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Sammandrag 
Sverige har ett av de mest utvecklade fjärrvärmenäten i världen. För att försörja privatpersoner, 

företag och industrier med energi genom detta nät förbrändes cirka 7,5 miljoner ton avfall i 

svenska kraftvärmeverk under 2017. Detta innebär ett omfattande arbete för dessa 

kraftvärmeverk för att tillse att rätt mängd avfall budgeteras för och förbränns. Särskilt eftersom 

oönskade lagernivåer får ekonomiska konsekvenser och efterfrågad energi i hög utsträckning 

styrs av väderförhållanden. Genom en kvalitativ metod syftar denna studie att undersöka hur 

svenska kraftvärmeverk arbetar för att uppnå optimerad lagernivå. Med inspiration från Wu’s 

(2007) teoretiska modell för socialt kapital och konkurrenskraft utvecklas en analysmodell för 

att svara på studiens syfte och forskningsfråga. En flerfallstudie genomförs på tre stycken 

svenska kraftvärmeverk med varierande storlek och geografisk placering för att ge en heterogen 

bild av marknaden. Resultatet visar att ett utvecklat socialt kapital, en väl fungerande 

försörjningskedja och vedertagna rutiner vid osäkra förhållanden gentemot utbytespartners 

hjälper svenska kraftvärmeverk att uppnå en optimerad lagernivå. Studien föreslår att en högre 

grad av informationsdelning kraftvärmeverk emellan möjligtvis hade effektiviserat arbetet än 

mer. 
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Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla respondenter som tagit emot oss med 

öppna armar och avsatt tid för intervju. Den kunskap och erfarenhet ni delat med er av 

har varit ovärderlig för studien och skapat ett brinnande intresse hos författarna för en 

bransch vi inte visste mycket om innan. Till vår handledare, Susanne Åberg, önskar vi 
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1. Inledning 

________________________________________________________________ 
I följande avsnitt ges en bakgrund till studiens ämne. En problemdiskussion presenteras 

avseende svenska kraftvärmeverk och dess uppbyggnad av socialt kapital och delande av 

information. Detta resulterar i studiens syfte och forskningsfråga. 

________________________________________________________________ 
 

Sedan Sverige började bygga ut sitt fjärrvärmesystem under mitten av 1980-talet har andelen 

avfall som går till förbränning och energiåtervinning kontinuerligt växt (PwC, 2010; Avfall 

Sverige, 2019). År 2017 gick drygt 7,5 miljoner ton avfall till energiåtervinning på de svenska 

anläggningarna (Avfall Sverige, 2018). I takt med att energiåtervinningen ökat har också 

omsättningen på avfallsmarknaden, som innefattar både insamling och behandling av avfall, 

ökat. År 2008 uppskattades avfallsmarknaden omsätta drygt 19,5 miljarder SEK (PwC, 2010) 

och sju år senare 2015 uppskattades omsättningen stigit till cirka 40 miljarder SEK (Avfall 

Sverige, 2019). Merparten av existerande forskning och studier på den svenska avfallsindustrin 

har ett miljömässigt fokus, exempelvis “Avfall i Sverige 2016“ (Naturvårdsverket, 2016). I och 

med marknadens stora ökning i omsättning blir en studie av företagsekonomisk karaktär 

relevant och aktuell.  

 

Det finns idag 41 anläggningar i Sverige som förbränner avfall (Avfall Sverige, 2017). På dessa 

anläggningar finns kraftvärmeverk, vilka man förbränner avfall i för att producera fjärrvärme 

och el. Enligt en studie från Avfall Sverige (2019) är kapaciteten på de svenska anläggningarna 

större än den inhemska tillgången av avfall. De svenska kraftvärmeverken har under de senaste 

årtiondena gjort en övergång från att elda olja till att istället elda fast biobränsle, en kategori 

som avfall inkluderas i. Övergången innebär stora logistiska utmaningar för kraftvärmeverken 

eftersom det krävs 10 gånger större volymer av biobränsle för att producera samma mängd 

energi som vid produktion med olja (Lumsden & Thalenius, 2010). Idag är de beroende av ett 

kontinuerligt flöde av avfall för att kunna förse sina kunder med energi. Både underskott och 

överskott av avfall ger ekonomiska konsekvenser för kraftvärmeverken. Ett underskott 

resulterar i att de är tvungna att förbränna mindre energieffektiva resurser och ett överskott 

innebär att de måste lagra  avfallet, vilket inte heller är fördelaktigt eftersom avfall kan ses som 

en färskvara, då energivärden minskar med tiden. Alltså minskar värdet av lagret kontinuerligt. 
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Överskottet innebär också att man blir tvungna att budgetera och avtala om en mindre mängd 

avfall kommande säsong, vilket leder till minskade intäkter (Andersson, 2019; Borg, 2019). 

 

Tidigare studier på val av lagernivå för kraftvärmeverk bekräftar att oönskade lagernivåer får 

ekonomiska konsekvenser. Castenhammar och Willstein (2018) undersöker optimering av 

lagernivåer för en stabil kraftvärmeproduktion. Studien visar att val av lagernivå har en direkt 

lönsamhetspåverkan på ett kraftvärmeverks el- och värmeproduktion. Författarna menar att 

processerna i kraftvärmeverkens försörjningskedja behöver förbättras och kvalitétssäkras, för 

att kunna uppnå eller behålla en rekommenderad lagernivå.   

 

I dagsläget verkar det inte finnas ett stadgat system, plattform eller vedertaget sätt att agera på 

för anläggningarna när de hamnar i en oförutsedd situation med ett under- eller överskott av 

avfall (Andersson, 2019). Den kontakt kraftvärmeverk sinsemellan har med varandra går 

istället genom Avfall Sverige, en branschorganisation som utvecklar, bevakar och informerar 

om den svenska avfallsbranschen (Avfall Sverige, 2019). Deras mål är att tillse att 

kraftvärmeverk i Sverige hanteras så att miljö och människors hälsa skyddas. I detta forum 

diskuteras enbart tekniska frågor, såsom hur man arbetar för att uppnå miljömål och hur man 

går tillväga för att så kostnadseffektivt som möjligt använda bästa möjliga teknik i 

kraftvärmeverket (Borg, 2019; Fagerqvist, 2019). Information gällande arbete för att optimera 

lagernivå delas inte i detta forum.  

“Det är en obefintlig synkning gällande avfall mellan kraftvärmeverk i 
Sverige. Trots att ett kraftvärmeverk kan ha ett överskott av avfall samtidigt 
som ett närliggande har ett underskott kontaktar man inte varandra och löser 
det sinsemellan, något som hade gynnat dem båda” (Andersson, 2019) 

 

I dagens dynamiska företagsmiljö är företag mer benägna att söka nya resurser och utvecklas 

genom samarbete med utbytespartners och även direkta konkurrenter, antingen via informella 

nätverk eller formella nätverk i form av strategiska allianser (Eisenhardt & Schoonhoven, 1996; 

Das & Teng, 2000; Madhok, 2002). I takt med detta har studier gällande socialt kapital blivit 

alltmer populära. Wu (2007) definierar socialt kapital som “de funktioner som är inbäddade i 

sociala organisationer, såsom nätverksband, normer och förtroende, som underlättar 

samarbete och samordning för ömsesidig nytta”. Det gör så att företag kan dra nytta av den 

kunskap och information som ackumuleras av nära kontakter och utbytespartners (Hansen, 

1999; McEvily & Zaheer, 1999; Uzzi & Lancaster, 2003) och har visat sig underlätta för utbyte 
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av resurser och innovation (Gabbay & Zuckerman, 1998; Hansen, 1999; Tsai & Ghoshal, 

1998).  

 

Information är inte bara betraktat som en av de viktigaste fördelarna av socialt kapital (Adler 

& Kwon, 2002; Burt, 1997; Coleman, 1988; Uzzi, 1997), utan också en signifikant faktor för 

ett företags konkurrenskraft (Gulati, 1998; Sandefur & Laumann, 1998). Wu (2007) finner i 

sin studie att informationsdelning mellan parter har en medierande roll mellan socialt kapital 

och konkurrenskraft. Informationsdelning refererar till det gemensamma utbytet av affärs- och 

marknadsinformation mellan utbytespartners. Om företag vill behålla sin konkurrenskraft på 

marknaden är det alltså nödvändigt att de delar information mellan sig.  

 

Särskilt relevant blir det för företag som verkar på en marknad präglad av osäkra förhållanden 

(Kang et al., 2016). På en marknad med osäkra förhållanden har företag svårt att förutspå vilken 

volym av produkter eller tjänster marknaden efterfrågar (Walker & Weber, 1984) och de 

tekniska insatser som krävs för att kunna förse marknaden med sådana produkter eller tjänster 

(Balakrishnan & Wernerfelt, 1986). Hur mycket energi, i form av fjärrvärme och el, den 

svenska marknaden efterfrågar påverkas av väderförhållanden, något som är svårt att förutse i 

början av året när kraftvärmeverken budgeterar för kommande säsong (Stenberg, 2019). En 

oväntat mild vinter kan således leda till ett överskott av avfall för kraftvärmeverken, då 

marknaden inte efterfrågar förväntad volym fjärrvärme. För att uppnå önskade lagernivåer och 

därmed bibehålla sin konkurrenskraft på marknaden är kraftvärmeverk därför tvungna att dela 

information med sina utbytespartners. Även om det finns tidigare forskning som visar på ett 

direkt samband mellan lagernivå och lönsamhet (Castenhammar & Willstein, 2019) finns det 

begränsad empirisk forskning på hur kraftvärmeverk arbetar för att uppnå en optimerad 

lagernivå. 
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1.1 Syfte 

Med bakgrund av att informationsdelning är en viktig aspekt för att bibehålla och öka sin 

konkurrenskraft, i synnerhet vid osäkra förhållanden, syftar denna uppsats att undersöka hur 

svenska kraftvärmeverk arbetar med sina relationer för att uppnå en optimerad lagernivå. 

Eftersom svenska kraftvärmeverk antas vilja maximera sin lönsamhet blir det relevant att 

undersöka följande forskningsfråga:  

 

- Hur arbetar svenska kraftvärmeverk för att uppnå optimerad lagernivå? 

2. Teori 

________________________________________________________________ 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk. Med avstamp i Wu´s (2007) modell 

gällande socialt kapital och konkurrenskraft utvecklas en analysmodell anpassad för studien. 

Avsnittet beskriver analysmodellens olika delar och mynnar ut i en motivering av denna. Detta 

ligger till grund för studiens analys av den empiriska datan. 

________________________________________________________________ 

2.1 Nätverk 

Håkansson och Ford (2002) definierar ett nätverk, i sitt mest abstrakta form, som en struktur 

där ett antal noder är relaterade till varandra genom specifika trådar. Ett nätverk av företag kan 

därför ses som en sammansättning där noderna är olika företag och relationen mellan dem är 

trådarna. Noderna och trådarna inom nätverket besitter alla olika former av innehåll, såsom 

resurser, information och förståelser. Detta innehåll är resultat av långa och komplexa 

interaktioner, investeringar och anpassningar företagen emellan (Håkansson & Ford, 2002). 

 

Betydelsen av att tala om företagsnätverk menar Powell (1990) uppkommer ifrån att dessa inte 

kännetecknas av samma saker som varken ett utbyte mellan två aktörer på marknaden eller det 

asymmetriska förhållandet i en hierarkisk företagsrelation. I dessa samarbetar man istället över 

en längre tid för att, förankrat i varandra, uppnå effektivitet och resultat tillsammans (Powell, 

1990).  
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2.2 Socialt kapital 

Det innehåll och det som Powell (1990) menar är förankrat i varandra i dessa företagsnätverk 

kan liknas vid Wu’s (2007) definition av socialt kapital. Det sociala kapitalet är de funktioner 

som är inbäddade i organisationer, såsom nätverksband, normer och förtroende. Dessa 

underlättar sedan både samarbete och samordning för ömsesidig nytta (Wu, 2007). Det har 

kommit att ses som ett viktigt form av kapital och en användbar tillgång på marknaden under 

de senaste årtiondena (Adler & Kwon 2002; Burt 1997; Coleman 1988; Inkpen & Tsang 2005; 

Koka & Prescott 2002; Nahapiet & Ghoshal 1998). För att konkurrera på marknaden och 

behålla sina konkurrensfördelar är företag idag mer benägna att söka resurser och utveckla nya 

förmågor genom samarbete med företag och även direkta konkurrenter. Dessa resurser och 

förmågor kan vara informella nätverk och formella nätverk så som allianser (Wu, 2007). 

Resurserna kan ses som socialt kapital och det tillåter företag att dra nytta av den kunskap som 

ackumuleras av nära kontakter och medarbetare. 

 

Vad som konkret kännetecknar en organisations arbete för att utveckla sitt sociala kapital 

kommer i kommande del av kapitlet utvecklas genom förklaring av tre stycken variabler; 

nätverksförankring, tillit och återkommande transaktioner. 

2.2.1 Nätverksförankring 

Simsek et al. (2003) beskriver nätverksförankring genom tre olika perspektiv. Strukturell 

förankring syftar till hur pass starka de antingen närvarande eller frånvarande banden mellan 

aktörer är. Kognitiv förankring, avser likheten i representation, tolkning och system mellan 

företag. Den tredje, relationell förankring, syftar till den grad parterna anser att de har 

gemensamma behov och mål och hur mycket de förväntar sig att deras beteenden är 

gynnsamma för deras utbytespartners. Det är den relationella förankringen som bestämmer 

nätverkets styrka (Simsek et al. 2003). Enligt Kang et al. (2016) så finns det inom 

utbytesrelationer två olika former av relationell förankring; marknadsrelationer och nära 

relationer. Marknadsrelationer karaktäriseras av en avsaknad ömsesidighet mellan utbytande 

partners, oregelbundna interaktioner och renodlad konkurrens. Nära relationer uppstår efter 

återkommande transaktioner och leder naturligt till ökade interaktioner och en ökad 

kommunikation. Detta reducerar i sin tur transaktionskostnaderna, då övervakningskostnader 

minskar och beslutsprocessen förkortas, vilket inte bara är ekonomiskt fördelaktigt utan även 

kan vara av strategisk signifikans (Kang et al. 2016). Istället för att försöka utnyttja ett beroende 
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och enbart se till vinstmaximering, kännetecknas nära relationer av ett långsiktigt tankesätt där 

man värdesätter samarbeten och relationer (Uzzi, 1997).    

2.2.2 Tillit 

Tillit är en variabel som används frekvent för att manifestera den relationella dimensionen av 

socialt kapital (Nahapiet & Ghosal, 1998). Tillit är något som historiskt sätt inom forskningen 

gällande företags relationer sinsemellan har definierats på många olika sätt. Bradach & Eccles 

(1989) definierade det som ett företags förtroende i att deras utbytespartner inte uppträder 

opportunistiskt, vilket denna studie kommer att utgå ifrån. Istället väljer man att tro på deras 

goda intentioner, deras kompetens, deras tillförlitlighet och deras öppenhet (Wu, 2007). Tillit 

mellan företag lindrar informationsasymmetrin som är inneboende i en sådan relation och vid 

ett utbyte, genom att tillåta en mer ärlig och öppen delning av information (Zaheer et al. 1998). 

Dyer och Chu (2003) finner tillit även positivt korrelerat med informationsdelning vid 

leverantör-köpare-relationer. För att bygga tillit till andra parter menar Morgan och Hunt 

(1994) att en trygghet i att man kan lita på varandra måste finnas. Om man är trygg är man 

villig till att samarbeta och dessa två variabler skapar tillsammans ett förtroende till varandra 

(Morgan & Hunt, 1994). Förtroende och tillit går sedan hand i hand för en framgångsrik 

relation företag emellan. 

2.2.3 Återkommande transaktioner 

Återkommande transaktioner inom företagsnätverk definieras enligt Wu (2007) som långvariga 

repeterande interaktioner företag emellan. Genom att samverka hjälper de varandra att dela 

erfarenheter, förväntningar och andra resurser för att kombinera deras kunskap till att bli ett 

mer framgångsrikt företag. Med långvariga interaktioner mellan varandra utvecklar man även 

effektiva rutiner för utbyte av kunskap, särskilt den så kallade underförstådda kunskapen, som 

annars kännetecknas som den kunskap som är svårast att förflytta mellan individer och 

organisationer. De frekventa transaktionerna möjliggör därför för företagen att utveckla ett 

gemensamt ‘språk’ och mental inställning i dess gemensamma utbyte av information och 

kunskap (Wu, 2007).  

 

Enligt Wu (2007) delas sedan de återkommande transaktionerna upp i två olika aspekter. Inför 

uppstarten av att skapa en eventuellt framtida utbytespartner och en utbytesrelation, mäter man 

motparten på dess dåtida transaktioner. De företag som tidigare har betett sig för 



 7 

opportunistiskt blir då bortvalda, medan de som varit pålitliga i det tidigare gemensamma 

utbytet är att föredra som framtida partners. Framtida transaktioner kännetecknas istället av 

transaktioner som ska förebygga och förhindra företag att bete sig opportunistiskt. Det verkar 

därför som ett incitament till att minska det opportunistiska beteendet, då en hög grad genererar 

en ökad risk att förlora framtida partners (Dyer, 1997). Opportunism definieras av Williamson 

(1985) som “self-interest seeking with guile”, fritt översatt “listigt egenintresse-agerande”. De 

återkommande transaktionerna hjälper alltså företagen att stärka den strukturella förankringen 

mellan dem, vilket i sin tur är en del i den större, hela förankringen företag mellan. 

 

Ett företags sociala kapital med dess tre underkategorier presenterade ovan antas främja 

informationsdelning (Uzzi, 1997; Wu, 2007). Med avstamp i detta följer nedan en redogörelse 

för begreppet informationsdelning. 

2.3 Informationsdelning 
Det gemensamma utbytet av affärs- och marknadsinformation mellan utbytespartners refereras 

till informationsdelning (Wu, 2007). Information är inte bara betraktat som en av de viktigaste 

fördelarna av socialt kapital (Adler & Kwon, 2002; Burt, 1997; Coleman, 1988; Uzzi, 1997), 

utan också en signifikant faktor för ett företags konkurrenskraft (Gulati, 1998; Sandefur & 

Laumann, 1998). Fördelarna med att dela information är bland annat förbättrad orderfunktion 

och bättre lagerfördelning (Sahin & Robinson, 2002), därav anses det ofta vara ett verktyg för 

att förbättra försörjningskedjor. Dyer (1997) menar att delning av information reducerar 

informationsasymmetrin, vilket i sin tur reducerar transaktionskostnader som tillkommer vid 

upphandling och övervakning. Därför att båda parterna, vid informationsdelning, förhandlar 

med liknande information (Dyer, 1997).  

 

Uzzi (1997) menar att sociala förankringar mellan företag tillåter och genererar ett utbyte av 

värdefull information. Wu (2007) finner i sin studie att informationsdelning mellan parter har 

en medierande roll i relationen mellan socialt kapital och konkurrenskraft. Om företag vill 

behålla sin konkurrenskraft på marknaden är det alltså nödvändigt att de delar information 

mellan sig, något som underlättas om de är socialt förankrade.  
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2.4 Osäkra förhållanden 

Att inte dela information när ens företag står inför en osäker situation, även kallat ett osäkert 

förhållande, leder till ökade kostnader (Kang et al. 2016). Osäkra förhållanden innebär att 

företag har svårt att förutspå vilken volym av produkter eller tjänster marknaden efterfrågar 

(Walker & Weber, 1984) och de tekniska insatser som krävs för att kunna förse marknaden 

med sådana produkter eller tjänster (Balakrishnan & Wernerfelt, 1986). Informationen som 

flödar mellan företagen är vid sådana förhållanden av varierande kvalité. Osäkra förhållanden 

resulterar därför i ökade transaktionskostnader, vilket leder till en ökad opportunism (Kang et 

al. 2016).  

 

Aktörer på en marknad med osäkra förhållanden behöver en hög grad av flexibilitet för att 

kunna minimera risker och uppnå uppsatta mål (Mason & Nair, 2013; Tipu & Fantazy, 2014). 

Flexibilitet, i detta sammanhang, definieras som ett företags förmåga att svara på osäkra 

förhållanden (Sanchez, 1995). Det har därför kommit att bli ett inflytelserikt begrepp inom 

teorier gällande försörjningskedjor.  

2.5 Försörjningskedja 

Försörjningskedja hänför till hur flöden och resurser förvaltas inom ett företag. Inom begreppet 

beskrivs också hur externa flöden, sådant som företaget köper från andra aktörer, förvaltas. 

Försörjningskedjan beskriver alltså det informativa, fysiska och finansiella in- och utflödet. I 

och med de senaste decenniernas utveckling av avancerade informationssystem har även 

styrning av försörjningskedjor (supply chain management) utvecklats att till stor del beröra 

optimering. I samband med detta strävar försörjningskedjan mot att reducera kostnader så 

mycket som möjligt, samtidigt som effektiviteten och kvalitén inte tar skada (van Weele, 2014, 

237-239).  

2.6 Konkurrenskraft   

Att vara konkurrenskraftig på en marknad avgör om man som företag lyckas eller misslyckas. 

Porter (1998) definierar konkurrenskraft som olika strategier företag etablerar för att på sin 

marknad uppnå en hållbar lönsamhet. Vilka dessa strategier är, vad de kännetecknas av och 

vad konkurrenskraft innebär skiljer sig från olika marknader. Wu (2007) menar att ett företags 



 9 

sociala kapital minimerar utbytespartners opportunistiska beteende och främjar 

informationsdelning, vilket i sin tur leder till förbättrad konkurrenskraft på marknaden.  

2.7 Modell för socialt kapital och konkurrenskraft 

För att försöka generalisera hur informationsdelning av socialt kapital påverkar 

konkurrenskraft, utvecklade Wu (2007) modellen Socialt kapital och konkurrenskraft, med 

informationsdelning som mediator. Intentionen var att erbjuda en ny förklaring till den annars 

delade uppfattningen om relationen mellan socialt kapitalt och ett företags prestation.  

Modellen testades kvantitativt via enkäter på Hong Kong-baserade tillverkningsföretag. För att 

underbygga sina argument använde Wu (2007) tre teoretiskt skilda, men empiriskt relaterade, 

dimensioner av socialt kapital: återkommande transaktioner, nätverksförankring och tillit. 

Wu’s (2007) resultat visar att informationsdelning har en medierande roll i relationen mellan 

socialt kapital och företags prestation, uttryckt som konkurrenskraft. Om företag vill behålla 

eller öka sin konkurrenskraft på marknaden är det alltså nödvändigt att de delar information 

mellan sig. Den fullständiga modellen och dess utformning illustreras i Figur 1.  

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Socialt kapital och konkurrenskraft med informationsdelning som mediator (Wu, 2007).  
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För att undersöka hur informationsdelning, genom socialt kapital, påverkar svenska 

kraftvärmeverks konkurrenskraft ansågs Wu’s (2007) modell som en bra utgångspunkt. Som 

tidigare studie (Castenhammar & Willstein, 2018) har visat, har lagernivå direkt påverkan på 

lönsamhet, vilket motiverar att undersöka hur svenska kraftvärmeverk arbetar för att nå önskad 

mängd. I kommande avsnitt kommer det att utvecklas en analysmodell, inspirerad av denna, 

för att tillsammans med insamlad empiri besvara studiens frågeställning. 

2.8 Analysmodell 

Figur 2 visar de variabler som har lagts till och ändrats för den modifierade modellen. Då denna 

studie är av kvalitativ karaktär så kommer inte heller hypotesprövningar genomföras. Därmed 

har samband mellan vissa variabler exkluderats, då dessa inte gick att påvisa med hjälp av de 

genomförda intervjuerna. Resultatet i Wu’s (2007) modell är ökad konkurrenskraft. För vår 

analysmodell har utgången ändrats till optimerad lagernivå, då det är bekräftat att lagernivå 

påverkar kraftvärmeverks lönsamhet (Castenhammar & Willstein, 2018) och därmed antas vara 

en faktor som avgör om de kan vara konkurrenskraftiga på marknaden. Optimerad lagernivå 

bedöms utifrån om man förbränt den mängd avfall man budgeterat för föregående år.  

 

 

 

Figur 2. Den utvecklade och anpassade analysmodellen för studien 
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De tillkommande variablerna, som utöver informationsdelning ansågs påverka möjligheten till 

en optimerad lagernivå och därmed var väsentliga, är Osäkra förhållanden och 

Försörjningskedja. Eftersom kapaciteten på de svenska kraftvärmeverken är större än den 

inhemska tillgången av avfall (Avfall Sverige, 2019), samtidigt som de är beroende av ett 

kontinuerligt flöde av stora volymer avfall (Andersson, 2019; Borg, 2019) men har svårt att 

förutse vilken volym marknaden efterfrågar då det i stor utsträckning påverkas av väder och 

vind, antas marknaden präglas av osäkra förhållanden (Walker & Weber, 1984). Dessa 

påverkar  kraftvärmeverks möjlighet att uppnå en optimerad lagernivå. För att ändå kunna nå 

uppsatta mål och minimera sina risker på en marknad med osäkra förhållanden, antas en väl 

fungerande försörjningskedja vara nödvändig, då det hänför till hur interna och externa flöden 

och resurser förvaltas inom företag (van Weele, 2014, 237-239). Kraftvärmeverken antas 

därmed kunna svara på de osäkra förhållandena och nå en optimerad lagernivå om de har en 

hög grad av flexibilitet och en väl fungerande försörjningskedja (Mason & Nair, 2013; Tipu & 

Fantazy, 2014). 

3. Metod  

________________________________________________________________ 
I följande avsnitt motiveras och beskrivs studiens valda kvalitativa metod. Avsnittet avslutas 

med en diskussion kring studiens trovärdighet utifrån den valda metoden. 

________________________________________________________________ 

3.1 Metodval 

För att kunna besvara studiens forskningsfråga, hur svenska kraftvärmeverk arbetar för att nå 

en optimerad lagernivå, ansågs en kvalitativ metod bäst lämpad, eftersom kvalitativa studier 

syftar till att beskriva, förklara och tolka respondenternas syn på verkligheten och deras 

upplevelser (Ahrne & Svensson, 2011). Studiens primära datainsamlingsmetod var nio stycken 

semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma personer inom avfallsindustrin. Detta 

innebär att resultatet inte kan generaliseras på hela branschen av svenska kraftvärmeverk, vilket 

innebär att studien kan kallas för en fallstudie (Dubois & Gadde, 2002). Eftersom studien syftar 

till att skapa en djupare förståelse och inte nå en generell giltighet, ansågs semistrukturerade 

intervjuer vara den bästa metoden för att uppnå detta, då det möjliggjorde för respondenterna 

att uttrycka sina tankar och åsikter om det specifika ämnet (Holme & Solvang, 1997; Dalen, 
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2015). Den primära datan kompletterades med sekundär data, bland annat rapporter från Avfall 

Sverige, för att ge en ytterligare djupare förståelse för studiens syfte. 

3.2 Fallstudie 

Eftersom syftet med studien var att undersöka hur kraftvärmeverk arbetar för att uppnå en 

önskad lagernivå, användes en flerfallsstudie med tre fallföretag som forskningsdesign. Denna 

forskningsdesign möjliggör att kunna besvara en frågeställning om hur eller varför ett fenomen 

eller process företer sig (Yin, 2007 s. 17). En flerfallstudie användes i syfte att jämföra de fall 

som ingår i studien, vilket underlättar för teoretiska reflektioner över resultaten, då likheter och 

skillnader i fallen kan ställas gentemot varandra (Bryman & Bell, 2013). Utöver intervjuer med 

de tre fallföretagen har ytterligare fem intervjuer genomförts. Eftersom övriga aktörer som är 

verksamma i branschen, exempelvis insamlingsföretag, är involverade i kraftvärmeverkens 

försörjningskedja och påverkar deras möjligheter att uppnå en optimerad lagernivå ansågs 

dessa intervjuer som nödvändiga för att kunna besvara studiens forskningsfråga. 

3.3 Metodansats 

Studien är av abduktiv karaktär. Syftet är grundat i ett empiriskt fall där den teoretiska ramen 

induktivt har tagits fram. Samtidigt har dessa teorier legat i grund till att deduktivt göra 

sakförhållanden begripliga vid exempelvis intervjuer (Dalen, 2015).  

 

Dubois & Gadde (2002) utvecklade utifrån den abduktiva metodansatsen en ny tagning på hur 

en fallstudie kan genomföras, kallad systematisk kombination. Detta är något som studien har 

kännetecknats av. Denna ansats tillåter författarna att simultant arbeta med det teoretiska 

ramverket, insamlandet av empiri och arbetet med att analysera. Dessa kan sedan förändras 

beroende på faktorer och scenarion man stöter på under det empiriska insamlandet. Då syftet, 

som tidigare nämns, grundar sig i ett empiriskt fall, har den teoretiska analysmodellen 

förändrats och utvecklats under arbetets gång. Ny information om hur svenska kraftvärmeverk 

arbetar för att uppnå optimerad lagernivå har samlats in under varje ny intervju. Informationen 

har gjort att det studerande fenomenet har förändrats. Med hjälp av att flera gånger ha gått fram 

och tillbaka mellan teoretiska ramverket och insamlandet av empiri, har förståelsen för båda 

dessa två ökat (Dubois & Gadde, 2002). 
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3.4 Val av respondenter och urvalsprocess 

Det föll sig naturligt att kontakt med personer på anläggningar med insyn i verksamheten 

behövdes, för att kunna svara på studiens frågeställning. Som en första avgränsning valdes 

respondenterna utifrån den erfarenhet de hade inom studiens forskningsområde. Således är det 

ett ändamålsenligt urval, då respondenterna är valda utifrån relevansen från studien 

(Denscombe, 2014). 

 

Utifrån vår definition av kraftvärmeverk behövde studieobjektet uppfylla följande kriterium: 

- En anläggning som utifrån förbränning av avfall producerar värme och el. 

  

För att det empiriska underlaget inte skulle bygga på felaktiga grunder och därmed sakna en 

nödvändig reliabilitet (Denscombe, 2014), behövde respondenterna i sin tur uppfylla följande 

kriterium för att vara aktuell för undersökningen: 

- Ha åtminstone tio års erfarenhet inom avfallsindustrin. 

 

41 möjliga studieobjekt identifierades och med hjälp av Avfallspartner Sverige AB kontaktades 

relevanta respondenter som uppfyller ovan nämnda kriterier. Då studien ämnade att ge en 

heterogen bild över branschen, valdes tre fallföretag som särskilde sig utifrån 

förbränningskapacitet och geografisk kontext. De tre slutgiltiga fallföretagen hade en stor 

variation utifrån ovan nämnda resonemang. Ett insamlingsföretag, två avfallskonsulter, en 

branschorganisation, en norsk avfallsmäklare och ytterligare ett kraftvärmeverk valdes även ut 

för intervju. Dessa ingick inte formellt i flerfallstudien, utan genomfördes för att nå en än 

djupare förståelse för hur kraftvärmeverken agerar, med syfte att ge en så nyanserad och 

heterogen bild av marknaden som möjligt. 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Till en början samlades information om forskningsområdet främst in från sekundära källor. 

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering med ett flertal relevanta 

rapporter som användes för att skapa en bild av industrin i stort. Viss information erhölls också 

från primära källor, då vi hade telefonkontakt med personer verksamma inom avfallsindustrin. 

Den sekundära datan var inte tillräcklig för att uppfylla studiens syfte att svara på hur 

kraftvärmeverken kommunicerar, utan användes istället som ett komplement till primärdatan, 
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som samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Däremot var 

informationssökningen innan intervjuerna, som genomfördes med hjälp av sekundära källor 

och till viss del primära källor, nödvändiga för att intervjuerna och deras tidsåtgång skulle 

kunna nyttjas till fullo (Halvorsen & Andersson, 1992). Grundläggande fakta om exempelvis 

förbränning behövde inte diskuteras. Det gav oss även möjlighet att ställa relevanta följdfrågor, 

något som gav intervjuerna ett större djup. 

 

Den kvalitativa semistrukturerade intervjuns styrka som metod är att den innebär flexibilitet. 

Frågor som under intervjuernas gång märktes vara felformulerade, mindre väsentliga eller mer 

väsentliga kunde korrigeras och justeras till det bättre eller att det lades mer eller mindre vikt 

vid dem. Detta kan ses som en styrka, men också som en utmaning (Holme & Solvang, 1997). 

Att ständigt kunna förändra och förbättra intervjufrågor under intervjuns gång, för att anpassas 

mot frågeställningen och syftet, är en självklar styrka. På grund av olika anpassningar vid olika 

intervjuer utvecklas dock inte alltid intervjuerna likadant. Detta utgör istället en utmaning med 

metodvalet, då jämförelser intervjuer emellan blir svårare. Att dock alltid försöka att styra och 

anpassa intervjuerna mot frågeställningarna av studien sågs som övervägande nödvändigt då, 

som tidigare nämns, studien syftar till att skapa en djupare förståelse för fenomenet. 

3.6 Intervjudesign och operationalisering  

Det teoretiska ramverket med efterföljande analysmodell, som presenteras i föregående avsnitt, 

är baserat på olika forskningsområden (se figur 2, alt. tabell 1). För att kunna avgöra hur 

svenska kraftvärmeverk arbetar för att öka sitt sociala kapital och därmed dess konkurrenskraft, 

har begreppen från dessa forskningsområden operationaliserats till intervjufrågor som 

besvarades av studiens respondenter (Se tabell 1). Då intervjuerna var semistrukturerade följde 

intervjuerna inte den exakta frågeföljden. Ett svar på en fråga kunde leda samtalet in på andra 

aspekter som besvarade andra frågor, vilket gjorde att olika intervjuer kunde bli uppbyggda på 

olika sätt och ta olika lång tid.  
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3.7 Genomförande av intervjuer 

De intervjufrågor som presenteras i tabell 1 är utgångspunkt för intervjuns utformning. Som 

nämns i föregående avsnitt så användes dessa som en mall och då intervjuerna var 

semistrukturerade tillkom passande följdfrågor. Respondenterna erhöll inte frågorna i förväg, 

utan mottog istället innan intervjun information om vad studiens syfte var och vilka områden 

intervjun skulle beröra (se bilaga 1).  

 

I tabell 2 återfinns en sammanställning av de utförda intervjuerna, med information om vilken 

roll respondenterna har, vilket kraftvärmeverk/företag de arbetar för, när och var intervjuerna 

utfördes och hur lång tid de pågick.  

 

 

Tabell 1. Intervjufrågor operationaliserade utifrån teoretiska ramverket. 
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3.8 Analysmetod 

För att få ett så korrekt analysunderlag som möjligt spelades intervjuerna in i sin helhet. 

Därefter transkriberades intervjuerna för att sedan kunna koda den insamlade datan. De 

operationaliserade begreppen, presenterade i tabell 2 ovan,  har legat till grund för studiens 

kodning. De transkriberade intervjuerna färgkodades utifrån dessa operationaliserade begrepp, 

som härstammar från de olika forskningsområdena, för att enklare kunna få en översiktlig och 

sammanhängande bild av det empiriska underlaget.  

 

För analys av den insamlade och kodade datan har studiens analysmodell, som presenteras i 

avsnitt 2.8, applicerats på fallföretagens svar på hur de arbetar för att uppnå en önskad 

lagernivå. Fallföretagen analyseras till en början individuellt och sedan tillsammans. Denna 

teknik, kallad cross-case analysis, behandlar varje fall som en separat studie. Detta för att kunna 

identifiera likheter och skillnader i kraftvärmeverkens agerande och i slutändan kunna dra 

fallgemensamma slutsatser (Yin, 2009, p. 156).  

3.9 Trovärdighetsdiskussion och metodkritik 

Den data som samlas in under under kvalitativa metoder tar i regel längre tid att analysera än 

kvantitativ data, vilket gör att urvalsstorleken blir begränsad och att det blir svårare att 

generalisera populationen utifrån sin insamlade data (Bryman & Bell, 2013). Intervjuer tillåter 

Tabell 2. Sammanställning av utförda intervjuer. 
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istället att gå mer på djupet med respondenterna och kan då ge indikationer och visa på samband 

för det studerade fenomenet som andra metoder inte kan (Holme & Solvang, 1997; Dalen, 

2015).  

 

Den geografiska spridningen av de Svenska kraftvärmeverken har gjort det svårt att besöka 

dem på plats, varför telefonintervjuer har genomförts i två av de tre fallen. Vid telefonintervjuer 

är det inte möjligt att observera respondentens reaktion, såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck 

när intervjufrågor ställs. Detta kan vara en svaghet, då det blir svårare för intervjuaren att avläsa 

besvärlighet och förvirring kring ställda frågor (Bryman & Bell, 2011). Dock kan detta också 

resultera i att intervjuobjektet känner sig mer avslappnad vilket leder till att känsliga frågor kan 

besvaras på ett effektivare sätt (Bryman & Bell, 2011). Den personliga intervjun, som var den 

första av tre vid olika kraftvärmeverk, genomsyrades av en avslappnad och trygg känsla utan 

någon förvirring inför ställda intervjufrågor. Detta, tillsammans med argument beskrivet ovan, 

gjorde att telefonintervjuer ansågs tillräckliga vid de senare två fallföretagsintervujerna.   

 

Genom att använda intervjuer finns det en risk för att intervjuarens egna åsikter kan påverka 

respondentens svar. Åsikterna kan påverka hur man väljer att ställa en fråga, för att man är ute 

efter ett visst svar, och även hur man sedan väljer att analysera svaret (Bryman & Bell, 2013). 

För att undvika detta och minimera risken formulerades frågorna neutralt. Respondenterna 

hade, som nämns innan, mottagit viss information om vad intervjun skulle handla om i förväg. 

Men mer djupgående information, om att exempelvis socialt kapital och informationsdelning 

var centralt, delades inte, med argument om att detta annars kunde medföra att svaren blev 

förskönade eller missvisande.  

 

Studier av kvalitativa karaktärer är i allmänhet svårare att replikera och svårighetsgraden ökar  

ju mindre strukturerade intervjuerna är (Bryman & Bell, 2013). Intervjuerna som genomfördes 

var semistrukturerade. Alla områden och frågor i frågeformuläret (tabell 1) täcktes dock på ett 

eller annat sätt under intervjuernas gång, vilket underlättar ett replikeringsförsök. 

 

En person från varje fallföretag intervjuades. Då respondenterna i alla fallen var ytterst 

ansvariga för anläggningens avfallsförbränning ansågs det inte nödvändigt att intervjua andra 

personer. Bedömning gjordes att fler intervjupersoner inte skulle bidra med ytterligare 

information för att uppnå syftet.  
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4. Empiri och analys 

________________________________________________________________ 

I följande avsnitt presenteras de empiriska resultaten från fallstudierna. Varje fallföretag 

analyseras sedan individuellt utifrån analysmodellens variabler. Avsnittet inleds med en 

bakgrund om avfallsmarknaden som fallföretagen verkar på. Denna del är till stor del baserad 

på intervjuer gjorda med övriga aktörer verksamma inom branschen och sekundära källor. 

________________________________________________________________ 

4.1 Bakgrund 

Mängden avfall som går till energiåtervinning i Sverige har stadigt växt sedan mitten av 1980-

talet, då Sverige började bygga ut sitt fjärrvärmesystem. Energiåtervinning innebär att energi 

utvinns ur avfall som annars inte går att återvinna (Vattenfall, 2019).  År 2017 gick drygt 7,5 

miljoner ton avfall till energiåtervinning på de svenska anläggningarna (Avfall Sverige, 2018). 

I takt med att energiåtervinning ökar så minskar också andelen avfall som går till deponi. 

Deponi, vilket var den vanligaste formen av avfallshantering i Sverige fram tills 

fjärrvärmesystemets utbyggnad, innebär förenklat att man lägger avfallet på hög 

(Naturvårdsverket, 2018). Än idag är deponi vanligt förekommande i många europeiska länder, 

men andelen minskar eftersom EU satt krav på sina medlemsländer att minska sin avfallsdeponi 

(EEG, 1999). Förutsättningarna mellan EU-länderna skiljer sig dock. Sverige ligger i framkant 

och är det land i Europa som utvinner mest energi per ton ur avfallet (Avfall Sverige, 2019). 

Då merparten av övriga EU-länder saknar integrerade fjärrvärmesystem har EU:s direktiv lett 

till en ökad export av avfall till länder som kan hantera det på ett miljöriktigt sätt, exempelvis 

Sverige (Naturvårdsverket, 2018). 

 

Åsikterna gällande Sveriges import av avfall går isär. Naturskyddsföreningen anser att man ska 

satsa på materialåtervinning istället för att förbränna avfallet (Dagens Industri, 2018). Föga 

förvånande ser avfallsbranschen importen som en insats för miljön (Avfall Sverige, 2016). 

Utifrån sett är förbränning av avfall en väldigt god affär för anläggningarna. Anläggningarna 

får betalt för att ta hand om avfallet, oavsett om det är svenskt eller importerat, samt tar betalt 

för energin i form av värme och el de genererar. Oavsett vad man tycker om förbränning av 

avfall så kvarstår faktumet att marknaden årligen omsätter stora fysiska och finansiella volymer 

och att den fortsätter växa. I en uppföljningsrapport från PwC (2010) till Konkurrensverkets 
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utredning av upphandling av avfallstjänster, uppskattas omsättningen på avfallsmarknaden år 

2008 till drygt 19,5 miljarder SEK, fördelat på 7,6 miljarder i insamlingsledet och 11,9 

miljarder SEK i behandlingsledet. Sju år senare uppskattades marknaden omsätta 40 miljarder 

SEK, vilket ger en procentuell omsättningstillväxt över sju år på cirka 105 procent (Avfall 

Sverige, 2019). 

 

Det avfall som förbränns för energiåtervinning på de svenska kraftvärmeverken kommer 

antingen från svenska hushåll, svenska verksamheter eller från andra länder i form av 

importerat avfall. Avfallet transporteras till anläggningarna via insamlingsföretag som kan ha 

vunnit upphandlingar för insamling av kommunalt hushållsavfall eller ha ett avtal med ett 

industribolag om insamling av deras avfall (Ståhl, 2019). Insamlingsföretagen har i sin tur 

terminsavtal, som sträcker sig mellan 1-5 år, med kraftvärmeverk om avfallsvolym och pris 

(Ståhl, 2019). Längden på terminsavtalen beror till stor del på rådande marknadsläge - finns 

det ett stort utbud av avfall på marknaden är det en lägre konkurrens om det och därav högre 

mottagningsavgifter. Vid sådana lägen är det “kraftvärmeverkens marknad” och de försöker 

skriva längre avtal, samtidigt som insamlingsföretagen förhandlar för ett kortare avtal. När 

båda parter är osäkra om rådande och kommande marknadsläge kan de medvetet skriva ett 

kortare avtal för att få en försäkring åt båda hållen att priset faktiskt följer marknadssituation. 

Insamlingsföretagen strävar efter ett nära förhållande med kraftvärmeverk, för att uppnå ett 

ömsesidigt beroende och partnerskap. Detta hoppas man leda till långsiktiga relationer (Ståhl, 

2019). Terminsavtalen gör så att kraftvärmeverken försäkrar sig om ett konstant inflöde av 

avfall under en viss period. Men både situationer med underskott och överskott av avfall kan 

uppstå på anläggningarna. I dessa situationer kan anläggningarna vara tvungna att köpa eller 

sälja avfall utanför avtalet, så kallade spot-köp (Andersson, 2019).  

 

Kraftvärmeverken agerar på en marknad som i stor utsträckning påverkas av yttre faktorer som 

är svåra att påverka. Efterfrågad fjärrvärme beror på rådande väderförhållanden - en varmare 

vinter leder till ett minskat behov och påverkar därmed mängd avfall som kan förbrännas 

negativt (Tekniska Verken, 2018). Utbudet av avfall på marknaden följer i sin tur konjunkturer 

- en högkonjunktur leder till ökade avfallsmängder, då industri och hushåll förbrukar och 

konsumerar mer (Avfall Sverige, 2018). Politiken har också en påverkan på marknaden. EU:s 

direktiv om minskad avfallsdeponi har lett till en ökad import och ett ökat utbud av avfall. 

Brexit kommer i sin tur troligtvis ha en negativ påverkan på avfallsmängder från 
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Storbritannien, som 2014 stod för 32 procent av den importerade mängden avfall till Sverige 

(Avfall Sverige, 2016), och därmed påverka utbudet på den svenska marknaden (Ståhl, 2019).  

 

I tabell 3 nedan har grundläggande fakta om de olika fallföretagen sammanställts.  

 

4.2 Fallföretag 1 - Bodens Energi 

Bodens Energi AB är en anläggning belägen i norra Sverige, med ett kraftvärmeverk som förser 

kunder i närområdet med fjärrvärme och kunder i hela Sverige med el. Majoriteten av energin 

som produceras kommer från avfallsförbränning. Bolaget bildades 1980 och sedan 2006 ägs 

det till fullo av Bodens kommun. Under 2018 omsatte man 387 mkr (Bodens Energi, 2018). 

Anläggningen har för närvarande en produktionskapacitet på 130.000 ton avfall per år och 

förbränner i stora drag lika mycket hushållsavfall som verksamhetsavfall. Boden har också ett 

lager med en kapacitet på 25.000 ton avfall som de äger tillsammans med insamlingsföretaget 

Ragnsells AB. Förutom svenskt hushållsavfall och verksamhetsavfall importerar man även 

avfall från Norge och Finland. De närmast närliggande kraftvärmeverken finns i Kiruna (cirka 

30 mil) och Umeå (cirka 29 mil)  (Wikström, 2017).  

4.2.1 Verksamhet 

Bolaget budgeterade under 2018 att förbränna 100.000 ton avfall, men kommer under 2019 att 

budgetera för 130.000 ton eftersom de tagit en ny avfallspanna i drift vilket lett till ett ökat 

energibehov. Den utökade kapaciteten som tillkommit från den nya avfallspannan kommer leda 

till större logistikutmaningar, då Boden kommer bli tvungna att transportera mer avfall mellan 

lagret och avfallspannorna på anläggningen eftersom energibehovet ökat. 

 

Tabell 3. Sammanställning av grundläggande fakta (Bodens Energi, 2018; Tekniska Verken Linköping, 
2018; Stockholm Exergi, 2018; Vikström, 2019; Borg, 2019; Olofsson, 2019) 
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Boden förlitar sig till stor del på de terminsavtal man har med olika insamlingsföretag som är 

verksamma i närområdet och behöver väldigt sällan göra spot-köp utanför avtalet. Överlag 

finns det en stor mängd avfall på marknaden för Boden att ta del av, då det enbart finns tre 

kraftvärmeverk i regionen men en relativt hög befolkning. I och med närheten till Norge och 

Finland importeras även stora volymer avfall. De upplever det inte som svårt att budgetera 

inför ett nytt år, då man inte har några större industrikunder att försörja, vilket gör det lättare 

att förutse det efterfrågade värmebehovet.  

 

Mer förekommande är överskott av avfall, något som kan uppstå efter ett haveri på en 

förbränningspanna. Det är i förbränningspannorna avfallet eldas och de är därmed nödvändiga 

för att bli av med avfall och producera fjärrvärme och el. Ett haveri på en av Bodens tre 

förbränningspannor, gör att lagerkapaciteten snabbt fylls på och möjligheterna till att ta emot 

ytterligare avtalat avfall minskar successivt. Under 2018 förekom det sju separata haverier av 

varierande omfattning. Vid sådana händelser är det svårt att styra om transporten av avfall till 

andra kraftvärmeverk eftersom avstånden sinsemellan inte gör det lönsamt. De andra 

kraftvärmeverken i regionen ligger i Umeå och Kiruna, båda cirka 30 mil bort. Kontakt med 

dessa gällande omstyrning av avfall sker bara vid extremfall. Istället får de försöka lagra så 

mycket de bara kan under den perioden och teckna ett avtal med insamlingsföretagen om en 

mindre mängd avfall kommande säsong. Boden upplever inte att kraftvärmeverkens 

lagersituation följer varandra på samma sätt som i södra Sverige, där de är mer styrda av vädret. 

Istället är det just haverier på förbränningspannor eller driftproblem som skapar över- och 

underskott och därmed en lagerskillnad gentemot övriga kraftvärmeverk i regionen. 

 

Boden ser de andra kraftvärmeverken i regionen som renodlade konkurrenter. Förutom enstaka 

kontakter vid extremfall utbyter inte Boden någon information angående exempelvis 

lagernivåer och mottagningsavgifter med de andra kraftvärmeverken i regionen. Däremot 

utbyter de information och delar kunskap gällande tekniska frågor genom 

branschorganisationen Avfall Sverige. 

 

Bodens mottagningsavgifter har stigit gradvis under de senaste åren. I dagsläget ligger 

mottagningsavgiften på 550-600 kr per ton i genomsnitt. Anledningen till att de idag kan ta ut 

en högre avgift är att det finns ett större utbud av avfall på marknaden till följd av ökad import 

från Norge och Finland. Tidigare hade de svårt att erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga 

fjärrvärmepriser, eftersom de var tvungna att erbjuda lägre mottagningsavgifter för att ha 
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möjlighet att konkurrera om det inhemska avfallet. Idag, med ett större utbud och högre 

mottagningsavgifter, kan de erbjuda konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser.  

 

Boden samarbetar med det norska bolaget Geminor för import av avfall. Geminor agerar som 

en mäklare i utbytet av avfall mellan leverantör och mottagare. De besitter kunskap om vilka 

norska aktörer som är i behov av att bli av med avfall och vilka svenska kraftvärmeverk som 

efterfrågar. Geminor ordnar även med transporten av avfallet och de tillstånd som krävs för 

export och import (Lidenmark, 2019). Boden anser att detta samarbete fungerar bra och de är 

villiga att betala för Geminors tjänster. Deras förhållandevis lilla organisation hade själva inte 

kunnat administrera och hantera affärer med avfall från så många olika norska och finska 

anläggningar. De vet inte hur pass bra avtal de har med Geminor i relation till övriga 

kraftvärmeverks avtal med det norska bolaget, då denna information inte delas kraftvärmeverk 

sinsemellan. Men eftersom försörjningskedjan Geminor förser Boden med fungerar bra och 

minskar deras egna arbetsbelastning, fortsätter de att använda Geminor som mäklare och har 

återkommande transaktioner med dem.  

“Geminor ordnar med allt från transport, exporttillstånd och 
upphandlingarna i Norge - därför något vi absolut är beredda att betala för”  
(Vikström, 2019) 

 

Boden har terminsavtal med de flesta insamlingsföretagen i området. Relationerna gentemot 

dessa är ofta långvariga då båda är ömsesidigt beroende av varandra. Avfallet som avtalas 

håller generellt sett en utlovad kvalité men kan ibland brista, något som Boden har överseende 

med och ser på som “den mänskliga faktorn”. 

4.2.2. Analys 

Wu (2007) definierar återkommande transaktioner inom företagsnätverk som långvariga 

repeterade interaktioner företag emellan. Boden har långvariga relationer till de flesta 

verksamma insamlingsföretag i regionen. Genom att dela resurser mellan varandra skapar de 

ett ömsesidigt beroende och blir mer framgångsrika (Wu, 2007). Sedan en tid tillbaka har man 

också en relation till Geminor, det norska bolaget som agerar som en mäklare på marknaden. 

Simsek et al. (2003) menar att den relationella förankringen, som syftar till den grad parterna 

anser att de har gemensamma behov och mål och hur mycket de förväntar sig att sina beteenden 

är gynnsamma för sina utbytespartners, är ett perspektiv av nätverksförankring. Boden har en 
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relationell förankring gentemot Geminor, då de båda har gemensamma behov. Geminor är i 

behov av att komma i kontakt med svenskt kraftvärmeverk som kan ta hand om norskt eller 

finskt avfall, samtidigt som Boden är i behov av ett konstant flöde. Kang et al. (2016) menar 

att det finns två olika former av relationell förankring; marknadsrelationer och nära relationer. 

Bodens relationella förankring gentemot Geminor kan ses som en nära relation, vilket lett till 

en ökad interaktion och kommunikation. Detta i sin tur reducerar transaktionskostnaderna 

(Kang et al. 2016), då övervakningskostnader minskar och beslutsprocessen förkortas. Boden 

uttrycker själva att de inte hade haft möjlighet att administrera och hantera affärer med avfall 

från så många olika norska och finska anläggningar, som nu Geminor gör istället. 

Transaktionskostnaderna är för Boden lägre om man går igenom Geminor, istället för att 

hantera det själva. Relationen är inte bara ekonomiskt fördelaktig för Boden, utan kan även 

vara av strategisk signifikans (Kang et al. 2016), då de på ett sätt försäkrar sig om ett fortsatt 

flöde av importerat avfall.  

 

Boden vet däremot inte hur pass ekonomiskt fördelaktigt deras avtal med Geminor är, eftersom 

den typen av information inte delas mellan de två övriga kraftvärmeverken i regionen. Men de 

väljer att tro på Geminors goda intentioner och deras kompetens, vilket går under Wu’s (2007) 

definition av tillit gentemot en utbytespartner. Då de ser övriga kraftvärmeverk i regionen som 

renodlade konkurrenter, är graden av tillit gentemot dessa gällande operativ verksamhet väldigt 

låg. Tillit mellan företag lindrar informationsassymetrin (Zaheer et al., 1998) genom att tillåta 

en mer ärlig och öppen delning av information. Dyer (1997) menar att dela information 

reducerar transaktionskostnader som tillkommer vid upphandling och övervakning. Hade de 

tre kraftvärmeverken i Norrbotten kommunicerat och delat information om avtal gentemot 

Geminor, hade de fått en bättre bild över marknadsläget och potentiellt kunnat gemensamt nå 

en högre mottagningsavgift, en bättre lagerfördelning och en högre lönsamhet (Sahin & 

Robinson, 2002). Men eftersom graden av tillit är så pass låg, kraftvärmeverken emellan, delas 

inte denna typ av information.  

 

Att ha svårigheter med att förutspå vilken volym av produkter eller tjänster marknaden 

efterfrågar och de tekniska insatser som krävs för att kunna förse marknaden med sådana, 

innebär att företag verkar under osäkra förhållanden (Walker & Weber, 1984; Balakrishan & 

Wernerfelt, 1986). Boden upplever det lätt att förutspå det efterfrågade fjärrvärmebehovet, då 

de inte har några större industrikunder. Däremot förekommer oförutsedda haverier på pannor 

som är de tekniska insatserna kraftvärmeverken behöver för att kunna förse marknaden med 
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efterfrågad fjärrvärme. För att kunna minimera risker och uppnå uppsatta mål, krävs det att 

aktörer på en marknad med osäkra förhållanden har en hög grad av flexibilitet (Mason & Nair, 

2013; Tipu & Fantazy, 2014). Hur pass flexibla kraftvärmeverk är bedöms utifrån deras 

förmåga att svara på dessa osäkra förhållanden (Sanchez, 1995). Eftersom Boden själva inte 

har kontakt med övriga kraftvärmeverk i regionen gällande lagernivåer och avstånden dem 

emellan gör det ekonomiskt ofördelaktigt för insamlingsföretagen att styra om transporten av 

avfall, är man vid haverier på pannor istället tvungna att försöka utnyttja sin lagerkapacitet till 

fullo. Bodens lagerkapacitet på 25.000 ton ger dem alltså en viss flexibilitet att kunna svara på 

osäkra förhållanden, exempelvis haverier på pannor. Det leder dock till intäktsförluster 

nästkommande säsong, eftersom de blir tvungna att teckna ett avtal om en mindre mängd avfall 

då. Boden upplever det som att marknadsförhållandet och priserna har blivit stabilare allt 

eftersom utbudet av avfall på marknaden blivit större. Det norska och finska avfallet som idag 

flödar in i Norrbotten har minskat de osäkra förhållandena för Boden, då de idag har det lättare 

att förutse och få tag på de tekniska insatserna man behöver för att kunna förse marknaden med 

sin produkt (Balakrishan & Wernerfelt, 1986). 

 

Bodens försörjningskedja har förbättrats genom de externa flödena av avfall som tillkommit 

via deras relation med Geminor. Van Weele (2014) menar att försörjningskedjan alltid ska 

sträva mot att reducera kostnader så mycket som möjligt, utan att effektiviteten och kvalitén 

tar skada. Som nämns ovan hade det inte varit ekonomiskt fördelaktigt, och eventuellt praktiskt 

omöjligt, för Boden att själva försöka administrera och hantera den försörjningskedja som 

Geminor förser dem med. Samarbetet har alltså reducerat Bodens kostnader, samtidigt som det 

effektiva flödet och kvalitén på avfallet inte tagit skada.  

4.3 Fallföretag 2 - Tekniska Verken Linköping 

Tekniska Verken Linköping AB är moderföretaget i en stor koncern som erbjuder många olika 

varor och tjänster inom produktion och distribution av el, fjärrvärme, biogas, bredband, vatten, 

avlopp med mera. Koncernen omsatte under 2018 cirka 5,3 miljarder kronor och 

moderföretaget, där verksamheten för avfallsförbränning ingår, omsatte cirka 2,3 miljarder 

kronor. Bolaget ägs av Linköpings kommun (Tekniska Verken Linköping,  2018). 

Anläggningen har en produktionskapacitet på 600.000 ton avfall per år, vilket gör dem till det 

tredje största kraftvärmeverket i Sverige utifrån kapacitet (Avfall Sverige, 2017). De förbränner 

hushållsavfall, verksamhetsavfall och importerat avfall på anläggningen. Majoriteten av 
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importen kommer från Norge och Storbritannien. På anläggningen finns det även ett lager med 

en kapacitet på 100.000 ton. I det geografiska närområdet finns ett flertal andra kraftvärmeverk, 

däribland E.ON i Norrköping och Finspång Tekniska Verk.  

4.3.1 Verksamhet 

2018 budgeterade Tekniska Verken Linköping för att förbränna hela dess kapacitet. De 

600.000 ton kapaciteten utgör fördelades på 150.000 ton hushållsavfall upphandlat av 

kringliggande kommuner och resterande 450.000 ton på verksamhetsavfall. Importerat avfall 

från Norge och Storbritannien förbränns också på anläggningen, men de prioriterar inhemskt 

avfall och försöker i den utsträckning det går att förbränna svenskt avfall. Teoretiskt och ur en 

lönsamhetssynpunkt hade enbart importerat avfall kunnat förbrännas, men det menar man hade 

sänt fel signaler.  

 

För att säkerställa ett kontinuerligt leveransflöde av avfall till kraftvärmeverket har de under 

flertal år byggt upp långvariga relationer med insamlingsföretag. Med kontrakt på 1-5 år 

försäkrar de sig om ett stabilt flöde, samtidigt som stickprovskalitétskontroller hjälper båda 

parter att utveckla sin relation till varandra. Då en lastbil i snitt levererar 30 ton avfall per 

leverans betyder det att många leveranser sker dagligen. Med detta medföljer svårigheter att 

kvalitétsäkra att den avtalade sorten avfall faktiskt levereras. Utvecklandet av 

stickprovskontroller på lastbilar där avfallet gås igenom är dock något som har hjälpt både 

Tekniska Verken Linköping och insamlingsföretagen att tillsammans säkra att kvalitén på 

avfallet är det avtalade.  

 

De stabila och långvariga relationerna med insamlingsföretag har även bidragit med att 

Tekniska Verken Linköping de senaste åren inte har varit i behov av att hitta nya 

insamlingsföretag att samarbeta med. Så länge det fortsätter på detta sätt värdesätter de att 

fortsätta utveckla relationen med befintliga utbytespartners istället för att leta efter nya, där 

arbetssätt och rutiner behövs göras om. I dagsläget är inte Tekniska Verken Linköping 

inblandade i frågor om hur långt avfallet transporteras innan det når deras anläggning och 

ställer inte heller några krav på exempelvis maximal transportsträcka. Så länge 

insamlingsföretaget levererar rätt mängd och kvalité på avfallet ser de heller inget problem i 

detta.  
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En stor fördel gentemot andra kraftvärmeverksanläggningar Tekniska Verken Linköping 

besitter är deras storlek på lagerutrymme. Detta gör att de aldrig behöver tacka nej till 

leveranser. Vid oförutsedda händelser, exempelvis driftstörningar eller haverier på 

anläggningen som gör att utsatt volym inte kan förbrännas eller att vädret under en längre 

period inte speglar årstiden, kan det konstanta flödet in av avfall lagras istället för att nekas. 

Samtidigt, som tidigare nämns, värdesätter Tekniska Verken Linköping sina relationer med 

insamlingsföretagen. Om leveranser hade nekats hade det kunnat resulterat i en försämrad 

relation. 2018 års jämförelsevis varma sommar var en sådan situation. Vid slutet av året hade 

60.000 ton mindre avfall än budgeterat förbränts. Denna volym fick då istället ligga kvar på 

lagret, vilket resulterade i att det budgeteras för 60.000 ton mindre 2019. Detta medför tappade 

intäkter för 2019 och en negativ påverkan på resultatet, men beskrivs samtidigt som någonting 

som man vissa år får räkna med. Vädret kan man inte påverka.  

 

Vid ett överskott av avfall, likt det 2018, gjordes inget arbete för att försöka leverera detta 

vidare till andra kraftvärmeverk. När avfallet väl har levererats till anläggningen stannar det 

där. Om avfall som är avtalat att levereras till dem i slutändan ska hamna hos andra 

kraftvärmeverk kontaktas insamlingsföretaget och avfallet levereras till ett annat direkt. Vid en 

situation med överskott sker inte kontakt med andra kraftvärmeverk direkt, utan kontakten går 

via insamlingsföretaget, som i sin tur har eller införskaffar information om andra 

kraftvärmeverk har underskott. Vid situationer med över- eller underskott är dock oftast 

närliggande kraftvärmeverk i samma situation. Då avståndet mellan de närmaste 

anläggningarna är relativt kort, har de nästintill alltid liknande väderförhållanden som Tekniska 

Verken Linköping har.  

 

Kontakt mellan Tekniska Verken Linköping och andra kraftvärmeanläggningar förekommer 

vid andra situationer. Via branschorganisationen Avfall Sverige samlas man i arbetsgrupper 

och diskuterar för att hitta olika lösningar. 

“Ett par gånger per år samlas representanter från kraftvärmeverk 
tillsammans med Avfall Sverige och pratar om att hitta lösningar på 
problem. Det som diskuteras är tekniska frågor. Exempelvis hur man ska 
behandla restprodukterna som tillkommer som följd av förbränningen.” 
(Borg, 2019) 
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Information om lagernivåer, lagerkapacitet och hur stor mottagningsavgift man har från olika 

insamlingsföretag diskuteras inte vid dessa tillfällen. Till skillnad från de tekniska frågorna 

angående hur själva kraftvärmeverket fungerar, ses dessa frågor som information man inte vill 

dela till sina konkurrenter.  

“Överlag är det väldigt lite samarbete kring volymer av avfall och 
mottagningsavgifter mellan anläggningar. Vid potentiell situation där 
anläggning har ett underskott kontaktar man insamlingsföretagen och ber 
om mer.” (Borg, 2019) 

 

Priset på mottagningsavgifter upplevs som varierande beroende på geografisk kontext. Ju fler 

kraftvärmeverk som finns i samma region, desto högre konkurrens är det avseende avfallet. 

Detta resulterar i att kraftvärmeverken har en lägre mottagningsavgift i dessa regioner. 

Östergötland är en region med relativt många anläggningar och mottagningsavgiften är i snitt 

runt 500 kr per ton avfall. Detta är dock, som nämns ovan, inget som diskuteras mellan 

kraftvärmeverk och kan därför bara spekuleras i. En högre mottagningsavgift skulle kunna tas 

om Tekniska Verken Linköping hade förbränt en större andel importerat avfall. Även här 

värdesätter de dock relationen med deras insamlingsföretag som viktigare än att få en högre 

lönsamhet med hjälp av import. Att bibehålla dem tros vara viktigare i längden. Sedan import 

av avfall började strömma in till Sverige har utbudet ökat markant, vilket har gjort det möjligt 

att fylla sin kapacitet med hjälp av inhemskt avfall eftersom det nu är en lägre konkurrens om 

det.  

4.3.2 Analys 

Likt Wu’s (2007) definition har de återkommande transaktionerna med insamlingsföretagen 

resulterat i att det har utvecklats effektiva rutiner för leverans och kvalitétskontroll, där den 

mentala inställningen av ett ömsesidigt beroende är underliggande. För att inte riskera att 

förlora dessa utbytespartners har Tekniska Verken Linköping ett uppsatt mål att följa avtalen 

med insamlingsföretagen genom att aldrig neka en leverans av avfall från dem. Detta icke 

opportunistiska beteende anses resultera i att insamlingsföretagen vill fortsätta utbytet och går 

i linje med Dyer’s (1997) och Wu’s (2007) beskrivning av framtida transaktioner som ett 

incitament för ett minskat opportunistiskt beteende. Tekniska Verken Linköping förväntar sig 

en långvarig relation och att samarbeta med varandra i utbytet är då rationellt (Jones et al., 

1997).  
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Nätverksförankringen med de nuvarande insamlingsföretagen, som levererar inhemskt avfall, 

är relationellt förankrat då avtal på mellan 1-5 år är skrivna som säkerställer kontinuerlig 

leverans och bygger ett ömsesidigt beroende dem emellan. Deras respektive behov är gynnsamt 

för den andra parten, vilket enligt Simsek et al. (2003) tyder på en stark relationell förankring. 

Likt det Uzzi (1997) finner så är Tekniska Verken Linköpings samarbete med de nuvarande 

insamlingsföretagen så pass förankrat att de värdesätter denna högre än att istället försöka 

utnyttja ett beroende och enbart se till vinstmaximering, som fallet hade blivit vid en ökad andel 

importerat avfall med högre mottagningsavgift. 

 

Att Tekniska Verken Linköping för tillfället inte letar efter nya insamlingsföretag att samarbeta 

med är ett tecken på att tillit finns till de nuvarande. Likt att de själva inte uppträder 

opportunistiskt, strävar de efter att nuvarande samarbetspartners inte heller ska göra det. För 

att skapa ett förtroende så att detta inte ska ske gör de stickprovskontroller som sker vid 

leveranser, för att se om avtalad sort avfall är det som levereras. Detta går i linje med Bradach 

och Eccles’ (1989) och Wu’s (2007) beskrivning avseende hur man beskriver ett företags tillit 

gentemot samarbetspartners. En ärlig och öppen delning av information, likt det som sker vid 

dessa stickprovskontroller, lindrar informationsasymmetri och är ett resultat av tillit parterna 

emellan (Zaheer et al., 1998). Att båda parter är trygga i att genomföra kvalitétskontroller 

skapar förtroende och tillit till varandra (Morgan & Hunt, 1994). Något som bevisligen har 

skapats då, Tekniska Verken Linköping för tillfället inte söker nya insamlingsföretag att 

samarbeta med.  

 

Tekniska Verken Linköping verkar, likt alla svenska kraftvärmeverk, på en marknad som 

kännetecknas av osäkra förhållanden (Walker & Weber, 1984). För att skydda sig mot dessa 

har Tekniska Verken Linköping en stor hjälp av sin möjlighet till att lagra avfall som levereras, 

men som inte förbränns direkt. Detta leder till att de kan undvika vanliga utgångar som uppstår 

vid en osäker situation, såsom ökade transaktionskostnader och ökad opportunism (Kang et al., 

2016). Om insamlingsföretag kan fortsätta att leverera avtalad volym även vid ett osäkert 

förhållande, förändras inte situationen något i utbytet mellan dem. Detta leder till att kvalitén 

på information som flödar mellan parterna, som kan försämras under dessa förhållanden (Kang 

et al. 2016), förblir oförändrad. Med Tekniska Verken Linköpings möjlighet till att lagra 

levererat avfall besitter de en hög grad av flexibilitet, vilket är en stor fördel på denna marknad 

(Mason & Nair, 2013; Tipu & Fantazy, 2014). 



 29 

  

Den enda kontakten Tekniska Verken Linköping har angående leverans av avfall till sin 

anläggning är med olika insamlingsföretag. Arbetet med detta går i linje med vad van Weele 

(2014) förklarar angående vad som kännetecknas av en optimerad försörjningskedja. För att 

reducera kostnaderna och samtidigt arbeta så effektivt som möjligt, ingår transportkostnaderna 

för avfallet i den mottagningsavgift som förhandlas fram vid avtalen med insamlingsföretagen. 

Tekniska Verken Linköping får betalt för varje levererat ton avfall, samtidigt som ett avdrag 

görs för att den levereras. Att detta inkluderas i en och samma transaktion, som avtalas vid ett 

och samma tillfälle, minskar arbetsbördan och därmed också transaktionskostnader. För att 

försäkra sig om att kvalitén inte försämras i försörjningskedjan genomförs, som tidigare nämns, 

stickprovskontroller vid leverans av avfall. 

4.4 Fallföretag 3 - Stockholm Exergi 

Stockholm Exergi har en kapacitet att förbränna 1 miljon ton avfall per år, vilket de 2018 också 

budgeterade för. Med denna kapacitet är Stockholm Exergi Sveriges största anläggning om 

man ser till förbränningskapacitet per år (Avfall Sverige, 2017). Däremot saknar de egen 

lagerkapacitet och förlitar sig helt på de direktleveranser av avfall insamlingsföretagen förser 

dem med. Dessa direktleveranser går direkt ner i “bunkern”, platsen där avfallet sedan 

förbränns. Bunkern klarar av att lagra tre dagars leveranser, cirka 8200 ton avfall. Avfallet som 

förbränns på anläggningen består till cirka sextio procent av hushållsavfall, trettio procent 

verksamhetsavfall och tio procent importerat avfall.  

4.4.1 Verksamhet 

Stockholm Exergi har avtal med flera olika insamlingsföretag för leverans av avfall. Eftersom 

de saknar en egen lagerkapacitet är de beroende av ett konstant flöde av avfall som ser till att 

bunkern fylls och energi kan utvinnas. Tidigare har de haft problem med vissa leverantörer av 

avfall, då kvalitén inte hållit avtalad nivå. Till följd av detta har Stockholm Exergi valt att lägga 

extra resurser på stickprovskontroller av det avfall som flödar in på anläggningen. Ungefär en 

fjärdedel av leveranserna kontrolleras, för att säkerställa att avfallet håller avtalad och utlovad 

kvalité. Utan dessa sticksprovskontroller menar de att insamlingsföretagen brukar ha en 

tendens att inte alltid följa avtalad och utlovad avfallskvalité.  
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“Kontrollerna kan leda till sura miner från insamlingsföretagen, eftersom  
sortering och kross av avfall också kostar. Samtidigt finns det ju ett avtal 
som de måste följa.” (Olofsson, 2019) 

 
En högre kvalité på avfallet innebär högre energivärden och att man effektivare kan hantera 

och förbränna det i bunkern. I dessa fall förbränns avfallet snabbare och eftersom Stockholm 

Exergi får betalt per ton avfall de förbränner genererar det också ökade intäkter. 

 

För att kunna fortsätta att producera rätt mängd fjärrvärme och el, utan formell lagerkapacitet, 

har Stockholm Exergi klausuler i många av sina kontrakt med insamlingsföretag att de har rätt 

till att neka leveranser. Vid situationer då bunkern är full levereras avfallet alltså antingen till 

annat kraftvärmeverk som, för insamlingsföretaget, förhoppningsvis har underskott, alternativt 

att de får lägga avfallet på egna lager. I kontrakten med de som levererar hushållssopor finns 

denna klausul inte med. Tillvaratagandet och förbränningen av hushållssopor är ett resultat av 

vunna offentliga upphandlingar, vilket leder till att dessa leveranser prioriteras. 

Hushållsavfallet är en stor intäktsdrivare och att neka dessa leveranser till fördel för 

verksamhetsavfall eller importerat avfall hade sänt fel signaler mot befolkningen i kommunen, 

samtidigt som det sätter dem i en sämre position när nya upphandlingar sker. Vid leveranser 

av avfall är Stockholm Exergi inte medvetna om hur långt det har transporterats innan det når 

deras anläggning. Kontakt med insamlingsföretag rör enbart avfallsfrågor. 

 

Stockholm Exergi delar fjärrvärmenät med tre närliggande kraftvärmeverk; Söderenergi, 

Norrenergi och Eon. Det finns ett visst samarbete mellan dessa aktörer kring 

försörjningsfrågor, men man kontaktar inte varandra vid situationer med över- och underskott 

av avfall. Istället vänder man sig gentemot insamlingsföretagen när dessa situationer uppstår. 

 

Förutom haverier på förbränningspannor, eller att väder påverkar mängd efterfrågad fjärrvärme 

och el, poängterar Stockholm Exergi också att den rådande konjunkturen i landet påverkar 

utbudet av avfall på marknaden. Vid högkonjunktur konsumeras det mer och fler byggprojekt 

gör även att mer avfall är tillgängligt. Högkonjunktur gör alltså att det finns ett överskott av 

avfall på marknaden vilket gör att mottagningsavgifterna stiger. Tvärtom är det vid 

lågkonjunktur.  
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4.4.2 Analys 

Stockholm Exergi är utifrån kapacitet och mängd förbränt avfall den största 

kraftvärmeverksanläggningen i Sverige. Detta märks i deras relationer med andra aktörer i 

branschen. De återkommande transaktionerna med insamlingsföretagen kännetecknas, likt 

Wu (2007) förklarar, av samverkan sinsemellan för att utveckla gemensamma rutiner för att bli 

ett mer framgångsrikt företag. Runt 25 procent av avfallet kontrolleras för att se om avtalad 

mängd och sort avfall levereras. Detta är ett resultat av att Stockholm Exergi tidigare har haft 

problem med att insamlingsföretag har uppträtt opportunistiskt och inte alltid följt avtal. Med 

dess storlek är fortfarande dock Stockholm Exergi och insamlingsföretagen någorlunda lika 

beroende av varandra. För att kunna leverera den fjärrvärme och el som de utlovat till sina 

kunder behöver de det kontinuerliga flödet in av avfall, samtidigt som de är en stor och viktig 

kund för insamlingsföretagen. Utvecklandet av stickprovskontrollerna kan därför ses som ett 

förebyggande av att uppträda opportunistiskt (Wu, 2007) och verkar som ett incitament för att 

inte förlora utbytespartners i framtiden (Dyer, 1997).  

 

Stickprovskontrollerna är något som framförallt genererar i högre kostnader för 

insamlingsföretagen, då en noggrannare sortering av avfallet måste göras innan leverans. 

Samtidigt resulterar det en högre nivå av energiutvinning för Stockholm Exergi, vilket gör att 

större mängd avfall kan levereras. Denna nätverksförankring parterna emellan har gjort att de 

har gemensamma behov, samtidigt som dess beteenden är gynnsamma för den andra parten 

(Simsek et al. 2003). Den bristande tilliten gentemot insamlingsföretagen, vilket resulterade i 

stickprovskontrollerna, grundade sig i att ett förtroende för att de inte skulle uppträda 

opportunistiskt inte fanns (Bradach & Eccles, 1989). Även om dessa inte alltid har uppskattats 

av insamlingsföretagen har de fungerat som en byggsten för att skapa trygghet i att man kan 

lita på varandra (Morgan & Hunt, 1994). Lever insamlingsföretagen upp till avtalen resulterar 

det i att de i slutändan kan leverera större mängd avfall, vilket är en trygghet för Stockholm 

Exergi.   

 

Stockholm Exergi saknar möjlighet till att lagra större mängder avfall. Med den avtalade 

kontinuerliga leveransen har de kapacitet att lagra avfall i tre dagar innan bunkern blir full. 

Som tidigare konstaterat verkar svenska kraftvärmeverk på en marknad som kännetecknas av 

osäkra förhållanden. Efterfrågad mängd fjärrvärme och el av kunder varierar, vilket tyder på 

att möjlighet till att lagra levererat avfall i en viss utsträckning kan vara fördelaktigt. För att 
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kunna svara på de osäkra förhållandena och ändå nå uppsatta mål, trots avsaknad av formell 

lagerkapacitet, har Stockholm Exergi istället ökat sin flexibilitet genom klausuler i de avtal 

man skriver med insamlingsföretag att leveranser kan nekas (Mason & Nair, 2013; Tipu & 

Fantazy, 2014). Eftersom de är Sveriges största anläggning sett till kapacitet och den största 

aktören på den regionala marknaden har de i detta fall en fördelaktig förhandlingsposition 

gentemot insamlingsföretagen, som inte vill förlora Stockholm Exergi som partner och 

mottagare av avfallet. Vid nekning av leveranser får insamlingsföretagen själva söka sig till 

annat kraftvärmeverk för leverans eller alternativt lämna avfall på eget lager. Stockholm Exergi 

tacklar alltså de osäkra förhållandena med en väl fungerande och flexibel försörjningskedja 

(Sanchez, 1995). 

5. Jämförande analys och diskussion 

_______________________________________________________________ 
I följande avsnitt presenteras en jämförande analys över hur kraftvärmeverken arbetar för att 

uppnå optimerad lagernivå och vilka variabler inom analysmodellen som primärt påverkar 

deras arbetssätt. De olika variablerna i analysmodellen och dess påverkan på optimerad 

lagernivå analyseras var för sig.  

_______________________________________________________________ 

 
Analysmodellens syfte är att påvisa om det samband Wu (2007) finner, att socialt kapital 

främjar informationsdelning vilket leder till ökad konkurrenskraft, även kan appliceras på hur 

svenska kraftvärmeverk arbetar för att uppnå en optimerad lagernivå. Till detta ansågs också 

en väl fungerande försörjningskedja och hur man reagerar vid osäkra förhållanden vara 

variabler som påverkar.  

 

Socialt kapital → Informationsdelning → Optimerad lagernivå 
Utifrån studiens samlade empiri kan det konstateras att kraftvärmeverk i Sverige inte har något 

utbyte av avfall eller affärs- och marknadsinformation, vilket innebär att inget nätverk för 

försörjningsfrågor existerar (Håkansson & Ford, 2002) och att de ej kan ses som 

utbytespartners till varandra (Wu, 2007). Den information som delas mellan dem rör istället 

tekniska ärenden och sköts genom branschorganisationen Avfall Sverige (Fagerqvist, 2019). 
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Avfall Sverige går under Powells (1990) definition av nätverk, eftersom man där samarbetar 

för att uppnå effektivitet och resultat gällande tekniska frågor.  

 

Kraftvärmeverkens primära utbytespartner som man delar affärs- och marknadsinformation 

med är istället insamlingsföretagen. För att nå en optimerad lagernivå krävs en väl fungerande 

relation till dessa, vilket för fallföretagen har kännetecknas av ett uppbyggande av socialt 

kapital som har genererat delning av information med dem. Vilken variabel, inom socialt 

kapital, som främjat informationsdelning med utbytespartners, skiljer sig dock mellan 

fallföretagen. Eftersom Geminor förser Boden med en helhetslösning för det importerade 

avfallet, ger det ett mervärde till relationen som gynnar båda parter, vilket gör att den prioriteras 

(Wu, 2007).  Transaktionerna med Geminor och informationsdelningen sinsemellan är viktiga 

för Bodens försörjning av avfall. Därmed är de återkommande transaktionerna med Geminor 

den variabel inom socialt kapital som primärt främjar informationsdelning och arbetet för att 

uppnå optimerad lagernivå.  

 

Tekniska Verken Linköping är ensamma bland fallföretagen med att värdesätta relationen med 

insamlingsföretagen framför vinstmaximering, vilket gör att det är nätverksförankringen 

mellan dem som bidrar mest till informationsdelning (Uzzi, 1997). Dock ledde deras strategi 

att aldrig neka en leverans för att bibehålla sin relation mot insamlingsföretagen till att de var 

det fallföretag under 2018 som var längst ifrån att uppnå en, enligt studiens definition, 

optimerad lagernivå.  

 

Stockholm Exergi har tidigare lidit av bristande kvalité på avfall, vilket lett till ökade 

stickprovskontroller och ökad interaktion med insamlingsföretagen. Detta har minskat det 

opportunistiska beteendet och leder till en högre tillit (Morgan & Hunt, 1994). Arbetet med 

tillit har alltså genererat informationsdelning mellan parterna och en högre kvalité på avfallet, 

vilket i slutändan leder till en högre lönsamhet för Stockholm Exergi. 

 

Osäkra förhållanden → Optimerad lagernivå 
Samtliga fallföretag vittnade i olika utsträckning om vädrets påverkan på efterfrågad 

fjärrvärme, vilket stämmer överens med Walker och Weber’s (1984) beskrivning över en 

marknad med osäkra förhållanden. Gemensamt har de tre fallföretagen att rutiner och 

bestämmelser är uppsatta gentemot insamlingsföretag för hur dessa förhållanden ska tacklas. 
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Med dessa säkerställer de genom flexibilitet att kvalité bibehåller samma nivå (Mason & Nair, 

2013; Tipu & Fantazy, 2014; Kang et al. 2016).   

 

Stockholm Exergi skiljer sig i viss mån från övriga fallföretag i hur de väljer att svara på de 

osäkra förhållandena för att ändå nå en optimerad lagernivå. Eftersom de saknar fysisk 

kapacitet till att ha ett lager på sin anläggning har de istället ökat sin flexibilitet genom att ha 

klauser i vissa avtal med insamlingsföretag att neka leveranser. Tekniska Verken och Boden 

har leverans av avfall som präglas av just-in-case, då de har lagerutrymme att nästan alltid 

kunna ta emot. Stockholm Exergi är istället tvungna att ha just-in-time-leveranser, vilket ställer 

höga krav på deras försörjningskedja då de behöver ett konstant och punktligt inflöde av avfall. 

Utifrån studiens definition av optimerad lagernivå, om man förbränt den mängd avfall man 

budgeterat för föregående år, har Stockholm Exergi ändå implementerat en bra strategi för att 

nå dit, trots avsaknaden av lagerkapacitet. Under 2018 förbrände de i princip allt det de 

budgeterat för, något som Tekniska Verken Linköping inte lyckades med trots sin 

lagerkapacitet.  

 

Försörjningskedja → Optimerad lagernivå 
Försörjningskedjan har utifrån den insamlade datan visat sig vara fundamental för 

kraftvärmeverkens möjlighet att kunna förbränna den volym man faktiskt budgeterat för och 

därmed uppnå optimerad lagernivå. Samtliga fallföretag förlitar sig helt eller delvis på 

insamlingsföretag för inflödet av avfall i produktionen av fjärrvärme och el. De är således den 

primära utbytespartnern och den centrala aktören i försörjningskedjan. Det är med 

insamlingsföretagen affärsinformation gällande försörjningsfrågor delas, för att förbättra 

orderfunktion och få en önskad lagernivå (Sahin & Robinson, 2002; Dyer, 1997). Det 

finansiella, informella och fysiska utbytet mellan parterna kännetecknas av en utvecklad 

kommunikation gällande gemensamma behov och mål (Simsek et al., 2003; Kang et al., 2016). 

Terminsavtalen med insamlingsföretagen försäkrar båda parter om ett framtida utbyte där 

bådas mål uppfylls. Kraftvärmeverken försäkrar sig om en framtida försörjning och 

insamlingsföretagen försäkrar sig om en mottagare för det avfall de behöver bli av med. 

Lösningen reducerar antal transaktioner samtidigt som det inte påverkar effektivitet eller 

kvalité och kan därför ses som ett verktyg för att optimera försörjningskedjan (van Weele, 2014 

s.237-239).  
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Den insamlade empirin har påvisat att en väl fungerande försörjningskedja innefattar en hög 

grad av socialt kapital och delning av information. Den har även visat att detta behöver fungera 

för att arbetet ska bibehålla samma kvalité vid osäkra förhållanden. Alltså går det att konstatera 

att analysmodellens olika variabler faktiskt påverkar kraftvärmeverkens arbete för att uppnå 

optimerad lagernivå, men att dem inte är helt isolerade från varandra. Snarare är de 

konsekvenser av varandra. 

6. Diskussion 

________________________________________________________________ 
I följande avsnitt presenteras och diskuteras ytterligare aspekter som anses intressanta utifrån 

den insamlade empirin. 

________________________________________________________________ 

 

Samtliga fallföretag upplever att importen av avfall haft en prisstabiliserande effekt, eftersom 

utbudet ökat och konkurrensen således minskat. Då kapaciteten på de svenska anläggningarna 

är större än den inhemska tillgången av avfall (Avfall Sverige, 2019) är det logiskt och föga 

förvånande att fallföretagen upplever detta. Importen har följaktligen minskat de osäkra 

förhållandena eftersom kraftvärmeverken nu har det enklare att förutspå de tekniska insatser 

som krävs för att förse marknaden med sina produkter (Balakrishnan & Wernerfelt, 1986). 

Dock menar Tekniska Verken Linköping att det inhemska avfallet prioriteras framför det 

importerade, trots att de generellt sett kan ta ut en högre mottagningsavgift vid import av avfall 

och därmed nå en högre lönsamhet. Att Tekniska Verken Linköping har en 

hållbarhetsredovisning (Tekniska Verken, 2018), kan vara en del av förklaringen till varför 

hållbarhet prioriteras framför en högre lönsamhet i en viss utsträckning. Med ett tydligt 

hållbarhetstänk kan det dock synas märkligt att kraftvärmeverken inte lägger någon värdering 

i hur långt det inhemska avfallet transporteras innan det når anläggningarna. Detta är något 

som är helt upp till insamlingsföretagen, utan insyn från kraftvärmeverken och något som är 

gemensamt för fallföretagen. Suez Recycling uppger i sin tur att de i sina transporter arbetar 

efter lönsamhetskrav per körd sträcka (Ståhl, 2019). 

 

När importen av avfall tidigare var lägre var det också svårare för kraftvärmeverken att försörja 

sig. För Bodens Energi betydde det att ett konkurrenskraftigt pris i slutändan inte kunde 
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erbjudas till dess kunder, då konkurrensen om det tillgängliga avfallet gjorde att  

mottagningsavgifterna sjönk. Konkurrensen mellan dem gällande försörjning bör teoretiskt sett 

ha minskat i takt med att utbudet ökat. Alla fallföretag vittnar dock om att affärs- och 

marknadsinformation i praktiken inte delas mellan dem, då de fortfarande ser varandra som 

konkurrenter. Då ett forum för de svenska kraftvärmeverken finns, Avfall Sverige, där annan 

information delas, kan relationerna mellan dem liknas vid det Bengtsson och Kocks (2000) 

kallar coopetition. Detta beskrivs som en paradoxal relation där organisationer samarbetar i 

vissa strategiska aktiviteter, men är direkta konkurrenter i andra (Bengtsson & Kocks, 2000). 

Dels utbyts alltså information för att hjälpa varandra att bli mer framgångsrika, likt det svenska 

kraftvärmeverk gör genom Avfall Sverige. Dels delar man inte den sorts information som rör 

konkurrens, likt det dem inte gör gällande försörjningsfrågor. Bengtsson och Kock (2000) 

beskriver dock vidare att coopetition kan vara en mycket fördelaktig relation, då parterna 

genom detta tvingar fram utveckling. Någon utveckling till följd av konkurrens är inte något 

som fallföretagen menar har inträffat. I och med det ökade utbudet bör alltså inte känslan av 

konkurrens mellan dem vara lika hög längre, men att den finns kvar är inte heller något som 

utnyttjas. Med bakgrund i detta begrepp, tillsammans med de positiva effekter  Dyer (1997) 

menar informationsdelning genererar, bör ett närmare samarbete kraftvärmeverk emellan 

förslagsvis vara fördelaktig. Exempelvis har de idag inte information om vad andra 

kraftvärmeverk har för mottagningsavgifter gentemot insamlingsföretag. Utbyte av den 

informationen hade dels gjort att man vet vilka villkor de andra förhandlar med, samtidigt som 

det hade tvingat fram utveckling.  
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7. Slutsats  

________________________________________________________________ 
Följande avsnitt presenterar studiens slutsatser. Avsnittet avslutas med förslag på vidare 

forskning där studiens begränsningar också tas upp.  

________________________________________________________________ 
I den här studien har svenska kraftvärmeverk studerats i syfte att få en djupare förståelse för 

hur de arbetar med sina relationer för att uppnå en optimerad lagernivå. Studien har identifierat 

relationen med insamlingsföretag som kraftvärmeverks primära verktyg för att uppnå 

optimerad lagernivå. Relationerna mynnar ut i funktionella försörjningskedjor med flexibla 

avtal, vilka hjälper kraftvärmeverken att nå önskade lagernivåer.  

 

Studien har även identifierat att relationen kraftvärmeverk emellan är paradoxala. Samarbete 

finns inom vissa områden men saknas helt inom försörjningsfrågor. Detta ger praktiska 

implikationer för studien. För att  lindra informationsasymmetrin hade man kunnat utnyttja det 

existerande nätverket Avfall Sverige. Genom att dela information om exempelvis 

mottagningsavgifter hade de sannolikt fått ett bättre förhandlingsläge gentemot 

insamlingsföretag, vilket hade genererat en högre lönsamhet.  

 

Samtidigt indikerar studien att kraftvärmeverk inte alltid kan antas vilja maximera sin 

lönsamhet. En väl fungerande relation till utbytespartners och prioritering av inhemskt avfall 

med lägre mottagningskostnad anses vara viktigare och gynna kraftvärmeverk mer. 

7.1 Förslag på vidare forskning och begränsningar 

Studien är inte generaliserbar på alla svenska kraftvärmeverk då tre fallföretag har studerats. 

För att kunna skapa en förståelse för hela populationen krävs ett större urval och ytterligare 

forskning inom ämnet. Nedan presenteras tre stycken områden som har identifierats som 

förslag på vidare forskning under genomförandet av studien. 

 

Utifrån den insamlade empirin kan det konstateras att oönskade lagernivåer påverkar 

kraftvärmeverks lönsamhet kommande säsong, eftersom de kan bli tvungna att budgetera för 

mindre avfall. Tidigare studier på området från Castenhammar och Willstein (2018) bekräftar 

detta, men är av kvalitativ karaktär. Därför hade det varit intressant och värdefullt att kartlägga 
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sambandet mellan lagernivåer och lönsamhet än mer ingående, men med en kvantitativ metod. 

Exempelvis genom att jämföra olika kraftvärmeverks resultat säsonger med “normala” 

väderförhållanden och säsonger med ovanligt varmt väder. Resultatet av denna studie har visat 

hur svenska kraftvärmeverk arbetar för att uppnå optimerad lagernivå. Om detta 

komplementeras med en studie av ovan beskrivna karaktär hade ytterligare samband kunnat 

påvisas som hade ökat förståelsen för ämnet.  

 

Då relationen mellan kraftvärmeverk och insamlingsföretag identifierades som fundamental 

hade det varit av vikt att studera dessa mer ingående. Ett möjligt tillvägagångssätt skulle vara 

att studera beroendeförhållandet gentemot kraftvärmeverk från deras synvinkel för att få en 

djupare förståelse kring hur de resonerar kring uppbyggande av exempelvis socialt kapital. 

 

De tre fallföretagen har helt eller delvis varit kommunalt ägda. Samtidigt indikerar studien på 

att maximerad lönsamhet inte alltid kan antas prioriteras av kraftvärmeverk. Eftersom de är 

kommunalt ägda får deras utveckling och lönsamhet betydelse för kommunernas egen 

ekonomi. Att därför studera hur ägarstruktur påverkar detta samband hade varit av relevans för 

bolagen själva, men även kommuninvånare. Vad “optimerad lagernivå” innebär för varje 

kraftvärmeverk hade då också kunnat definierats tydligare.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Tack för att du har valt att ställa upp och representera Bodens Energi* i denna studie 

angående hur ni arbetar för att uppnå en optimerad lagernivå.  

 

 

För att intervjutiden ska vara så effektiv som möjligt får du nedan presenterat, mer specifikt, 

vilka områden intervjun kommer behandla för att förtydliga. Det är utifrån dessa 

intervjufrågorna har formulerats. Med hjälp av detta hoppas vi att du finner en liten stund till 

att förbereda dig.  

 

 

● Hur ni arbetar för att fylla er kapacitet i kraftvärmeverket. 

● Vilka andra aktörer i branschen ni har kontakt med och hur denna kontakt ser ut. 

● Hur ni arbetar under oförutsedda händelser, såsom ett väderförhållande som inte 

speglar årstiden eller tillfälliga stopp i anläggningen. 

 

 

Intervjutiden uppskattas vara mellan 30 och 45 minuter. 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

Edvin och Hannes 

 

 

 

 

 
*Anpassades efter de olika kraftvärmeverken 


