logistik. Vi fick veta vilken rådata vi kan få ut från 
företaget samt att vi fått tillgång till deras fjärrskrivbord och deras programvara där vi kan 
få tillgång till data. De vill att vi ska analysera den rådata vi får från företaget och att vi 
som grupp ska se vad det går att få ut för data. Vi har några punkter som Lisa och Emma 
börjat titta på. 
 

2)   Reviderad projektplan 
Cecilia: Har ni några nya mål nu efter mötet? 
Vi kommer ta bort hur vi optimerar hämtningsprocessen, projektplanen var lite fluffigt 
formulerad så vi måste specificera den mer. Katarina: Vi ska fokusera på kund-data som vi 
har förstått det. Lisa: Som vi förstått det så ska de använda de data vi får ut till optimering. 
De vill få bättre koll på sina kunder. 
Cecilia: Fokus på deras avtal mot kunderna, vad de förväntas hämta? Vilken data har ni? 
Lisa: Bl.a. avtal med vilka kärl de har, priser, frekvenser för hämtning. 
Cecilia: Skulle ni kunna göra ett statistiskt urval och jämföra nya och gamla avtal? 
Diskussion om vilken information vi vill/kan plocka fram från given data. 
Kanske ta fram vad ”en bra kund” är, för att få en referens i excel-verktyget. Sätt upp en 
målbild, hur vill företaget att en kund beter sig, hur beter sig kunderna. Ta fram ett verktyg 
som plockar information från deras redan använda arbetsböcker. 
Om ni gör en manual kan det vara bra att göra en som förklarar hur ert verktyg är 
uppbyggt och fungerar, och en annan som förklarar hur det används (lathund). I fall de vill 
göra om sitt system och behöver veta hur vårt verktyg fungerar. 
Skapa ett analysverktyg som utifrån deras arbetsböcker och avtal ger information om 
kundernas återvinningsmönster. Delmål kan vara: ta fram kriterier för vad som anses vara 
en bra kund/ta fram kundprofil/vad är en önskad kundprofil. Gruppen kan analysera 
inverkan av nya och gamla avtal, är det någon skillnad på hur kunderna beter sig? 
Vill de ha de tidsbaserat, månadsbaserat? Återvinner de olika under olika tider på året? 
Kolla upp vad de har för mått på mängden avfall, är det månadsvis? Går de siffrorna att 
använda till något? Kan vi göra några antaganden? Kolla på om det är information som 



skulle vara intressant att ha som inte finns just nu. Fråga hur specifika siffror det går att få 
på vikt på avfallet.  
 

3)   Workshop med OR och Qlik 
Några ur gruppen ska på Workshop nästa vecka med Qlik för att OR tror att vårat projekt 
kan integreras med deras, samt att de kanske kommer ställa frågor som är relevanta för oss 
att höra på.  
 

4)   Halvtidsredovisning och revidering av projektplan 
Avstämning mot vår egen planering för att se att projektet går framåt. Visa våra mål. 
Revidering av projektplan gör gruppen när det behövs.  
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Ottilia Werkmäster 
 
 
Justeras 
Emma Dufbäck 
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Tid: 09:30 
Plats: Office Recyclings kontor i Stockholm 
  
Närvarande: Emma Dufbäck, Matilda Jeppsson, Lisa Tejde, Ottilia Werkmäster, Katarina 
Wright, Marcello Longo. 
  

1) Information och svar på frågor från Marcello 

  
·        Vilken data har vi att tillgå? 

  
Vi kommer få tillgång till kundavtal med schema (veckovis), trafikledningssystemet 
(trafikledningsprogram, ERP-program) och säljarnas arbetsböcker (data i Excel). Ganska 
omfattande data finns. 
  

·        Hur får vi ut användbara data, vad vill vi ha ut? 
  
OR efterfrågar en översikt/analys av prisbilden som en del av verktyget. I nuläget finns inget 
enhetligt pris pga att OR förhandlar priset med de flesta av sina kunder. Kundens 
förhandlingsförmåga blir då avgörande. Det tar ca 4 månader att diskutera fram avtal med en 
kund. Enligt Marcello finns massa olika orsaker till varierande priser. Analysen kan t ex 
handla om hur prisintervaller ser ut, hur stor bredden är, om optimal prisbild finns (ligger OR 
för lågt?) samt skillnader mellan äldre och nyare avtal. Kunderna uppfattas generellt inte som 
särskilt priskänsliga. Prisbilden kopplas också till återvinningsfraktioner (returpapper, 
sekretess m.m.). Dessutom har priserna höjts med en viss procent per år, baserat på vissa 
nyckeltal. Vi ska få data på prishöjning. 
  
Trafikledningen: Hur ofta OR åker ut till kunder i dagsläget kan bli användbart för vår analys. 
För att få bra koll ska vi intervjua Vidar. Vi ska också få inlogg till trafikledningsprogrammet 
och installera gästlicens. Boka möte med honom ute på anläggningen så att han kan vägleda 
oss. Skillnaden mellan avtal och trafikledningssystemets data är att avtalen är juridiska 
dokument som sätter ramar för vad OR får ta ut för kostnad, t ex. Trafikledningen sköter 
sedan frågor som ryms inom avtalet (alltså beslut som kan tas utan att behöva skriva nytt 
avtal). 
  
Omförhandla avtal tar mycket tid, avtalet gäller på årsbasis och förnyas varje år. Frekvenser 
för tömningar kan ändras till OR:s nackdel pga att de vill ha nöjda kunder och inte hinner 
kontrollera vad som är mest lönsamt. Behovet av återvinning på varje kontor är inget absolut 
utan detta förändras. 
  
 



Säljarnas arbetsböcker i Excel används för anteckning av vad som gäller i avtalet och 
knappas in manuellt. Avtal skrivs först, sedan förs arbetsboken in i ERP. Arbetsböckerna ger 
bättre överblick, allt som är avtalat ska finnas i arbetsböckerna. OR önskar att ”hela kedjan 
blir ihopsvetsad” för att inte tappa bort kunder. OR vill också få bättre insikt i vad som 
återvinns hos varje specifik kund, ska kunna användas i CRM-systemet för att direkt se vad 
varje kund återvinner. För att göra detta ska vi (?) ta fram/undersöka nyckeltal. Hur stora 
fraktioner som kunderna återvinner kan tänkas bli bakgrund till verktyget. 
  
Vi får själva bestämma intressanta utdata genom att titta på vilken data vi har. Fokusera på 
brännbart avfall och hur vi kan minimera detta. Det finns i nuläget data på vikter av hur 
mycket som återvinns och körs till olika ställen, totalsummor, men dessa säger ingenting om 
individuella kunder. 
  
Väga kärl har varit på tal på OR, men det finns några hinder. Dels är det en lång startsträcka 
att införa nya rutiner i det dagliga arbetet. Dessutom verkar de anse hanteringen som 
otymplig hittills – Marcello nämner att vågar kan gå sönder, att de väger mycket i sig, 
praktiska och ekonomiska hinder. En långsiktig plan är en våg i själva kärlet, alternativt våg 
på pirran eller i lastbilen. Ett alternativ till att väga fraktionerna är att uppskatta (med blotta 
ögat) hur fulla kärlen är. 
  
OBS att vi inte ska titta på köroptimering som vi tidigare övervägde. OR jobbar redan mycket 
med detta och då det är väldigt komplicerat är det inte prio för oss. 
  

·        Rådata, utdata i verktyget? 
  
Vikten ska ligga på analysen men för att komma dit behöver vi ta fram lämpliga rådata. 
Utdata får vi bestämma utifrån lämplighet. Vi får avgöra vad som känns relevant att använda. 
  

·        Ska vi ta fram en enkät? 
  
Nej, enkät är precis framtagen av OR och ska skickas ut till kunder. Denna kan vi få titta på. 
  

·        Hur tar vi hänsyn till övriga programvaror (andra än Excel), fleet osv?  
  
Vi använder dessa för att ta fram data och underlag till vårt verktyg. 
  

·        Har någon hållbarhetsrapport tagits fram från förra året? 
  
Ingen rapport har tagits fram. (Det var projektgruppens slutsats att detta skulle göras.) 
  

·        Förklara mer om vad workshopen handlar om? (Ska vi prioritera denna?) 
  



Qlik: Data representeras visuellt och ger grafiskt snygga presentationer. Marcello tror att de 
som kommer från Qlik kan undra samma saker som vi, därför bra att närvara vid workshop. 
Vi behöver därför inte heller fokusera på att ta fram grafiska bilder i verktyget, det kan Qlik 
och OR jobba vidare med. 
  

·        Ska vi ta någon hänsyn till kundens åsikt? 
  

Vet inte om vi kommer att hinna med detta i arbetet. Nu ska en enkät skickas ut av OR och de 
får då troligen en uppfattning av kundnöjdhet. Idag är servicen bra och kunder verkar överlag 
vara nöjda. Då extra hämtningar är många är troligen schemat fel, detta bör ändras. 
  
  
  

2)   Till nästa gång 
Att göra: 

● Få data på prishöjning/index. 
● Boka möte med Vidar på anläggningen. Installera gästlicens och inlogg till 

trafikledningsprogrammet. 
● Bestämma vilka som åker på workshop. 
● Ta reda på vilka totalsummor som faktiskt finns? Vilka uppgifter om vikter på 

fraktioner är det de har? 
 
 
Vid protokollet 
 Lisa Tejde 
  

Justeras 
Matilda Jeppsson  
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Projektgruppsmöte 

 
Tid: 10.30 
Plats: Ångström 
 
Närvarande: Ottilia Werkmäster, Katarina Wright, Emma Dufbäck, Matilda Jeppsson, Lisa 
Tejde 
 

 

Dagordning 

 
1) Litteraturstudie 

Gruppens medlemmar har gjort klart L-rapporterna, alla har läst igenom varandras och 
kommenterat. Ottilia ska sammanställa allt till en G-rapport under dagen och laddar 
upp på studentportalen. Ottilia laddar upp L-rapporterna också. 
 

2) Reviderad projektplan 

Projektplanen ska revideras. Direkt efter mötet diskuteras projektplanen och Matilda 
och Katarina skriver sedan en reviderad projektplan. Den ska skickas in senast 12 
april. 
 

3) Workshop med OR och Qlik 

Imorgon är det workshop i Stockholm. Emma åker med Ottilia eller Lisa. Katarina 
mailar Marcello och meddelar efter mötet.  
 

4) Mittredovisning 

24 april har vi mittredovisning. Vi gör en ppt på onsdag eftermiddag. Vi har med 
reviderad projektplan, prata om litteraturstudien och hur långt vi kommit med 
excel-verktyget. Uppdaterat Gantt-schema visas också.  

 

5) Studiebesök i Stockholm 

Katarina har inte fått svar av Kristina, har under morgonen mailat igen. Om vi inte får 
svar under dagen mailar Katarina Marcello imorgon. 

 

6) Excel-verktyget 

Emma och Lisa har börjat med informationssök, förslag på att vi ska göra ett 
flödesschema, Lisa gör detta. Vi borde dela upp arbetet. Några tittar på gamla avtal 
och strukturerar dem som de nya avtalen, Katarina gör detta, Matilda hjälper till om 
det behövs två stycken. Kolla på ”den ultimata kunden”, hur vill företaget att kunden 
ska bete sig? Vi borde ta fram ett förslag på vad en bra kund är och presentera det för 
OR och få feedback. Kan åtminstone resultera i att vi kan ställa specifika frågor om vi 
fastnar i detta arbete. 

 

7) Mini-litteraturstudie 

Ska in 26 april. Ottilia är ansvarig för rapporten. 
 



 
 
 
 
Vid protokollet 
Ottilia Werkmäster 
 
 
Justeras 
Lisa Tejde 
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Sammanfattning 

Protokoll från möte med Marcello, Johan och Vidar på OR:s kontor i Stockholm. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Tid: 09:30 
Plats: Office Recyclings kontor i Stockholm 
  
Närvarande: Emma Dufbäck, Lisa Tejde, Marcello Longo, Vidar Pudja, Johan Olsson. 
  

1)       Allmänt: 

Emma och Lisa fick träffa personerna från Qlik men då de inte kunde passera brandväggen i 
fleet så gick det inte att koppla samman Qlik och fleet. Det innebar att mötet sköts fram och 
de kommande mötena med Qlik kommer att ske 25:e april samt en dag i maj. 

Önskemål om att få ett till inlogg till fjärrskrivbordet togs upp, men detta går ej då en ny 
användare är väldigt dyr samt att OR ska gå ifrån fjärrskrivbordssystemet och använda sig av 
molnbaserade program istället såsom t.ex. Google drive. 

2)       Avrop 

Det finns ingen samlad lista med alla avrop som görs, utan detta får man kolla upp manuellt 
per kund i fleet. Det innebär mycket jobb så det är eventuellt inte rimligt att köra in på det 
spåret. Ett alternativ till att försöka undersöka avrop tipsade Philip om och han sa att det 
skulle gå att titta på en kund och jämföra totalkostnad/intäkt som är avtalad med den extra 
inkomsten. Fortfarande oklart var vi kan få en samlad bild av den extra inkomsten och Vidar 
tror det kan bli svårt att analysera avropen. 
  
3)       Scheman : 
För att se körschemat behöver man göra på följande sätt: 
Fleet → ordermottagning → (nya ordrar) → fast ordrar (i 
fönster till vänster) → sök på kundkod → ordrar kommer upp, 
klicka på någon order → kolla t. ex. på scheman 
Avropen är de ordrar som lagts in av en person och inte av systemet. De ordrar som systemet 
lagt in är schemalagda körningar. 
  
4)       Prislistor: 

Det finns ett antal olika prislistor, dels i fleet och dels “nedskrivna”, och dessa är: 
- OM (=Office Management) egen prislista. De har en egen p.g.a. de har underkunder 

och är OR:s största återförsäljare. 
- Ordinarie prislista. OR:s standard prislista. De allra flesta kunders prissättning har 

baserats på denna prislista. 
-  ÅF (=återförsäljare) 
- Övriga. Dessa är inaktiva och därför inte av relevans. 

 
För att komma åt prislistorna behöver man göra på följande sätt: 

●  Prislistor på datorn: 



Fjärrskrivbordet (alltså själva “datorn”) → Gemensam → 
Prislistor (eller sök bara på prislista) 

●   Prislistor på fleet: 
Fleet → Ekonomi → Prislistor 
På fleet finns OM, ordinarie, ÅF. 

●  Prislista i arbetsböcker 
Arbetsbok → Flik: Prisplaner 
Standardprislistan i arbetsböckerna är bra att utgå från vid prissättning av kunder. Dock så 
överensstämmer inte denna med den ordinarie prislistan på fleet. 
  
Lisa noterade att det kostar mer för OR att ta hand om brännbart och deponi, men det verkar 
inte synas i hyran av olika kärl. Går detta att ändra? 
 
En notis är att OR inte behöver betala för att återvinna trä utan i det fallet är det endast 
transporten som kostar. 
  
5)       Avtal: 

Prövotiden för en ny kund ligger på 2 mån och ändringar kan ske under denna tid på kundens 
förfrågan men det behöver inte alltid skrivas ett nytt avtal. Det är endast vid stora 
förändringar som nya avtal skrivs. 
  
Det finns mallar att utgå från men dessa verkar vara gamla. En fråga till sälj är ifall avtalen 
skrivs på standardiserad form, annars är det ett förslag på förbättringsåtgärd från vår sida. 
  
6)       Arbetsböcker (AB): 

Vidar: 
uppdateras inte (endast vid teckning av ett nytt avtal), men kan vara tillräckligt för oss 
(trafikledningen) för att skriva körschema. De ger en bra översikt. 
Kan kolla upp totala årsvärdet på en kund. 
AB (med avseende på antalet fraktioner och antalet hämtningar) kommer inte skilja sig alltför 
mycket från det som gäller i praktiken (körschemat som används i dagsläget), därför kan vi 
med viss osäkerhet ändå utgå från dessa. Räkna med en liten felmarginal. 
  
Johan: 
använder bara arbetsböckerna för att skriva in kundernas avtal, sedan förs all hantering av 
kunden (service osv) över till fleet. Bara den initiala kontakten skrivs in i AB. AB innehåller 
“prisplan” som kan användas som referens/utgångspunkt men oftast inte blir samma som det 
avtalade priset. Typfallet är att hyran plockas bort och därefter förhandlas övriga priser ned. 
  
De på sälj är väldigt intresserade av hur den optimala prisbilden ser ut för att ta reda på ifall 
OR ligger för lågt eller ej prismässigt. De vill ha en slags rekommendation över vad som är 



rimligt att hämta på ett företag med x antal anställda. Detta för att kunna skriva så korrekta 
avtal som möjligt samt sätta priset därefter. 
Sälj vill även ha data erhållen från excelverktyget och därför måste vi veta vilket slags format 
av rådatan som Upsales kan hantera. Vi kan kontakta Paolos på Upsales för denna info: 
08-505 806 81 
  
→ Säljs arbetsgång: 

1)       loggar kunder i Upsales (CRM) 
2)       kund tecknar avtal 
3)       beställning läggs in i arbetsböcker 
4)       skickar mejl till trafikledningen, sälj “signar ut” (släpper ärendet helt) 
5)       förändringar kan dokumenteras i tilläggsavtal, som skrivs för att hålla koll på vad 

som händer med kunden över tid (sker i Upsales) 
Lisa har en notering ang. punkt 5) i arbetsgången: kommunikationen ang. förändringar mellan 
trafikledningen och sälj verkar inte ske så konsekvent! 
  
Vid förändringar i körschema (t.ex. fler hämtningar, fler fraktioner) så uppdaterar 
trafikledningen detta i sitt körschema samt meddelar säljarna. En fråga som dök upp: är 
denna förändring relevant för sälj då det är dem som har hand om fakturorna? Annars 
ointressant för sälj. 
  
7)       Qlik: 

Qlik behöver komma åt fleet, vilket inte gick via fjärrskrivbordet för tillfället. 
Qlik är ett program som kommer kunna visualisera “vår data” via Excel, t.ex. mäta produkter, 
avtal, (faktisk) intäkt osv… 
Tanken med Qlik är att man med endast ett klick ska få en överskådlig bild av hur efterfrågan 
på en produkt (en viss fraktion) har ökat under en viss tid, eller hur mycket av de olika 
fraktionerna som OR:s kunder återvinner, för att nämna några exempel. 
  
OR har som prio 1 att sammankoppla Qlik med fleet då fleet inte har funktioner för att 
sammanställa data på ett övergripande sätt. 
Upsales har förmåga att visualisera data och därför prioriteras inte detta att sammankopplas 
med Qlik i dagsläget. Visionen är att även Upsales ska sammankopplas med Qlik. 
  
Qlik hade tips på hur data i Excel ska framställas: 

-  De vill ha en  tabell på varje excelblad. Flera tabeller i varje blad blir svårt att överföra 
till Qlik. 

- De vill ha så ”rå” data som möjligt. Många flikar med lite information på varje flik är 
att föredra. 

-  Formler är bra att ha på separerade flikar, dessa ska inte beblandas med 
rådata-tabeller. Det är då bättre att formlerna baseras på rådatan. 

  



Om vi vill ha mer info om Qlik kan vi kontakta Sofie Hallbert: 076 185 10 66 
  
8)       Programvara 

CRM = customer relations management, programvara som används för kundrelationer (här 
Upsales) 
ERP = enterprize resource planning, är ett driftsprogram (här fleet) 
  
Sälj håller på att byta CRM nu från Lime till Upsales. De använder CRM för uppdateringar 
och uppföljningar - inget analysverktyg av t.ex. nya affärer/kunder . 
CRM har ett “öppet API” vilket gör det väldigt flexibelt och möjligt att koppla till andra 
programvaror, såsom Qlik, Fleet, etc. 
  
9)       Övrigt 

Idag har OR 1000 kunder på abonnemang. 
  
Önskemål från företaget är att: 

-  koppla ihop fleet till CRM till fortnox. Vi är dock inte säkra på vad för slags 
programvara fortnox är. 

- ta fram en prioriteringsordning  där kunder prioriteras utifrån minst lönsamt avtal t.ex. 
I och med detta ser säljarna vilka avtal som är i behov av förnyelse. På så sätt kan 
uppdateringar av de ”dåliga” avtalen, som många av OR:s gamla kunder har, göras. 

  

 

 

Vid protokollet 

Emma Dufbäck 
  
Justeras 

Lisa Tejde 
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Projektgruppsmöte 
 
Tid: 10.00 
Plats: Öland, Geo 
 
Närvarande: Lisa Tejde, Emma Dufbäck, Matilda Jeppsson, Katarina Wright, Ottilia 
Werkmäster 
 

 
Dagordningen  projektgruppsmöte 

 
1)   Lägesuppdatering 

Vi har precis haft mittredovisning.  
Lisa: Vi har fått tillgång till ett excelverktyg som vi kan ha som stöd när vi utformar vårat, 
dvs. vi kan få ideér från deras kodning. 
Ottilia har skrivit klart mini-litteraturstudien om populärvetenskapligt skrivande. Skickar 
in den idag. Folk har skrivit omtentor.  
 

2)  Lokalbokning 
Lokaler bokas till och med 8 maj.  
 

3)   Stockholm 
Vi har studiebesök på onsdag 26 april. Katti ska maila Vidar efter mötet för att fråga om 
tider etc. Katti mailar också och meddelar att vi inte kommer delta i workshopen med Qlik 
tisdag 25 april. Matilda hämtar SL och SJ-korten. 3 eller 4 personer från gruppen åker på 
onsdag, vissa är kvar i Uppsala och jobbar.  
 

4)   Frånvaro 
Kollar folk hela tiden i frånvarodokuemtet? Vissa gör, andra inte så duktiga på det. Vi 
uppdaterar varandra om när vi ska vara borta.  

 
5)   Här näst 

Ottilia skickar in mini-litt. studien idag. Ottilia reviderar litteraturstudien. Emma och Lisa 
jobbar med excel. Katti jobbar med avtalen. Matilda börjar skriva på någon del av 
slutrapporten. Vi ska ha möte med Cecilia, Matilda mailar  och föreslår torsdag direkt 
efter föreläsningen.  
 
 
 
 
Vid protokollet 
Ottilia Werkmäster 
 
Justeras 
Lisa Tejde 
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Projektgruppsmöte 
 
Tid: 8.30 
Plats: Öland, Geo 
 
Närvarande: Ottilia Werkmäster, Matilda Jeppsson, Katarina Wright, Emma Dufbäck 
 
 

Protokoll 
 
1)   Lokalbokning 

Gruppen bokar grupprum så långt i framtiden det går. 
 

2)  Lägesrapport 
 Ottilia skickade in mini-litteraturstudie och reviderad litteraturstudie under förra veckan. 
Vi har inte fått tillbaka någon kommenterad rapport av Cecilia. 
Katti är klar med att sammanställa 10 % av alla avtal. 
Matilda och Lisa var på studiebesök under förra veckan i Stockholm, de har skrivit ett 
separat protokoll från studiebesöket. 
Matilda började förra veckan skriva på en ny teoridel som handlar om vad som är mest 
lönsamt ur miljösynpunkt att återvinna. 
Ottilia och Katti började med layout på manual och lathund förra veckan i inDesign. 
Lisa och Emma jobbar på med excel. Lisa har tagit fram ett förslag på hur kunderna ska 
prioriteras. 
Ottilia, Matilda och Katti har skrivit på slutrapporten. Katti har tagit fram förslag på 
layout på startsidan av verktyget. 

 
3)   Kommande deadlines/vem gör vad 
 Vår interna deadline på excel var satt till 5 maj, vi har dock bestämt att den inte behöver 

vara klar så länge innan slutrapporten ska in. Ny intern deadline är 10 maj på verktyget. 
12 maj ska första versionen av slutrapporten in och en reviderad den 17 maj. 
Manual och lathund har deadline 19 maj. 
Matilda fortsätter med det hon gör. Ottilia och Katti arbetar på slutrapporten. Lisa och 
Emma fortsätter med Excel. De ska ha möte med en person som heter Victor på torsdag 
som är bra på excel. 

 
4) Excel 
 Emma visar hur långt de kommit med verktyget, och Katti visar layout i excel. 
 
 

 
Vid protokollet 
Ottilia Werkmäster 
 
 
Justeras 
Katarina Wright 
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Sammanfattning 

Onsdagen den 26/4 åkte Lisa och Matilda till Stockholm på studiebesök till Stockholm för att 
följa med en medarbetare från servicepersonalen för att se hur det dagliga arbetet gick till.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Studiebesök med servicepersonal 

 
Under dagen hämtades kontorsmaterial hos ca 12 kunder. Det var blandat material men 
främst returpapper från miljörör, sekretess från miljörör, brännbart, wellpapp, lite plast och 
glas. Hos någon kund hämtades även en dator, två kontorsstolar och gamla bläckpatroner som 
skulle återvinnas/återbrukas. Det som konstaterades var att det var väldigt svårt att 
generalisera hur fulla kärlen var. Hos vissa var de överfulla så att de inte ens gick att stänga. 
Om detta var fallet dokumenterade servicepersonalen detta för att lägga på en extra kostnad. 
Hos vissa kunder var de knappt fyllda alls. För varje kärl eller miljörör som tömdes så sattes 
ett nytt kärl dit eller en ny påse till miljöröret. Man förstår svårigheten att väga hur mycket 
man hämtade hos varje kund, då det både tar tid för servicepersonalen samt det är svårt var 
man ska ha vågen någonstans. Hos vissa kunder kunde man definitivt konstatera att de kunde 
återvinna mer då man bara hämtade brännbart material.  
 

2) Omlastningscentralen på Drottningholm  

 

Office Recycling har en omlastningscentral som ligger ute på Drottningholm där materialet 
sorteras ut och läggs i olika containrar och plastburar. När servicepersonalen var klara med 
sina hämtningar körde de ut hit för att lasta ur och sortera de olika materialen. Sekretessen 
var lite speciell då denna togs in i ett speciellt rum där pappren sedan förstördes. Därifrån var 
en fläkt kopplad så att materialet blåstes ut i en separat container. Det fanns ett rum där kärlen 
förvarades samt ett rum där kärlen tvättas vid behov. På ovanvåningen förvarades 
nytillverkade miljörör. När servicepersonalen är klar med tömningen tar de med sig tomma 
nya kärl och påsar till morgondagens körning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras 

Lisa Tejde 
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Protokoll 
 
1)   Inför möte med handledaren 

Vi har försökt få kontakt med vår handledare i över en vecka utan svar. Matilda 
kontaktade tillslut Roger Herbert som letade rätt på henne på Geo. Nu har vi tillslut bokat 
in ett möte, dock är det endast 2 h innan slutrapporten ska in. Vad ska vi ta upp på mötet 
med handledaren och vem/vilka ska gå på det mötet? 
Referenser till tabellen i slutrapporten? 
Diskutera hur vi ska göra med rapporten/resultat- och slutsatsdelen. 
Litteraturstudie – har du läst vår reviderade? 
Vet hon någon som är bra på VBA i excel?  
Vem ska gå på mötet? En till tre personer går på mötet. 
Hur ser redovisningarna ut, är det något schema? 
 
 

2)  Lägesrapport 
a) Excelverktyg: Kundanalysdelen är klar. Vi måste kolla att det funger på andra datorer 
än där verktyget är gjort. Katti får det inte att fungera på sin dator just nu. 
Lisa: jag har en modell som fungerar men den fungerar men lyckas inte hämta info från 
extern mapp… Prioriteringslistorna är ej gjorda, och frågan är hur långt vi hinner göra på 
det. Den ekonomiska listan kommer att göras årsvis för annars laggar excel. Lisa och 
Emma ska ha möte idag med Hasse för att se om han kan hjälpa till. 
b) Rapporten: Vi måste rensa i reslutat-delen. Skriva en sammanfattning. Det ska in 
några delar om excel i metod, ev. i teoriavsnittet.  
 

 
3)   Kommande deadlines/vem gör vad/framtiden 
 Första versionen av slutrapporten ska lämnas in på fredag, senast kl 12. 

För att fira inlämning ska vi äta lunch på stan! 
Vill helst vara klara med manualerna 17.00 17 maj, så att vi kan fokusera på opponering 
sedan.  
Finns det någon som vi kan jobba på i helgen? Om någon bestämmer sig för att jobba i 
helgen kan den personen ta ledigt någon dag under nästa vecka! 

 
Vid protokollet 
Ottilia Werkmäster 

 
Justeras 
Katarina Wright 
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Sammanfattning  
Denna rapport är en litteraturstudie som är gjort i syfte att få ökad kunskap om återvinning 
och regler kring avfallshantering. Den handlar också om hur företag kan jobba med hållbar 
utveckling samt hur återvinning och hållbar utveckling är lönsamt. Litteraturstudien 
innehåller även ett avsnitt om excel som verktyg, vilket är ett vanligt verktyg som används i 
många branscher.  
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Återvinning 
 
Återvinning kan definieras som “Återföring av använt material eller flytande restprodukter i 
tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.” (Berg u.å.). Material som annars 
skulle ses som avfall samlas in och skickas till återvinningscentraler. Där sorteras det material 
som är osorterat med hjälp av bland annat magneter och viktseparation med luft. Materialet 
kan efter bearbetning bilda nya produkter som förblir i samhällets kretslopp, vilket medför 
återanvändning av materialet (Robertson 2014). 
 
Återvinning av olika material 
 
Pappersmaterial 
Vid pappersåtervinning tillförs vatten vilket syftar till att pappersförpackningarna ska lösas 
upp till pappersfibrer. Pappersförpackningarna och vattnet blandas i en roterande pulp där 
omblandningen resulterar i att materialet förstörs. Pappersfibrerna avskiljs sedan från vattnet, 
genom att vattnet filtreras bort med hjälp av en vira, som är en slags silduk. När allt vatten 
har filtrerats bort transporteras pappersfibrerna in i pappersmaskinen där de trycks ihop. Efter 
att pappersfibrerna sammanpressats torkas och stryks det återvunna materialet. Materialet är 
sedan färdigt att skickas till företag som återanvänder det för att tillverka nya 
pappersförpackningar. Pappersfibrer kan återvinnas fem till sju gånger och efter att de 
förbrukats kan de användas som bränsle. Genom att använda returfiber vid 
papperstillverkning sparar man ca 70 % energi i jämförelse med nytillverkning 
(Förpacknings & tidningsinsamlingen u.å.).  
 
Plast 
Plaståtervinning delas upp i återvinning av hårda och mjuka plastförpackningar. Separeringen 
görs antingen direkt vid återvinningscentralen där materialet lämnas in eller genom att man 
med hjälp av viktseparation med luft skiljer dem åt. Efter sorteringen finfördelas plasten 
innan den tvättas och sorteras. Den finfördelade plasten smälts sedan och pellets utformas. 
Plasten säljs sedan till olika företag utifrån kemiska egenskaper och kulör och bildar nya 
produkter (Förpacknings & tidningsinsamlingen u.å.). 
 
Metaller  
Vid metallåtervinning skiljer man på stål och aluminium med hjälp av magneter. 
Återvinningsprocessen sker genom att metallen smälts ned för att sedan bilda nya 
metallföremål. Även om smältningen kräver energi så sparas energi jämfört med 
energiåtgången som krävs för att ta fram ny metall. Vid stålbearbetning sparas 75 % av 
energin och vid smältningen av aluminium sparas 95 % av energin.  
Metallen slits inte heller av processen utan kan ingå i ett kretslopp utan att förbrukas 
(Förpacknings & tidningsinsamlingen u.å.). 
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Elektronik 
I motsats till den största andelen material som återvinns så innehåller elektroniska produkter 
ofta giftiga ämnen. Det kan exempelvis röra sig om tungmetaller från datorkomponenter. För 
att förhindra spridning av dessa ämnen är tillvägagångssättet för återvinning av elektroniskt 
avfall olikt hanteringen av andra material (Robertson 2014, s.276). Återvinningen av 
elektronik måste föregås av en sortering, där man separerar exempelvis plast, metall, 
elektronik och farligt avfall. Materialen återvinns sedan på olika sätt. Ur plasten utvinns 
energi, metallen smälts och bildar nya produkter och ämnen som är klassade som farligt 
avfall hanteras enligt gällande förordningar (Avfall Sverige u.å.). 
 
Glas 
Svensk GlasÅtervinning ansvarar för återvinningen av glas i hela Sverige  
(Svensk GlasÅtervinning u.å.). De samlar in glas som lämnats i insamlingskärl. Glaset 
sorteras sedan som färgat eller ofärgat glas innan det krossas och annat material sorteras ut. 
Det krossade glaset bildar efter smältning nytt glas som kan användas vid tillverkning av nya 
produkter (Förpacknings & tidningsinsamlingen u.å.). Vid smältningen kräver återvunnet 
material inte lika höga temperaturer som ursprungsmaterialet, vilket leder till en lägre 
energiåtgång (Robertson 2014). Hela 20 % mindre energi används vid tillverkning med 
återvunnet material. Materialet slits inte av återvinningsprocessen utan kan cirkulera i ett 
kretslopp mellan producenter, konsumenter och Svensk GlasÅtervinning (Svensk 
GlasÅtervinning u.å.). 
 
Grovsopor 
Avfall som exempelvis möbler, träavfall och trädgårdsavfall uppkommer i många hem. Detta 
avfall kan dock inte återvinnas som hushållsavfall utan sorteras in under kategorin grovsopor 
(Nässjö Affärsverk u.å.). Grovsoporna lämnas in på en återvinningscentral där de kan lämnas 
för återbruk om de fortfarande är funktionella. Materialet i de grovsopor som inte kan 
återbrukas kan i stor utsträckning återvinnas (sopor.nu - Sveriges avfallsportal 2017). 
 
Brännbart avfall 
Brännbart avfall är det avfall som inte sorterats under någon av de andra avfallskategorierna 
och består därför av många olika material. Det finns dock krav på att de material som sorteras 
under kategorin brännbart avfall ska kunna brinna utan tillförsel av energi  
(Återvinning Stockholm u.å.). Förbränningen av avfallet sker på ett kraftvärmeverk, där både 
värme och el kan utvinnas, eller på ett värmeverk där det uteslutande produceras värme 
(Johansson 2011).  
 
 
 
Farligt avfall 
I avfallsförordningen klassas farligt avfall med hjälp av avfallskoder, där avfallen med 
avfallskoder som i bilaga 4 i avfallsförordningen är markerade med en asterix räknas in under 
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kategorin farligt avfall (Miljö -och energidepartementet 2017). Eftersom det farliga avfallet 
kan vara skadligt för både hälsa och miljö hålls det avskilt från annat avfall och 
specialbehandlas. Behandlingen av avfallet kan utgöras av flera olika metoder såsom 
förbränning, våtkemisk behandling, biologisk behandling samt att avfallet läggs på en deponi 
(Naturvårdsverket 2016). 
 
Deponi 
Avfall som inte kan återvinnas eller återföras till naturens kretslopp läggs på deponi, vilket är 
en avgränsad plats under eller ovan marken där avfall förvaras (Statens geotekniska institut 
2017). 
 
Återvinning kopplat till ekonomisk utveckling  
 
Linjär ekonomi 
Under industrialiseringen formades samhällsutvecklingen till stor del av linjär ekonomi. 
Denna modell bygger på utnyttjande av resurser som efter att de förbrukats ses som avfall. 
Den ekonomiska utvecklingen var stabil under denna tid, men samtidigt som ekonomin var 
stark så minskade de outnyttjade resurserna och mängden avfall ökade. Denna ohållbara 
hantering av jordens resurser som präglat samhället under lång tid har gett upphov till flera 
problem. Den nästintill obefintliga avfallshanteringen som utgörs av att avfall läggs på hög 
ökar exempelvis risken för spridning av farligt avfall och det ökade utnyttjandet av resurser 
har en inverkan på den biologiska mångfalden, som i sin tur påverkar ekosystemtjänster 
(Statens offentliga utredningar 2017). 
 
I vår samtid sker en befolkningsökning samtidigt som allt fler människor får en högre 
levnadsstandard. Detta innebär att behovet av resurser ständigt ökar. Den förbrukning av 
resurser som sker idag är inte hållbar ur ett ekonomiskt, ekologiskt eller socialt perspektiv. 
Eftersom en stor andel av de resurser som samhället är beroende av är begränsade måste ett 
kretsloppstänk introduceras. Istället för att de resurser som förbrukas blir avfall måste de 
återföras i ett kretslopp och därför måste samhället påbörja en omställning från linjär 
ekonomi till en mer cirkulär ekonomi (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Cirkulär ekonomi 
I en cirkulär ekonomi finns en strävan att återföra en nyttjad produkt till samhällets kretslopp 
eller till naturens egna kretslopp på ett hållbart sätt. Syftet med detta är att minimera mängden 
avfall och maximera nyttan av de resurser som förs in i samhällets kretslopp (Miljö -och 
jordbruksutskottet 2015). 
 
Cirkulär ekonomi utgår från två olika kretslopp, ett för biologiskt material och ett för tekniskt 
material. De biologiska materialen kan återvinnas flera gånger för att sedan återföras till 
naturens egna kretslopp. De tekniska materialen bör däremot inte återföras till naturens egna 
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system då de exempelvis kan innehålla ämnen som kan vara skadliga för hälsa och/eller 
miljö. För att inte förbruka resurser i för stor utsträckning förespråkas även förnybar energi 
som en del av kretsloppstänket (Statens offentliga utredningar 2017). Ett verktyg för att 
uppnå en cirkulär ekonomi är industriell symbios. Det syftar till en ökad hållbarhet genom 
ökad resurseffektivitet som exempelvis kan utgöras av nätverk där företag samarbetar kring 
materialströmmar och energi (IVL 2015). Den cirkulära ekonomin står även i nära relation 
med avfallshierarkin  då fokus inte ligger på avfallshantering utan istället på utnyttjandet av 
de resurser som redan finns i samhällets kretslopp (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Lönsamhet genom återvinning  
 
Enligt nationalekonomins grundare Adam Smith vilar den nationalekonomiska vetenskapen 
på tre pelare; jord, kapital och arbete. I det nutida samhället kan jord ses som 
naturresurser/naturkapital. Idéen om cirkulär ekonomi handlar om att effektivisera 
utnyttjandet av naturkapital. Detta innebär att återinförandet av resurser i samhällets kretslopp 
ger en effektivisering ur nationalekonomisk synvinkel (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Genom att öka andelen material som återbrukas och återvinns kan mycket energi sparas i 
tillverkningsprocessen, vilket leder till att användningen av fossila bränslen minskar. Till 
detta bidrar även ny teknik i form av förnybar energi. I och med detta minskar utsläppen av 
växthusgaser, vilket medför en positiv utveckling ur ett ekologiskt perspektiv. Minskad 
energiåtgång och effektivare utnyttjande av resurser är en stor vinst för miljön, men en annan 
viktig faktor som återvinning bidrar med är att öka medvetenheten hos befolkningen. 
Återvinning i hushåll kan för många vara en ögonöppnare för den problematik inom miljö 
och hållbarhet som råder i dagens samhälle (Robertson 2014). 
 
Trots att återvinning ur många hänseenden har en positiv effekt på hållbarhet finns en viss 
problematik, vilken måste tas i beaktning. För att återvinning ska förekomma måste det 
finnas en marknad som är lönsam. Om nytt material är billigare föredras det av många 
producenter på grund av att återvunnet material ofta blir mer utslitet för varje gång det 
återvinns. Pappersfibrer blir exempelvis kortare vilket ger sämre stabilitet i jämförelse med 
nya, längre pappersfibrer. En annan aspekt är att återvinning i viss mån ökar mängden 
föroreningar i tillverkningsprocessen. Inom pappersindustrin måste bland annat giftiga 
kemikalier användas för att få bort bläck från pappret som ska återvinnas. Återvinning är i 
många fall ett bra alternativ, men ännu fler förtjänster finns att hämta i återbruk eller att 
produkten inte tillverkas överhuvudtaget. Återvinning kan i viss mån vara vilseledande för 
konsumenter då det kan uppfattas som en uppmuntran till konsumtion av material som går att 
återvinna (Robertson 2014).  
 
Trots dessa eventuella nackdelar finns god anledning att förespråka återvinning. 
Omsättningen av varor ökar i samhället och därmed även mängden avfall. I och med att 
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många naturresurser är begränsade är det viktigt att återvinning blir en naturlig del av 
samhällsutvecklingen. Att återvinningen även är en viktig del i att minska energiåtgången i 
samhället gör att återvinning kan användas som ett verktyg för att minska antropogen 
klimatpåverkan (Avfall Sverige 2015). 

 
Hållbar utveckling och Triple Bottom Line 
 
Begreppet hållbar utveckling presenterades av Världskommissionen för miljö- och utveckling 
i Bruntlandsrapporten 1987, och definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
(Nationalencyklopedin u.å.). Hållbar utveckling sträcker sig längre än utvecklingen av den 
ekonomiska tillväxten. Begreppet Triple Bottom Line, TBL, ett koncept myntat av John 
Elkington. Det är en metod som bygger på att företag måste ta hänsyn till både ekonomisk, 
miljömässig och social utveckling för att bli lönsamma på ett hållbart sätt (Savitz 2013). 
Varje aspekt skulle kunna representeras som cirklar där alla aspekter och därmed hållbar 
utveckling nås där de tre cirklarna möts, i det färgade området i Figur 1. 
 

 
Figur 1. Grafisk bild över Triple Bottom Line. 

 
Miljömässig hållbarhet nås genom att förbrukningen av naturresurser är lägre än den 
naturliga förnyelsen. Företaget får alltså ha ett begränsat utsläpp och inte bedriva verksamhet 
som bryter ner ekosystemet. Den sociala hållbarheten är kopplad till hur företaget påverkar 
människor internt men också externt. Företaget ska aktivt arbeta med bevaring och utveckling 
av kompetens hos de anställda men också med hälsa, demokratisk behandling och mänskliga 
rättigheter för att värna om alla människors välmående (Longoni 2014). 
 
Utmaningen för att nå en hållbar utveckling är att hitta en balans mellan dessa tre. En aspekt 
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som inte får glömmas är den ekologiska begränsningen. De resurser vi tar från naturen är inte 
oändliga och vi måste försöka leva inom planetens gränser om vi vill säkra vårt 
livsuppehållande system. Därför skulle TBL och hållbar utveckling istället kunna visualiseras 
med tre koncentriska cirklar, där den ekonomiska och sociala utvecklingen ligger inom 
gränsen för den ekologiska ändliga gränsen (Atkinson & Wade 2015). 
 

 

Figur 2. Den ekologiska begränsningens heldragna linje representerar en ändlig resurs 
medan de sociala och ekonomiska gränserna kan flyttas, dock aldrig utanför den ekologiska 
gränsen. 

 

När ett företag arbetar med förbättring är det viktigt att hela tiden ta hänsyn till alla dessa tre 
aspekter. Ekonomisk tillväxt och hållbarhet är lätt att redovisa i siffror medan de andra två 
områdena är mer diffusa. Ett annat begrepp som används är Corporate Social Responsibility, 
CSR, som ofta översätts till företagets samhällsansvar (Ammenberg 2012). Definitionen av 
CSR är dock omdiskuterad/kontroversiell. En bredare definition som getts är att 
samhällsansvarets mål i stort är att skapa högre levnadsstandard för personer inom och 
utanför företaget, samtidigt som företagets lönsamhet bevaras (Kraus & Brtitzelmaier  2012). 
CSR kan användas synonymt med TBL då det också är ett koncept som innefattar att företag 
ska arbeta för ekonomisk, miljömässigt och socialt ansvarstagande (Ammenberg 2012). 
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Certifieringar  
 
ISO-certifiering 
 
ISO står för “International Organization for Standardization” och är ett internationellt 
standardiseringsorgan som jobbar med internationell standardisering (International 
Organization for Standardization u.å.a). Totalt finns ISO i 162 länder runt om i världen och 
det svenska medlemskapet kallas Swedish Standard Institute, även kallat SIS (International 
Organization for Standardization u.å.b). En standardisering är ett sätt att underlätta och hitta 
lösningar till gemensamma problem för att optimera de tekniska och ekonomiska aspekterna. 
Det är också ett sätt för företag och organisationer att lättare jobba för att nå en högre kvalitet 
genom transparent och likasinnade rutiner (Swedish Standard Institute u.å.a). En 
ISO-certifiering intygar att företaget uppfyller kraven som ISO ställer. Idag erbjuds en rad 
olika certifieringar som delas in i tre olika områden: ledningssystem för kvalitet, miljö- och 
arbetsmiljö samt säkerhet och ansvarstagande (Svensk certifiering u.å.). 
 
ISO 9001 
ISO 9001 är en standard som ingår i “ledningssystem för kvalitet”. Det är den mest använda 
standarden och används idag av många företag och organisationer runt om i världen. Totalt 
har 1,1 miljoner certifikat utfärdats och varje dag får ett nytt svenskt företag ett certifikat 
(Swedish Standard Institute, u.å.b). ISO 9001 berör de olika kvalitetsaspekterna och är 
baserat på sju kriterier:  
 

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

 
Syftet med certifieringen är att företag ska hålla ett visst mått och en bra standard. Kunden 
ska sättas i fokus och målet är att hela tiden sträva mot förbättringar. Genom certifieringen 
kan företaget effektivisera sitt arbete på ett mer långsiktigt perspektiv och stärka sina 
processer. Ett ISO 9001 certifikat ger även en bra bild utåt och en hållbar märkning (Swedish 
Standard Institute u.å.c).  
 
De viktigaste parametrarna för att få en ISO 9001-certifiering är att det finns ett tydligt stöd 
från ledningen i företaget samt att mellancheferna är väl medvetna och engagerade. Swedish 
Standard Institute använder tre nyckelord för att beskriva hur man lyckas med 
standardiseringen: informera, entusiasmera och engagera. För att uppnå målet för en 
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certifiering ska ledningssystemets formas efter företagets arbetssätt och rutiner samtidigt som 
det ska uppfylla kraven från ISO. Det skiljer sig därför mellan olika företag hur arbetet mot 
certifikatet ska ske. Företaget kontrolleras sedan av en extern oberoende part som gör en 
revision. På detta sätt säkerställs att samtliga kriterier är uppfyllda. Certifikatet gäller sedan 
under en begränsad period och måste därefter kontrolleras och uppdateras för att återigen 
gälla (Swedish Standard Institute u.å.d). 
 
ISO 14001 
ISO 14001 är den vanligaste standarden inom “miljö och arbetsmiljö”. I Sverige är idag 5000 
certifikat utfärdade och genom standarden är målet att hela tiden sträva efter att förbättra 
miljöarbetet inom företag och organisationer. Med ISO 14001 som miljöledningssystem ger 
den bland annat minskad användning av resurser och material vilket i sin tur leder till 
minskade kostnader för företaget. Det leder till en bättre avfallshantering samt bättre 
kompetens och kunskap om miljöledningssystemet inom företaget. Likt ISO 9001 och de 
övriga certifikaten leder det även till ett mer hållbart och likasinnat arbete mot andra 
verksamheter (Swedish Standard Institute u.å.e). 
 
För att bli certifierad krävs att fem stycken steg uppfylls enligt SIS. Det första steget är att 
man måste upprätta en miljöpolicy. Hur denna utformas är upp till företaget men det finns en 
del krav på innehållet. Miljöpolicyn måste innefatta hur verksamheten ska arbeta och följa 
lagstiftningen samt hur man ska jobba med förbättringar. Det är även nödvändigt att man tar 
hänsyn till viktiga miljöaspekter inom företaget, till exempel hur produkter och tjänster 
påverkar miljön. Steg två är att verksamheten måste planeras. Miljömålen måste identifieras 
så att rutinerna i företaget och verksamheten blir tydliga för alla inblandade. Det tredje steget 
handlar om att införa och driva ledningsprogrammet som utformats. Sådant som är relevant 
här handlar mycket om kommunikation, att göra alla inblandade medvetna, både internt och 
externt. Verksamheten ska alltså drivas på det sätt som den är planerad att göra enligt steg två. 
De två sista stegen handlar om att följa upp sitt arbete och vara säker på att arbetet sköts så 
som det är tänkt att det ska göra, samt att åtgärda och förbättra arbetet. Uppföljning av 
miljöarbetet är viktigt för att hela tiden sträva mot att utveckla och förbättra företaget och 
verksamheten (Swedish Standard Institute u.å.f). 
 
Bra Miljöval 
 
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egna miljömärkning där de vill märka tjänster och 
produkter och på så sätt underlätta för konsumenter att hitta rätt. Miljömärkningen bygger på 
två stycken grundprinciper. Den ena handlar om att naturresurser måste sparas och varsamt 
tas om hand och den andra principen handlar om att den biologiska mångfalden ska bevaras 
och att människors hälsa inte får påverkas negativt. Kraven för Bra Miljöval är hårda och 
Naturvårdsverket kräver en ständig utveckling för att produkter och tjänster ska bli mer 
skonsamma för miljön. Totalt finns märkning på nio olika områden, allt från tjänster till olika 
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typer av produkter. Kriterierna skiljer sig något beroende på vilket område det handlar om. 
För att ett företag ska få märkningen Bra Miljöval ansöker man om en licens hos 
Naturskyddsföreningen, varav en handläggare undersöker produkten eller tjänsten för att 
kontrollera att kriterierna uppfylls. Om ett företag sedan får miljömärkningen följs detta upp 
varje år med en revision av externa kontrollanter. Förutom detta utförs även stickprover med 
jämna mellanrum för att säkerställa att kraven verkligen uppfylls (Naturskyddsföreningen 
2017a). 
 
Någonting Naturvårdsverket och Bra Miljöval också strävar efter är att minska användningen 
av fossila bränslen och istället ersätta dessa med förnyelsebara energikällor, till exempel 
biobränsle (Naturskyddsföreningen 2017a). Genom märkningen underlättar det för företag att 
göra ett mer miljömedvetet och hållbart val när det gäller bränsle till exempelvis 
transportmedel. Kraven som Naturvårdsverket ställer är att max 10 % av tillverkningen av 
biobränsle får komma från fossila källor. Tillverkning avser då allt från transport, produktion, 
paketering och utvinning av produkt. Det får inte heller förekomma några kemiska farliga 
ämnen så att människan eller biologisk mångfald kan ta skada. Att få sin produkt miljömärkt 
leder till att man kan ge en högre kvalité på en vara som konkurrenterna inte kan ge. Då man 
ökar efterfrågan på produkten leder det även till en mer hållbar utveckling hos producenterna 
(Naturskyddsföreningen 2017b). 

 

Regler och lagar kring avfallshantering 

 

Lagrum för avfallshantering  
 

Ett flertal juridiska aspekter och frågeställningar uppkommer i samband med flöden och 
hantering av avfall i samhället. Exempel på sådana kan vara ansvarsförhållanden (mellan 
kommuner, myndigheter, hushåll och yrkesverksamma), tillstånd- och anmälningsplikt vid 
viss avfallshantering samt prioriteringsordning vid hantering av avfall (avfallshierarkin).  

Principer kring återvinning och råvaruhantering finns lagstadgade i miljöbalkens 15 kap. 
(1998:808) och i avfallsförordningen (2011:927) som är en del av svensk författningssamling. 
Förordningen utgår till stor del från miljöbalken, det kallas att den är ”meddelad med stöd 
från miljöbalken” utifrån en rad paragrafer. Till skillnad från 15 kap. i miljöbalken behandlar 
förordningen definitioner och hantering av olika sorters avfall mer ingående. För ännu mer 
specifik hantering av visst avfall finns andra kompletterande förordningar (Miljö- och 
energidepartementet 2011). Kapitlet som behandlar avfall i miljöbalken och 
avfallsförordningen infördes 2011 och dessa är båda baserade på EU:s avfallsdirektiv. 
Avfallsdirektivet antogs i sin tur 2008 av EU och ersatte då tre direktiv som tidigare använts 
för olika områden inom avfallshantering (Naturvårdsverket 2016a).  

10 



Avfallsdirektivet är ett ramdirektiv vilket innebär att det är bindande med avseende på 
resultatet, t ex minskad mängd miljöfarligt avfall, för alla medlemsstater inom EU. Det är 
däremot upp till varje EU-land att självständigt utforma ett tillvägagångssätt för att nå dit 
(Europeiska unionen 2016). I ramdirektivet finns en avfallsförteckning som redogör för 
klassificeringar av avfall. Det finns också vissa kompletterande vägledningar från 
EU-kommissionen som ska vara till hjälp för att skilja mellan olika definitioner och begrepp 
(Naturvårdsverket 2016b).  
 
I avfallsdirektivet formuleras avfallsdefinitionen som gäller gemensamt för hela EU. Den nu 
gällande definitionen är betydligt bredare än den svenska som baseras på EG:s 
avfallsdefinition och gällde innan EU-inträdet. EG-domstolens  praxis är dock fortfarande 1

bindande för Sverige, vilket föranleder viss tillämpning av den svenska definitionen även 
idag (Naturvårdsverket 2016b). 
 
I avfallsdirektivet går att finna avfallshierarkin som också antagits i svensk lag, miljöbalken 
(1998:808) 15 kap. Avfallshierarkin syftar till att undvika, så långt det är möjligt, att avfall 
deponeras och resulterar i en linjär användning av råvaror. Det som eftersträvas är att 
maximera cirkulär användning av råvaror och material, därför är avfallshierarkin formulerad 
som en prioriteringsordning (Naturvårdsverket 2016a).   

Miljöbalken behandlar ämnet avfall (definitioner, hantering med mera) dels allmänt i 
hänsynsreglerna 2 kap., och dels mer ingående i 15 kap. som tillkom 2011. Utgångspunkten 
är i mångt och mycket avfallshierarkin som finns formulerad i miljöbalken 15 kap. 10 §. 
Avfallshierarkin återges i fyra punkter, där punkt 1 är mest önskvärd och därmed högst 
prioriterad. Den första punkten är återvinning av varan eller produkten genom 
återanvändning. Punkt två avser att materialåtervinna och punkt tre är att återvinna materialet 
på annat lämpligt sätt, t ex genom energiutvinning från brännbart avfall. Den sista punkten 
gäller bortskaffande av varan, vilket oftast avser deponering. Den viktigaste insatsen i 
prioriteringen är dock att så långt som möjligt undvika att avfall uppkommer i första taget. I 
miljöbalkens hänsynsregler 2 kap. 5 §, är denna aspekt formulerad som en förebyggande 
åtgärd. Avfallshierarkin tillämpas sedan när potentiellt avfall väl uppkommit och hanteringen 
av detta kommer på fråga ( Miljö- och energidepartementet 2017). 

 

 

  

1 EG-domstolen står för Europeiska gemenskapernas domstol, aktuell benämning är sedan 2009 Europeiska 
unionens domstol (EU-domstolen). Praxis från EG-domstolen används dock fortfarande, benämningen används 
därför ibland än idag.  
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Förebygga uppkomst av avfall 

 

I avfallsdirektivet, (2008/98/EG) punkt (40), understryks vikten av förebyggande åtgärder 
genom att konstatera att medlemsstaterna bör ta fram nationella program för att undvika 
uppkomst av avfall. Där påpekas också betydelsen av smarta livscykler och cirkulär ekonomi, 
samt att allmänheten och andra parter som berörs ska få möjlighet att vara delaktiga i 
framtagandet av ett sådant program (Europakommissionen 2008).  

Sveriges avfallsförebyggande program är framtaget av Naturvårdsverket och gäller fram till 
och med 2017. Detta program är det första som har tagits fram hittills och planen är att nya 
avfallsförebyggande program ska antas löpande i framtiden. I programmet har åtta mål 
utformats och specificerats i 167 åtgärder. Dessa syftar till att motivera svenska aktörer att 
minska avfall och gifter i produkter för att på ett större plan nå Sveriges miljömål. 
Programmet är förutom de ovan nämnda målen och åtgärderna, också uppbyggt kring fyra 
fokusområden: byggande, elektronik, mat och textil. Dessa anses vara betydande källor till 
stora mängder avfall, klimatpåverkan och användning av giftiga ämnen vid produktion, t ex 
textilproduktionen. Programmet är alltså inte inriktat mot de material som redan återvinns i 
fungerande system, däribland returpapper som typiskt uppkommer i kontorsmiljöer. I det 
avfallsförebyggande programmet poängteras också att målsättningen om att nå högre upp i 
avfallshierarkin gäller oberoende av hur Sveriges ekonomiska tillväxt kommer se ut i 
framtiden (Naturvårdsverket 2015).  

 

Ansvar hos kommuner och yrkesverksamheter 

 

Enligt miljöbalken 15 kap. 41 - 44 §§, har varje kommun krav på sig att anta en kommunal 
renhållningsordning i kommunfullmäktige och agera därefter. Renhållningsordningen ska 
bland annat innehålla en avfallsplan där åtgärder för att minimera avfallet och dess negativa 
effekter specificeras. Kommunens ansvar omfattar främst hantering av hushållsavfall (20 §) 
(2016:782), men kan vid behov utifrån hälso- och miljöskäl även innefatta annat avfall (22 §) 
(2016:782) (Miljö- och energidepartementet 2017).  
 
Vid viss yrkesmässig avfallshantering kan tillstånds- och anmälningsplikt krävas och 
meddelas då genom föreskrifter från regeringen eller ansvarig myndighet, enligt miljöbalken 
(15 kap. 17 - 19 §§). Yrkesmässig avfallshantering innefattar att samla in, köpa, sälja och 
förmedla avfall för att bortskaffa alternativt återvinna avfallet.  
 
Yrkesverksamhet inom avfallshantering definieras både i avfallsförordningen och i 
miljöbalken, 15 kap. I avfallsförordningen (2011:927) definieras yrkesmässiga aktörer inom 
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avfallsverksamhet i 6 §. Företag anses vara mäklare, om de i sin verksamhet ”yrkesmässigt 
förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande” (Regeringen 2011). 

Yrkesverksamheter som ger upphov till avfall, t ex returpapper på ett kontor, kan på 
meddelad föreskrift från regering, myndighet eller kommun vara skyldig att redogöra för 
vilken typ av avfall som genereras samt hur avfallet tas om hand. Vid avfall annat än 
hushållsavfall (t ex grovsopor eller sådant som klassas som farligt avfall) som kräver specifik 
hantering, ska aktören som sköter hanteringen dessutom vara anmäld alternativt ha eventuella 
tillstånd som krävs (15 kap. 30 - 31 §§) (Miljö- och energidepartementet 2017).  
 
Aktuell politik 
 
Den nyligen avslutade utredningen Cirkulär ekonomi (M 2016:01) som tillsattes av 
regeringen 2016 är exempel på vad som händer i politiken inom området avfall. Regeringens 
ingång var att undersöka möjligheter för att öka återanvändning av produkter och på så sätt 
främja en resurseffektiv ekonomi. I uppdraget nämndes också tänkbara utvecklingar av nya 
företag och affärsmodeller som kan dra nytta av nytänkande resurseffektiva lösningar och 
system (Regeringskansliet 2016). Utredningens betänkande lämnades över till regeringen den 
22 mars 2017 och tog bland annat upp förslag om att införa en delegation som jobbar mot 
cirkulär ekonomi, samt styrmedel för att minska hushållsavfall. I förlängningen av detta kan 
avfallsfrågor få större utrymme på den politiska agendan (Regeringskansliet 2017). 

 
Excel 
  
Microsoft Excel är ett datahanteringsprogram som används flitigt både i hemmet och på 
arbetsplatsen. Mångsidigheten och sättet att hantera data effektivt har lett till programmets 
popularitet. En Excel-fil är en så kallad arbetsbok som är uppbyggd av en eller flera blad. Det 
är i bladens celler som t.ex. uträkningar, diagram eller samling av rådata sker (Bluttman 
2013). 
 
Begrepp 
 
Excel är behändigt då man kan manipulera data med hjälp av så kallade formler. Skillnaden 
mellan att endast mata in data jämfört med att använda en formel är att formler kan utföra 
beräkningar med manuella inlagda data eller data erhållen från andra celler. För att skapa en 
formel används tecknet “= ” i en cell. Referenser är ett begrepp vars innebörd är viktig att 
förstå i excelsammanhang. Celler, serier och data från andra excelblad går att referera 
samman, vilket innebär att man knyter ihop dem. Detta går att göra med tre olika typer: 
relativ-, absolut- eller blandad form. För att bestämma vilken slags form som referensen ska 
ske på så används $- tecknet. Följande exempel visar hur det kan tillämpas: 
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=B1  en relativ referensform som innebär att antingen kolumn B, rad 1 eller de båda kan 
ändras. 
=$B$1  en absolut referens som varken ändrar kolumn B eller rad 1. 
=$B1  en blandad referens där endast rad 1 ändras. 
=B$1  en blandad referens där endast kolumn B ändras (Bluttman 2013). 
 
Funktioner 
 
För att en funktion i Excel ska kunna användas måste den appliceras tillsammans med en 
formel, vilket innebär att uttrycket alltid måste börja med tecknet “= ”  (Bluttman 2013). 
Antalet funktioner i Excel är mycket stort, men som tur är behöver man inte memorera dessa. 
På fliken ”Formler” i Excel kan man söka på lämpliga funktioner via kommandot ”fx infoga 
funktion”. Argumenten för olika funktioner varierar sinsemellan. Ett argument är den indata 
som används i funktionen och kan bestå av tal, talserier, matriser eller text (Harvey 2013). 
Nedan följer en kort beskrivning av användbara funktioner för detta projekt: 
=SUMMA(tal1;tal2;..)  summerar tal, argumentet kan bestå av enskilda nummer eller 
serier.  
=MEDEL(tal1;tal2;..)  beräknar medelvärdet av argumenten vilka kan bestå av 
enskilda nummer eller serier. 
=OM(logiskt test 1, värde om sant, värde om falskt) kontrollerar ifall 
villkoret uppfylls och genererar värdet för sant eller falskt. 
=MIN(), =MAX()  tar fram det minsta respektive det högsta värdet i ett eller flera spann. 
=SUMMA.OM(område;villkor;summaområde)  summerar samtliga värden som 
överensstämmer med ett angivet villkor. 
=VARIANS.P(tal1;tal2;..)  beräknar variansen baserad på hela populationen. 
=VARIANS.S(tal1;tal2;..)  beräknar variansen utifrån en samling data från 
populationen (Bluttman 2013). 
 
Programmering 
 
Programmering i Excel är baserat på Visual Basic for Applications, VBA, vilket är ett 
programmeringsspråk. För att automatisera utföranden i Excel så kommer VBA väl till hands 
eftersom man då kan spara mycket tid som annars hade lagts på manuell inmatning. Ett 
program som är skrivet i VBA och utfört i Excel kallas för ett makro. Termen objekt 
innefattar en rad olika saker, bl.a. ett blad, ett diagram eller en arbetsbok (Walkenbach 2013). 
Objekten är sedan organiserade i hierarkier vilket visas i Figur 1.  
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Figur 1. Objekthierarkin i Excel med huvudobjektet i toppen följt av underliggande 
objektstyper.  
  
För att skapa en makro så skrivs kod i en så kallad VBA-modul, som i sin tur är uppbyggd av 
sub- och funktionsutföranden vilka utförs i ett objekt. Dessa kan visas och redigeras i Visual 
Basic Editor, VBE. Skillnaden mellan ett subutförande och ett funktionsutförande är att 
subutförande kan generera både text och resultatet av en funktion, medan funktionsutförandet 
endast resulterar i ett värde som erhållits ur en funktion. För att skapa en makro behöver 
fliken “Utvecklare” finnas med i menyfältet i excelbladet. Om detta inte visas går den att 
aktivera genom att högerklicka på menyfältet och välja “Anpassa menyfliksområdet” 
(Walkenbach 2013).  
 
För att referera till ett objekt så behöver dess hierarkiposition anges. Om man t.ex. vill 
referera till cell A1 i blad Blad1 i arbetsbok Bok.xlsx så uträttas detta på följande sätt: 
Applikation.Workbooks(”Bok.xlsx”).Worksheets(”Blad1”).Range(”A
1”)  (Walkenbach 2013).  
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Sammanfattning  
Denna rapport är en mini-litteraturstudie som handlar om hur man skriver en 
populärvetenskaplig sammanfattning. 
  



 
Att skriva populärvetenskapligt 
 
Att skriva populärvetenskapligt handlar om att förmedla information på ett lättläst och 
underhållande sätt till personer som inte är bevandrade inom området (Eriksson u.å.). Det är 
ett sätt att förmedla sin kunskap och göra den tillgänglig i samhället och det är därför viktigt 
att texten vid första anblick ger ett inbjudande intryck (Pelger u.å, ss. 1-2). 
 
Textens utseende och uppbyggnad 
Det första läsaren ser är hur styckeindelningen är uppbyggd, så för att fånga läsaren från start 
ska man som författare tänka på hur texten ser ut visuellt. Att titta på texten från håll är ett bra 
sätt att själv få en uppfattning om vad läsaren kommer mötas av (Pelger, Santesson & 
Josefsson 2010, ss. 12-14). Eftersom att texten ska förmedlas till personer som inte sitter på 
samma ämneskunskaper som författaren är det bra att fundera ut vilka som tillhör 
målgruppen. Vad läsarna har för förkunskaper avgör vilken nivå texten ska ligga på (Brändén 
u.å.). 
 
Ett vanligt sätt att utforma en populärvetenskaplig text är att använda sig av emfatisk 
disposition. Det innebär att man i texten framhäver det viktigaste genom att placera det först i 
texten. Inledningen ska skapa intresse och berätta vad texten ska handla om. Efter det följer 
en bakgrund som ger läsaren förkunskaper inför fortsatt läsning (Pelger, Santesson & 
Josefsson 2010, s. 8). Både inledningen och bakgrunden brukar vara korta för att inte läsaren 
ska tappa intresset (Brändén u.å.). 
 
Fånga läsaren 
För att få läsaren engagerad i textens innehåll finns det vissa knep som är vanliga att använda 
sig av. Det vanligaste är att använda sig av konkreta exempel för att medvetet skapa inre 
bilder hos läsaren. Metaforer och liknelser används för att läsaren ska relatera till bekanta 
fenomen. Andra sätt att få läsaren att känna sig mer delaktig eller intresserad av att läsa 
vidare är genom att skriva texten i dialogform som riktar sig direkt till läsaren eller att 
personifiera begrepp som kanske är svåra att förstå (Pelger 2007). “Som du kanske vet är…” 
riktar sig direkt till läsaren och är ett exempel på hur en dialog kan föras av författaren och 
“En armé av vita blodkroppar rusar…” är ett sätt att förklara hur immunförsvaret fungerar 
genom personifiering. 
 
Facktermer 
Hur är det med användandet av facktermer? Vissa tycker att facktermer kan användas så 
länge de förklaras för läsaren i direkt anslutning till att det används (Cimbritz 2014, ss. 5-6). 
Det är också bra att banta ner antalet svåra termer och begrepp så mycket som möjligt (Pelger 
2007, s.24). 
 
Facktermer går i texten att förklara på olika sätt: 
 



● Parentes - Efter ordet följer en förklaring inom parentes. 
● Omvänd parentes - Ordet förklaras på ett pedagogiskt sätt följt av själva ordet i 

parentes. 
● Kommatering - Används på samma sätt som parentes och omvänd parentes. 
● Bisats eller huvudsats - Efter att ordet använts följer en förklaring i form av en bisats 

eller huvudsats (Cimbritz 2014, ss. 15-19). 
 
Populärvetenskaplig sammanfattning 
När man ska skriva en populärvetenskaplig sammanfattning till ett examensarbete så är det 
viktigt att tänka på att sätta arbetet i relation till omgivningen. Läsaren kommer lättare förstå 
syftet med ditt arbete om det kopplas till ett större sammanhang. 
 
Kom ihåg att detta inte är en sammanfattning av arbetet utan ett tillfälle att framhäva arbetets 
resultat på ett intressant sätt. Populärvetenskapliga sammanfattningar kan se rätt olika ut och 
de behöver inte alla ha samma stil (Riksantikvarieämbetet 2016, ss. 5-7) så det är viktigt att 
hela tiden ha målgruppen i åtanke. 
 
Beroende på hur lång sammanfattningen är kan man använda sig av underrubriker i texten. 
Det ger läsaren en bra överblick över innehållet och är också ett sätt att lyfta fram innehållet i 
texten. (Riksantikvarieämbetet 2016, ss. 5-7). Slutligen vill jag skicka med en påminnelse om 
att det finns många uppfattningar om hur texter ska skrivas, kolla därför alltid med 
examinator eller institution om det finns några riktlinjer för ditt skrivande (Åkerlund 2016, s 
3). Sist men inte minst, glöm inte att ha en slagkraftig rubrik! (Pelger, Santesson & Josefsson 
2010, s. 9). 
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Återvinning 
 
Återvinning kan definieras som “Återföring av använt material eller flytande restprodukter i 
tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.” (Berg u.å.). Material som annars 
skulle ses som avfall samlas in och skickas till återvinningscentraler. Där sorteras det material 
som är osorterat med hjälp av bland annat magneter och viktseparation med luft. Materialet 
kan efter bearbetning bilda nya produkter och stanna kvar i samhällets kretslopp, vilket 
medför återanvändning av materialet (Robertson 2014). 
 
Återvinning av olika material 
 
Pappersmaterial 
Vid pappersåtervinning tillförs vatten för att pappersförpackningarna ska lösas upp till 
pappersfibrer. Pappersförpackningarna och vattnet blandas i en roterande tunna, så kallad 
pulp, där omblandningen resulterar i att materialet förstörs. Pappersfibrerna avskiljs sedan 
från vattnet, genom att vattnet filtreras bort med hjälp av en vira, som är en slags silduk. När 
allt vatten har filtrerats bort transporteras pappersfibrerna in i pappersmaskinen där de trycks 
ihop. Efter att pappersfibrerna sammanpressats torkas och stryks det återvunna materialet. 
Materialet är sedan färdigt att skickas till företag som använder det för att tillverka nya 
pappersförpackningar. Pappersfibrer kan återvinnas fem till sju gånger och efter att de 
förbrukats kan de användas som bränsle. Genom att använda returfiber vid 
papperstillverkning sparar man ca 70 % energi i jämförelse med nytillverkning 
(Förpacknings & tidningsinsamlingen u.å.).  
 
Plast 
Plaståtervinning delas upp i återvinning av hårda och mjuka plastförpackningar. Separeringen 
görs antingen direkt vid återvinningscentralen där materialet lämnas in eller genom att man 
med hjälp av viktseparation med luft skiljer dem åt. Efter sorteringen finfördelas plasten 
innan den tvättas och sorteras. Den finfördelade plasten smälts sedan och pellets utformas. 
Plasten säljs sedan till olika företag utifrån kemiska egenskaper och kulör och bildar nya 
produkter (Förpacknings & tidningsinsamlingen u.å.). 
 
Metaller  
Vid metallåtervinning skiljer man på stål och aluminium med hjälp av magneter. 
Återvinningsprocessen sker genom att metallen smälts ned för att sedan bilda nya 
metallföremål. Även om smältningen kräver energi så sparas energi jämfört med 
energiåtgången som krävs för att ta fram ny metall. Vid stålbearbetning sparas 75 % av 
energin och vid smältningen av aluminium sparas 95 % av energin.  
Metallen slits inte heller av processen utan kan ingå i ett kretslopp utan att förbrukas 
(Förpacknings & tidningsinsamlingen u.å.). 
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Elektronik 
I motsats till den största andelen material som återvinns så innehåller elektroniska produkter 
ofta giftiga ämnen. Det kan exempelvis röra sig om tungmetaller från datorkomponenter. För 
att förhindra spridning av dessa ämnen är tillvägagångssättet för återvinning av elektroniskt 
avfall olikt hanteringen av andra material (Robertson 2014, s.276). Återvinningen av 
elektronik måste föregås av en sortering, där man separerar exempelvis plast, metall, 
elektronik och farligt avfall. Materialen återvinns sedan på olika sätt. Ur plasten utvinns 
energi, metallen smälts och bildar nya produkter och ämnen som är klassade som farligt 
avfall hanteras enligt gällande förordningar  (Avfall Sverige u.å.). 
 
Glas 
Svensk GlasÅtervinning ansvarar för återvinningen av glas i hela Sverige  
(Svensk GlasÅtervinning u.å.). De samlar in glas som lämnats i insamlingskärl. Glaset 
sorteras sedan som färgat eller ofärgat glas innan det krossas och annat material sorteras ut. 
Det krossade glaset bildar efter smältning nytt glas som kan användas vid tillverkning av nya 
produkter (Förpacknings & tidningsinsamlingen u.å.). Vid smältningen kräver återvunnet 
material inte lika höga temperaturer som ursprungsmaterialet, vilket leder till en lägre 
energiåtgång (Robertson 2014). Hela 20 % mindre energi används vid tillverkning med 
återvunnet material. Materialet slits inte av återvinningsprocessen utan kan cirkulera i ett 
kretslopp mellan producenter, konsumenter och Svensk GlasÅtervinning (Svensk 
GlasÅtervinning u.å.). 
 
Grovsopor 
Avfall som exempelvis möbler, träavfall och trädgårdsavfall uppkommer i många hem. Detta 
avfall kan dock inte återvinnas som hushållsavfall utan sorteras in under kategorin grovsopor 
(Nässjö Affärsverk u.å.). Grovsoporna lämnas in på en återvinningscentral där de kan lämnas 
för återbruk om de fortfarande är funktionella. Materialet i de grovsopor som inte kan 
återbrukas kan i stor utsträckning återvinnas (Sopor.nu - Sveriges avfallsportal 2017). 
 
Brännbart avfall 
Brännbart avfall är det avfall som inte sorterats under någon av de andra avfallskategorierna 
och består därför av många olika material. Vissa kommuner har krav på att det material som 
sorteras under kategorin brännbart avfall ska kunna brinna utan tillförsel av energi. Detta är 
för att värmen från förbränningen utnyttjas på olika sätt (Återvinning Stockholm u.å.). 
Förbränningen av avfallet kan ske på ett kraftvärmeverk, där både värme och el kan utvinnas, 
eller på ett värmeverk där det uteslutande produceras värme (Johansson 2011). Det är viktigt 
att kolla hur sorteringen av avfall ser ut i just din kommun. 
 
Farligt avfall 
I avfallsförordningen klassas farligt avfall med hjälp av avfallskoder. Olika avfallen är listade 
med avfallskoder där de typer som klassas som farlig avfall är markerade med en asterix 
(Avfallsförordningen 2017). Eftersom det farliga avfallet kan vara skadligt för både hälsa och 
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miljö hålls det avskilt från annat avfall och specialbehandlas. Behandlingen av avfallet kan 
utgöras av flera olika metoder såsom förbränning, våtkemisk behandling, biologisk 
behandling samt att avfallet läggs på en deponi (Naturvårdsverket 2016a). 
 
Deponi 
Avfall som inte kan återvinnas eller återföras till naturens kretslopp läggs på deponi, vilket är 
en avgränsad plats under eller ovan marken där avfall förvaras (Statens geotekniska institut 
2017). 
 
Återvinning kopplat till ekonomisk utveckling  
 
Linjär ekonomi 
Under industrialiseringen formades samhällsutvecklingen till stor del av linjär ekonomi. 
Denna modell bygger på utnyttjande av resurser som efter att de förbrukats ses som avfall. 
Den ekonomiska utvecklingen var stabil under denna tid, men samtidigt som ekonomin var 
stark så minskade de outnyttjade resurserna och mängden avfall ökade. Denna ohållbara 
hantering av jordens resurser som präglat samhället under lång tid har gett upphov till flera 
problem. Den nästintill obefintliga avfallshanteringen som utgörs av att avfall läggs på hög 
ökar exempelvis risken för spridning av farligt avfall och det ökade utnyttjandet av resurser 
har en inverkan på den biologiska mångfalden, som i sin tur påverkar ekosystemtjänster 
(Statens offentliga utredningar 2017). 
 
I vår samtid sker en befolkningsökning samtidigt som allt fler människor får en högre 
levnadsstandard. Detta innebär att behovet av resurser ständigt ökar. Den förbrukning av 
resurser som sker idag är inte hållbar ur ett ekonomiskt, ekologiskt eller socialt perspektiv. 
Eftersom en stor andel av de resurser som samhället är beroende av är begränsade måste ett 
kretsloppstänk introduceras. Istället för att de resurser som förbrukas blir avfall måste de 
återföras i ett kretslopp och därför måste samhället påbörja en omställning från linjär 
ekonomi till en mer cirkulär ekonomi (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Cirkulär ekonomi 
I en cirkulär ekonomi finns en strävan att återföra en nyttjad produkt till samhällets kretslopp 
eller till naturens egna kretslopp på ett hållbart sätt. Syftet med detta är att minimera mängden 
avfall och maximera nyttan av de resurser som förs in i samhällets kretslopp (Miljö- och 
jordbruksutskottet 2015). 
 
Cirkulär ekonomi utgår från två olika kretslopp, ett för biologiskt material och ett för tekniskt 
material. De biologiska materialen kan återvinnas flera gånger för att sedan återföras till 
naturens egna kretslopp. Till biologiska material hör bland annat träfibrer som finns i papper 
eller biomassa som används som biogas. Tekniska material är t. ex mineraler. De bör inte 
återföras till naturens egna system utan istället återcirkuleras så många gånger som möjligt 
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genom underhållning, återanvändning och återvinning. Ett verktyg för att uppnå en cirkulär 
ekonomi är industriell symbios. Industriell symbios bygger på vad man kallar cirkulära 
flöden. Vilket innebär att ett företags restprodukter eller överskottsenergi kan användas som 
råvara eller energikälla av ett annat företag (Statens offentliga utredningar 2017). Det syftar 
till en ökad hållbarhet genom ökad resurseffektivitet som exempelvis kan utgöras av nätverk 
där företag samarbetar kring materialströmmar och energi (Institutet för Vatten- och 
Luftvårdsforskning 2015). Den cirkulära ekonomin står även i nära relation med 
avfallshierarkin (2017) då fokus inte ligger på avfallshantering utan istället på utnyttjandet av 
de resurser som redan finns i samhällets kretslopp (Statens offentliga utredningar 2017). 
Avfallshierarkin är en lagstadgad prioriteringsordning för hur avfall ska hanteras 
(Naturvårdsverket 2016b).  
 
Lönsamhet genom återvinning  
 
Enligt nationalekonomins grundare Adam Smith vilar den nationalekonomiska vetenskapen 
på tre pelare; jord, kapital och arbete. I det nutida samhället kan jord ses som 
naturresurser/naturkapital. Idéen om cirkulär ekonomi handlar om att effektivisera 
utnyttjandet av naturkapital. Detta innebär att återinförandet av resurser i samhällets kretslopp 
ger en effektivisering ur nationalekonomisk synvinkel (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Genom att öka andelen material som återbrukas och återvinns kan mycket energi sparas i 
tillverkningsprocessen, vilket leder till att användningen av fossila bränslen minskar. Ökad 
användning av förnybar energi bidrar även till minskad användning av fossila bränslen, vilket 
innebär minskade utsläpp av växthusgaser. Minskad energiåtgång och effektivare utnyttjande 
av resurser är en stor vinst för miljön, men en annan viktig faktor som återvinning bidrar med 
är att öka medvetenheten hos befolkningen. Återvinning i hushåll kan nämligen för många 
vara en ögonöppnare för den problematik inom miljö och hållbarhet som råder i dagens 
samhälle (Robertson 2014). 
 
Trots att återvinning ur många hänseenden har en positiv effekt på hållbarhet finns en viss 
problematik, vilken måste tas i beaktning. Om nytt material är billigare föredras det av många 
producenter på grund av att återvunnet material ofta blir mer utslitet för varje gång det 
återvinns. Pappersfibrer blir exempelvis kortare vilket ger sämre stabilitet i jämförelse med 
nya, längre pappersfibrer (Robertson 2014). 
 
En annan aspekt är att återvinning av vissa produkter, bland annat pappersfibrer, i viss mån 
ökar mängden föroreningar i tillverkningsprocessen. Inom pappersindustrin måste giftiga 
kemikalier användas för att få bort bläck från pappret som ska återvinnas. Återvinning är i 
många fall ett bra alternativ, men ännu mer vinning finns att hämta i återbruk eller att 
produkten inte tillverkas överhuvudtaget. Återvinning kan även i viss mån vara vilseledande 
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för konsumenter då det kan uppfattas som en uppmuntran till konsumtion av material som går 
att återvinna (Robertson 2014). 
 
Trots dessa eventuella nackdelar finns god anledning att förespråka återvinning. 
Omsättningen av varor ökar i samhället och därmed även mängden avfall. I och med att 
många naturresurser är begränsade är det viktigt att återvinning blir en naturlig del av 
samhällsutvecklingen. Att återvinningen även är en viktig del i att minska energiåtgången i 
samhället gör att återvinning kan användas som ett verktyg för att minska antropogen 
klimatpåverkan (Avfall Sverige 2015). 

 
Hållbar utveckling och Triple Bottom Line 
 
Begreppet hållbar utveckling presenterades av Världskommissionen för miljö- och utveckling 
i Bruntlandsrapporten 1987, och definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
(Elvingson u.å.). Hållbar utveckling sträcker sig längre än utvecklingen av den ekonomiska 
tillväxten. Begreppet Triple Bottom Line (TBL) ett koncept myntat av John Elkington ( Savitz 
2013) . Det finns ingen vanligt använd svensk översättning av begreppet men det är ett slags 
ramverk som företag kan jobba utifrån när de jobbar med hållbar utveckling. TBL är en 
metod som bygger på att företag måste ta hänsyn till både ekonomisk, ekologisk och social 
hållbar utveckling för att bli lönsamma på ett hållbart sätt (Savitz 2013). Varje aspekt skulle 
kunna representeras som cirklar där alla aspekter och därmed  hållbar utveckling nås där de tre 
cirklarna möts, i det färgade området i Figur 1.  
 

 
Figur 1. Grafisk bild över Triple Bottom Line. När ett företag befinner sig i det gröna 
området, där alla cirklarna möts, innebär det att företaget jobbar på ett hållbart sätt.  
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Ekologisk hållbarhet benämns av vissa som miljömässig hållbarhet. En tolkning är att 
miljömässig hållbarhet nås genom att förbrukningen av naturresurser är lägre än den naturliga 
förnyelsen. Företaget får alltså ha ett begränsat utsläpp och inte bedriva verksamhet som 
bryter ner ekosystemet. Den sociala hållbarheten är kopplad till hur företaget påverkar 
människor internt men också ex ternt. Företaget ska aktivt arbeta med bevaring och utveckling 
av kompetens hos de anställda men också med hälsa, demokratisk behandling och mänskliga 
rättigheter för att värna om alla människors välmående (Longoni 2014).  
 
Utmaningen för att nå en hållbar utveckling är att hitta en balans mellan dessa tre. En aspekt 
som inte får glömmas är den ekologiska begränsningen. De resurser vi tar från naturen är inte 
oändliga och vi måste försöka leva inom planetens gränser om vi vill säkra vårt 
livsuppehållande system. Därför skulle TBL och hållbar utveckling istället kunna visualiseras 
med tre koncentriska cirklar, där den ekonomiska och sociala utvecklingen ligger inom 
gränsen för den ekologiska ändliga gränsen (Atkinson & Wade 2015). 
 

 

Figur 2. Den ekologiska begränsningens heldragna linje representerar en ändlig resurs 
medan de sociala och ekonomiska gränserna kan flyttas, dock aldrig utanför den ekologiska 
gränsen. 

 

När ett företag arbetar med förbättring är det viktigt att hela tiden ta hänsyn till alla dessa tre 
aspekter. Ekonomisk tillväxt och hållbarhet är lätt att redovisa i siffror medan de andra två 
områdena är mer diffusa. Ett annat begrepp som används är Corporate Social Responsibility 
(CSR) som ofta översätts till företagets samhällsansvar (Ammenberg 2012). Definitionen av 
CSR är dock omdiskuterad/kontroversiell. En bredare definition som getts är att 
samhällsansvarets mål i stort är att skapa högre levnadsstandard för personer inom och 
utanför företaget, samtidigt som företagets lönsamhet bevaras (Kraus & Brtitzelmaier  2012). 
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CSR kan användas synonymt med TBL då det också är ett koncept som innefattar att företag 
ska arbeta för ekonomisk, miljömässigt och socialt ansvarstagande (Ammenberg 2012). 
 
Certifieringar  
 
ISO-certifiering 
 
International Organization for Standardization  (ISO) ett internationellt standardiseringsorgan 
som jobbar med internationell standardisering (International Organization for Standardization 
u.å.a). Totalt finns ISO i 162 länder runt om i världen och det svenska medlemskapet kallas 
Swedish Standard Institute, även kallat SIS (International Organization for Standardization 
u.å.b). En standardisering är ett sätt att underlätta och hitta lösningar till gemensamma 
problem för att optimera de tekniska och ekonomiska aspekterna. Det är också ett sätt för 
företag och organisationer att lättare jobba för att nå en högre kvalitet genom transparent och 
likasinnade rutiner (Swedish Standard Institute u.å.a). En ISO-certifiering intygar att 
företaget uppfyller kraven som ISO ställer. Idag erbjuds en rad olika certifieringar som delas 
in i tre olika områden: ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt säkerhet och 
ansvarstagande (Svensk certifiering u.å.). 
 
ISO 9001 
ISO 9001 är en standard som ingår i “ledningssystem för kvalitet”. Det är den mest använda 
standarden och används idag av många företag och organisationer runt om i världen. Totalt 
har 1,1 miljoner certifikat utfärdats och varje dag får ett nytt svenskt företag ett certifikat 
(Swedish Standard Institute u.å.b). ISO 9001 berör de olika kvalitetsaspekterna och är baserat 
på sju kriterier:  
 

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

 
Syftet med certifieringen är att företag ska hålla ett visst mått och en bra standard. Kunden 
ska sättas i fokus och målet är att hela tiden sträva mot förbättringar. Genom certifieringen 
kan företaget effektivisera sitt arbete mer långsiktigt och stärka sina processer. Ett ISO 9001 
certifikat ger även en bra bild utåt och en hållbar märkning (Swedish Standard Institute u.å.c).  
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De viktigaste parametrarna för att få en ISO 9001-certifiering är att det finns ett tydligt stöd 
från ledningen i företaget samt att mellancheferna är väl medvetna och engagerade. Swedish 
Standard Institute använder tre nyckelord för att beskriva hur man lyckas med 
standardiseringen: informera, entusiasmera och engagera. För att uppnå målet för en 
certifiering ska ledningssystemets formas efter företagets arbetssätt och rutiner samtidigt som 
det ska uppfylla kraven från ISO. Det skiljer sig därför mellan olika företag hur arbetet mot 
certifikatet ska ske. Företaget kontrolleras sedan av en extern oberoende part som gör en 
revision. På detta sätt säkerställs att samtliga kriterier är uppfyllda. Certifikatet gäller sedan 
under en begränsad period och måste därefter kontrolleras och uppdateras för att återigen 
gälla (Swedish Standard Institute u.å.d). 
 
ISO 14001 
ISO 14001 är den vanligaste standarden inom “miljö och arbetsmiljö”. I Sverige är idag 5000 
certifikat utfärdade och genom standarden är målet att hela tiden sträva efter att förbättra 
miljöarbetet inom företag och organisationer. Med ISO 14001 som miljöledningssystem ger 
den bland annat minskad användning av resurser och material vilket i sin tur leder till 
minskade kostnader för företaget. Det leder till en bättre avfallshantering samt bättre 
kompetens och kunskap om miljöledningssystemet inom företaget. Likt ISO 9001 och de 
övriga certifikaten leder det även till ett mer hållbart och likasinnat arbete mot andra 
verksamheter (Swedish Standard Institute u.å.e). 
 
För att bli certifierad krävs att fem stycken steg uppfylls enligt SIS. Det första steget är att 
man måste upprätta en miljöpolicy. Hur denna utformas är upp till företaget men det finns en 
del krav på innehållet. Miljöpolicyn måste innefatta hur verksamheten ska arbeta och följa 
lagstiftningen samt hur man ska jobba med förbättringar. Det är även nödvändigt att man tar 
hänsyn till viktiga miljöaspekter inom företaget, till exempel hur produkter och tjänster 
påverkar miljön. Steg två är att verksamheten måste planeras. Miljömålen måste identifieras 
så att rutinerna i företaget och verksamheten blir tydliga för alla inblandade. Det tredje steget 
handlar om att införa och driva det ledningsprogram som utformats. Sådant som är relevant 
här handlar mycket om kommunikation, att göra alla inblandade medvetna, både internt och 
externt. Verksamheten ska alltså drivas på det sätt som den är planerad att göra enligt steg 
två. De två sista stegen handlar om att följa upp sitt arbete och vara säker på att arbetet sköts 
som det är tänkt, samt att åtgärda och förbättra arbetet. Uppföljning av miljöarbetet är viktigt 
för att hela tiden sträva mot att utveckla och förbättra företaget och verksamheten (Swedish 
Standard Institute u.å.f). 
 
Bra Miljöval 
 
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egna miljömärkning där de vill märka tjänster och 
produkter och på så sätt underlätta för konsumenter att hitta rätt. Miljömärkningen bygger på 
två stycken grundprinciper. Den ena handlar om att naturresurser måste sparas och varsamt 

10 



tas om hand och den andra principen handlar om att den biologiska mångfalden ska bevaras 
och att människors hälsa inte får påverkas negativt. Kraven för Bra Miljöval är hårda och 
Naturvårdsverket kräver en ständig utveckling för att produkter och tjänster ska bli mer 
skonsamma för miljön. Totalt finns märkning på nio olika områden, allt från tjänster till olika 
typer av produkter. Kriterierna skiljer sig något beroende på vilket område det handlar om. 
För att ett företag ska få märkningen Bra Miljöval ansöker man om en licens hos 
Naturskyddsföreningen, varav en handläggare undersöker produkten eller tjänsten för att 
kontrollera att kriterierna uppfylls. Om ett företag sedan får miljömärkningen följs detta upp 
varje år med en revision av externa kontrollanter. Förutom detta utförs även stickprover med 
jämna mellanrum för att säkerställa att kraven verkligen uppfylls (Naturskyddsföreningen 
2017a). 
 
Någonting Naturvårdsverket med hjälp av märkningen Bra Miljöval strävar efter är att 
minska användningen av fossila bränslen och istället ersätta dessa med förnyelsebara 
energikällor, till exempel biobränsle (Naturskyddsföreningen 2017a). Genom märkningen 
underlättar det för företag att göra ett mer miljömedvetet och hållbart val när det gäller 
bränsle till exempelvis transportmedel. Kraven som Naturvårdsverket ställer är att max 10 % 
av tillverkningen av biobränsle får komma från fossila källor. Tillverkning avser då allt från 
transport, produktion, paketering och utvinning av produkt. Det får inte heller förekomma 
några kemiska farliga ämnen så att människan eller biologisk mångfald kan ta skada. Att få 
sin produkt miljömärkt leder enligt Naturskyddsföreningen till att man kan ge en högre 
kvalité på en vara som konkurrenterna inte kan ge. Då man ökar efterfrågan på produkten 
leder det även till en mer hållbar utveckling hos producenterna (Naturskyddsföreningen 
2017b). 

 

Regler och lagar kring avfallshantering 
 

Ett flertal juridiska aspekter och frågeställningar uppkommer i samband med flöden och 
hantering av avfall i samhället. I 15 kap. Miljöbalken (2017) och i Avfallsförordningen 
(2017) som är en del av svensk författningssamling (SFS) finns föreskrifter kring återvinning 
och råvaruhantering. Avfallsförordningen utgår till stor del från Miljöbalken, det kallas att 
den är ”meddelad med stöd från Miljöbalken” utifrån en rad paragrafer. Till skillnad från 15 
kap. i Miljöbalken behandlar avfallsförordningen definitioner och hantering av olika sorters 
avfall mer ingående. För ännu mer specifik hantering av visst avfall finns andra 
kompletterande förordningar enligt 1 § (Avfallsförordningen 2017).  

 

Kapitlet som behandlar avfall i Miljöbalken och avfallsförordningen infördes 2011 och dessa 
är båda baserade på Europeiska unionens (EU:s) avfallsdirektiv (2008/98/EG). EU:s 
avfallsdirektivet antogs i sin tur 2008 och ersatte då tre direktiv som tidigare använts för olika 

11 



områden inom avfallshantering (Naturvårdsverket 2016b).  

Avfallsdirektivet är ett ramdirektiv vilket innebär att det är bindande med avseende på 
resultatet, t ex minskad mängd miljöfarligt avfall, för alla medlemsstater inom EU. Det är 
däremot upp till varje EU-land att självständigt utforma ett tillvägagångssätt för att nå dit 
(Europeiska unionen 2016).  I ramdirektivet finns en avfallsförteckning som redogör för 
klassificeringar av avfall. Det finns också vissa kompletterande vägledningar från 
EU-kommissionen som ska vara till hjälp för att skilja mellan olika definitioner och begrepp 
(Naturvårdsverket 2016c).  
 
I avfallsdirektivet formuleras avfallsdefinitionen som gäller gemensamt för hela EU. Den nu 
gällande definitionen är betydligt bredare än den svenska som baseras på en avfallsdefinition 
från Europeiska gemenskaperna (EG), föregångaren till EU, och gällde innan EU-inträdet. 
EG-domstolens  praxis är dock fortfarande bindande för Sverige, vilket föranleder viss 1

tillämpning av den svenska definitionen även idag (Naturvårdsverket 2016c). 
 
I avfallsdirektivet går att finna avfallshierarkin som också antagits i svensk lag, 15 kap. 
Miljöbalken (2017). Avfallshierarkin syftar till att undvika, så långt det är möjligt, att avfall 
deponeras och resulterar i en linjär användning av råvaror. Det som eftersträvas är att 
maximera cirkulär användning av råvaror och material. Avfallshierarkin är därför formulerad 
som en prioriteringsordning, alltså att olika alternativ för hantering prioriteras efter vad som 
är mest ekologiskt hållbart. Till exempel prioriteras återanvändning av en produkt före 
återvinning av materialet som produkten består av (Naturvårdsverket 2016b).   

Miljöbalken behandlar ämnet avfall (definitioner, hantering med mera) dels allmänt i 
hänsynsreglerna 2 kap. och dels mer ingående i 15 kap. som tillkom 2011. Utgångspunkten är 
i mångt och mycket avfallshierarkin som finns formulerad i 15 kap. 10 § Miljöbalken. 
Avfallshierarkin återges i fyra punkter, där punkt 1 är mest önskvärd och därmed högst 
prioriterad. Den första punkten är återvinning av varan eller produkten genom 
återanvändning. Punkt två avser att materialåtervinna och punkt tre är att återvinna materialet 
på annat lämpligt sätt, t ex genom energiutvinning från brännbart avfall. Den sista punkten 
gäller bortskaffande av varan, vilket oftast avser deponering. Den viktigaste insatsen i 
prioriteringen är dock att så långt som möjligt undvika att avfall uppkommer i första taget. I 
Miljöbalkens hänsynsregler 2 kap. 5 §, är denna aspekt formulerad som en förebyggande 
åtgärd. Avfallshierarkin tillämpas sedan när potentiellt avfall väl uppkommit och hanteringen 
av detta kommer på fråga ( Miljöbalken 2017) . 

 

 

1 EG-domstolen står för Europeiska gemenskapernas domstol, aktuell benämning är sedan 2009 Europeiska 
unionens domstol (EU-domstolen). Praxis från EG-domstolen används dock fortfarande, benämningen används 
därför ibland än idag.  
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Förebygga uppkomst av avfall 

 

I artikel 40, avfallsdirektivet (2017), understryks vikten av förebyggande åtgärder genom att 
konstatera att medlemsstaterna bör ta fram nationella program för att undvika uppkomst av 
avfall. Där påpekas också betydelsen av smarta livscykler och cirkulär ekonomi, samt att 
allmänheten och andra parter som berörs ska få möjlighet att vara delaktiga i framtagandet av 
ett sådant program (Europakommissionen 2008).  

Sveriges avfallsförebyggande program är framtaget av Naturvårdsverket och gäller fram till 
och med 2017. Detta program är det första som har tagits fram hittills och planen är att nya 
avfallsförebyggande program ska antas löpande i framtiden. I programmet har åtta mål 
utformats och specificerats i 167 åtgärder. Dessa syftar till att motivera svenska aktörer att 
minska avfall och gifter i produkter för att på ett större plan nå Sveriges miljömål. 
Programmet är förutom de ovan nämnda målen och åtgärderna, också uppbyggt kring fyra 
fokusområden: byggande, elektronik, mat och textil. Dessa anses vara betydande källor till 
stora mängder avfall, klimatpåverkan och användning av giftiga ämnen vid produktion, t ex 
textilproduktionen. Programmet är alltså inte inriktat mot de material som redan återvinns i 
fungerande system, däribland returpapper som typiskt uppkommer i kontorsmiljöer. I det 
avfallsförebyggande programmet poängteras också att målsättningen om att nå högre upp i 
avfallshierarkin gäller oberoende av hur Sveriges ekonomiska tillväxt kommer se ut i 
framtiden (Naturvårdsverket 2015).  

 

Ansvar hos kommuner och yrkesverksamheter 

 

Enligt 15 kap. 41 - 44 §§ Miljöbalken, har varje kommun krav på sig att anta en kommunal 
renhållningsordning i kommunfullmäktige och agera därefter. Renhållningsordningen ska 
bland annat innehålla en avfallsplan där åtgärder för att minimera avfallet och dess negativa 
effekter specificeras. Kommunens ansvar omfattar främst hantering av hushållsavfall, men 
kan vid behov utifrån hälso- och miljöskäl även innefatta annat avfall enligt 15 kap. 20-22 §§ 
( Miljöbalken  2017).  
 
Vid viss yrkesmässig avfallshantering kan tillstånds- och anmälningsplikt krävas och 
meddelas då genom föreskrifter från regeringen eller ansvarig myndighet, enligt 15 kap. 
17-19 §§ Miljöbalken. Yrkesmässig avfallshantering innefattar att samla in, köpa, sälja och 
förmedla avfall för att bortskaffa alternativt återvinna avfallet.  
 
Yrkesverksamhet inom avfallshantering definieras både i avfallsförordningen (2017) och i 15 
kap. Miljöbalken (2017). I 6 § avfallsförordningen (2017) definieras yrkesmässiga aktörer 
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inom avfallsverksamhet. Företag anses vara mäklare, om de i sin verksamhet ”yrkesmässigt 
förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande”. 

Yrkesverksamheter som ger upphov till avfall, t ex returpapper på ett kontor, kan på 
meddelad föreskrift från regering, myndighet eller kommun vara skyldig att redogöra för 
vilken typ av avfall som genereras samt hur avfallet tas om hand. Vid avfall annat än 
hushållsavfall (t ex grovsopor eller sådant som klassas som farligt avfall) som kräver specifik 
hantering, ska aktören som sköter hanteringen dessutom vara anmäld alternativt ha eventuella 
tillstånd som krävs enligt 15 kap. 30 - 31 §§ Miljöbalken (2017).  
 
Aktuell politik 
 
Den nyligen avslutade Utredningen Cirkulär ekonomi (Statens offentliga utredningar 2017) 
som tillsattes av regeringen 2016 är exempel på vad som händer i politiken inom området 
avfall. Regeringens ingång var att undersöka möjligheter för att öka återanvändning av 
produkter och på så sätt främja en resurseffektiv ekonomi. I uppdraget nämndes också 
tänkbara utvecklingar av nya företag och affärsmodeller som kan dra nytta av nytänkande 
resurseffektiva lösningar och system (Regeringskansliet 2016). Utredningens betänkande 
lämnades över till regeringen den 22 mars 2017 och tog bland annat upp förslag om att införa 
en delegation som jobbar mot cirkulär ekonomi, samt styrmedel för att minska hushållsavfall. 
I förlängningen av detta kan avfallsfrågor få större utrymme på den politiska agendan 
(Regeringskansliet 2017). 

 
Excel 
  
Microsoft Excel är ett datahanteringsprogram som används flitigt både i hemmet och på 
arbetsplatsen. Mångsidigheten och sättet att hantera data effektivt har lett till programmets 
popularitet. En Excel-fil är en så kallad arbetsbok som är uppbyggd av en eller flera blad. Det 
är i bladens celler som t.ex. uträkningar, diagram eller samling av rådata sker (Bluttman 
2013). 
 
Begrepp 
 
Excel är behändigt då man kan manipulera data med hjälp av så kallade formler. Skillnaden 
mellan att endast mata in data jämfört med att använda en formel är att formler kan utföra 
beräkningar med manuella inlagda data eller data erhållen från andra celler. För att skapa en 
formel används tecknet “ = ”  i en cell. Referenser är ett begrepp vars innebörd är viktig att 
förstå i excelsammanhang. Celler, serier och data från andra excelblad går att referera 
samman, vilket innebär att man knyter ihop dem. Detta går att göra med tre olika typer: 
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relativ-, absolut- eller blandad form. För att bestämma vilken slags form som referensen ska 
ske på så används $ - tecknet. Följande exempel visar hur det kan tillämpas: 
=B1  en relativ referensform som innebär att antingen kolumn B, rad 1 eller de båda kan 
ändras. 
=$B$1  en absolut referens som varken ändrar kolumn B eller rad 1. 
=$B1  en blandad referens där endast rad 1 ändras. 
=B$1  en blandad referens där endast kolumn B ändras (Bluttman 2013). 
 
Funktioner 
 
För att en funktion i Excel ska kunna användas måste den appliceras tillsammans med en 
formel, vilket innebär att uttrycket alltid måste börja med tecknet “ = ”   (Bluttman 2013). 
Antalet funktioner i Excel är mycket stort, men som tur är behöver man inte memorera dessa. 
På fliken ”Formler” i Excel kan man söka på lämpliga funktioner via kommandot ” fx infoga 
funktion”. Argumenten för olika funktioner varierar sinsemellan. Ett argument är den indata 
som används i funktionen och kan bestå av tal, talserier, matriser eller text (Harvey 2013). 
Nedan följer en kort beskrivning av användbara funktioner för detta projekt: 
=SUMMA(tal1;tal2;..)  summerar tal, argumentet kan bestå av enskilda nummer eller 
serier.  
=MEDEL(tal1;tal2;..)  beräknar medelvärdet av argumenten vilka kan bestå av 
enskilda nummer eller serier. 
=OM(logiskt test 1, värde om sant, värde om falskt) kontrollerar ifall 
villkoret uppfylls och genererar värdet för sant eller falskt. 
=MIN(), =MAX()  tar fram det minsta respektive det högsta värdet i ett eller flera spann. 
=SUMMA.OM(område;villkor;summaområde)  summerar samtliga värden som 
överensstämmer med ett angivet villkor. 
=VARIANS.P(tal1;tal2;..)  beräknar variansen baserad på hela populationen. 
=VARIANS.S(tal1;tal2;..)  beräknar variansen utifrån en samling data från 
populationen (Bluttman 2013). 
 
Programmering 
 
Programmering i Excel är baserat på Visual Basic for Applications (VBA) vilket är ett 
programmeringsspråk. För att automatisera utföranden i Excel så kommer VBA väl till hands 
eftersom man då kan spara mycket tid som annars hade lagts på manuell inmatning. Ett 
program som är skrivet i VBA och utfört i Excel kallas för ett makro. Termen objekt 
innefattar en rad olika saker, bl.a. ett blad, ett diagram eller en arbetsbok (Walkenbach 2013). 
Objekten är sedan organiserade i hierarkier vilket visas i Figur 3.  
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Figur 3. Objekthierarkin i Excel med huvudobjektet i toppen följt av underliggande 
objektstyper.  
  
För att skapa en makro så skrivs kod i en så kallad VBA-modul, som i sin tur är uppbyggd av 
sub- och funktionsutföranden vilka utförs i ett objekt. Dessa kan visas och redigeras i Visual 
Basic Editor (VBE). Skillnaden mellan ett subutförande och ett funktionsutförande är att 
subutförande kan generera både text och resultatet av en funktion, medan funktionsutförandet 
endast resulterar i ett värde som erhållits ur en funktion. För att skapa en makro behöver 
fliken “Utvecklare” finnas med i menyfältet i excelbladet. Om detta inte visas går den att 
aktivera genom att högerklicka på menyfältet och välja “Anpassa menyfliksområdet” 
(Walkenbach 2013).  
 
För att referera till ett objekt så behöver dess hierarkiposition anges. Om man t.ex. vill 
referera till cell A1  i blad Blad1  i arbetsbok Bok.xlsx så uträttas detta på följande sätt: 
Applikation.Workbooks(”Bok.xlsx”).Worksheets(”Blad1”).Range(”A

1”)  (Walkenbach 2013).  
 
 
  

16 



Referenser 
 
Ammenberg, J. (2012). Miljömanagement Miljö- och hållbarhetsarbete i företag och andra 
organisationer . 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Atkinson, H., Wade, R. (2015). The challenge of sustainability . Bristol: Policy Press. 
 
Avfallsförordningen (2017). Stockholm (SFS 2017:169).  Tillgänglig: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsfor
ordning-2011927_sfs-2011-927 [2017-04-06] 
 
Avfall Sverige (u.å.). Vad händer sedan? Tillgänglig: 
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/vad-haender-sedan/ 
[2017-04-06] 
 
Avfall Sverige (2015). Varför materialåtervinna? Tillgänglig: 
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/varfoer-aatervinna/ 
[2017-04-06] 
 
Berg, E.O. P. (u.å). Återvinning. Nationalencyklopedin . Tillgänglig: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/återvinning [2017-04-06] 
 
Bluttman, Ken. (2013). Excel Formulas and Functions For Dummies . 3. uppl. Indiana: 
Wiley. Tillänglig: http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1124856 
[2017-04-08] 
 
Elvingson, P. (u.å.). Hållbar utveckling. Nationalencyklopedin . Tillgänglig: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hållbar-utveckling [2017-04-03] 
 
Europakommissionen (2008). Direktiv om avfall och upphävande av vissa direktiv 
2008/98/EG. Tillgänglig: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20150731 
[2017-04-06] 
 
Europeiska unionen (2016). Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2016/C 
202/01), artikel 288. Tillgänglig: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL 
[2017-04-10] 

17 



 
Förpacknings & Tidningsinsamlingen (u.å). Återvinningsprocessen.  
Tillgänglig: http://www.ftiab.se/182.html [2017-04-06] 
 
Harvey, G. (2013). Excel 2013 For Dummies . 1. uppl. New Jersey: Wiley. Tillänglig: 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1155268. [2017-04-08] 
 
International Organization for Standardization (u.å.a) About ISO. Tillgänglig: 
https://www.iso.org/about-us.html [2017-04-07] 
 
International Organization for Standardization (u.å.b) SIS. Tillgänglig: 
https://www.iso.org/member/2101.html [2017-04-07] 
 
Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning. (2015). Industriell symbios . Tillgänglig: 
http://www.ivl.se/sidor/omraden/klimat-och-energi/industriell-symbios.html [2017-04-24] 
 
Kraus, P., Brtitzelmaier, B.  (2012). A literature review on corporate social responsibility: 
definitions, theories and recent empirical research. International journal of management 
cases , vol. 14, ss 273-287. DOI: 10.5848/APBJ.2012.00105 [2017-04-06] 
 
Longoni, A. (2014). Sustainable Operations Strategies . Barcelona: Springer International 
Publishing. Tillgänglig: 
https://link-springer-com.ezproxy.its.uu.se/book/10.1007%2F978-3-319-06352-2 
[2017-04-04] 
 
Miljöbalken  (2017). Stockholm (SFS 2017:73). Tillgänglig: 
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm [2017-04-05]  
 
Miljö- och jordbruksutskottet (2015). Cirkulär ekonomi.  Stockholm: Sveriges Riksdag. 
(Miljö- och jordbruksutskottet rapportserie 2015/16:MJU13) Tillgängligt: 
https://data.riksdagen.se/fil/20D51046-2E48-4A53-B9B2-02F8CE016B9E [2017-04-06] 
 
Naturskyddsföreningen (2017a) Det här är Bra Miljöval. Tillgänglig: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/det-har-ar-bra-miljoval [2017-04-07] 
 
Naturskyddsföreningen (2017b) Biobränsle märkta med Bra Miljöval. Tillgänglig: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/biobransle [2017-04-07] 
 

18 



Naturvårdsverket (2015). Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle – 
Sveriges program för att förebygga avfall 2014 - 2017. Bromma: Arkitektkopia AB. Rapport 
6654. Tillgänglig: 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6654-3.pdf?pid=
14439 [2017-04-06] 
 
Naturvårdsverket (2016a). Hantering av farligt avfall. Tillgänglig: 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/ 
[2017-04-06] 
 
Naturvårdsverket (2016b). Lagar och regler om avfall.  Tillgänglig: 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-o
m-avfall/ [2017-04-05] 
 
Naturvårdsverket (2016c). Definition av avfall. Tillgänglig: 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Begrepp-och-defini
tioner-/ [2017-04-05] 
 
Nässjö Affärsverk (u.å). Grovsopor. Tillgänglig: 
http://www.nav.se/Renhaallning/Sopor-och-avfallstyper-haemtningsdagar/Grovsopor 
[2017-04-06] 
 
Regeringskansliet (2016). Regeringen vill öka återanvändningen.  Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/regeringen-vill-oka-ateranvandningen/ 
[2017-04-07] 
 
Regeringskansliet (2017). Utredning föreslår mer cirkulär ekonomi och mindre avfall. 
Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/utredning-foreslar-mer-cirkular-ekonomi-och-min
dre-avfall/ [2017-04-07] 
 
Robertson, M. (2014). Sustainability Principles and Practice.  New York and Abingdon. 
Routledge. 
 
Savitz, A. (2013). Triple Bottom Line. 2. uppl. San Francisco. John Wiley & Sons, Inc. 
Tillgänglig: http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1495625 
[2017-04-03] 
 

19 



Sopor.nu - Sveriges avfallsportal (2017). Grovsopor. Tillgänglig: 
http://sopor.nu/sortera-återvinn/grovsopor/ [2017-04-10] 
 
Statens Geotekniska Institut (2017). Deponier och avfall. Tillgänglig: 
http://www.swedgeo.se/sv/vagledning-i-arbetet/deponi/ [2017-04-06] 
 
Svensk GlasÅtervinning (u.å). Så funkar det. Tillgänglig: 
https://www.glasatervinning.se/sa-funkar-glasatervinning/sa-funkar-det/ [2017-04-06] 
 
Svensk certifiering (u.å.) Certifiering. Tillgänflig: 
http://www.svenskcertifiering.se/certifiering.html [2017-04-07] 
 
Swedish standard institute (u.å.a) Om standardisering. Tillgänglig: 
http://www.sis.se/omstandardisering [2017-04-07] 
 
Swedish standard institute (u.å.b) Ledningssystem för kvalitet-krav.  Tillgänglig: 
http://www.sis.se/standard/std-8016642 [2017-04-07] 
 
Swedish standard institute (u.å.c) Detta är ISO 9001. Tillgänglig: 
http://www.sis.se/tema/ISO9001/Hur-du-certifierar-dig-mot-ISO-9001/ [2017-04-07] 
 
Swedish standard institute (u.å.d) Frågor och svar om ISO 9001. Tillgänglig: 
http://www.sis.se/tema/ISO9001/Fragor-och-svar-om-ISO-90011/ [2017-04-07] 
 
Swedish standard institute (u.å.e) Standard. Tillgänglig: 
http://www.sis.se/standard/std-8017305 [2017-04-07] 
 
Swedish standard institute (u.å.f) Skapa och inför ditt miljöledningssystem. Tillgäglig: 
http://www.sis.se/tema/ISO14001/Skapa-och-infora/ [2017-04-07] 
 
Statens offentliga utredningar (2017). Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer 
cirkulär ekonomi.  Stockholm: Elanders Sverige AB. (SOU 2017:22). Tillgänglig: 
https://data.riksdagen.se/fil/201F2375-45FE-4A3A-BEB9-42B089E99A93 [2017-04-06] 
 
Walkenbach, John. (2013). Excel VBA Programming For Dummies . 3. uppl. New Jersey: 
Wiley. Tillänglig: http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1124406. 
[2017-04-08] 
 

20 



Återvinning Stockholm (u.å). Brännbart avfall. Tillgänglig: 
http://www.återvinningstockholm.se/kallsortering/brannbart/ [2017-04-06] 
 
  
 

21 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 

vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Litteraturstudie 

Dokumentkod 
W-17-63 / L-01 

Datum 
2017-04-06 

Ersätter 

 Författare 
Ottilia Werkmäster 

Handledare 
Cecilia Johansson 

Rapportnamn 
Hållbar utveckling och Triple Bottom Line 

 
Sammanfattning  
Rapporten är en litteraturstudie om hållbar utveckling och begreppet Triple Bottom Line.  



Hållbar utveckling och Triple Bottom Line 

 
Begreppet hållbar utveckling presenterades av Världskommissionen för miljö- och utveckling 
i Bruntlandsrapporten 1987, och definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
(Nationalencyklopedin u.å.). Hållbar utveckling sträcker sig längre än utvecklingen av den 
ekonomiska tillväxten. Begreppet Triple Bottom Line, TBL, ett koncept myntat av John 
Elkington. Det är en metod som bygger på att företag måste ta hänsyn till både ekonomisk, 
miljömässig och social utveckling för att bli lönsamma på ett hållbart sätt ( Savitz 2013). Varje 
aspekt skulle kunna representeras som cirklar där alla aspekter och därmed hållbar utveckling 
nås där de tre cirklarna möts, i det färgade området i Figur 1. 
 

 
Figur 1. Grafisk bild över Triple Bottom Line. 

 
Miljömässig hållbarhet nås genom att förbrukningen av naturresurser är lägre än den naturliga 
förnyelsen. Företaget får alltså ha ett begränsat utsläpp och inte bedriva verksamhet som 
bryter ner ekosystemet. Den sociala hållbarheten är kopplad till hur företaget påverkar 
människor internt men också externt. Företaget ska aktivt arbeta med bevaring och utveckling 
av kompetens hos de anställda men också med hälsa, demokratisk behandling och mänskliga 
rättigheter för att värna om alla människors välmående (Longoni 2014). 
 
Utmaningen för att nå en hållbar utveckling är att hitta en balans mellan dessa tre. En aspekt 
som inte får glömmas är den ekologiska begränsningen. De resurser vi tar från naturen är inte 
oändliga och vi måste försöka leva inom planetens gränser om vi vill säkra vårt 
livsuppehållande system. Därför skulle TBL och hållbar utveckling istället kunna visualiseras 
med tre koncentriska cirklar, där den ekonomiska och sociala utvecklingen ligger inom 
gränsen för den ekologiska ändliga gränsen (Atkinson & Wade 2015). 



 

Figur 2. Den ekologiska begränsningens heldragna linje representerar en ändlig resurs 
medan de sociala och ekonomiska gränserna kan flyttas, dock aldrig utanför den ekologiska 
gränsen. 

 

När ett företag arbetar med förbättring är det viktigt att hela tiden ta hänsyn till alla dessa tre 
aspekter. Ekonomisk tillväxt och hållbarhet är lätt att redovisa i siffror medan de andra två 
områdena är mer diffusa. Ett annat begrepp som används är Corporate Social Responsibility, 
CSR, som ofta översätts till företagets samhällsansvar (Ammenberg 2012). Definitionen av 
CSR är dock omdiskuterad/kontroversiell. En bredare definition som getts är att 
samhällsansvarets mål i stort är att skapa högre levnadsstandard för personer inom och utanför 
företaget, samtidigt som företagets lönsamhet bevaras (Kraus & Brtitzelmaier  2012). CSR 
kan användas synonymt med TBL då det också är ett koncept som innefattar att företag ska 
arbeta för ekonomisk, miljömässigt och socialt ansvarstagande (Ammenberg 2012). 
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Sammanfattning 

Rapporten är en litteraturstudie som handlar om ISO-certifieringar och miljömärkningen Bra 
Miljöval.  



 

Certifieringar  
 
 
ISO-certifiering 

 
ISO står för “International Organization for Standardization” och är ett internationellt 
standardiseringsorgan som jobbar med internationell standardisering (International 
Organization for Standardization u.å.a). Totalt finns ISO i 162 länder runt om i världen och 
det svenska medlemskapet kallas Swedish Standard Institute, även kallat SIS (International 
Organization for Standardization u.å.b). En standardisering är ett sätt att underlätta och hitta 
lösningar till gemensamma problem för att optimera de tekniska och ekonomiska aspekterna. 
Det är också ett sätt för företag och organisationer att lättare jobba för att nå en högre kvalitet 
genom transparent och likasinnade rutiner (Swedish Standard Institute u.å.a). En 
ISO-certifiering intygar att företaget uppfyller kraven som ISO ställer. Idag erbjuds en rad 
olika certifieringar som delas in i tre olika områden: ledningssystem för kvalitet, miljö- och 
arbetsmiljö samt säkerhet och ansvarstagande (Svensk certifiering u.å.). 
 
ISO 9001 
ISO 9001 är en standard som ingår i “ledningssystem för kvalitet”. Det är den mest använda 
standarden och används idag av många företag och organisationer runt om i världen. Totalt 
har 1,1 miljoner certifikat utfärdats och varje dag får ett nytt svenskt företag ett certifikat 
(Swedish Standard Institute, u.å.b). ISO 9001 berör de olika kvalitetsaspekterna och är 
baserat på sju kriterier:  
 

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

 
Syftet med certifieringen är att företag ska hålla ett visst mått och en bra standard. Kunden 
ska sättas i fokus och målet är att hela tiden sträva mot förbättringar. Genom certifieringen 
kan företaget effektivisera sitt arbete på ett mer långsiktigt perspektiv och stärka sina 
processer. Ett ISO 9001 certifikat ger även en bra bild utåt och en hållbar märkning (Swedish 
Standard Institute u.å.c).  
 
De viktigaste parametrarna för att få en ISO 9001-certifiering är att det finns ett tydligt stöd 
från ledningen i företaget samt att mellancheferna är väl medvetna och engagerade. Swedish 
Standard Institute använder tre nyckelord för att beskriva hur man lyckas med 



standardiseringen: informera, entusiasmera och engagera. För att uppnå målet för en 
certifiering ska ledningssystemets formas efter företagets arbetssätt och rutiner samtidigt som 
det ska uppfylla kraven från ISO. Det skiljer sig därför mellan olika företag hur arbetet mot 
certifikatet ska ske. Företaget kontrolleras sedan av en extern oberoende part som gör en 
revision. På detta sätt säkerställs att samtliga kriterier är uppfyllda. Certifikatet gäller sedan 
under en begränsad period och måste därefter kontrolleras och uppdateras för att återigen 
gälla (Swedish Standard Institute u.å.d). 
 
ISO 14001 
ISO 14001 är den vanligaste standarden inom “miljö och arbetsmiljö”. I Sverige är idag 5000 
certifikat utfärdade och genom standarden är målet att hela tiden sträva efter att förbättra 
miljöarbetet inom företag och organisationer. Med ISO 14001 som miljöledningssystem ger 
den bland annat minskad användning av resurser och material vilket i sin tur leder till 
minskade kostnader för företaget. Det leder till en bättre avfallshantering samt bättre 
kompetens och kunskap om miljöledningssystemet inom företaget. Likt ISO 9001 och de 
övriga certifikaten leder det även till ett mer hållbart och likasinnat arbete mot andra 
verksamheter (Swedish Standard Institute u.å.e). 
 
För att bli certifierad krävs att fem stycken steg uppfylls enligt SIS. Det första steget är att 
man måste upprätta en miljöpolicy. Hur denna utformas är upp till företaget men det finns en 
del krav på innehållet. Miljöpolicyn måste innefatta hur verksamheten ska arbeta och följa 
lagstiftningen samt hur man ska jobba med förbättringar. Det är även nödvändigt att man tar 
hänsyn till viktiga miljöaspekter inom företaget, till exempel hur produkter och tjänster 
påverkar miljön. Steg två är att verksamheten måste planeras. Miljömålen måste identifieras 
så att rutinerna i företaget och verksamheten blir tydliga för alla inblandade. Det tredje steget 
handlar om att införa och driva ledningsprogrammet som utformats. Sådant som är relevant 
här handlar mycket om kommunikation, att göra alla inblandade medvetna, både internt och 
externt. Verksamheten ska alltså drivas på det sätt som den är planerad att göra enligt steg 
två. De två sista stegen handlar om att följa upp sitt arbete och vara säker på att arbetet sköts 
så som det är tänkt att det ska göra, samt att åtgärda och förbättra arbetet. Uppföljning av 
miljöarbetet är viktigt för att hela tiden sträva mot att utveckla och förbättra företaget och 
verksamheten (Swedish Standard Institute u.å.f). 
 
Bra Miljöval 

 
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egna miljömärkning där de vill märka tjänster och 
produkter och på så sätt underlätta för konsumenter att hitta rätt. Miljömärkningen bygger på 
två stycken grundprinciper. Den ena handlar om att naturresurser måste sparas och varsamt 
tas om hand och den andra principen handlar om att den biologiska mångfalden ska bevaras 
och att människors hälsa inte får påverkas negativt. Kraven för Bra Miljöval är hårda och 
Naturvårdsverket kräver en ständig utveckling för att produkter och tjänster ska bli mer 
skonsamma för miljön. Totalt finns märkning på nio olika områden, allt från tjänster till olika 



typer av produkter. Kriterierna skiljer sig något beroende på vilket område det handlar om. 
För att ett företag ska få märkningen Bra Miljöval ansöker man om en licens hos 
Naturskyddsföreningen, varav en handläggare undersöker produkten eller tjänsten för att 
kontrollera att kriterierna uppfylls. Om ett företag sedan får miljömärkningen följs detta upp 
varje år med en revision av externa kontrollanter. Förutom detta utförs även stickprover med 
jämna mellanrum för att säkerställa att kraven verkligen uppfylls (Naturskyddsföreningen 
2017a). 
 
Någonting Naturvårdsverket och Bra Miljöval också strävar efter är att minska användningen 
av fossila bränslen och istället ersätta dessa med förnyelsebara energikällor, till exempel 
biobränsle (Naturskyddsföreningen 2017a). Genom märkningen underlättar det för företag att 
göra ett mer miljömedvetet och hållbart val när det gäller bränsle till exempelvis 
transportmedel. Kraven som Naturvårdsverket ställer är att max 10 % av tillverkningen av 
biobränsle får komma från fossila källor. Tillverkning avser då allt från transport, produktion, 
paketering och utvinning av produkt. Det får inte heller förekomma några kemiska farliga 
ämnen så att människan eller biologisk mångfald kan ta skada. Att få sin produkt miljömärkt 
leder till att man kan ge en högre kvalité på en vara som konkurrenterna inte kan ge. Då man 
ökar efterfrågan på produkten leder det även till en mer hållbar utveckling hos producenterna 
(Naturskyddsföreningen 2017b). 
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Återvinning 
 
Återvinning - definition  
 
Återvinning kan definieras som “Återföring av använt material eller flytande restprodukter i 
tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.” (Berg u.å.). Material som annars 
skulle ses som avfall samlas in och skickas till återvinningscentraler. Där sorteras det material 
som är osorterat med hjälp av bland annat magneter och viktseparation med luft. Materialet 
kan efter bearbetning bilda nya produkter som förblir i samhällets kretslopp, vilket medför 
återanvändning av materialet (Robertson 2014). 
 
Återvinning av olika material 
 
Pappersmaterial 
Vid pappersåtervinning tillförs vatten vilket syftar till att pappersförpackningarna ska lösas 
upp till pappersfibrer. Pappersförpackningarna och vattnet blandas i en roterande pulp där 
omblandningen resulterar i att materialet förstörs. Pappersfibrerna avskiljs sedan från vattnet, 
genom att vattnet filtreras bort med hjälp av en vira, som är en slags silduk. När allt vatten 
har filtrerats bort transporteras pappersfibrerna in i pappersmaskinen där de trycks ihop. Efter 
att pappersfibrerna sammanpressats torkas och stryks det återvunna materialet. Materialet är 
sedan färdigt att skickas till företag som återanvänder det för att tillverka nya 
pappersförpackningar. Pappersfibrer kan återvinnas fem till sju gånger och efter att de 
förbrukats kan de användas som bränsle. Genom att använda returfiber vid 
papperstillverkning sparar man ca 70 % energi i jämförelse med nytillverkning 
(Förpacknings & tidningsinsamlingen u.å.).  
 
Plast 
Plaståtervinning delas upp i återvinning av hårda och mjuka plastförpackningar. Separeringen 
görs antingen direkt vid återvinningscentralen där materialet lämnas in eller genom att man 
med hjälp av viktseparation med luft skiljer dem åt. Efter sorteringen finfördelas plasten 
innan den tvättas och sorteras. Den finfördelade plasten smälts sedan och pellets utformas. 
Plasten säljs sedan till olika företag utifrån kemiska egenskaper och kulör och bildar nya 
produkter (Förpacknings & tidningsinsamlingen u.å.). 
 
Metaller  
Vid metallåtervinning skiljer man på stål och aluminium med hjälp av magneter. 
Återvinningsprocessen sker genom att metallen smälts ned för att sedan bilda nya 
metallföremål. Även om smältningen kräver energi så sparas energi jämfört med 
energiåtgången som krävs för att ta fram ny metall. Vid stålbearbetning sparas 75 % av 
energin och vid smältningen av aluminium sparas 95 % av energin.  



Metallen slits inte heller av processen utan kan ingå i ett kretslopp utan att förbrukas 
(Förpacknings & tidningsinsamlingen u.å.). 
 
Elektronik 
I motsats till den största andelen material som återvinns så innehåller elektroniska produkter 
ofta giftiga ämnen. Det kan exempelvis röra sig om tungmetaller från datorkomponenter. För 
att förhindra spridning av dessa ämnen är tillvägagångssättet för återvinning av elektroniskt 
avfall olikt hanteringen av andra material (Robertson 2014, s.276). Återvinningen av 
elektronik måste föregås av en sortering, där man separerar exempelvis plast, metall, 
elektronik och farligt avfall. Materialen återvinns sedan på olika sätt. Ur plasten utvinns 
energi, metallen smälts och bildar nya produkter och ämnen som är klassade som farligt 
avfall hanteras enligt gällande förordningar  (Avfall Sverige u.å.). 
 
Glas 
Svensk GlasÅtervinning ansvarar för återvinningen av glas i hela Sverige  
(Svensk GlasÅtervinning u.å.). De samlar in glas som lämnats i insamlingskärl. Glaset 
sorteras sedan som färgat eller ofärgat glas innan det krossas och annat material sorteras ut. 
Det krossade glaset bildar efter smältning nytt glas som kan användas vid tillverkning av nya 
produkter (Förpacknings & tidningsinsamlingen u.å.). Vid smältningen kräver återvunnet 
material inte lika höga temperaturer som ursprungsmaterialet, vilket leder till en lägre 
energiåtgång (Robertson 2014). Hela 20 % mindre energi används vid tillverkning med 
återvunnet material. Materialet slits inte av återvinningsprocessen utan kan cirkulera i ett 
kretslopp mellan producenter, konsumenter och Svensk GlasÅtervinning (Svensk 
GlasÅtervinning u.å.). 
 
Grovsopor 
Avfall som exempelvis möbler, träavfall och trädgårdsavfall uppkommer i många hem. Detta 
avfall kan dock inte återvinnas som hushållsavfall utan sorteras in under kategorin grovsopor 
(Nässjö Affärsverk u.å.). Grovsoporna lämnas in på en återvinningscentral där de kan lämnas 
för återbruk om de fortfarande är funktionella. Materialet i de grovsopor som inte kan 
återbrukas kan i stor utsträckning återvinnas (sopor.nu - Sveriges avfallsportal 2017). 
 
Brännbart avfall 
Brännbart avfall är det avfall som inte sorterats under någon av de andra avfallskategorierna 
och består därför av många olika material. Det finns dock krav på att de material som sorteras 
under kategorin brännbart avfall ska kunna brinna utan tillförsel av energi  
(Återvinning Stockholm u.å.). Förbränningen av avfallet sker på ett kraftvärmeverk, där både 
värme och el kan utvinnas, eller på ett värmeverk där det uteslutande produceras värme 
(Johansson 2011).  
 
 
 



Farligt avfall 
I avfallsförordningen klassas farligt avfall med hjälp av avfallskoder, där avfallen med 
avfallskoder som i bilaga 4 i avfallsförordningen är markerade med en asterix räknas in under 
kategorin farligt avfall (Miljö -och energidepartementet 2017). Eftersom det farliga avfallet 
kan vara skadligt för både hälsa och miljö hålls det avskilt från annat avfall och 
specialbehandlas. Behandlingen av avfallet kan utgöras av flera olika metoder såsom 
förbränning, våtkemisk behandling, biologisk behandling samt att avfallet läggs på en deponi 
(Naturvårdsverket 2016). 
 
Deponi 
Avfall som inte kan återvinnas eller återföras till naturens kretslopp läggs på deponi, vilket är 
en avgränsad plats under eller ovan marken där avfall förvaras (Statens geotekniska institut 
2017). 
 
Återvinning kopplat till ekonomisk utveckling  
 
Linjär ekonomi 
Under industrialiseringen formades samhällsutvecklingen till stor del av linjär ekonomi. 
Denna modell bygger på utnyttjande av resurser som efter att de förbrukats ses som avfall. 
Den ekonomiska utvecklingen var stabil under denna tid, men samtidigt som ekonomin var 
stark så minskade de outnyttjade resurserna och mängden avfall ökade. Denna ohållbara 
hantering av jordens resurser som präglat samhället under lång tid har gett upphov till flera 
problem. Den nästintill obefintliga avfallshanteringen som utgörs av att avfall läggs på hög 
ökar exempelvis risken för spridning av farligt avfall och det ökade utnyttjandet av resurser 
har en inverkan på den biologiska mångfalden, som i sin tur påverkar ekosystemtjänster 
(Statens offentliga utredningar 2017). 
 
I vår samtid sker en befolkningsökning samtidigt som allt fler människor får en högre 
levnadsstandard. Detta innebär att behovet av resurser ständigt ökar. Den förbrukning av 
resurser som sker idag är inte hållbar ur ett ekonomiskt, ekologiskt eller socialt perspektiv. 
Eftersom en stor andel av de resurser som samhället är beroende av är begränsade måste ett 
kretsloppstänk introduceras. Istället för att de resurser som förbrukas blir avfall måste de 
återföras i ett kretslopp och därför måste samhället påbörja en omställning från linjär 
ekonomi till en mer cirkulär ekonomi (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Cirkulär ekonomi 
I en cirkulär ekonomi finns en strävan att återföra en nyttjad produkt till samhällets kretslopp 
eller till naturens egna kretslopp på ett hållbart sätt. Syftet med detta är att minimera mängden 
avfall och maximera nyttan av de resurser som förs in i samhällets kretslopp (Miljö -och 
jordbruksutskottet 2015). 
 



Cirkulär ekonomi utgår från två olika kretslopp, ett för biologiskt material och ett för tekniskt 
material. De biologiska materialen kan återvinnas flera gånger för att sedan återföras till 
naturens egna kretslopp. De tekniska materialen bör däremot inte återföras till naturens egna 
system då de exempelvis kan innehålla ämnen som kan vara skadliga för hälsa och/eller 
miljö. För att inte förbruka resurser i för stor utsträckning förespråkas även förnybar energi 
som en del av kretsloppstänket (Statens offentliga utredningar 2017). Ett verktyg för att 
uppnå en cirkulär ekonomi är industriell symbios. Det syftar till en ökad hållbarhet genom 
ökad resurseffektivitet som exempelvis kan utgöras av nätverk där företag samarbetar kring 
materialströmmar och energi (IVL 2015). Den cirkulära ekonomin står även i nära relation 
med avfallshierarkin  då fokus inte ligger på avfallshantering utan istället på utnyttjandet av 
de resurser som redan finns i samhällets kretslopp (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Lönsamhet genom återvinning  
 
Enligt nationalekonomins grundare Adam Smith vilar den nationalekonomiska vetenskapen 
på tre pelare; jord, kapital och arbete. I det nutida samhället kan jord ses som 
naturresurser/naturkapital. Idéen om cirkulär ekonomi handlar om att effektivisera 
utnyttjandet av naturkapital. Detta innebär att återinförandet av resurser i samhällets kretslopp 
ger en effektivisering ur nationalekonomisk synvinkel (Statens offentliga utredningar 2017). 
 
Genom att öka andelen material som återbrukas och återvinns kan mycket energi sparas i 
tillverkningsprocessen, vilket leder till att användningen av fossila bränslen minskar. Till 
detta bidrar även ny teknik i form av förnybar energi. I och med detta minskar utsläppen av 
växthusgaser, vilket medför en positiv utveckling ur ett ekologiskt perspektiv. Minskad 
energiåtgång och effektivare utnyttjande av resurser är en stor vinst för miljön, men en annan 
viktig faktor som återvinning bidrar med är att öka medvetenheten hos befolkningen. 
Återvinning i hushåll kan för många vara en ögonöppnare för den problematik inom miljö 
och hållbarhet som råder i dagens samhälle (Robertson 2014). 
 
Trots att återvinning ur många hänseenden har en positiv effekt på hållbarhet finns en viss 
problematik, vilken måste tas i beaktning. För att återvinning ska förekomma måste det 
finnas en marknad som är lönsam. Om nytt material är billigare föredras det av många 
producenter på grund av att återvunnet material ofta blir mer utslitet för varje gång det 
återvinns. Pappersfibrer blir exempelvis kortare vilket ger sämre stabilitet i jämförelse med 
nya, längre pappersfibrer. En annan aspekt är att återvinning i viss mån ökar mängden 
föroreningar i tillverkningsprocessen. Inom pappersindustrin måste bland annat giftiga 
kemikalier användas för att få bort bläck från pappret som ska återvinnas. Återvinning är i 
många fall ett bra alternativ, men ännu fler förtjänster finns att hämta i återbruk eller att 
produkten inte tillverkas överhuvudtaget. Återvinning kan i viss mån vara vilseledande för 
konsumenter då det kan uppfattas som en uppmuntran till konsumtion av material som går att 
återvinna (Robertson 2014).  
 



Trots dessa eventuella nackdelar finns god anledning att förespråka återvinning. 
Omsättningen av varor ökar i samhället och därmed även mängden avfall. I och med att 
många naturresurser är begränsade är det viktigt att återvinning blir en naturlig del av 
samhällsutvecklingen. Att återvinningen även är en viktig del i att minska energiåtgången i 
samhället gör att återvinning kan användas som ett verktyg för att minska antropogen 
klimatpåverkan (Avfall Sverige 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referenslista 
 
Avfall Sverige (u.å). Tekniken. Tillgänglig: 
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/energiaatervinning/tekniken/ [2017-04-06] 
 
Avfall Sverige (u.å). Vad händer sedan? Tillgänglig: 
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/vad-haender-sedan/ 
[2017-04-06] 
 
Avfall Sverige (2015). Varför materialåtervinna? Tillgänglig: 
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/varfoer-aatervinna/ 
[2017-04-06] 
 
Berg, P. (u.å). Återvinning: Nationalencyklopedin . Tillgänglig: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/återvinning [2017-04-06] 
 
Förpackning & Tidningsinsamlingen (u.å). Återvinningsprocessen.  
Tillgänglig: http://www.ftiab.se/182.html [2017-04-06] 
 
Miljö -och energidepartementet (2017). Avfallsförordning. Stockholm: Sveriges Riksdag. 
(SFS 2017:169). Tillgänglig: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsfor
ordning-2011927_sfs-2011-927 [2017-04-06] 
 
Miljö -och jordbruksutskottet (2015). Cirkulär ekonomi.  Stockholm: Sveriges Riksdag. 
(2015/16:MJU13) Tillgängligt: 
https://data.riksdagen.se/fil/20D51046-2E48-4A53-B9B2-02F8CE016B9E [2017-04-06] 
 
Naturvårdsverket (2016). Hantering av farligt avfall. Tillgängligt: 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/ 
[2017-04-06] 
 
Nässjö Affärsverk (u.å). Grovsopor. Tillgänglig: 
http://www.nav.se/Renhaallning/Sopor-och-avfallstyper-haemtningsdagar/Grovsopor 
[2017-04-06] 
 
Robertson, M. (2014). Sustainability Principles and Practice.  New York and Abingdon. 
Routledge. 
 
Sopor.nu - Sveriges avfallsportal (2017). Grovsopor. Tillgänglig: 
http://sopor.nu/sortera-återvinn/grovsopor/ [2017-04-10] 
 



Statens Geotekniska Institut (2017). Deponier och avfall. Tillgänglig: 
http://www.swedgeo.se/sv/vagledning-i-arbetet/deponi/ [2017-04-06] 
 
Svensk GlasÅtervinning (u.å). Så funkar det. Tillgänglig: 
https://www.glasatervinning.se/sa-funkar-glasatervinning/sa-funkar-det/ [2017-04-06] 
 
Utredningen Cirkulär ekonomi (2017). Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en 

mer cirkulär ekonomi. 
Stockholm: Wolters Kluwers. (Statens offentliga utredningar 2017:22) Tillgänglig: 
https://data.riksdagen.se/fil/201F2375-45FE-4A3A-BEB9-42B089E99A93 [2017-04-06] 
 
Återvinning Stockholm (u.å). Brännbart avfall. Tillgänglig: 
http://www.återvinningstockholm.se/kallsortering/brannbart/ [2017-04-06] 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Litteraturstudie 

Dokumentkod 
W-17-63L-04 

Datum 
2017-04-07 

Ersätter 

 Författare 
Lisa Tejde 
 

Handledare 
Cecilia Johansson 

Rapportnamn 
Regler och lagar kring avfallshantering 

 
Sammanfattning 
Denna rapport är en litteraturstudie som tar upp juridiska frågeställningar och relevanta 
lagrum vid hantering av avfall.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regler och lagar kring avfallshantering 

  
Lagrum för avfallshantering  
Ett flertal juridiska aspekter och frågeställningar uppkommer i samband med flöden och 
hantering av avfall i samhället. Exempel på sådana kan vara ansvarsförhållanden (mellan 
kommuner, myndigheter, hushåll och yrkesverksamma), tillstånd- och anmälningsplikt vid 
viss avfallshantering samt prioriteringsordning vid hantering av avfall (avfallshierarkin).  

Principer kring återvinning och råvaruhantering finns lagstadgade i miljöbalkens 15 kap. 
(1998:808) och i avfallsförordningen (2011:927) som är en del av svensk författningssamling. 
Förordningen utgår till stor del från miljöbalken, det kallas att den är ”meddelad med stöd 
från miljöbalken” utifrån en rad paragrafer. Till skillnad från 15 kap. i miljöbalken behandlar 
förordningen definitioner och hantering av olika sorters avfall mer ingående. För ännu mer 
specifik hantering av visst avfall finns andra kompletterande förordningar (Miljö- och 
energidepartementet 2011). Kapitlet som behandlar avfall i miljöbalken och 
avfallsförordningen infördes 2011 och dessa är båda baserade på EU:s avfallsdirektiv. 
Avfallsdirektivet antogs i sin tur 2008 av EU och ersatte då tre direktiv som tidigare använts 
för olika områden inom avfallshantering (Naturvårdsverket 2016a).  

Avfallsdirektivet är ett ramdirektiv vilket innebär att det är bindande med avseende på 
resultatet, t ex minskad mängd miljöfarligt avfall, för alla medlemsstater inom EU. Det är 
däremot upp till varje EU-land att självständigt utforma ett tillvägagångssätt för att nå dit 
(Europeiska unionen 2016).  I ramdirektivet finns en avfallsförteckning som redogör för 
klassificeringar av avfall. Det finns också vissa kompletterande vägledningar från 
EU-kommissionen som ska vara till hjälp för att skilja mellan olika definitioner och begrepp 
(Naturvårdsverket 2016b).  
 
I avfallsdirektivet formuleras avfallsdefinitionen som gäller gemensamt för hela EU. Den nu 
gällande definitionen är betydligt bredare än den svenska som baseras på EG:s 
avfallsdefinition och gällde innan EU-inträdet. EG-domstolens  praxis är dock fortfarande 1

bindande för Sverige, vilket föranleder viss tillämpning av den svenska definitionen även idag 
(Naturvårdsverket 2016b). 
 
I avfallsdirektivet går att finna avfallshierarkin som också antagits i svensk lag, miljöbalken 
(1998:808) 15 kap. Avfallshierarkin syftar till att undvika, så långt det är möjligt, att avfall 
deponeras och resulterar i en linjär användning av råvaror. Det som eftersträvas är att 
maximera cirkulär användning av råvaror och material, därför är avfallshierarkin formulerad 

1 EG-domstolen står för Europeiska gemenskapernas domstol, aktuell benämning är sedan 2009 Europeiska 
unionens domstol (EU-domstolen). Praxis från EG-domstolen används dock fortfarande, benämningen används 
därför ibland än idag.  



som en prioriteringsordning (Naturvårdsverket 2016a).   

Miljöbalken behandlar ämnet avfall (definitioner, hantering med mera) dels allmänt i 
hänsynsreglerna 2 kap., och dels mer ingående i 15 kap. som tillkom 2011. Utgångspunkten är 
i mångt och mycket avfallshierarkin som finns formulerad i miljöbalken 15 kap. 10 §. 
Avfallshierarkin återges i fyra punkter, där punkt 1 är mest önskvärd och därmed högst 
prioriterad. Den första punkten är återvinning av varan eller produkten genom 
återanvändning. Punkt två avser att materialåtervinna och punkt tre är att återvinna materialet 
på annat lämpligt sätt, t ex genom energiutvinning från brännbart avfall. Den sista punkten 
gäller bortskaffande av varan, vilket oftast avser deponering. Den viktigaste insatsen i 
prioriteringen är dock att så långt som möjligt undvika att avfall uppkommer i första taget. I 
miljöbalkens hänsynsregler 2 kap. 5 §, är denna aspekt formulerad som en förebyggande 
åtgärd. Avfallshierarkin tillämpas sedan när potentiellt avfall väl uppkommit och hanteringen 
av detta kommer på fråga ( Miljö- och energidepartementet  2017). 

 

Förebygga uppkomst av avfall 

I avfallsdirektivet, (2008/98/EG) punkt (40), understryks vikten av förebyggande åtgärder 
genom att konstatera att medlemsstaterna bör ta fram nationella program för att undvika 
uppkomst av avfall. Där påpekas också betydelsen av smarta livscykler och cirkulär ekonomi, 
samt att allmänheten och andra parter som berörs ska få möjlighet att vara delaktiga i 
framtagandet av ett sådant program (Europakommissionen 2008).  

Sveriges avfallsförebyggande program är framtaget av Naturvårdsverket och gäller fram till 
och med 2017. Detta program är det första som har tagits fram hittills och planen är att nya 
avfallsförebyggande program ska antas löpande i framtiden. I programmet har åtta mål 
utformats och specificerats i 167 åtgärder. Dessa syftar till att motivera svenska aktörer att 
minska avfall och gifter i produkter för att på ett större plan nå Sveriges miljömål. 
Programmet är förutom de ovan nämnda målen och åtgärderna, också uppbyggt kring fyra 
fokusområden: byggande, elektronik, mat och textil. Dessa anses vara betydande källor till 
stora mängder avfall, klimatpåverkan och användning av giftiga ämnen vid produktion, t ex 
textilproduktionen. Programmet är alltså inte inriktat mot de material som redan återvinns i 
fungerande system, däribland returpapper som typiskt uppkommer i kontorsmiljöer. I det 
avfallsförebyggande programmet poängteras också att målsättningen om att nå högre upp i 
avfallshierarkin gäller oberoende av hur Sveriges ekonomiska tillväxt kommer se ut i 
framtiden (Naturvårdsverket 2015).  

 

Ansvar hos kommuner och yrkesverksamheter 

Enligt miljöbalken 15 kap. 41 - 44 §§, har varje kommun krav på sig att anta en kommunal 
renhållningsordning i kommunfullmäktige och agera därefter. Renhållningsordningen ska 



bland annat innehålla en avfallsplan där åtgärder för att minimera avfallet och dess negativa 
effekter specificeras. Kommunens ansvar omfattar främst hantering av hushållsavfall (20 §) 
(2016:782), men kan vid behov utifrån hälso- och miljöskäl även innefatta annat avfall (22 §) 
(2016:782) ( Miljö- och energidepartementet  2017).  
 
Vid viss yrkesmässig avfallshantering kan tillstånds- och anmälningsplikt krävas och 
meddelas då genom föreskrifter från regeringen eller ansvarig myndighet, enligt miljöbalken 
(15 kap. 17 - 19 §§). Yrkesmässig avfallshantering innefattar att samla in, köpa, sälja och 
förmedla avfall för att bortskaffa alternativt återvinna avfallet.  
 
Yrkesverksamhet inom avfallshantering definieras både i avfallsförordningen och i 
miljöbalken, 15 kap. I avfallsförordningen (2011:927) definieras yrkesmässiga aktörer inom 
avfallsverksamhet i 6 §. Företag anses vara mäklare, om de i sin verksamhet ”yrkesmässigt 
förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande” (Regeringen 2011). 

Yrkesverksamheter som ger upphov till avfall, t ex returpapper på ett kontor, kan på meddelad 
föreskrift från regering, myndighet eller kommun vara skyldig att redogöra för vilken typ av 
avfall som genereras samt hur avfallet tas om hand. Vid avfall annat än hushållsavfall (t ex 
grovsopor eller sådant som klassas som farligt avfall) som kräver specifik hantering, ska 
aktören som sköter hanteringen dessutom vara anmäld alternativt ha eventuella tillstånd som 
krävs (15 kap. 30 - 31 §§) ( Miljö- och energidepartementet  2017).  

 

Aktuell politik 

Den nyligen avslutade utredningen Cirkulär ekonomi (M 2016:01) som tillsattes av 
regeringen 2016 är exempel på vad som händer i politiken inom området avfall. Regeringens 
ingång var att undersöka möjligheter för att öka återanvändning av produkter och på så sätt 
främja en resurseffektiv ekonomi. I uppdraget nämndes också tänkbara utvecklingar av nya 
företag och affärsmodeller som kan dra nytta av nytänkande resurseffektiva lösningar och 
system (Regeringskansliet 2016). Utredningens betänkande lämnades över till regeringen den 
22 mars 2017 och tog bland annat upp förslag om att införa en delegation som jobbar mot 
cirkulär ekonomi, samt styrmedel för att minska hushållsavfall. I förlängningen av detta kan 
avfallsfrågor få större utrymme på den politiska agendan (Regeringskansliet 2017). 
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Sammanfattning  
Rapporten går igenom grunder i Excel såsom funktioner, formler samt programmering. 
  



Excel 
  
Microsoft Excel är ett datahanteringsprogram som används flitigt både i hemmet och på 
arbetsplatsen. Mångsidigheten och sättet att hantera data effektivt har lett till programmets 
popularitet. En Excel-fil är en så kallad arbetsbok som är uppbyggd av en eller flera blad. Det 
är i bladens celler som t.ex. uträkningar, diagram eller samling av rådata sker (Bluttman 
2013). 
  
Begrepp 
 
Excel är behändigt då man kan manipulera data med hjälp av så kallade formler. Skillnaden 
mellan att endast mata in data jämfört med att använda en formel är att formler kan utföra 
beräkningar med manuella inlagda data eller data erhållen från andra celler. För att skapa en 
formel används tecknet “ = ”  i en cell. Referenser är ett begrepp vars innebörd är viktig att 
förstå i excelsammanhang. Celler, serier och data från andra excelblad går att referera 
samman, vilket innebär att man knyter ihop dem. Detta går att göra med tre olika typer: 
relativ-, absolut- eller blandad form. För att bestämma vilken slags form som referensen ska 
ske på så används $ - tecknet. Följande exempel visar hur det kan tillämpas: 
=B1  en relativ referensform som innebär att antingen kolumn B, rad 1 eller de båda kan 
ändras. 
=$B$1  en absolut referens som varken ändrar kolumn B eller rad 1. 
=$B1  en blandad referens där endast rad 1 ändras. 
=B$1  en blandad referens där endast kolumn B ändras (Bluttman 2013). 
  
Funktioner 
 
För att en funktion i Excel ska kunna användas måste den appliceras tillsammans med en 
formel, vilket innebär att uttrycket alltid måste börja med tecknet “ = ”   (Bluttman 2013). 
Antalet funktioner i Excel är mycket stort, men som tur är behöver man inte memorera dessa. 
På fliken ”Formler” i Excel kan man söka på lämpliga funktioner via kommandot ” fx infoga 
funktion”. Argumenten för olika funktioner varierar sinsemellan. Ett argument är den indata 
som används i funktionen och kan bestå av tal, talserier, matriser eller text (Harvey 2013). 
Nedan följer en kort beskrivning av användbara funktioner för detta projekt: 
=SUMMA(tal1;tal2;..)  summerar tal, argumentet kan bestå av enskilda nummer eller 
serier.  
=MEDEL(tal1;tal2;..)  beräknar medelvärdet av argumenten vilka kan bestå av 
enskilda nummer eller serier. 
=OM(logiskt test 1, värde om sant, värde om falskt) kontrollerar ifall 
villkoret uppfylls och genererar värdet för sant eller falskt. 
=MIN(), =MAX()  tar fram det minsta respektive det högsta värdet i ett eller flera spann. 



=SUMMA.OM(område;villkor;summaområde)  summerar samtliga värden som 
överensstämmer med ett angivet villkor. 
=VARIANS.P(tal1;tal2;..)  beräknar variansen baserad på hela populationen. 
=VARIANS.S(tal1;tal2;..)  beräknar variansen utifrån en samling data från 
populationen (Bluttman 2013). 
  
Programmering 
 
Programmering i Excel är baserat på Visual Basic for Applications, VBA, vilket är ett 
programmeringsspråk. För att automatisera utföranden i Excel så kommer VBA väl till hands 
eftersom man då kan spara mycket tid som annars hade lagts på manuell inmatning. Ett 
program som är skrivet i VBA och utfört i Excel kallas för ett makro. Termen objekt 
innefattar en rad olika saker, bl.a. ett blad, ett diagram eller en arbetsbok (Walkenbach 2013). 
Objekten är sedan organiserade i hierarkier vilket visas i Figur 1.  
 

 
Figur 1. Objekthierarkin i Excel med huvudobjektet i toppen följt av underliggande objektstyper.  
  
För att skapa en makro så skrivs kod i en så kallad VBA-modul, som i sin tur är uppbyggd av 
sub- och funktionsutföranden vilka utförs i ett objekt. Dessa kan visas och redigeras i Visual 
Basic Editor, VBE. Skillnaden mellan ett subutförande och ett funktionsutförande är att 
subutförande kan generera både text och resultatet av en funktion, medan funktionsutförandet 
endast resulterar i ett värde som erhållits ur en funktion. För att skapa en makro behöver 
fliken “Utvecklare” finnas med i menyfältet i excelbladet. Om detta inte visas går den att 
aktivera genom att högerklicka på menyfältet och välja “Anpassa menyfliksområdet” 
(Walkenbach 2013).  
 
För att referera till ett objekt så behöver dess hierarkiposition anges. Om man t.ex. vill 
referera till cell A1  i blad Blad1  i arbetsbok Bok.xlsx så uträttas detta på följande sätt: 
Applikation.Workbooks(”Bok.xlsx”).Worksheets(”Blad1”).Range(”A

1”)  (Walkenbach 2013).  
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Denna rapport är ett flödesschema som ger en översikt av informationsflöden i programvaror 
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lämpligt.  



Ringer 
”ärende” – 
direkt åtgärd 

Schema Schema 

Ändring i 
”ärende” på 
kundförfrågan 

 

  

  

 

 

 

Samlad 
kundinformation

ERP: Fleet (K2) CRM: 
Upsales 

Avtal 
Arbetsböcker 

Sälj - Upsales

Ordrar
CM - Fleet

Servicepersonal
• Utför order

Kund • Hämtning

Omlastningscentral • Vidare 
sortering 

”Ärende” – 
beställning/ 
försäljning 

Service och 
kundkontakt 

Administration 
och information 

Schema 



Ordförklaringar:  

”ärende” = del i en order som kan vara avtalad, alternativt tillkomma utöver det som är specificerat i 
ordern, eller ny order som baseras på en kontakt mellan säljavdelning och kund. 

”Rädda Sven” = det excelbaserade verktyget som ska vara projektets slutprodukt.  
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” ”	=	det	excelbaserade	verktyget	som	ska	vara	projektets	slutprodukt.		Rädda	Sven

	



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Användarmanual 

Dokumentkod 
W-17-63 / L-08 

Datum 
2017-06-01 

Ersätter 

 Författare 
Matilda Jeppsson, Katarina Wright, Ottilia Werkmäster 

Handledare 
Cecilia Johansson 

Rapportnamn 
Rädda Svens användarmanual 

 
Sammanfattning  
Detta är en användamanual för excelverktyget Rädda Sven.  
  



 
Rädda Svens användarmanual 
 
Nedan följer en beskrivning av hur du använder excelverktyget Rädda Sven och 
vilka resultat som verktyget genererar. 
 
Först kommer en kort lista på förutsättningar som måste uppfyllas för att verktyget 
ska fungera:  
 

● Fliken Utvecklare måste finnas i menyfältet i Excel 
● Rätt sökväg till mappen med arbetsböcker måste anges i koden  
● Arbetsböckerna måste vara utformade enligt ett standardiserat format 
● Fraktioner, antal och priser måste anges korrekt 

 
För mer information, läs programmeringshandboken. 
Aktivera fliken Utvecklare, se avsnitt 2.  
Anpassa sökväg, se avsnitt 4.1.  
Format på arbetsböcker och standardbenämning av fraktioner m.m., se avsnitt 4.2.  
 
 
Nu är du redo att använda verktyget! 
 
Startsidan  
 
Nedan visas en bild på hur startsidan ser ut. Det finns tre knappar: Prisbild, 
Återvinning och Kundanalys. På startsidan står det även en kort beskrivning av vad 
de olika knapparna genererar. 
 



 
 
Återvinning 
 
När du trycker på knappen Återvinning dyker en ruta upp. 
 

 
 
 
I rutan skriver du in önskad arbetsbok du vill leta igenom, i bilden nedan visas 
exemplet Arbetsbok2017. Observera att du måste skriva in fullständigt namn och 
stava rätt för att det ska fungera. 
 



 
 
 
Resultatet är en lista på samtliga kunder i den angivna arbetsboken med tillhörande 
information kring hur många och vilka fraktioner kunderna återvinner. Nedan visas 
ett exempel med en lista på Kund 1 till Kund 20. Listan anger hur många och vilka 
fraktioner som återvinns.  
 

 
 
 
Prisbild 
 
När du klickar på knappen Prisbild dyker en ruta upp som frågar vilken arbetsbok du 
vill undersöka. 



 
 
I rutan ska du ange den arbetsbok du vill söka igenom. Exempelvis Arbetsbok2017. 
 

 
 
Resultatet som dyker upp är en lista på alla kunder i den arbetsboken och hur 
mycket de avviker från standardprislistan. Detta anges i enheten procent. Nedan 
visas ett exempel. 
 



 
 
Positiv avvikelse betyder att kunden betalar mindre i jämförelse med Office 
Recyclings standardprislista och negativ avvikelse att de betalar mer. Om avvikelsen 
är noll ligger kundens priser i linje med standardprislistan.   
 
Rädda Sven räknar ut den teoretiska förlusten jämfört med standardprislistan och 
den faktiska vinsten. 
 
 
Sättet som excel räknar ut avvikelsen på: 
 
Beräknad faktiskt vinst 
vinsthyra = månadshyra för behållare ×12 
vinsttömning = tömningspris × frekvens 
totalvinst = vinsthyra + vinsttömning 
 
Beräknad teoretisk förlust 
diffvinst = avvikelse i pris × frekvens 
diffhyra = avvikelse i hyra × 12 
totaldiff = diffhyra + diffvinst 
avvikelse = (totaldiff / totalvinst) × 100 
 
 
Kundanalys 
 
När du klickar på knappen Kundanalys dyker det upp en ruta: 



 

 
 
I den här rutan fyller du i ett företagsnamn. Exempelvis Kalles Chokladfabrik AB. 
Observera att du inte kan skriva “Kall” och få fram företaget, du måste skriva hela 
företagets namn för att få fram ett resultat. 
 

 
 
 
Resultatet kommer då att se ut som bilden nedan. I den nya fliken fås kundspecifik 
information om antal behållare, fraktioner, månadshyra och tömningskostnad enligt 
avtal. Den visar även månadshyra och tömningskostnad enligt standardprislista samt 
årshyrans andel i procent av årsvärdet. 
 



 
 
 
Hoppas att användarmanualen har varit till hjälp, om något är oklart tipsar vi om att 
bläddra igenom Programmeringshandboken. 
 
Nu är det bara att börja använda verktyget! 
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1 Introduktion 
Microsoft Excel är ett datahanteringsprogram vars mångsidighet och sätt att hantera data 
effektivt lett till programmets popularitet. En excelfil är en så kallad arbetsbok som är 
uppbyggd av ett eller flera kalkylblad. Det är i bladens celler som till exempel uträkningar, 
diagram eller samling av rådata sker. 
 
De flesta som använder Excel arbetar i kalkylblad och använder formler för att koppla ihop 
celler. Dock finns det mer avancerade sätt att utnyttja programmets kapacitet. Ett av dessa 
sätt är programmering i Excel vilket är baserat på programmeringsspråket Visual Basic for 
Applications (VBA). För att automatisera utföranden i Excel så kommer VBA väl till hands 
eftersom mycket tid kan sparas som annars hade lagts på manuell inmatning. Ett program 
som är skrivet i VBA och utfört i Excel kallas för ett makro. För att först och främst ha 
möjligheten att redigera och köra makron så behöver arbetsboken formateras till en xlsm-fil, 
vilket innebär att den består av makroaktiverade kalkylblad. Om koden har som funktion att 
söka igenom andra arbetsböcker så behöver inte dessa vara i xlsm-format, utan det går bra i 
det vanligare xlsx-formatet. Makrokoder har stor kapacitet att utföra händelser vilket gör det 
till ett mycket kraftfullt verktyg, därför bör man vara försiktig med okända makroaktiva 
arbetsböcker då dessa kan innehålla skadliga utföranden. 
 

 

  



2 Aktivera Visual Basic Editor (VBE) 
För att använda makron i Excel behöver fliken “Utvecklare” finnas med i menyfältet i det 
makroaktiva excelbladet. Om detta inte visas går den att aktivera genom att högerklicka på 
menyfältet och välja “Anpassa menyfliksområdet”. Genom att klicka på ikonen Visual Basic 
(Figur 1) kommer man till Visual Basic Editor (VBE). Snabbkommandot för att göra detta är 
alt + f11. 
 

 
Figur 1. Pekaren hålls på ikonen Visual Basic uppe i det vänstra hörnet under fliken 

Utvecklare i arbetsboken Rädda Sven. 

  

VBE är uppbyggt av ett antal olika fönster, se Figur 2. Dessa fönster består av ett 
projektfönster där samtliga moduler och kalkylblad för de aktiva arbetsböckerna visas, ett 
kodfönster där själva koden skrivs, ett direktfönster som visar utskriven information från en 
körd kod och ett egenskapsfönster som gör det möjligt att redigera moduler. VBE består även 
av ett verktygsfält samt ett menyfliksområde med ett antal olika redigeringsmöjligheter och 
snabbkommandon. Om dessa fönster inte finns med i VBE-fönstret går de att aktivera via 
“Redigera” på menyfliksområdet.  
  



 
Figur 2. Uppbyggnaden i VBE med utmarkerade fönster samt verktygsfält och 

menyfliksområde. 

  

För att skapa ett makro så skrivs koden i en så kallad VBA-modul som är uppbyggd av ett 
sub- eller funktionsutförande som i sin tur utförs i ett objekt i VBE. En modul skapas genom 
att högerklicka på ThisWorkbook i projektfönstret  och välja Infoga Modul. Samtliga koder i 
verktyget är så kallade subutföranden och för att skapa en sub måste koden inledas med Sub 
MakroNamn () samt avslutas med End Sub. Därefter bör samtliga variabler som ingår i koden 
deklareras med en dimension, se Figur 3. Genom att deklarera olika dimensioner anges 
skillnad på olika typer av data, jämför till exempel ett kalkylblad och en textsträng. 
  

 
Figur 3. Subutförandet Analys visas i kodfönstret med tillhörande deklarerade variabler. 



3 Makrosäkerhet 
Som tidigare nämnt har makron en stor kapacitet och kan till och med vara skadliga för 
datorn. Därför är det viktigt att vara säker på att den makro som körs är att lita på. Makron i 
verktyget Rädda Sven är programmerade på väldigt grundlig nivå och är därför inte skadliga 
på något sätt. För att slippa aktiveringssteget för makro varje gång verktyget körs så kan 
mappen där verktyget befinner sig i aktiveras som en betrodd mapp.  
 
Gör på följande sätt:  
Öppna Excel → Arkiv →  Alternativ → Säkerhetscenter →  Inställningar för 
Säkerhetscenter… →  Betrodda platser →  Lägg till ny plats… →  (Välj mappen 
innehållandes Rädda Sven) →  Aktivera: “Undermappar till den här platsen är också 
betrodda” →  OK →  OK 
 

 

  



4 Förberedelser 
En del förberedelser behöver göras innan verktyget kan börja användas. Dessa innefattar att 
anpassa sin sökväg och ha rätt format på arbetsböckerna.  
 
4.1 Anpassa sökväg  

Koden är uppbyggd så att den söker igenom säljavdelningens arbetsböcker och sorterar ut 
relevant information. För att koden ska kunna göra detta måste sökvägen till mappen som 
innehåller arbetsböckerna vara angiven i koden. Detta åstadkoms genom att klicka fram 
mappen som arbetsböckerna finns i, och sedan klicka uppe i sökfönstret i mappen. Kopiera 
texten, detta är alltså sökvägen! Se Figur 4.  
 

 
Figur 4. Kopiera sökvägen till mappen som innehåller arbetsböckerna.  

 
Öppna sedan Rädda Sven och ta dig till koden genom kortkommandot alt+f11. I inledningen 
av koden hittar du följande kommentar (i grönt). Klistra in den kopierade sökvägen inom 
citationstecken enligt Figur 5 nedan.  
 

 
Figur 5. Under kommentaren (i grönt) klistras den kopierade sökvägen in i koden, inom 

citationstecken. 

 
Nu förstår koden var någonstans den ska leta efter intressant information! 



4. 2 Format på arbetsböcker 

Ett återkommande kommando som används i alla tre koder kallas för offset och innebär att 
värden från celler plockas på givna avstånd från en referenscell. För att detta ska fungera är 
det av stor vikt att arbetsbokens format är repetitivt med konsekvent innehåll. Eftersom att 
detta till stor del ligger till grund för Rädda Sven har vi tagit fram en mall och byggt upp 
koderna utifrån den, se Figur 6.  
 

 
Figur 6. Exempel på omgjord arbetsbok enligt den nya mallen. Informationen visas för 

“Kund 1”.  

Den nya mallen är innehållsmässigt väldigt lik den tidigare, med tillägget att ytterligare en 
kolumn med rubriken “Avrop” har tagits med. Vid eventuella avrop kan detta noteras i denna 
kolumn, vilket gör att övrig information hålls så ren som möjligt och ger ett snyggare resultat 
från de olika knapparna. Trots en schysst mall så löser sig inte alla problem automatiskt. Det 



är fortfarande viktigt att informationen skrivs in korrekt och att inga övriga noteringar eller 
kommentarer skrivs i cellerna än det cellerna är avsedda för. Övriga meddelanden kan i så 
fall skrivas in i kolumn L eller M, om de inte passar in under “Avrop”. 
 
För att summera tillvägagångssättet för att fylla i mallen med information:  

- Fyll i innehåll till respektive kärl  
- Fyll i antal och pris, frekvens, månadshyra osv 
- Resterande celler hålls tomma!  
- Ha alltid en tom rad mellan kunder 
- Om antal eller pris ej finns, skriv 0  
- Om årsvärde ej finns, skriv 0  

 
Ifall eventuella tillägg  behöver göras i själva mallen, bör du ha i åtanke att koden inte 
kommer känna igen det nya ordet som skrivs in.  
 
Namn på fraktioner skrivs enligt nedan: 

● Batterier  
● Brännbart 
● Elektronik 
● Färgat glas  
● Metall 

● Mjukplast 
● Ofärgat glas 
● Pall 
● Pant 
● Plast 

● Returpapper 
● Sekretess 
● Sprayburkar 
● Tidningar 
● Wellpapp 

 
Standardbehållare anges enligt nedan: 

● Miljörör  
● Bur S 
● Bur M (vit) 
● Bur L  

● Bur XL 
● Elektronikbur 
● Kärl 140 
● Kärl 190 

● Kärl 370 
● Kärl 660 

 

 
Om en behållare inte finns med i listan ovan, som t.ex. icabur eller egen lösning, så ska kärlet 
skrivas in i kolumn B och ersätta ordet Övrigt. 

 

OBS!  Namnet på arbetsböckerna får inte innehålla mellanrum. Om så är fallet, ändra 
filnamnet.  
 
OBS nr 2! Koden förutsätter att arbetsböckerna är stängda under körningen. Se därför till att 
ha dem stängda.  
 

5 Koder 
Samtliga koder inleds på samma sätt med Sub MakroNamn följt av att variabler deklareras 
genom att tilldelas olika dimensioner. I slutet av varje makro skrivs End Sub vilket innebär 



att subutförandet avslutats. Efter det kommandot kan inga fler utföranden verkställas med 
undantag för eventuella kommentarer.  
 
Koderna innehåller också kommentarer för att underlätta för programmeraren att sätta sig in i 
de olika händelseförloppen. Se Figur 7 för inledning av koden till knappen Kundanalys (se 
mer under avsnitt 5.3).  
 

 
Figur 7. Inledningen till en av koderna. Alla tre koder börjar med att variabler definieras 

genom att de tilldelas en dimension med hjälp av “Dim”.  

 
5.1 Återvinning 

Syftet med denna knapp är att ge en lättöverskådlig bild av kundernas återvinningsmönster 
med information om antal och vilken typ av fraktion som återvinns av varje kund. Resultatet 
framställs som en rangordnad lista på kunder, där de med minst fördelaktiga avtal rankas 
högst. 
 
5.1.1 Uppbyggnad 

För koden Återvinning  måste en arbetsbok anges via funktionen inputbox. När arbetsboken 
angetts söker koden efter ordet “Företag” i den aktuella arbetsboken. Med hjälp av den ovan 
nämnda funktionen offset sorterar koden ut relevant information och kopierar över det till ett 
nytt så kallat resultatblad i Rädda Sven. Innan sökningen startar öppnas arbetsboken (vilket 
inte kommer synas eftersom skärmen inte uppdateras förrän koden har kört klart och åter 
stängt arbetsboken) och de flikar som ska sökas igenom specificeras. Därefter söker offset 



upp alla celler som innehåller kundnamn och kopierar över dessa till given destination i 
resultatbladet. Fraktionerna kopieras över på samma sätt, men detta förfarande genomförs 
med en loop, för att möjliggöra så att flera fraktioner per kund kan samlas in till 
resultatbladet. Se Figur 8 för att se delen av koden där offset används.  
 

 
Figur 8. Med hjälp av funktionen offset letas kundnamn med tillhörande fraktioner upp i 

arbetsboken och kopieras över till resultatbladet.  

 
När informationen har förts över till resultatbladet förekommer dubbletter av olika fraktioner. 
Syftet med resultatet är att framställa hur många olika fraktioner som återvinns, därför raderar 
koden dubbletterna och flyttar informationen till vänster.  I B-kolumnen ligger en formel som 
beräknar antalet fyllda celler till höger om den, dvs den återger antalet fraktioner som varje 
kund återvinner.  
 
5.1.2 Justeringar 

Koden hoppar över de flikar som inte är månadsflikar i den önskade arbetsboken för att 
sökningen ska gå så fort som möjligt. Flikar utöver månadsflikarna är angivna i koden för att 
verktyget inte ska söka igenom dessa. Om ett tillägg av en flik görs så behöver den också 
anges till dem som inte söks igenom. Kopiera de två raderna som pilen i Figur 9 pekar på och 
klistra in på raden under GoTo myNext som pilen pekar på. Därefter byter du ut Schema & 

KPI  mot namnet på den nya fliken. Här är det viktigt att stava rätt!  
 



 
Figur 9. Avsnittet i Återvinningskoden där de flikar som inte ska sökas igenom anges.  

 

5.1.3 Begränsningar 

Så som verktyget är designat ges i nuläget ingen information om hur många kärl varje 
fraktion fyller, endast antalet olika  fraktioner. Avrop har inte heller tagits någon hänsyn till, 
p.g.a. att detta ännu inte rutinmässigt dokumenteras i arbetsböckerna.  
 

5.2 Prisbild 

Syftet med denna knapp är att på ett enkelt sätt framställa differensen mellan avtalade priser 
och standardpriser för varje kund. Standarpriserna har baserats på standardprislistan som 
finns i säljarnas arbetsböcker. På detta sätt undersöks hur väl prisbilden stämmer överens med 
standardprislistan, vilket i sin tur ger underlag för att utreda faktiska vinst eller teoretiska 
förlust jämfört med standardprislistan. Koden genererar en rangordnad lista på kunder, där de 
med minst fördelaktiga avtal rankas högst. 
 
5.2.1 Uppbyggnad 

Koden inleds med en inputbox där önskad arbetsbok anges. Sökfunktionen är sedan 
uppbyggd enligt samma princip som för Återvinning , se beskrivning i avsnitt 5.1.1. På 
resultatbladet redovisas också den aktuella arbetsboken och flik som datan är hämtad från. 
Detta för att underlätta navigation mellan Rädda Sven och arbetsböckerna.  
 
Koden söker igenom kolumnen “Kärl” med villkor mot kolumnen “Innehåller”. För varje kärl 
finns ett standardpris, beroende på vilken fraktion kärlet innehåller. T.ex. kan koden för varje 
“Kärl 140” testa om det innehåller antingen returpapper, brännbart, sekretess eller deponi 
genom att kontrollera ifall cellen till höger, dvs kolumnen “Innehåller”, har ett värde. 
Beroende på vilket värde som hittas, återges tillhörande standardpris i resultatbladet. Denna 



process innefattar både tömningskostnad och månadshyra. Se exempel i koden på 
tömningskostnad i Figur 10.  
 

 
Figur 10. Tömningskostnader definieras för olika kärl beroende på vilken fraktion de 

innehåller. 

 

Beräkningarna för att ta fram avvikelsen presenteras nedan samt exempelberäkningar för tre 
påhittade kunder. 
 
Beräknad faktiskt vinst 
vinsthyra = månadshyra för behållare ×12 

vinsttömning = tömningspris × frekvens 

totalvinst = vinsthyra + vinsttömning 

 
Beräknad teoretisk förlust 
diffvinst = avvikelse i pris × frekvens 

diffhyra = avvikelse i hyra × 12 

totaldiff = diffhyra + diffvinst 

avvikelse = (totaldiff / totalvinst) × 100 

 
Avvikelsen anger därmed procentavvikelsen från ett optimalt avtal (som utgår från 
standardprislistan). En avvikelse som har ett positivt värde innebär att en förlust teoretiskt sett 
sker i jämförelse med standardprislistan, ett negativt värde på avvikelsen innebär att 
avtalspriserna är högre än standardpriserna. I de fall då avvikelsen är 0 så linjerar 
prissättningen med standardprislistan.  
 
Nedan följer tre räkneexempel. 
 
Kund 1 



Betalar hyra, billigare pris för tömning 

1 miljörör 195 kr avviker: 30 kr 

hyra  89 kr avviker 0 kr 

frekvens: 52 

 

Förlust = 30 × 52 = 1560 kr 

Vinst = 195 × 52 + 89 × 12 = 11208 kr  

Avvikelse = 1560 / 11208 = 0,139 = 13,9 % 

 
Kund 2 
Betalar inte hyra, pris för tömning enligt standardprislistan 

1 miljörör 225 kr avviker: 0 kr 

hyra  0 kr avviker 89 kr  

frekvens: 52 

 

Förlust = 89 × 12 = 1068 kr 

Vinst = 225 × 52 = 11700 kr  

Avvikelse = 1068 / 11700 = 0,09 = 9 % 

 
Kund 3 
Betalar inte hyra, billigare pris för tömning 

2 miljörör 2 × 195kr avviker: 2 × 30 kr 

2 hyra  0 kr avviker: 2 × 89 kr  

frekvens: 52 

 

Förlust = 30 × 52 × 2 + 89 × 12 × 2 = 5256 kr 

Vinst = 2 × 195 × 52 = 20280 kr  

Avvikelse = 5256 / 20280 = 0,26 = 26 %  

 
5.2.2 Justeringar 

Om standardprislistan uppdateras, nya kärl tas i bruk eller andra tillägg genomförs, är det bra 
att veta hur koden kan justeras efter detta.  
 
Standardpriserna kan enkelt ändras i koden genom att ange det nya priset under respektive 
kärl (kommenterade i grönt) efter texten StdTöm = [nytt standardpris anges här], se Figur 10 
ovan. T.ex. är standardpriset för miljörör innehållandes sekretess 493 kr när denna handbok 
skrivs.  
 
På samma sätt kan nya kärl föras in i koden. Om det nya kärlet ersätter ett tidigare behöver 
alla ord för det tidigare kärlet ersättas med namnet på det nya. Observera att namnet på kärlet 
förekommer på flera olika ställen i koden, glöm t.ex. inte dimensioneringen av olika variabler 
i början av koden! Om det nya kärlet läggs till utöver de som redan finns programmerade, 
kan namnet på detta kärl skrivas in på samma sätt som övriga kärl, se t.ex. Figur 10. Detta 



förutsätter att kärlet får plats på antalet rader som finns i mallen, genom att t.ex. ersätta rader 
där det står Övrigt, se Figur 6.  
 
Angående månadsflikar så fungerar Prisbild på samma sätt som Återvinning.  För att läsa mer 
om vad som behöver göras då en flik har adderats till en arbetsbok, se avsnitt 5.1.2. 
 
5.2.3 Begränsningar 

Prisbild  tar inte hänsyn till avrop då den inte kan hämta data för avrop, vilket resulterar i att 
frekvensen definieras till 0 då avrop anges i arbetsböckerna. Detta leder till en felaktig 
avvikelse. Sorteringsmöbler har heller inte tagits med i programmeringen då vissa möbler kan 
köpas och andra hyras. Standardpriset för tömning av samtliga miljörör definieras till 225 kr, 
alltså görs ingen skillnad på förstarör och följerör. Detta kan ses i exemplet med Kund 3 i 
avsnitt 5.2.1. Koden känner inte igen behållare som avviker från listan i avsnitt 4.2, vilket 
innebär att standardpriserna för tömning samt månadshyra blir detsamma som avtalspriserna. 
 
5.3 Kundanalys 

Då knapparna Återvinning och Prisbild  ger en samlad bild av kundmönster så ger knappen 
Kundanalys istället en specifik profil för varje företag. Upplägget syftar till att identifiera 
intressanta kunder med hjälp av de förstnämnda knapparna, för att sedan söka upp mer 
specifik information om en enskild kund. Eller, varför inte söka på en kund på en gång! 
 
5.3.1 Uppbyggnad 

Upplägget medför att kodens uppbyggnad skiljer sig något från de andra knapparna. 
Inledningsvis anges ett kundnamn i en inputbox, som koden sedan söker efter i samtliga 
arbetsböcker (förutsatt att de finns i korrekt mapp).  
 
När den önskade kunden hittas lokaliseras vissa celler i närheten av kundnamnet med hjälp av 
funktionen offset, med kundnamnet som referenscell . Värdena i dessa lokaliserade celler 
motsvarar information om behållare (typ och antal), fraktion, månadshyra samt 
tömningskostnad. Denna data kopieras och presenteras i resultatbladet bredvid en fix del med 
standardpriser för respektive fraktion och kärl. Årshyran beräknas i procent av det totala 
årsvärdet för att upplysa om hur mycket av inkomsten som utgörs av tömning respektive hyra 
av behållare. Standardpriserna som skrivs ut i resultatbladet beror på vilken typ av behållare 
samt vilken fraktion som genererades av sökningen. Det är alltså bara de aktuella behållarna 
som jämförs med standardprislistan, i den data som presenteras, för att hålla det så 
komprimerat och informativt som möjligt.  
 



 
Figur 11. Exempelkod från kundanalysknappen, där standardpriser skrivs ut beroende på 

vilka behållare som har klistrats in i resultatbladet.  

 

5.3.2 Justeringar 

Om justeringar gällande standardpris, namn eller antal kärl genomförs går detta att uppdatera 
även i koden. I Figur 11 går det t.ex. att utläsa månadshyran för ett miljörör som är 89 kr. Om 
detta pris ändras skrivs det nya priset in där det nu står 89. Motsvarande gäller vid ersättning 
eller tillskott av kärl. Om ett nytt kärl ersätter ett tidigare är det viktigt att namnet på det nya 
kärlet skrivs över det tidigare på samtliga ställen i koden. Om ett kärl istället tillkommer 
läggs två rader till i koden enligt Figur 11 ovan. Se exempel på ett tillägg av nytt kärl i Figur 
12 nedan.  
 

 
Figur 12. Tillägg av det nya kärlet “Batterikompost” med en månadshyra på 79 kr. Pilen 

pekar på de två rader som lagts till.  

 
 

  



5.3.3 Begränsningar 

Koden till Kundanalys  begränsas i nuläget till ordinarie avtal och kan inte appliceras på 
tilläggsavtal. Detta beror på att koden hittar två likadana kundnamn i fallet med tilläggsavtal, 
medan resultatbladet endast är utformat för att presentera ett. Koden fungerar därför endast på 
kunder med ett avtal. Precis som för Prisbild  gör denna kod ingen skillnad på standardpriset 
för tömning när det kommer till förstarör och följerör. Därmed blir standardpriset för tömning 
225 kr för samtliga miljörör. Koden känner heller inte igen behållare som avviker från listan i 
avsnitt 4.2, vilket innebär att standardpriserna för tömning samt månadshyra blir detsamma 
som avtalspriserna. 

  



6 Vid problem 
Stöter du på problem finns det olika hjälpsätt beroende på vad för slags problem det är. 
Väldigt många gånger är det en liten justering som ställer till det, så ett tips är att endast göra 
en ändring mellan varje testkörning. Den första man kan göra vid ett problem är att använda 
sig av Hjälpfunktionen i VBE, se Figur 13.  
 

 
Figur 13. Markerad hjälpknapp i VBE.  

 

Vissa felmeddelanden är vanligare att få än andra. Ett sådant är att programmet klagar på 
“inkompatibla typer”. Detta beror oftast på att något som står i celler som ska kopieras inte 
stämmer med det koden letar efter. Dubbelkolla därför så att den aktuella arbetsboken 
stämmer överens med mallen i Figur 6 om detta felmeddelande dyker upp. 
 
Ett enkelt knep för att förstå sig på kod är att googla funktionen eller utförandet. Detta är 
väldigt användbart då det finns väldigt många programmeringsforum där, förhoppningsvis, 
liknande frågor ställts tidigare. 
 
 
  



Tips på några användbara Excelforum och webbsidor:  
MrExcel är ett forum som täcker in såväl vanliga formler som VBA-programmering i Excel. 
Det går att skapa en egen användare men oftast kommer du långt på att läsa andras frågor och 
svar.  
https://www.mrexcel.com/forum  
 
Stackoverflow är ett välbesökt forum som behandlar all sorts programmering men innehåller 
mycket matnyttigt om just Excel och VBA-programmering.  
https://stackoverflow.com  
 
Microsofts egna hjälpsida, Dev Center, är fylld av strukturerad och heltäckande information. 
Hemsidan kommer väl till hands om du behöver läsa på om specifika kommandon och 
funktioner eller liknande.  
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ee861528.aspx  
 
 
 
 
 
 

 

  

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ee861528.aspx
https://www.mrexcel.com/forum
https://stackoverflow.com/


7 Slutord 
Vi som tagit fram Rädda Sven hoppas att du kommer att nytta och glädje av dess tillämpning 
och finner denna programmeringshandbok som ett behjälpligt stöd. Kom ihåg att det inte 
förväntas att just du programmerar i Rädda Sven, utan se handboken som ett stöd ifall 
komplikationer uppstår eller något behöver uppdateras. Fick du mersmak för programmering 
efter att ha läst denna handbok är det en stor bonus! 
 
Oavsett skills i programmering så räddar vi tillsammans isbjörnen Sven!  
Lycka till.  
 
 
 
 
 


