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1.Inledning 

1.1. Bakgrund 

Att på ett så enkelt sätt som möjligt kunna källsortera avfallet hemma är en förutsättning för en 
bra återvinning. Detta för att bl.a. möta kommunens krav på ökat deltagande hos invånarna i 
avfallsminimering, återvinning och återanvändning.  

Samtidigt leder den täta staden till stora utmaningar för effektiv sopsortering. Inte minst i 
urbana miljöer som ofta planerats utefter andra förutsättningar än just avfallsfordon i tanke. 
Insamling av avfallsfraktioner är på så sätt problematisk, och ofta en källa till lokala 
miljöproblem om det inte utförs på ett sätt så att kommuninvånarna blir delaktiga. Insamlingen 
kan dessutom innebära avsevärda arbetsmiljörisker som t.ex. tunga lyft och stress.  

Samtidigt så förändrar digitalisering, urbanisering och globalisering på olika sätt vårt samhälle. 
Om de lokala drivkrafterna tas tillvara på rätt sätt, kan ny teknik således skapa nya hållbara 
samhällstjänster som istället utgår från behovet hos medborgarna.  

Bestäm-själv-tömning med uppkopplade sopkärl går att på att kunden själv får bestämma när 
man vill att sopbilen ska komma och tömma sina sopkärl. Själva beställningen av tömning sker 
direkt på plats med hjälp av en enkel förflyttning av ett reglage som är placerat på sopkärlet. På 
så sätt kan NSR ge kunderna service när kunderna upplever att de faktiskt behöver tömning, 
s.k. on-demand. Detta istället för att tömma, i många fall halvfulla, sopkärl i samband med ett 
konventionellt tömningsschema. Idag töms kommunens samtliga sopkärl utifrån ett 
förutbestämt schema.  

Reglaget som har placerats på kundens fyrfackskärl har i sin tur kopplas upp mot sopbilens 
ruttsystem, s.k. Fetchplanner. Genom att flytta reglaget skickas en signal till sopbilen som 
indikerar att kärlet behöver tömmas. Tömning sker därefter, enligt överenskommelse, 1-2 dagar 
senare. Tekniken innebär i all enkelhet en typ av radiosändare som skickar en signal om 
tömningsbegäran. Signalen går via Lora-nätverket som finns i Helsingborg och skickas sedan 
in i ett ruttplaneringsprogram för sopbilarna. Tanken är att om signalen skickas innan kl. 18.00 
kommer kärlet att finnas med på nästa morgons tömningsrutt.  

Testet pågick under sensommar/hösten 2018, och intervjuerna genomfördes under november-
december-januari. Sammanlagt 250 hushåll i Mariastaden i Helsingborg deltog i testet, varav 
12 djupintervjuer genomfördes. 

Vad som är viktigt att känna till är att avfallstaxan under testet inte ändrats, utan den har varit 
som tidigare. Detta med anledning att taxan baserats på politiska beslut som inte kunnat ändras 
i samband med testet. 



 

   

 

1.2. Behovsanpassad tömning och teknikutveckling inom 
branschen 

Testet avser att bedöma kundernas förståelse och upplevelse av s.k. behovsanpassad tömning 
och OnDemand, vilket i praktiken innebär tömning av hushållsnära fyrfackskärl efter kundens 
faktiska begäran. Begäran kan komma, dels från en kund, eller från någon form av system som 
övervakar hur fullt kärlet egentligen är. I detta test uppstår begäran från kunden. Denna 
innovationstjänst måste dock utredas och testas för att se dess styrkor samt svagheter. Ordet 
OnDemand betyder på begäran, eller vid behov. 

Avfallssektorn har sedan tidigare varit analog och upplevs ofta konventionell i sitt 
utvecklingsarbete. NSR har sedan tidigare satsat på digitalisering genom 
ruttoptimeringsprogram och läsplattor i sopbilarna.  

I testet prövas därför tekniska lösningar som genom intervjuer är tänkt att erhålla kunskap om 
hur behovsanpassad tömning egentligen fungerar, samt vilka resultat tjänsten erbjuder i form 
av upplevd kundnöjdhet. Och hur fungerar tekniken i verkligheten? 

1.3. Nyckelord 

Behovsanpassad avfallstömning, OnDemand, Digitalisering, Kvalitativ intervjuanalys, Kundnöjdhet, 
Kundperspektiv, Hållbar utveckling 

1.4. Målsättning och Syfte 

Målsättningen med denna rapport Utvärdering av innovationstjänsten OnDemand 
(Behovsanpassad tömning) och uppkopplade avfallskärl - Intervjuanalys av testpersoner och 
personal i samband med bestäm-själv-tömning är att förstå hur behovsstyrd tömning påverkar 
hushållens attityder kring insamling av hushållsnära avfall genom nya tekniska 
innovationstjänster.  

Syftet med denna rapport är således att förstå hur tjänstens för- och nackdelar samt kundens 
reflektioner vid implementering.  Rapporten kan således ligga till grund för implementering av 
systemet för behovsanpassad tömning i ett långsiktigt perspektiv och i andra områden än just 
fallstudieområdet.  

 

 

 



 

   

 

1.5. Hypotes 

Rapporten avser att testa följande hypotes:  

Bestäm-själv-tömning skulle kunna öppna upp för att kunden källsorterar bättre, samt slänger 
mindre om kunderna istället får betala per tömning. Något som även kan ge ökad kundnöjdhet. 

1.6. Val av metod och förväntat resultat  

Testet är tänkt att ligga till grund för en faktisk framtida tjänst, OnDemand-tömning. Rapporten 
är således av tvärvetenskaplig karaktär, med fokus på s.k. djupintervjuer. Testet är tänkt att ge 
svar på hur OnDemand kan passa som tjänst inom NSRs användningsområde. Rapporten 
innehåller därför djupintervjuer baserade på följande ämnesområden:  

A) Testmiljö & kund. Intervjuer har genomförts för att förstå kundernas attityder gentemot 
tekniken och kundnöjdheten i testet. Målgruppen för ämnesområdet testmiljö & kund 
intervjuerna är själva hushållen.  

B) Lärande hos NSR. Intervjuerna hos hushållen (kunderna) har naturligtvis genomförts för 
att öka kunskapsgraden hos NSR om deras förhållande till själva testet med dess teknik. Detta 
för att skapa kunskapsunderlag för att kunna implementera behovsanpassad tömning på andra 
platser än just det aktuella fallstudieområdet.  

C. Teknik. En viktig del i testet är att skapa förståelse kring hur kunderna upplever att tekniken 
fungerar. Vad är bra, vad fungerar inte, och vad kan bli bättre med tekniken kopplad till tjänsten. 



 

   

 

2. Metod 

2.1. Kvalitativ metod 

Valet av intervju som vetenskaplig metod baseras på att ur ett normativt aktörsperspektiv skapa 
förståelse av attityder hos involverade aktörer vid användandet av OnDemand-tjänst. Med 
tydlig utgångspunkt i frågeställningarna valdes respondenterna (intervjupersonerna) således 
utifrån följande kriterier: (i) grundläggande intresse för testet, (ii) representerbarhet för en så 
bred målgrupp av aktörer som möjligt och (iii) viljan att diskutera och utveckla frågeställningen 
kring behovsanpassad tömning och dess roll samt effekter i det hållbara samhället.  

2.2. Intervju som utvärderingsmetod 

Det finns idag ett brett spektrum av intervjumetoder, allt ifrån strukturerade intervjuer t.ex. i 
enkätform, till mer ostrukturerade intervjuer, som mer liknar vanliga samtal. Målsättningen 
med de flesta intervjuer är dock oftast densamma, dvs. att kunna skapa och erhålla en djupare 
förståelse av sociala och vardagliga fenomen, och samtidigt försöka göra dessa fenomen 
begripliga (Ryen, 2004).  
Intervjuer som t.ex. använder en intervjuguide med helt öppna svar upplevs ge större utrymme 
för respondenten att utveckla sitt resonemang, medan mer strukturerade intervjuer med på 
förhand föreslagna svarsalternativ således blir mer lik enkäter, och därför ger en mer översiktlig 
bild av olika aktörers uppfattningar om ett fenomen.  
Genom att sträva efter större frihet och flexibilitet vid själva intervjutillfället, skapas samtidigt 
en ökad möjlighet att få fram ett nyanserat kunskapsmaterial som speglar aktörernas egna 
förståelse- och kunskapsramar. Men en allt för stor frihet under intervjun kan medföra viss 
svårighet att tolka resultaten, eftersom det då är lätt att missa relevanta frågeställningar och 
tematiska frågeställningar, och det är också därför som en intervjuguide använts i samband med 
genomförda intervjuer. 

2.3. Grader av styrning vid intervjuer  

Den styrda, eller strukturerade forskningsintervjun innehåller å andra sidan en intervjuguide 
eller checklista med tydliga teman eller ämnen men som inte behöver behandlas i strikt 
ordningsföljd. Kvale (1997) ställer upp sex generella kvalitetskriterier för en intervju:  

• Stor omfattning av spontana, rika, specifika och relevanta svar från respondenten 
• Desto kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre 
• I vilken grad respondenten följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna 

av svaren 



 

   

 

• Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjutillfället 
• Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av respondentens svar under 

intervjutillfällets förlopp 
• Intervjun är ”självkommunicerande”, dvs. den är en historia i sig som knappast kräver 

mycket extra beskrivningar och förklaringar. 
Hoepfl (1997) hävdar att kvantitativ forskning istället söker orsaksbestämning, förutsägelse och 
statistisk generalisering av resultaten, medan kvalitativ forskning söker förståelse och kontext 
för ett specifikt samhällsfenomen. I kvalitativa studier föredras kvalitativa data, alltså ordets 
betydelse hellre än siffror och statistik. Kvalitativa studier frågar hur snarare än vad och varför. 
Det gemensamma målet med intervjuer är alltså, att samla in data och skapa en djupare 
förståelse för sociala och vardagliga fenomen, och försöka göra dessa fenomen begripliga samt 
synliga.  
Enligt Hoepfl (1997) och Strauss & Corbin (1990) används kvalitativa metoder för att bättre 
förstå fenomen och samband om vilka lite ännu är känt. Följaktligen är det av stor nytta att 
genomföra ett antal intervjuer med olika intressenter, för att i slutändan erhålla relevanta 
slutsatser för, i detta fall, avhandlingen. Det är således intressant att lyfta fram normativa, 
komplexa sociala fenomen genom intervjupersonernas erfarenheter och egna tolkningar av 
dessa fenomen. Enligt Jörgensen & Phillips (2000) bör en intervju vara systematisk och 
konsekvent, annars hotas studiens tillförlitlighet. Intervjuguiden användes för att ge samma 
förutsättningar vid varje intervjutillfälle.  
Ett mer ostrukturerat tillvägagångssätt skulle kunna ge en friare intervju, men det skulle i sin 
tur kunna medföra att viktiga teman missades att behandlas under intervjun. Utan intervjuguide 
skulle det också vara svårt att jämföra intervjuerna med varandra och därmed kunna dra 
relevanta slutsatser.  
Ambitionen med en semistrukturerad intervjuform är att låta respondenten så långt som möjligt 
diskutera fritt, förutsatt ett givet och specifikt tema. Det ger respondenten visst inflytande över 
intervjun. Intervjuguidens syfte är vägledande. För att genomföra en semistrukturerad intervju 
är själva intervjun standardiserad. Detta för att ge så liten skillnad som möjligt mellan 
intervjuerna. Respondenterna svarar på samma frågor men inte nödvändigtvis i samma ordning.  

2.4. Intervjuernas utförande och tillförlitlighet  

Rapporten innehåller, som tidigare nämnts, en kvalitativ intervjustudie vilken genomfördes 
under vintern 2018-2019. Respondenterna kontaktades via mail till ett tjugotal kunder som som 
anmält sitt intresse till ett studiebesök på NSR. Studiebesöket blev tyvärr inställt.  I något fall 
har även förslag till nya respondenter skett genom rekommendation av intervjupersoner genom 
grannar eller vänner som också skulle kunna tänkas bli intervjuade. Det är inte alltid självklart 
hur många intervjuer som bör ingå i en vetenskaplig utvärdering i samband med en 
intervjustudie. Det upplevs således vara en balansgång, mellan förmågan att generalisera 
resultat, och att samtidigt få en hanterbar text att vetenskapligt bearbeta, använda och sedan 
analysera och dra slutsatser utifrån.  
Kvale (2009) nämner riktmärket 15 +/- 10 som ett slags önskad intervjumängd, och tillägger 
att "många skulle vinna på att ha färre intervjuer". Givet dessa utgångspunkter finns det 
egentligen inga begränsningar, vilket ger intrycket att det totala antalet på 12 st. valda intervjuer 
verkar vara en rimlig mängd intervjuer för att kunna besvara rapportens syfte. Samtliga 
intervjuer varade mellan 30 minuter och 1 timme. Alla intervjuer spelades även in och 
transkriberades.  



 

   

 

2.5. Intervjuernas tillförlitlighet 

Intervjuerna ger ingen heltäckande kartläggning av samtliga intressanta perspektiv på frågorna, 
utan ger enbart intervjuade respondenters egna tolkningar. Och detta vid själva intervjutillfället. 
Det finns å andra sidan samtidigt tydliga mönster och återkommande perspektiv i många av 
intervjusvaren, vilket i sin tur kan ge en ökad förståelse och kunskap för vad som kan uppfattas 
vanligt, respektive mindre vanligt förekommande i samband med testets utförande.  
Nackdelen, rent generellt, med kvalitativa intervjuer är att respondenterna omedvetet (eller 
kanske även medvetet?) svarar på de ställda frågorna, så som de upplever att intervjuaren vill 
kunna tänkas ha svar, så kallad social bias. Man kan även tänka att en annan potentiell felkälla 
i samband med intervjuerna är rädslan och känslan hos respondenten att av någon anledning 
”svara fel” eller, att kanske verka dum eller okunnig, och således svara diplomatiskt med 
vedertagen information snarare än egna reflektioner. Under intervjuerna har detta försökt 
hanteras genom att återkomma till samma fråga under intervjun, för att därmed förstå hur 
intervjupersonerna resonerat.  

2.6. Urvalet av aktörer och deras mångfald 

Valet, och således urvalet, av respondenter påverkar naturligtvis mångfalden avseende 
resultatet i materialet, och hur homogena, eller olikartade svar och perspektiv intervjuerna kan 
förväntas ge. Enligt Thelander (2010), finns det olika metoder för olika urval av 
intervjudeltagare. Det kan röra sig om t.ex. målinriktat urval, och slumpmässigt urval. 
Målinriktad urvalsprocess är den dominerande strategin i kvalitativ forskning (Patton, 1990).  
Enligt Guba (1978) finns det riktlinjer för när man ska sluta samla in data och information. 
Därför bör beslutet att nöja sig med genomförda intervjuer beaktas ur uppsatta frågeställningar 
och behovet av att uppnå forskningsmässigt djup (Hoepfl, 1997).  
I denna intervjustudie har 7 män och 5 kvinnor intervjuats. Samtidigt ska man vara medveten 
om att respondenterna upplevs ha ett större intresse kring testet eftersom många av dem även 
anmält sig till studiebesök på NSR. På så sätt kanske inte alla infallsvinklar samlats upp, men 
av resultatet att i många frågeställningar att bedöma upplevs i många fall konsensus. Nu har 
även testet haft geografiska begräsningar, vilket även inneburit att respondenterna till stora 
delar är homogena. Detta framförallt gällande socioekonomiska faktorer som t.ex. inkomst och 
relevant ämnesmässig bakgrundskunskap. 

2.7. Intervjuteknik  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av diktafon som placerades på ett bord framför 
respondenten. Enligt Trost (2005) och Patton (1990) är fördelen med att använda diktafon att 
intervjun efteråt kan ordagrant analyseras, skrivas ut och sedan transkriberas vilket även gjordes 
i samband med denna rapport. Andra fördelar är att man kan koncentrera sig på de frågor som 
ställs och på så sätt få ett naturligt samtal under intervjun. Anteckningar skrevs inte ned under 
intervjun. Lincoln & Guba (1985) å andra sidan rekommenderar inte inspelning på grund från 
risken för tekniska fel.  
 
 



 

   

 

I samband med intervjuanalysen har transkriberade citat lyfts in för att belysa respondenternas 
attityder och beteende kopplat till själva testet. Intervjuanalysen beskriver på så sätt 
respondenternas ärliga och oklippta reflektioner vid själva intervjutillfället.  
Detsamma gäller intervjun med tre anställda personer på avfallsföretaget NSR. Intervjun med 
dessa genomfördes samtidigt i mitten av januari 2019. De anställda personerna som blev 
intervjuade har på olika sätt varit involverade i testet och har därför väldigt god ämnesrelaterad 
kännedom.   

2.8. Intervjuguide 

Intervjuguiden upprättades med relevanta tematiska ämnesområden (Lofland & Lofland, 1984). 
Tematiska frågor kompletterades med ett antal följdfrågor (Kvale, 1997). Enligt Thelander 
(2010), kan intervjuguiden struktureras enligt två allmänna principer: tematisk ordning och 
dynamisk ordning (interaktion). Intervjuguiden strukturerades i detta arbete genom tematisk 
ordning. Således undveks medvetet frågor av enkätkaraktär och ledande frågor samt ja/nej-
frågor. Enligt Jacobsen (1993), är det inte rimligt att ha för många teman i samband med en 
intervjuguide.  
Med alltför många teman tenderar det istället att mera likna förberedda frågor. Efter varje 
intervju har intervjuguiden, vid behov, justerats för förekomsten av eventuella defekter som 
t.ex. upprepningar, oklara, ologiska eller irrelevanta frågor. Enligt Trost (2005) är själva 
intervjuserien en kontinuerlig process som ständigt förändras. 

Tema Exempel på frågor 
Hushållet – bakgrundsfrågor Kan du kortfattat berätta lite om dig själv?  

Vad arbetar du med?  
Hur många bor i hushållet? 

Källsortering – erfarenhet Vad vet du generellt om källsortering?  
Känner du till varför man källsorterar? Har du koll på vad som händer med 
avfallet när du kastat det? 
Är ni duktiga i hushållet på att sortera avfallet? 
Hur är din inställning till att källsortera? Tycker du att det är enkelt eller 
svårt med källsortering? 
Tar källsorteringen upp mycket plats och/eller tid i hushållet? 
Är det något du gör för att minska eller förändra din avfallsmängd? 
Skulle eller kunde du vilja källsortera mer eller mindre än vad du gör idag? 

Testet – bestäm-själv-tömning 
– Kunskap 

Vad vet du om testet bestäm-själv-tömning? 
Vet du varför testet genomförs?  
Vad tycker du om testet? Varför? 
Vad tycker du om informationen kopplat till testet? Kundsupport? Infoblad? 
Sopgubben? 
Anser du att du Får du fått tillräcklig information om testet? 
Kunde informationen om projektet varit bättre? I sådana fall på vilket sätt? 
Har ni på något sätt upplevt er delaktiga i samband med projektet? 

Testet – bestäm-själv-tömning 
– Beteende 

Har tjänsten/testet ändrat ditt beteende på något sätt? Om inte – hur skulle 
tjänsten kunna ändra ditt beteende?  
Upplever du att det blir mindre avfall (genom betalning per tömning) med 
detta systemet? 
Är du som kund nöjd med testet? 
Anser du att tekniken är flexibelt och individuellt system? 
Är servicegraden mer eller mindre i samband med testet? 
Ökad servicegrad (genom digitalisering och information) 

Testet – bestäm-själv-tömning 
– Teknik 

Vad anser du om tekniken kopplat till testet? Att flytta plastbiten från ena 
sidan till den andra? 



 

   

 

Skulle det kunna fungera på annat sätt? Kompletteras? Med vad? 
Tycker du att tekniken är bra? 
Är tekniken lätt att använda?  
Har tekniken någon effekt på din sophantering? 
Skulle du – om möjligheten till valfrihet fanns – rekommendera systemet för 
andra att använda? 

Konsument – Medvetenhet Handlar du mer eller mindre jämfört med före testet? 
Tänker du på vad du handlar i förhållande till t.ex. förpackningar eller 
annat? Om inte – varför? 
Anser du dig vara en medveten konsument? Om ja – på vilket sätt? Om nej 
– varför? 

Konsument – Kostnad Kan avfallstaxan vara ett incitament för ökad/minskad tömning?  
Höjd avfallstaxa – mer tanke på vilket/hur mycket avfall som produceras? 
Har du någon omfattning på hur mycket skulle avfallstaxan vara för att du 
ska tänka efter vad och hur du slänger? 

Övrigt Hur kan man som hushåll minska sitt avfall? 
Ander du att källsortering spelar en tydlig eller obetydlig roll i arbetet med 
hållbar utveckling? 
Är det något du vill tillägga? 

Figur 1. Intervjustudiens tematiska mall med exempel på frågor till hushållen. 
Tema Exempel på frågor 
Tekniken 
Driften 

Vad tycker ni om projektet? 
Vad tycker ni om tekniken? 
Hur tror ni kunderna upplever tekniken? 
Hur fungerar rutterna i testet? Kan beställning komma upp när sophämtaren 
kör? 
Hur läggs turen upp? 
Upplever ni systemet som sårbart? Vad är svagheterna? 
Hur känsliga är sensorerna? Går det på batterier? Strömavbrott? Kyla/is? 
Det talas om barnsjukdomar? Vad gick mindre bra i uppstarten? 

Arbetsmiljö Finns det behov av speciella bemanningssystem (kvällar/helger)  
Hur upplever sophämtarna testet/tekniken? 
Nya rutter – hur upplever personalen det? Förhöjd stress med nya rutter var 
dag? 
Hur gör man med bemanning vid t ex helg med detta system?  T ex jul när 
många körningar behövs? 
Om bilen måste köra större avstånd för att fyllas/hinna med beställda kärl på 
rundan – kan man då frestas att köra fortare? 
Ser ni nedskräpning på andra platser istället som t.ex. offentliga soptunnor? 
Pressas avfallet ner i större omfattning än tidigare? 
Har sammansättning i restavfallet förändrats i samband med testet? 
Hur påverkar nya rutiner/rutter arbetsmiljön? 
Hur funkar kommunikationen internt? 

Övrigt Kan man lägga till andra tjänster som grovavfallshämtning eller 
trädgårdsavfall? För- och nackdelar? 
Leder tekniken till ökade eller minskade transportflöden? Varför? Varför 
inte? 
Tror ni att kunderna blir medvetna konsumenter i samband med bestäm-själv-
tömning? 
Vad tror ni om speciella bonus- eller vinstsystem vid god källsortering? 
Kan ny fackindelning bli aktuellt? Det finns önskemål om det… 
Vad händer vid felsorteringar? 

Figur 2. Intervjustudiens tematiska mall med exempel på frågor till personal på NSR. 

 



 

   

 

2.9. Fallstudieområde Mariastaden i Helsingborgs stad 

Svenska kommuner är enligt lag skyldiga att samla in, och transportera det insamlade 
hushållsavfallet till en behandlingsanläggning för bl.a. återvinning. Dessutom ansvarar 
kommunerna själva för att informera de enskilda hushållen kring hur hanteringen av fraktioner 
som t.ex. förpackningar och tidningar fungerar inom kommunen.  

Testet genomfördes, som tidigare nämnts, hos ca 250 hushåll i Helsingborg stad i en del av ett 
större bostadsområde som heter Mariastaden. Testet innefattar främst villa- och radhusägare 
där källsortering sker med hjälp av flerfackskärl, och som disponeras av kommunens 
entreprenörer. Kunderna kan dessutom välja mellan olika avtal vad gäller hämtningsfrekvens 
och sopkärlens storlek. Dessa faktorer gör att målgruppen har en viss handlingsfrihet.  

Vissa av kunderna har två flerfackskärl på sin fastighet, medan vissa har ett flerfackskärl på sin 
fastighet, och ett gemensamt miljöhus som delas mellan grannar men där ansvaret tillfaller 
bostadsrättsföreningen. Det kan även skilja sig mellan hur avfallstaxorna betalas, då vissa har 
avfallstaxan inbakad i sin månadshyra och där bostadsrättsföreningen betalar, medan andra 
betalar avfallstaxan själva.  



 

   

 

3. Teori 

3.1. Hållbar utveckling ur ett aktörs- och kundperspektiv 

Hållbar utveckling är ett mångfacetterat, och i grunden ett politiskt vedertaget begrepp, vilket 
övergripande syftar till att långsiktigt bevara jordens naturtillgångar och ekosystemens 
produktionsförmåga, samt att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa. En 
grundläggande hållbar åtgärd är t.ex. att hushålla med energi, dvs. genomföra en medveten 
besparing av energi, eller att genom befintlig energiutvinning få ut mer nytta. Detta i sin tur 
leder till större mängd sparad energi i samhället, utan att för den skull behöva öka 
energiutvinningen. På så sätt skapas hållbara förutsättningar för naturresurser, samhälle och 
ekonomi samt ekologi och miljö.  
Enligt Naess (2001) krävs ambitiös och tydlig klimat- och miljöpolitik på såväl lokal som 
nationell och internationell nivå för att på riktigt kunna uppnå en hållbar utveckling. I 
Brundtlandsrapporten (1987), definieras begreppet hållbar utveckling som: 
"en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".  
Idag strävar kommunala verksamheter mot att på olika sätt uppnå hållbar utveckling. Den 
ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling ger verktyg och incitament, den sociala 
dimensionen ger mål och visioner medan den miljömässiga dimensionen sätter tydliga gränser 
och ramar samt skapar förutsättningar. Den miljömässiga dimensionen ligger också till grund 
för såväl ekonomiska som sociala förutsättningar (Scott-Cato, 2009). Kommunala 
verksamheter strävar efter att handla på ett rationellt och effektivt sätt (De Roo & Silva, 2010; 
Hillier, 2010).  
Kommunala verksamheter måste fatta beslut som påverkar framtiden, utan att egentligen veta 
vilka just effekter dessa beslut egentligen långsiktigt genererar, något som Rittel & Weber 
(1973) syftar på i teorin ”dilemma in a general theory of planning”. På så vis måste dessa 
verksamheter aktivt verka för att våga genomföra föränderliga processer inom den övergripande 
samhällsplaneringen (Paterson, 2007).  
Att tolkningen av en förändringsprocess bör motiveras genom förståelse av dess effekter 
(Hansen & Cars, 2010). Olika typer av förståelse av ny kunskap är nödvändig i kommunala 
strategiska planeringsprocesser (Krizek et al, 2009; Rydin, 2007). Detta kräver ett 
tvärvetenskapligt synsätt på hur tjänster utformas och skapar förutsättningar för bl.a. hållbar 
utveckling (Hull 2008; Petts et al, 2008). Det är uppenbart att det krävs en förståelse för hur 
innovativa tjänster skapar goda exempel. Därmed inte sagt att dessa ställningstaganden är 
okomplicerade, utan det handlar om en samverkan mellan många olika aktörer, såväl privata 
som offentliga (Tennøy, 2012).  
 
 



 

   

 

3.2. Miljöstrategi för lokal hållbar utveckling 

Även i dagens uppkopplade och smarta samhälle är vi fortfarande beroende av att förstå hur 
t.ex. nya tjänster påverkar möjligheterna att uppnå hållbar utveckling. Människan är en del av 
de ekologiska urbana systemen, och påverkar således möjligheterna till en ekologisk 
utveckling, som i grunden följer naturlagarna (Persson et al, 2003).  
Det handlar alltså om att förstå innovationstjänster som t.ex. OnDemand-tömning, och hur 
återkopplingar och tidsfördröjningar i, av människan konstruerade tjänster, påverkar urbana 
ekosystem. Det används främst för att beskriva komplexa orsak-verkan relationer i samband 
med mänsklig påverkan (Commoner, 1990).  
Attraktiva och värdebaserade tjänster, som attraherar människors möjlighet till att agera mer 
miljöanpassat, anses idag vara ett konkurrensmedel städer emellan. Banister & Button (1993) 
definierar hållbar utveckling med att lösa regionala och globala miljöproblem, fast på en lokal 
nivå.  
Hållbar utveckling är ett slutmål i sig, utan betraktas istället som en ständig kontinuerlig 
förändringsprocess. Cary (1998) menar således att begreppet hållbar utveckling inte är ett fast 
ideal, utan en kontinuerlig process som handlar om att ständigt förbättra befintliga system 
genom bl.a. ökad kunskap och förståelse. Det syftar till att försöka kunna hantera förmågan till 
en flexibel utveckling, som inte på något sätt är statisk, genom att påvisa möjligheten till att 
ständigt initiera nya utvecklingsmöjligheter för staden eller regionen (Rammel, 2003).  
Själva evolutionen av hållbar utveckling skulle alltså på så sätt kräva förnyelse av samhälleliga 
system, bl.a. för att kunna hantera dagens komplexa miljöfrågor (Rotmans et al, 2001, Farrell 
et al, 2005, Kemp et al, 2005).  
En övergripande teoretisk utmaning med hållbar utveckling är att det kräver såväl en 
medvetenhet som en förståelse av hur innovativa tjänster påverkar t.ex. samhällsplanering, både 
på mikro- (individnivå) och makronivå (global nivå), samt dessa olika nivåers samband och 
dess effekter på varandra (Naess, 2001). Således är risken att det idag skapas en otydlighet om 
begreppets relevans, eftersom det innebär svårigheter att kunna relatera individnivå med dess 
påverkan på den globala nivån.  
Risken är stor att se hållbarhetsfrågorna enbart från ett makroperspektiv, eftersom det viktiga 
individperspektivet i sådana fall glöms bort och komplexiteten och osäkerheten kring begreppet 
istället växer. Det skapar på så sätt ett behov att på individnivå erhålla förståelse kring hur 
tjänster som t.ex. OnDemand-tömning påverkar strävan mot hållbar utveckling.  
Diskursen om det aktuella, men även det framtida miljötillståndet, och hur människan påverkar 
detta pågår ständigt. Framförallt är det den mänskliga påverkan på dagens, och sedermera 
framtidens miljötillstånd, som ofta debatteras, inte minst i media.  
Naturligtvis bottnar mycket av miljödiskussionen i vem som beskriver miljöeffekter, och i 
vilket syfte dessa effekter relateras till. Säkert är som tidigare nämnts, att den observerade 
globala temperaturen stigit under 1900-talet, och sannolikheten är stor att denna 
temperaturhöjning har skett på grund av människans utsläpp av växthusgaser. 
 
 
 



 

   

 

3.3. Hushållens (kundernas) intervjuanalys 

Respondenternas intervjusvar redovisas nedan enligt den tematiska intervjumallens struktur 
(se fig. 1). Det innebär följande tematiska indelning: 

1. Respondenternas kunskap och erfarenhet om hushållsnära källsortering 
2. Respondenternas övergripande kunskap om testet OnDemand-tömning 
3. Respondenternas upplevelse om information från NSR i samband med testet 
4. Respondenternas upplevelse om tekniklösningen 
5. Respondenterna som medvetna konsumenter i samband med testet 
6. Kundnöjdhet och systemets upplevda individuella flexibilitet 
7. Respondenternas syn på avfallstaxa  
8. Övrigt 

 
1. Respondenternas kunskap och erfarenhet om hushållsnära källsortering  

 
”Jag tycker att vi sedan länge är duktiga på att sortera vårt avfall i hushållet. Vi har blivit 
bättre och bättre. Jag tycker att vi blivit ännu bättre nu den sista tiden faktiskt sedan vi 
började med testet” – Ulle 60 år 

”Matavfallet tror jag att vi måste ha tömning var 14:e dag i och med att fraktionen är så litet. 
Lika litet som för färgat glas. Skulle man konstruera om och göra matavfallet större då tror 
jag att vi hade kunnat sträcka ut tiden ännu längre. Förutom på sommaren naturligtvis” – 
Andreas 75 år 

”Så fick man en annan uppdelning inom kärlet skulle det för vår del kunna vara ännu längre 
mellan tömningarna. Problemet för oss är som sagt matavfallet. Man fyller ju aldrig ett kärl 
på vin och ölflaskor” – Andreas 75 år 

”Vi har varit duktiga hela tiden men hjärnan är med mer nu i samband med detta testet” – 
Ulle 60 år 

”Det kanske kan vara en utmaning att källsortera om man kommer från en annan kultur 
annars så är det inget problem att källsortera” – Olivia 47 år 

”Vad är egentligen incitamentet att ändra sitt beteende i samband med detta test? Det har jag 
egentligen inte så stor förståelse för” – Jocke 50 år 

”Jag vet samtidigt inte riktigt vad anledningen är egentligen men den krassa verkligen är väl 
att det handlar om någon besparingsfunktion genom att optimera sitt arbetssätt” – Jocke 50 
år 

”Min spontana reflektion är att det genom testet blir mer transporter när alla sitter hemma 
och trycker som galningar hela tiden och vill ha tömning konstant eller blir det tvärtom?” – 
Jocke 50 år 

”Jag tror att det vid något tillfälle inte blev hämtat på tre dagar och då trodde jag att testet 
var över? Men det hade underlättat med lite information kring att det verkligen blir tömning 
när jag drar reglaget” – Jocke 50 år 



 

   

 

”Jag hade gärna också velat ha ett sms gärna med tidpunkt på preliminär hämtningstid så att 
man har koll på läget. Det kan inte vara så svårt att lösa” – Jocke 50 år 

”Kan min tömning adderas om jag drar reglaget i samband med att bilen kör i området? Får 
bilen min beställning direkt eller sparas den till nästa tur?” – Jocke 50 år 

”I mitt arbete kommer jag in till en viss del på det här med planering av sopor i fastigheter 
och därför har jag ett visst intresse av detta testet” – Daniel 55 år 

”Jag tycker nämligen att vi i vårt hushåll är ganska duktiga på att källsortera, vi som är 
vuxna förstår ju hur man ska sortera tack vare kärlens utformning att de är märkta på ett 
väldigt bra sätt. Barnen har vi fått lära och eftersom vi speglar det vi sorterar här inne i köket 
är det ganska lätt för oss alla att sortera. Vi är noggranna med det” – Daniel 55 år 

”Det är alltid någon fraktion som blir full före de andra, så är det ju men att det tar mycket 
plats här inne i köket tycker jag inte” – Daniel 55 år 

”Jag vet inte exakt vart avfallet tar vägen men det är viktigt att det tas om hand på bästa sätt 
så att jag litar på NSR” - Pernilla 77 år 

”Jag tycker annars att det fungerar bra att källsortera eftersom jag sedan lång tid tillbaka är 
van vid det” - Pernilla 77 år 

”Jag tycker att vi försöker uppnå de rekommendationer vi har på källsortering” – Andreas 75 
år 

”Matavfallet blir biogas men man har inte riktigt koll om alla fack hamnar på samma plats 
på NSR” – Olivia 47 år 

”Det känns som om fraktionerna borde ses över eftersom man har mycket plast det blir plast i 
tvåan och mat och kartong i ettan som gör att man kanske bara hade behövt varannan 
månad” – Elias 49 år 

”Matavfallet kan bli problematiskt vid t.ex. lov eller födelsedagar när alla är hemma. 
Matavfallet klarar man sig på två veckorstömning” – Olivia 47 år 

”Det är ju pinsamt att säga men det är restavfallet som blir fyllt först men det är tack vare 
alla blöjor. Innan dess var det kartong och matavfallet som var problematiska” – Anna 38 år  

”Något måste hända med fraktionernas storlek. I vår familj är det kartong, mat och plast som 
är det stora problemet de andra fraktionerna är mer eller mindre obetydliga. Matavfallet 
ökar av naturliga anledningar mest på helgerna när familjen är hemma” – Jocke 50 år 

”Jag har varit på studiebesök och tycker att det är mycket intressant så jag förstår att det 
händer mycket och mycket bränns och blir fjärrvärme och sedan har vi ju våra 8 fraktioner 
som vi sorterar och mycket mer än så vet jag egentligen inte. Jag är ingen specialist på det 
men jag förstår att vårt sorterade matavfall går till biogas och sedan har vi det som går att 
förbränna och återvinna” – Daniel 55 år 

”Jag är medveten om att man måste tömma matavfallet efter en viss frekvens på sommaren 
när det är varmt så där har man också en fördel att man kan välja självtömning” – Daniel 55 
år 



 

   

 

”Det jag vet att vi har ett system med fyra fack som är uppdelat i matavfall, papper, restavfall 
och sista för färgat glas. Men sedan hur det fördelas vidare på NSR är jag inte insatt i” – 
Andreas 75 år 

”Det jag har tänkt på är att tidigare när vi hade tömning var 14:e dag så var det alltid fullt i 
vårt matavfall eftersom vi äter mycket grönsaker och gör allting från grunden. Då blir det 
mycket potatisskal” - Pernilla 77 år 

”Vi har problem med matavfall men pappersförpackningar och restavfall tar längre tid innan 
det blir fullt. Men matavfallet blir fullt snabbt. Vi som äter alla måltider hemma för ju större 
mängd matavfall” – Andreas 75 år 

”Vi är väldigt duktiga på att sortera. Vi har max bara en påse restavfall i veckan” – Olivia 
47 år 

”För tillfället känner jag mig slarvig men det är nog mest tack vare blöjorna. Det blir så 
stora mängder restavfall” – Anna 38 år 

”Plast är ju också en overklig fraktion som heller aldrig tar slut” – Jonas 40 år 

”Att komprimera plasten fick jag av NSR rekommendationen att använda brödplastpåse till 
mjukplast men jag som inte köper bröd i plastförpackning hur ska jag då göra? Det blir lite 
kontraproduktivt att tvinga mig att köpa plast för att systemet ska underlättas. Det blir lite 
knepigt i sådana fall” – Jocke 50 år 

”Fyraveckorskärlet har man problemet med plasten. Så där tror jag inte det drar över så 
mycket på tiden utan där balanserar plasten tiden för tömning att det blir fullt och dags att 
tömma det kärlet. Men där är ju ingen fara eftersom där är ju inget som luktar där. Så där 
skulle man om man hittar en bättre lösning för plast kunna ha längre tömning även med det 
kärlet” – Daniel 55 år 

”Det man får göra är att lära sig att vika ihop förpackningar på rätt sätt och likaså plasten 
som man måste trycka ihop ordentligt så att man komprimera ihop så mycket som möjligt” – 
Daniel 55 år 

”Vår bostadsrättförening har ett gemensamt sophus där vi får slänga tidningar, plåtburkar 
och ett kärl för hårda och mjuk plast” – Andreas 75 år 

”Det kan vara ibland när man får den kladdiga plastbunken som man inte vet hur man ska 
göra? Ska man slänga den i plast eller brännbart?” – Andreas 75 år 

”Glas är ju en väldigt knepig fraktion och frågan är om det finns behov av just den fraktionen 
framöver” – Anna 38 år 

”Men jag känner att ha ett jättefack för tidningar nuförtiden när det knappt är någon som 
läser tidning eller är det så? Då kanske andra fraktioner skulle kunna expandera till 
bekostnad på tidningsfraktionen” – Jocke 50 år 

”Jag tror att en del går till biogas, och trädgårdsavfallet komposteras tänker jag. Tidningar 
och det andra är det nog lite återvinning får jag hoppas att det är eftersom man skiljer på alla 
fraktioner som mörkt och ljust glas och plast och papper” - Ulle 60 år 



 

   

 

2. Övergripande kunskap om testet OnDemand-tömning  
 

”Vi har berättat om projektet för våra vänner och bekanta om att det är ett projekt som vi 
själva bestämmer tömning och alla de som vi har pratat med tycker att det verkar smidigare 
än tidigare med regelbunden tömning varje vecka eller varannan vecka för de som har det” – 
Elias 49 år 

”Men många man pratar med om testet tror att det blir ett dyrare system eftersom det kanske 
kräver mer transporter än innan testet. Fast jag vet inte så noga” – Olivia 47 år 

”Det kan ju vara ett bra system då alla hushåll har olika behov beroende på hur hushållet ser 
ut, det är klart att det skiljer sig mellan en fyrbarnsfamilj eller en ensam pensionär” – Olivia 
47 år 

”Testet tycker jag fungerar bra, men i början kom det en yngre kille och kollade rundor och 
då var men lite frågande eftersom man inte fick någon information om vad han gjorde. Jag 
vet fortfarande inte vad han gjorde men misstänker att det hade med en icke-fungerande 
teknik att göra” – Elias 49 år 

”Går han förresten fortfarande runt och tittar på våra tunnor förresten? Det var en ung kille 
som gick runt och tittade på kvällarna” – Anna 38 år  

”Jag tror att det också var sagt att det skulle vara inkopplat till något sms men det har vi inte 
fått någon om när de kommer och tömmer kärlen” – Olivia 47 år 

”Det är bestämt enligt de utskick vi fått att det är 1-2 dagars tömning och det har fungerat i 9 
av tio fall. Och någon gång när vi beställt tömning på morgonen har de faktiskt tömt den 
redan samma dag. Det är god service om inte annat” – Elias 49 år 

”Jag vet i och med testet att om jag flyttar reglaget åt sidan så kommer dem och hämtar 
avfallet en eller två dagar senare. Det är allt jag känner är det relevanta” – Jonas 40 år 

”Jag reglerar reglaget och så kommer dem och hämtar och de tömmer när jag vill att de ska 
tömma annars vet jag inte så mycket om testet mer än att man ska minimera alltså tömma när 
det är fullt och minska transporterna kanske” - Ulle 60 år  

”Vi drar flärpen åt sidan när vi behöver tömning och så kommer dem och hämta. Någon gång 
har de nog kommit samma dag eller dagen efter, det har i alla fall inte tagit lång tid” - 
Pernilla 77 år 

”I början var det en del problem och det var någon gång tömningen missades helt” – Anna 
38 år 

”Systemet känns faktiskt överlag lyxigt eftersom systemet i sig även leder till 
miljömedvetenhet och är så enkelt att använda. Miljö och enkelhet brukar inte alltid gå ihop 
så bra” – Anna 38 år 

”Jag vet inte hur transporterna i samband med detta test minskar, men det kan vara så att 
tidigare kanske bilarna körde skytteltrafik mellan NSR och tömningar på gatan medan nu 
kanske de tar allt på en runda. Fast jag vet inte riktigt?” – Anna 38 år   



 

   

 

”Om det var tömning var 14:e dag innan kanske det blir var 12:e dag istället för oss, alltså 
tömmer vi uppskattningsvis marginellt oftare i testet. Fast det är tack mycket vare blöjorna 
och även matavfallet för den delen” – Jonas 40 år 

”Eftersom man inte ska trycka ner soporna i facken så får vi tömma strax innan det blir helt 
fullt eftersom det tar någon dag att tömma som man måste ha som marginal” – Anna 38 år 

”Jag var faktiskt skeptiskt till testet från början eftersom det inte riktigt fungerade men nu när 
det funkar så är det klockrent” – Jonas 40 år 

”Från början tog det fem dagar innan de kom och tömde och under den tiden hinner det 
produceras en hel del avfall för att utrycka mig milt, men nu tar det två dagar fast känslan 
sitter kvar att det tar lång tid att tömma” – Jonas 40 år  

”Vi fick hem ett papper om att vi skulle ingå i ett test om att vi själva får bestämma när man 
ska tömma våra sopor och tyckte att det lät lite spännande, kanske med min bakgrund och jag 
tycker att teknik är skoj” - Ulle 60 år 

”Jag tror att det viktigaste för projektet är att minimera transporterna och inte behöva köra 
ut med sopbilar så himla mycket. Jag har fått det för mig” - Ulle 60 år 

”Den skeptiska tanken är när jag ska tömma ena dagen och grannen ska tömma andra dagen 
och tredje grannen nästa dag. Men sedan kan jag tänka mig att nu när projektet är litet blir 
det mer transporter men blir det större blir det kanske mindre transporter på samma område 
eftersom det är fler i samma område som bestämmer tömning samma dag. Generellt tänker 
jag att det inte kan bli mindre transporter av detta” - Ulle 60 år 

”Man vill vad jag kan förstå med testet undersöka hur man tömmer och om hur stort behovet 
av tömning egentligen är. Så att man ser skillnaden med tvåveckorstömning” – Daniel 55 år 

”Det jag dock är lite frågande till är att jag förstår att man har ett visst flöde av när man kör 
med hjälp av ett körschema vid tömning av en gata. I ett sådant här läge blir det ju så att 
bilen får åka hit och tömma den gången jag önskar och just den beräkningen och är det värt 
det i körtid och hur mycket avgaser bilarna släpper ut. Den avvägningen är ju otroligt viktig 
för den måste man ju ta med i projektet” – Daniel 55 år 

”Det lilla jag har följt upp själv så tömmer vi ju mycket mer sällan trots att vi är två vuxna 
och två barn och det är ytterst sällan vi har varit under två veckor. Vi är snarare uppe på tre 
veckor och någon gång ännu längre men då har jag känt att nu är det så längesedan så nu får 
jag nog tömma ändå” – Daniel 55 år 

”Jag hade kunnat skjuta på hämtningen ännu längre men då kommer frågan om matavfallet. 
Jag har hört talas om ett lock som vi inte har på matavfallet som säkrar lukt och hygien på ett 
annat sätt och där tror jag att det kan kompenseras på rätt sätt och på så sätt fördröja 
hämtningen även med matavfallet” – Daniel 55 år 

”Jag tycker att testet är fantastiskt bra. Tidigare visste man att de ska tömma typ idag och det 
var halvfullt men så gick man runt huset och slängde saker bara för att fylla upp och man 
brydde sig inte om att trycka ihop grejerna det fick ju ändå plats. Nu när det börjar bli fullt så 



 

   

 

tittar jag i anteckningarna och det visar sig vara tre till tre och en halv veckor sedan och då 
beställer jag en tömning” – Daniel 55 år 

”Det är ju en frihetskänsla det här med att själv bestämma tömning och åker man på semester 
så behöver man ju inte bry sig överhuvudtaget. Man sparar faktiskt in på miljön med denna 
tömning tycker jag. Det kommer ingen och tömmer ett tomt kärl som det har varit tidigare” – 
Daniel 55 år 

”Nu är detta ju ett test men vi har ju även trädgårdsavfall och är det något kärl som man har 
mest variation på och olika behov av tömning så är det trädgårdskärlet. Så att där finns det ju 
en stor potential med denna lösning på också. För mitt i sommaren kan det ju vara så att man 
behöver tömma två gånger på en vecka och sedan kan det gå månader till nästa tömning. Så 
där tror jag att man skulle spara ännu mer” – Daniel 55 år 

”Men just som sagt trädgårdsavfallet tror jag kommer att ge en mycket stor effekt med denna 
lösning” – Daniel 55 år 

”Det står väl i avtalet att det ska tömmas inom två dagar och en gång tog det tre dagar och 
jag vet inte om det var något tekniskt fel men jag fick dra en gång till och det verkade inte 
som om den gett någon signal. Men det kan ju bara vara en teknisk tillfällighet. Annars har 
de tömt enligt överenskommelsen alltså max två dagar så det har fungerat jättebra” – Daniel 
55 år 

”Nu senast tömde de på en dag så jag är väldigt positiv till detta testet” – Daniel 55 år 

”Jag har ju läst papperna som kom sedan var det en kille här en gång och hälsade på när det 
skulle börja och informerade. Det har varit enkelt och tydligt så där behövs det inte 
effektiviseras på något sätt. Det har varit klart och tydligt från början” – Daniel 55 år 

”Det var lite barnsjukdomar i början förstod jag eftersom det tog längre tid än vad det var 
lovat men det spelade ju ingen roll men jag förstod att man verkligen ville testa innan man 
gick live med testet” – Daniel 55 år 

”Men sedan undrar jag om körningarna men dem tömmer väl inte bara en tunna varje 
transport hoppas jag” - Pernilla 77 år 

”Informationen om projektet har varit bra. Vi har papper på allting som de har lämnat” - 
Pernilla 77 år 

”Vi har ju fått lite information från NSR om hur det går till och det började i somras då det 
var lite inkörningsproblem. Det var svårt att få tekniken att fungera men sen bor vi ju på 
annan ort under sommarhalvåret men när vi kom hem så verkade testet vara i full drift” – 
Andreas 75 år 

”Jag tycker att det verkar praktiskt och bekvämt för det enskilda hushållet. Man har den 
förmånen att själva bestämma när man ska ha sophämtning. Sedan vet jag egentligen inte om 
de kommer nästa dag eller om två dagar. Ska jag ha någon framförhållning?” – Andreas 75 
år 



 

   

 

”Sedan kan man ha lite andra aspekter på det. Tidigare hade vi tömning var 14:e dag och då 
kom dem varannan fredag och nu vet jag inte om de samlar ihop några hushåll i taget innan 
de kommer eller kommer de och tömmer ett kärl i alla fall? Det vet inte jag” – Andreas 75 år 

”I och för sig stör det inte oss att det kommer sopbilar men ur miljösynpunkt är det intressant 
hur det fungerar. Det är mer ur företagets synpunkt om det är lönsamt, det vet jag inte” – 
Andreas 75 år 

”I våran förening är vi 40 hushåll om alla har anmält mig till detta systemet? Det har jag inte 
koll på” – Andreas 75 år 

”Jag tror att effekten av testet är längre intervaller av tömning för de enskilda hushållen att 
den totala sopmängden är konstant men sträcks ut över längre tid och man på så sätt gör 
någon miljövinst genom att istället köra varannan vecka med halvfull bil. Och nu tar man de 
som beställt och då är det fulla kärl istället” – Andreas 75 år 

”Jag ser den mest positiva aspekten är att hushållet själv styr tömningen och är man bortrest 
och då slipper man tömma en tom tunna” – Andreas 75 år 

3. Respondenternas upplevelse om testets information 
 

”Vi har fått lite infoblad under projektets gång och det verkar även som om projektet blev lite 
försenat och sedan tog det lite tid för att tekniken inte riktigt verkade fungera. Jag misstänker 
att det har varit vissa inkörningsproblem men det är inget jag kan minnas jag har fått 
information om, alltså om eventuella inkörningsproblem” – Olivia 47 år 

”Infon har inte direkt varit klockren men den har varit ok. Jag tror att man som hushåll i och 
för sig hade brytt sig mer om det varit ens internetkoppling som strulat vilket et gjorde till en 
början. Fast våra liv går vidare oavsett projektet och jag har inte legat sömnlös för att jag 
inte fått tillräcklig information om projektet” – Elias 49 år 

”Det vi i alla fall saknar är ett svar på att vi gjort en beställning på sms vilket hade varit det 
smidigaste sättet att få info på. Det kan ju vara bra med återkoppling via sms, inte minst om 
någon skulle busa med ens reglage så får man direkt återkoppling och kan i sådana fall 
rapportera eventuella felaktigheter” – Olivia 47 år 

”Infon har varit ganska bra som vi har fått men sedan är ju systemet i sig är inte direkt 
komplicerat, det är ju inte direkt någon raketforskning det rör sig om, men vi får ju 
testarbladet som ger bra info om var i projektet man befinner sig. Det har alltså fungerat bra 
med info om projektet” – Jonas 40 år 

”Synd att NSR-dagen blev inställd. Det hade varit roligt att se hur det ser ut på NSR och vad 
som händer med vårt avfall när vi har kastat det. Där har jag inte riktig koll men skulle gärna 
vilja veta mer” – Anna 38 år 

”Nu när första köldknäppen kom med snöblandat regn så fick jag ge reglaget en extra knäpp 
för att kunna föra över och beställa tömning. Men funkar det i Skåne med denna vintern så 
kommer systemet att funka var som helst. Det är jag mer eller mindre helt övertygad om” – 
Jonas 40 år 



 

   

 

”Det har inte varit så märkvärdig information. Det har kommit varken mer eller mindre info. 
Det har kommit ut info med jämna mellanrum men man kan aldrig vara tillräckligt tydlig men 
det känns mest som vi har direktiv på vad man ska göra och inte så mycket varför man ska 
göra. Det hade jag uppskattat att veta anledningen till testet” – Jocke 50 år 

”Jag vet fortfarande inte varför en kille dök upp och kollade på tekniken i början? Det kanske 
man borde blivit informerad om?” – Jocke 50 år 

”Jag tror att många av grannarna har stort intresse för dessa frågor och därför är det 
otroligt synd att det inte blev ett studiebesök på NSR. När det blev inställd dog tyvärr frågan 
vilket som sagt är synd” – Jocke 50 år 

”Jag har inte haft kontakt via mail eller ringt. Jag har läst lapparna och tycker att det har 
varit bra information. Däremot har jag varit ute när de har tömt soporna eftersom jag vet att 
nu kommer dem och nu kan jag fråga dem lite grejer, t.ex. batterier hur ska jag göra med dem 
och lite sådana saker. De har varit jättepositiva de som har kommit och tömt” - Ulle 60 år 

”Jag upplever att informationen har funkat bra så jag är nöjd. Jag vet vad etstet innebär och 
vad som förväntas av mig” - Ulle 60 år 

”Att det inte blev så mycket information var samtidigt också bra. Jag menar att det var bra att 
det inte blev blad efter blad efter blad utan ett blad med viktig och relevant information så att 
det inte blir så mycket information så att man till slut inte orkar läsa det” - Ulle 60 år 

”Vi hade ju en personlig kontakt i samband med att testet startade och då var det ju en kille 
som kom hem och informerade. Det var väldigt bra och då kunde man ju också ställa frågor 
och man fick information om testet. Det är kanske av den anledningen man går ut och pratar 
med sopgubben” - Ulle 60 år 

”Personlig kontakt är väldigt viktigt i ett sådant test och det tycker jag funkat bra i samband 
med detta test” - Ulle 60 år 

”Jag förväntar mig inte oavsett tekniklösning att de ska komma och tömma en söndag trots 
detta testet” – Jonas 40 år 

”I all sin enkelhet så drar jag reglaget när det passar mig så kommer tömning strax därefter” 
– Anna 38 år 

”En app hade funkat men vem som helst kan använda tekniken som den är så den är till för 
alla” – Anna 38 år 

”Hur svårt kan det vara med en återkoppling genom ett enkelt sms? tekniken i sig ser ju inte 
direkt pålitlig ut. Det är ju bara en plastbit som flyttas från en sida till en annan” – Jonas 40 
år 

”Vad händer om det blir ett långvarigt fel på tekniken. Vem ansvarar då för tömning? Hur 
ska man då gå tillväga? Har man tänkt på det?” – Anna 38 år 

”Eftersom jag är en tävlingsmänniska borde det om man vill kunna lägga till ett moment där 
man kan utmana sig själv och på olika sätt bli belönad om man tömmer mer sällan än 
tidigare” – Anna 38 år 



 

   

 

4. Respondenternas upplevelse om tekniklösningen 
 

”Jag tycker att tekniken är klockren eftersom den är så himla enkel att använda” – Elias 49 år 

”Det är fantastiskt att det lilla reglaget kan göra så mycket rent teknikmässigt, och att man 
vet att det är just mina tunnor som ska tömmas. Det är ganska fantastiskt faktiskt när man 
tänker på det egentligen” – Olivia 47 år  

”Om NSR kommer med en app för avfallstömning så skulle det såklart också fungera, men det 
behöver nödvändigtvis inte betyda att det blir bättre med en app än själva reglaget” – Elias 
49 år 

”Det bästa är att när man står på plats och bestämmer när det ska tömmas och samtidigt 
fungerar tekniken oavsett ålder” – Olivia 47 år 

”Och är man bortrest så behöver man ju inte beställa tömning så det behövs egentligen ingen 
app för den sakens skull men jag saknar verkligen återkoppling på att beställningen är 
mottagen. Det har jag ingen aning om som det är i dagsläget” – Elias 49 år 

”Det skulle vara om tekniken inte fungerar när det blir för kallt då kanske det funkar ed en 
app som komplement” – Elias 49 år 

”Jag vet inte om tekniken behöver batteri och vilken batteritid som i sådana fall gäller?” – 
Olivia 47 år 

”Om det skulle bli strömavbrott skulle tekniken fortfarande fungera? Det kanske den gör men 
jag vet ju inte” – Elias 49 år 

”Tekniken känns i ärlighetens namn och spontant som lite tafflig. Det är ju inget som lyser 
eller någonting sådant. Det verkar på så sätt vara ett enkelt uppbyggt system med en lätt 
användarnivå som alla kan använda. Fast det kanske räcker att skicka sms för att beställa 
tömning. Vad vet jag?” – Jocke 50 år 

”Det är ju inget svårt att flytta över plastbiten eller dosan och det behöver inte vara någon 
app för det. Det handlar ju om sophantering” – Andreas 75 år 

”Jag kan förstå om en app skulle bli enklare och billigare för NSR. Underhållskostnad m.m. 
Och kommer självfallet att använda den. Dock tycker jag, för just mig, som kund att 
nuvarande teknik är mycket enkel. Lätt för alla att använda” - Ulle 60 år 

”En app skulle ju också funka men jag har inte tänkt mer än så. En app där man egentligen 
gör samma sak när det är dags för tömning” – Daniel 55 år 

”Under testet får jag fortfarande sms om när det är dags för den regelbundna tömningen 
vilket kan skapa viss förvirring men det göra egentligen inte så mycket. Men jag tror att jag 
läste någonstans om att den tjänsten skulle upphöra under testperioden” – Jocke 50 år 

”Jag tycker att det är jättebra, just att det är flexibelt och man själv kan bestämma när det är 
dags för tömning utan att behöva ringa eller skicka mail eller något sådant” - Ulle 60 år 



 

   

 

”Fast man vet ju inte att tömningen registreras och man får ju lita på systemet man får ju 
inget sms som bekräftar att beställningen är mottagen. Och det skulle man önska bara som en 
ren bekräftelse så att man vet att det funkar” – Daniel 55 år 

”Jag tycker också att det är bra med den saken på tunnan som är enkelt att använda och att 
när det då är fullt så drar jag den enkelt till sidan” - Ulle 60 år 

”Jag tycker dock att den befintliga tekniken är tillräckligt analog för mig vilket ger den ett 
bra betyg och är användarvänlig” - Ulle 60 år 

”Själv tycker jag att tekniken är jättebra och skulle mycket väl kunna rekommendera det till 
andra absolut därför att jag tycker att det är så bra. Vi hade tömning på fredagar innan och 
hur kul är det med räkskalen på lördag. Därför kan jag om jag vill beställa tömning till i 
början av veckan istället” - Ulle 60 år 

”Jag tycker att det är bra att ha möjligheten att tömma när jag själv känner för det även om 
jag kanske inte behöver tömma den så är känslan viktig att kunna göra det och kanske inte 
utnyttjar möjligheten” - Ulle 60 år 

”Jag tycker att testet både är flexibelt och individuellt eftersom man själv kan välja tömning 
då man själv önskar och har behov för det och det ligger ju en flexibilitet och individualitet i 
det” – Daniel 55 år 

 ”Vad jag förstår så går sändningen på någon form av en mobilsignal och sedan satte de upp 
någon form av mottagare men den är inte kvar längre?” – Daniel 55 år 

”tekniken verkar ju klockren förutom kanske just den gången i början av testet då det tog tre 
dagar att få soporna tömda” – Daniel 55 år 

”Man undrar ibland när det blåser och är kallt att funkar den verkligen? Och så batteritid, 
hur länge håller det och då kan det vara ganska bra att man får en bekräftelse” – Daniel 55 
år 

”Batterierna har man ju inte fått någon information om hur länge de håller. Om den går på 
batteri vill säga?” – Daniel 55 år 

”Det räcker med ett enkelt plastreglage. Jag menar den är ju på ett plastkärl och det är ju 
fullgott” – Daniel 55 år 

”Men samtidigt man ska ju ändå ut och kasta soporna och då kan man lika gärna dra 
reglaget åt sidan när man är där ute” – Daniel 55 år 

”Jag skulle självklart kunna rekommendera detta system för andra personer som inte har det, 
eftersom det är just den flexibiliteten och friheten att man tömmer färre gånger och på så sätt 
sparar på miljön” – Daniel 55 år 

”Jag tycker att tekniken fungerar bra och är enkel att använda och när det var äppelsäsong 
så passade det bra med att tömma oftare. Nu är det ju inte så mycket frukt så att nu blir det 
längre mellan tömningarna” - Pernilla 77 år 

”Jag tror nog att vi ändå tömmer var 14:e dag ändå” - Pernilla 77 år 



 

   

 

”Det är bra att kunna tömma när man vill men jag tror inte att jag har utnyttjat det mer eller 
mindre än tidigare utan att det går som tidigare” - Pernilla 77 år 

”Jag vet att tidigare kunde en småbarnsfamilj med två små barn slänga sina blöjor hos oss så 
kunde vi använda deras till att tömma vårt matavfall. Så vi hjälpte varandra oss grannar 
emellan. Det funkade då det var tömning 14:e dag” - Pernilla 77 år 

”Jag har än så länge inte så några uppenbara nackdelar med sophämtningen mer än att 
sopbilarna kanske kommer hit flera gånger i veckan fast det vet jag för lite om för att kunna 
uttala mig om” – Andreas 75 år 

”Sedan vet jag inte nu till vintern när det kommer en massa snö och is om man måste skrapa 
och om man skadar den på något sätt. Det kan ju vara viss fara eller risk vid just den 
hanteringen” – Andreas 75 år 

”Man har ännu inte sett tendenser till något ofog? Att ungdomar springer och flyttar på den? 
Fast jag tror inte att någon har glädje av att göra det heller” – Andreas 75 år 

”Hittills tycker jag att det är ett bra system och skulle kunna rekommendera andra att 
använda det. Jag ser väl hittills mest fördelar med det” – Andreas 75 år 

”Visst tidigare med 14-dagarstömning kunde man ha lite framförhållning att man fyller 
kärlen till den dagen men det är ju i och för sig samma som idag bara att vi själv bestämmer 
tömning” – Andreas 75 år 

”Det jag tycker är ett dilemman är när jag har fyllt matavfallet men de andra fraktionerna är 
halvfulla, ska jag tömma ändå? Det är ju inte fullt? Men så var det tidigare också” – Andreas 
75 år 

”Jag frågade en av killarna som tömmer kärlen om det är ok att beställa tömning om 
matavfallet är fullt och det andra är halvfullt och de sa han var helt ok. Men då är man lite 
tveksam till om man har gjort rätt när man inte fyllt kärlet helt och hållet” – Andreas 75 år 

5. Respondenterna som medvetna konsumenter i samband med testet 
 

”Jag har inte direkt tänkt mer på hur jag handlar på grund av testet i sig. Inte mer än att man 
har märkt all emballage som finns i samband med det man handlar men som jag och nu 
kastar. Det är mycket som slängs i onödan vilket jag fått upp ögonen för i samband med 
testet. Men inte att jag har blivit mer medveten bara för testets skull vill jag nog inte påstå” – 
Olivia 47 år 

”Jag kan i varje fall tycka att det är lite av en sport att vänta med att beställa tömning så 
länge som möjligt. Det är något som triggar igång tävlingsinstinkten i mig att kanske vänta 
lite längre än förra gången med att göra en beställning av tömning” – Olivia 47 år 

”Jag tycker redan att vi är medvetna med vad vi handlar, men det är än en gång blöjorna som 
ger mig dåligt samvete och en känsla av att vara en dålig konsument” – Anna 38 år 

”Plast ser jag som en giftig produkt och det vill jag inte köpa mycket med anledning för mina 
barns skull. Jag försöker alltid se alternativ till plastprodukter men det har egentligen inget 
med detta test att göra” – Anna 38 år 



 

   

 

”Vi är kanske inte så medvetna när vi köper produkter utan vi köper den produkten som vi 
istället vill ha oavsett om det är en plastburk eller glasflaska” - Ulle 60 år 

”Sedan tycker jag generellt att det är väldigt mycket emballage på väldigt mycket produkter. 
Jag köper kanske inte en tandkrämstub med pappersförpackning. Det är ju riktigt löjligt 
förresten” - Ulle 60 år 

”Det är ju lite av en beteendeförändring man ska göra och den är ju svår, det där med att 
försöka vara medveten konsument. Vi är nog inte riktigt där än. Det finns andra saker som vi 
fokuserar på som t.ex. att försöka köra mindre bil” – Daniel 55 år 

”Men visst har vi funderat på att tänka på vad vi köper men det är svårt i den stressiga 
vardagen att ändra beteende dvs. att köpa förpackningar med mindre plast men vi är som 
sagt inte riktigt där än. Men vi har en tanke men det är svårt med utbudet i affärerna” – 
Daniel 55 år 

”En förändring som vi i alla fall har gjort och det är att vi tar med oss egna påsar. Så vi 
köper nästan aldrig påsar mer. Plastpåsar är ett minne blott” – Daniel 55 år 

”Det kanske skulle kunna vara olika taxor beroende på vilket kärl där kanske plastfraktionen 
kostar mer och på så sätt skapar medvetna konsumenter?” – Elias 49 år 

”Jag tycker därför att det är bra att de har höjt priset på plastpåsar” – Daniel 55 år 

”Vi tar med kassar hemifrån när vi ska handla” - Pernilla 77 år 

”Testet har inte gjort att vi ändrat beteende någonting att vi fått en annan syn på avfallet det 
har det inte gjort. Testet har inte påverkat eller gett mig någon större insikt än tidigare” – 
Daniel 55 år 

6. Kundnöjdhet och systemets upplevda individuella flexibilitet 
 

”Jag tycker att det är roligt att få vara en del i detta unika testet. Jag tycker att det 
underlättar min sopsortering när jag själv får vara delaktig i när tömningen av kärlen ska 
ske” – Elias 49 år 

”Testet har fungerat jättebra. Det har inte varit några konstigheter. Jag är mycket nöjd” – 
Olivia 47 år 

”Vi har inte stött på några direkta problem. Det är inte jobbigare att sortera än innan så jag 
kan inte säga något dåligt mer än att reglaget var lite trögt att dra åt sidan. Det är alltså 
problem på den nivån vilket uppenbarligen tyder på att jag som kund är nöjd med tjänsten” – 
Olivia 47 år 

”Det är klart att alla hushåll inte kan ha samma tömningsfrekvens det är ju logiskt så detta 
passar bra för varje individuellt hushåll” – Olivia 47 år 

”Det känns också som ett rättvist system där man beställer tömning när du själv vill inte när 
NSR säger att det ska tömmas” – Elias 49 år 

”Om man är sjukt bra på att sortera så ska det löna sig. Det skulle kunna vara ett sätt att 
locka folk att blir bättre konsumenter och på så sätt även nöjdare kunder” – Olivia 47 år 



 

   

 

”Jag tycker att återkopplingen är viktig men jag tror att det är viktigare om det går att göra 
fraktionerna annorlunda och kanske separata. Då hade systemet varit ännu mer flexibelt” – 
Jocke 50 år 

”Jag tänker lite mer på hur och vad jag sorterar när jag kastar. Tanken om sopor har blivit 
lite mer och bättre. Jag tänker också på att nu behöver jag inte tömma så ofta som jag trodde 
tidigare och det har blivit en sport kan jag känna. Det blir en liten tävling med sig själv, hur 
länge kan det gå denna gång innan jag behöver tömma. Lite så blir det faktiskt. Så jag känner 
mig lite som en nöjdare konsument” - Ulle 60 år 

”Och det intressanta är att vi från början hade tömning varje vecka med hushållsavfall och 
så blev det dyrare så vi övergick till var 14:e dag och det har vi haft i något års tid. Det 
intressanta här är ju faktiskt att vi har kunnat dra det ytterligare lite längre och inte bara var 
14:e dag utan tre veckor och kanske fyra veckor. Och det är ju som sagt också lite intressant. 
Varför blev det så här? I vilket fall så är jag som sagt nöjd som privathushåll i alla fall” - 
Ulle 60 år 

”Servicen har väl varit likvärdig som tidigare men jag kan dock känna att det är mindre 
stressigt när de kommer nu. De var två innan som tömde och det var inte så att man gick ut 
och tog ett snack med dem eller kom med en fråga men när en person kommer till min tunna 
då blir det mer än känsla av att det min kontakt. Jag kan känna lite så eftersom jag inte har 
varit ute och pratat med dem tidigare” - Ulle 60 år 

”Sedan kanske det har med testet att göra att jag vill känna mig delaktig och jag vill försöka 
veta mer och att göra så bra som möjligt från min sida” - Ulle 60 år 

”Jag tror att vi fick ett lock till matavfallet i samband med detta projekt för det hade vi inte 
tidigare och det är ju jättebra” - Pernilla 77 år 

”Hittills verkar testet positivt för det enskilda hushållet eftersom det är bekvämt på det viset 
att vi själva påverkar när vi ska ha tömning och behöver inte känna att det är en vecka kvar 
till tömning och det är fullt. Det behöver vi inte tänka på” – Andreas 75 år 

7. Respondenternas syn på avfallstaxa  
 

”Det skulle i dagsläget inte påverka oss nämnvärt om avfallstaxan skulle höjas med några 
kronor. Snarare skulle jag fortsätta att göra det för miljöns skull. Taxan är i dagsläget som 
sagt inget problem” – Olivia 47 år 

”Jag tror att, framförallt om tömningen i framtiden kostar mer och per tömning då kan 
tävlingsmomentet trigga igång ett miljömedvetet beteende för att minska det årliga antalet 
tömningar” – Anna 38 år 

”Jag vet knappt vad vi i dagsläget betalar i taxa så uppenbarligen är taxan inte något 
problem för oss” – Jonas 40 år 

”Det hade varit bra att koppla detta systemet även till trädgårdsavfallet för där behövs det 
verkligen många tömningar. Det är en kostnad jag hade kunnat ta” – Jonas 40 år 



 

   

 

”Många struntar nog t.ex. i ekonomiska incitament som t.ex. pant att den kronan kan varken 
göra till eller från. Undrar hur det skiljer sig när det gäller avfallstaxan? Det måste vara 
beroende på bostadsområde. Jag tror att det spelar mindre roll när det kanske skiljer på ett 
fåtal tömningar mer eller mindre per år när det gäller taxa per tömning” – Jocke 50 år 

”Fast det skulle kunna vara som så att taxan skapar ett större fusk så att man kanske stoppar 
mjukplast i restavfallet för att spara tömningar och då blir det väldigt fel med tanke på 
uppsatta mål om källsortering” – Jocke 50 år 

”Jag tror alldeles säkert att en höjd avfallstaxa per tömning hade påverkat vårt sätt att 
använda eller slänga sopor. Jag tror att kostnaden har betydelse” - Ulle 60 år 

”Jag vet inte om man väljer detta systemet för att tjäna pengar det tror jag inte riktigt på utan 
snarare hitta en modell där taxan motsvarar kostnaden av själva hämtningen av de fraktioner 
som ska tömmas” – Daniel 55 år 

”Om det blir dyrare då tror jag att det svårt att genomföra förändringen, jag menar om det 
kostar mer att tömma var tredje vecka än varannan. Då skickar man ut helt fel signaler. Det 
borde bli någon krona billigare i alla fall samma taxa som innan” – Daniel 55 år 

”Även om det skulle bli dyrare skulle jag kanske inte göra annorlunda än vad jag gör idag 
men det är ju inte alltid alla som kanske kan säga så och andra kanske påverkas mer än vad 
jag gör” - Pernilla 77 år 

”Men skulle det bli en jättehöjning av taxan skulle nog jag vara noggrannare” - Pernilla 77 
år 

”Blir man enskilt debiterad per tömning blir man nog mer noga med själva sorteringen. 
Sedan vet jag inte i vilken mån man kan påverka själva sopmängden eftersom allting man 
handlar har en massa förpackningar. Det är svårt att påverka” – Andreas 75 år 

”Kostnaden gör att man nog blir mer sparsam med tömningen som sådan men hur det skulle 
gå till vet jag inte riktigt” – Andreas 75 år 

”När det gäller debiteringen så bor vi ju i en förening så det är vi gemensamt som betalar så 
vi får ingen kostnad på hyran så de som har lite sopor får ingen fördel för det, alltså för de 40 
hushållen. Det är likadant med värmen” – Andreas 75 år 

”Sedan vet jag inte om testet leder till lägre kostnad för vår bostadsrättsförening och kommer 
föreningen få en mindre höjning eller som sagt sänkning. Det får vi väl se” – Andreas 75 år 

”Man skulle kunna utveckla samordning mellan grannar att man hjälps åt och kastar det som 
man inte har plats till hos grannen och sedan tvärt om” – Andreas 75 år 

”Men det kanske är genant att gå över till grannen och kasta sitt avfall men det hade hjälpt 
och underlättat mycket men det bygger ju på en betroddhet” – Andreas 75 år 

8. Övrigt 
”Jag undrar om det egentligen blir mer eller mindre transporter med detta system? Åker man 
3-4 gånger i veckan istället för en gång i veckan till samma hushåll, hur blir det då i 
slutändan? Blir det mindre transporter? Det har jag verkligen svårt att tro” – Elias 49 år 



 

   

 

”Om det är ett litet antal hushåll som är med i testet så kanske det påverkar mer och leder till 
fler transporter än om exempelvis hela Mariastaden hade haft systemet men jag vet inte 
riktigt” – Elias 49 år 

”Jag tycker sammanfattningsvis att testet är väldigt bra men naturligtvis väldigt onödigt om 
det inte behövs? Fast det tror jag att det gör att det fyller en funktion för oss som hushåll men 
även naturligtvis även för NSR” – Jocke 50 år 

”Kanske man kan tänka på olika sorters abonnemang beroende på behov men även att det 
skulle kunna kopplas till olika incitament där en god källsortering som leder till minskade 
kostnader skulle kunna gå till välgörenhet. Det hade varit bra” – Jocke 50 år 

”Jag tror att rätt avfallshantering har betydelse för vår miljö. Det skapar en medvetenhet hos 
alla. Gör detta bra kanske jag gör något annat bra också för miljön, dvs. att man tänker mer 
på miljöns bästa” - Ulle 60 år 

”Jag tycker som sagt att testet är bra och hoppas att det fortsätter” - Ulle 60 år 

”Den har ju tydliga kopplingar till hållbarhet, miljön är ju den stora biten men även 
ekonomin är viktig. Den sociala biten kanske inte påverkas så mycket i detta projekt men är 
också viktigt. Men det är transporterna som är avhängiga om det ska funka eller inte. Kör 
man ända från NSR till bara mig för att hämta så går nog ekvationen inte riktigt ihop” – 
Daniel 55 år 

”Eftersom man styr det själv så tänker man kanske lite mer på miljön. Man blir mer aktiv i 
och med att man tänker till lite mer” – Daniel 55 år 

”Vi blev ju bjudna till NSR men den blev inställd för att det var för få anmälda. Jag var 
intresserad av återvinning i stort och det var kopplat till ett intressant studiebesök på NSR” – 
Andreas 75 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

3.4. Intervjudiskussion anställda (NSR) intervjuanalys 

Respondenternas intervjusvar redovisas nedan enligt den tematiska intervjumallens struktur 
(se fig. 2). Det innebär följande tematiska indelning: 

1. Tekniken och testet 
2. OnDemand-rutterna 
3. Fraktionerna 
4. Arbetsmiljön 
5. Tömningsfrekvens och avfallstaxan 
6. Tekniken i andra sammanhang  
7. Transporter 
8. Övrigt 

 
1. Tekniken och testet 

”Projektet är väldigt intressant. Det digitala ärt ju framtiden och då ska vi utnyttja den så 
mycket vi kan. Jag var först skeptisk till projektet men nu när det har visat sig fungera så är jag 
väldigt positiv. 98 % har varit perfekt, det har varit smågrejer som varit struliga med projektet. 
Det är ju två system som ska prata med varandra när det gäller tekniken, Bintel är ett system 
och sedan ska det systemet skicka informationen vidare till Fetchplanner” – Anställd A 

”Det har ju succesivt blivit bättre allt eftersom projektet har fortlöpt. Det var lite tröttsamt i 
början när man visste att man ställt ut sina tunnor och hälften av dem var med i datan. Det var 
lite stressande eftersom man ville att det skulle fungera från början. Där är smågrejer 
fortfarande men överlag fungerar det mycket bra”- Anställd B 

”Vissa sändare var helt tomma från början. Det fick en person kolla i början under tiden vi 
bytte ut dem. Efter det att vi bytte reglagen så fungerade det bättre men vi missade att informera 
om att en person cyklade runt och vad han gjorde. Det är ett misstag vi faktiskt gjorde men det 
var för att säkerställa att hålla en hög kundservice” – Anställd B 

”Jag har hört att det var lite strul till en början men att det har löst sig rätt bra. I början var 
jag lite orolig att behöva föra statistik på alla ärenden som vi fick in men det eskalerade liksom 
aldrig så det kändes bra efter hand. Sista månaden har jag inte behöver göra så mycket 
överhuvudtaget” – Anställd C 

”Jag tror även att kunderna har upplevt projektet som bra efter kunddialog. T.o.m. de gamla 
har lätt för tekniken, det är ju skitenkelt. Ska man vara riktigt ärlig så är det ju inte svårt, svajpa 
åt sidan så får du tömt. Det är det nya och det är bara att anpassa sig. Det är den inställningen 
man kanske får ha i samband med nya lösningar” – Anställd A 

”Jag vill att de som drar en beställning t.ex. kl. 9 på morgonen, dem kommer idag inte in förrän 
dagen efter men man kan se dem i den separata Bintellistan så man kan tömma dem redan 
samma dag när man ändå är på plats. Det har hänt väldigt ofta, nästan varje dag. Och det finns 
dem som har gått ut när de har sett eller hört sopbilen komma och fått sitt kärl tömt. Det förs 
in som statistisk i efterhand. Men jag hade velat få in de uppgifterna så att de kommer direkt in 



 

   

 

på den datan som finns i bilen. Så därför har vi haft högre servicegrad än vad vi egentligen har 
lovat” – Anställd B 

”Det kommer till att bli på det sättet så småningom. Tanken att vi inte kan lova det idag är att 
informationen om tömning måste komma in inom en viss tid på kvällen innan för att 
programmet ska kunna göra ett optimalt körschema. Nu kommer inte denna information förrän 
dagen efter, det ska ju vara realtidsbaserat. Så fort beställningen kommer så ska den kunna 
registrerats mer eller mindre direkt. Det är inga konstigheter” – Anställd A  

”Om det är så att man kört förbi den eller att man tömmer kärl 2 istället för kärl 1 så läggs den 
i turordning och töms enligt överenskommelse dagen efter” – Anställd A 

”Man ska egentligen inte behöva dra tillbaka reglaget heller utan det räcker att man drar den 
åt sidan en gång och sedan när kärlet hissas upp på bilen så nollställs beställningen så det inte 
spelar någon roll vilken sida man drar reglaget åt. Det är en tanke som inte är helt omöjlig att 
genomföra” – Anställd A 

”Detsamma gäller återkoppling via sms om att den är tömd eller nät beställningen är mottagen. 
Vi kan göra det idag, men vi har inte aktiverat den ännu. Vad jag har förstått vill man gärna 
ha ett sms så fort man gjort beställningen så att man slipper vara orolig om beställningen har 
kommit fram eller inte” – Anställd B 

”Tanken är att vi ska kunna göra en app där vi kan koppla ihop alla tjänster där t.ex. 
information och kvittering kan ske på ett mer seriöst sätt” – Anställd A 

”De enda problem vi vet med tekniken är när det har varit kallt då det har varit svårt att dra 
tillbaka reglaget. Men det är ingen som har gått sönder eller släppt på något sätt” – Anställd 
B 

”Fukt och frost är ju egentligen de stora problemen för tekniken. Annars är det inget som vi vet 
har varit några problem” – Anställd A 

”Egentligen ska kunderna bara förstå att det är att dra reglaget. Det är allt de ska behöva 
kunna. Själva batteriet bör hålla i ca 5 år” – Anställd A 

2. OnDemand-rutterna 

”Rutterna har fungerat sådär. Jag har sett hur rutterna är planerade men jag har själv löst det. 
Det är lite smartare i detta fall att tänka själv än att helt lita på rutterna. Ruttprogrammet tror 
en del fel t.ex. att svänga in till områden på fel platser där det inte går och bygger den turen fel 
från början. Då är ju resten av området förstört. Men ibland ligger turordningen logiskt och 
man kan följa det. Så det är fel i grunden i Fetchplanner” – Anställd B 

”Alla gamla gator som har funnits i hundratals år ligger som lager på lager i datorprogrammet 
och det är omöjligt att veta vilka gator som funkar och inte funkar i verkligheten. Det ställer 
till problem i vår vardagliga verksamhet också” – Anställd A 

”Att ruttoptimera och få det exakt är som att flyga till månen 200 gånger. Det är tydligen 
svårare att få ordning på rutterna än att flyga till månen” – Anställd A 

”Det är bra att ha lokalkännedom i sammanhanget” – Anställd B 



 

   

 

”Tekniken är bra men i detta fallet fungerar den inte till 100 %”– Anställd A 

”Fördelen med detta projekt är att det är ett begränsat område som gör det lätt att överblicka 
och skapa förståelse för eventuella fel” – Anställd A 

3. Fraktionerna 

”Det har inte visat sig vara några sanitära problem med t.ex. matavfallet trots att det stått lite 
längre än tidigare. Det har ännu inte varit några problem i alla fall” – Anställd B 

”Med tanke på att sommaren har varit så varm som den har varit och det har inte varit några 
större problem med matavfallet så behöver man nog inte vara orolig när det är mer normala 
temperaturer. Fluglocket har också gjort stor nytta i detta avseende. Så då kan man äta sina 
räkor och ändå få tömt senare veckan efter utan några problem” – Anställd A 

4. Arbetsmiljön 

”Det hänger lite på hur lång tid vi bestämmer oss för att det ska ta mellan att det beställs 
tömning till att det töms. Säger vi att den ska tömmas dagen efter då kan arbetssituationen bli 
annorlunda. Då kan det även innebära tömning lördag och söndag. Vi vill i möjligaste mån 
hålla igång måndag till fredag helst dagtid naturligtvis” – Anställd A 

”Vi testade att mellan jul och nyår att inte köra röda dagar. Vi informerade om att vi inte kör 
röda dagar och beställ tömning före eller efter. Vi fick inte ett samtal om att det var dåligt. Det 
var ganska mycket efter julafton men annars har det fungerat bra och acceptansen varit stor. 
Kanske kan det köra två bilar om det skulle finnas behov om det uppstår toppar efter vissa röda 
dagar” – Anställd B 

”Att skicka ut sms är ju egentligen inget konstigt vilket man också kan göra för att informera 
om röda dagar eller vad det nu kan vara. Det är ju inte specifikt kopplat till systemet som sådant 
utan de uppgifterna har vi ju sedan tidigare” – Anställd A 

”Från att ha haft tömningarna även med detta test på fredagar precis som tidigare men nu så 
har det jämnat ut sig med tömning de flesta dagar fast med något mer tömningsfrekvens på 
måndagar och tisdagar ganska mycket och sedan igen på fredag” – Anställd B 

5. Tömningsfrekvens och avfallstaxan 

”Jag tror inte att det är någon som vi har varit hos varje vecka. Och det var 60 st. som hade 
veckotömning i området” – Anställd A 

”Jag tror att man tänker till lite mer och källsorterar ännu lite bättre än tidigare. Ska man 
koppla det till ekonomi dvs. att koppla det till betalning per tömning då blir man nog en duktig 
kund. Tidningar har ju t.ex. inte varit ett problem överhuvudtaget” – Anställd B 

”Tidningarna skulle kunna vara i en insats istället och strukturerat om i fraktionerna så hade 
det kunnat lösa sig på ett helt annat sätt. Men i sådana fall man måste man märka om alla kärl 
och det blir några stycken med kommunens alla 30 000 kärl” – Anställd A 

”Fast jag tror att det skulle behövas justera kärlstorlekar om vi ska ha fyrfack förresten men 
det är en helt annan fråga” – Anställd C 



 

   

 

”Tanken från början var att vi skulle koppla projektet till en taxa per tömning men vi struntade 
i det och lät det vara som tidigare. Skulle det vara någon som tycker att det är roligt att tömma 
varje dag, då får vi ta den kostnaden” – Anställd A 

6. Tekniken i andra sammanhang  

”Tekniken är i stort sett obegränsad men det kanske inte riktigt fungerar i flerfamiljsfastigheter. 
DFär blir det nog lite för mycket lek om inte fastighetsskötaren har en onlinetjänst och ansvarar 
för likandne tjänst” – Anställd A 

”Däremot trädgårdsavfall går det med lätthet att köra på och även säsongsabonnemang i t.ex. 
Båstad. Där hade tekniken varit klockren. Framförallt i samband med sommarhus där man 
köra långa sträckor och konstaterar att det inte finns behov av tömning och får köra tomhänt 
hem igen., Det är fullständigt idiotiskt som det är nu men som hade kunna vara mycket bättre 
med ett OnDemand-system” – Anställd A 

”Inte minst hade vi sparat på arbetsmiljön om det funnits detta system i trädgårdskärlen 
eftersom vi är tvungna att gå av och kolla i varje kärl om det behövs tömmas och oftast finns 
det inget behov att tömma. Då får man hoppa in i bilen igen och köra vidare. Det blir mycket 
onödigt av- och påhoppande till ingen nytta” – Anställd C 

”Framtiden innebär appar och då får ju även vi börja använda den i vår verksamhet. Inte minst 
för privatpersonen som på olika sätt kan tävla med sig själv genom att spara och effektivisera” 
– Anställd C 

7. Transporter 

”Det är ett lite för litet område för att dra några slutsatser. Det är alltid någon som har 
beställning varje dag. Så man är ju i området mer eller mindre varje dag och eftersom området 
inte är så stort kör man kanske på samma gata flera gånger känns det som och det har vi fått 
synpunkter av något hushåll” – Anställd B 

”Jag hade hunnit mycket mer på en dag än det vi kör idag. Säg att vi istället hade kört hela 
Mariastaden, Laröd och Domsten. Då hade jag kanske hunnit ta alla de tre områdena på en 
dag istället än ett vanligt arbetspass som kanske bara hade hunnit med Mariastaden” – 
Anställd B 

”Jag tror att vi hade sett effekterna mer på et större område än vad vi kan göra på det området 
vi nu har testat. Det är lite för litet i det sammanhanget. Vi hade kanske kunnat köra en lite 
längre slinga” – Anställd B 

”Vi vill testa detta på ett större område med kanske hela de norra delarna av stan och även 
med lite landsbygd för att kunna se om systemet är bra eller dåligt ur en transportsynpunkt, 
ökar transporterna över året” – Anställd A 

”Frågan är om vi är på ett område 1 timme per dag mot att vi tidigare var där 7 timmar en dag 
i veckan tidigare, det är det perspektivet man får se. Sedan så är det en ökad trygghet med att 
sopbilen kör runt i området och har koll på allt” – Anställd A 

”Jag tror det handlar om att prata om drifttimmar dvs. antalet timmar bilen är igång och inte 
hur långt man kör. Man kanske inte behöva köra så långt men att man hämtar fulla kärl istället 



 

   

 

för som idag när det är halvfulla. Man kanske därför kan halvera sin körsträcka men att hämta 
fulla kärl. Så bilen är mer fylld trots färre tömningar, det är ju det bästa scenariot” – Anställd 
C 

Övrigt 

”Det hade varit roligt att se vad det ger för effekter på rikitg, nu är det lite lågstadienivå. Vi 
vill testa det i full skala och hur kommer det att se ut?” – Anställd C 

”Hur vill vi att det ska se ut? Det viktigaste är arbetsmiljön att det den ska vara så bra som 
möjligt. Vi kan inte skita i arbetsmiljön och vi får inte hålla på med en massa tokigheter så att 
man håller att jobba så länge man kan och vill jobba som sopåkare. Man får inte bara trycka 
på och stressa mer och mer. Vi ligger i framkant när det gäller teknik och arbetsmiljö, det kan 
jag säga” – Anställd A 

”För den sopgubben som inte kan få sin värld upp och ner så blir det jobbigt. Det kan ju 
framöver dyka upp fler kärl på sin runda än de man tidigare fick i början av sin runda. Det vet 
man inte. Men när min tid är slut så får nästa person ta över så jag har ingen anledning att 
stressa framöver” – Anställd C 

”Det handlar om att se tekniken med öppna ögon och sedan tar man tömningarna allt eftersom 
då tror jag att man mår mycket bättre” – Anställd B 



 

   

 

4. Diskussion  

4.1. Analysdiskussion  

Testet gör som bekant ett tydligt avstamp i nya tekniska lösningar, digitalisering, innovationer 
och samverkan på olika plan och utifrån människans, eller hushållens, behov. Testet om 
behovsanpassad tömning och uppkopplade kärl är ett samarbete mellan kommun och privat 
företag vilket syftar till att utveckla nya innovativa lösningar. Aktörerna är i detta sammanhang 
utvecklingspartners som tillsammans har ett gemensamt intresse av att utforska och utveckla 
nya innovativa lösningar på ett gemensamt definierat problem. 

Studien innefattar klarläggandet av kunskap och förståelse om hur en organisation genom att 
testa en ny tjänst med hjälp av ny teknik och marknadskommunikation (Grönroos, 2009). Målet 
är bl.a. att skapa långsiktiga relationer mellan involverade aktörer genom s.k. servicemöte 
(Corvellec & Lindquist, 2005). Studien syftar även till att skapa delaktighet hos kunden för att 
på så sätt kunna öka kundnöjdheten i testet och genom det skapa effektivitet i systemet.  

Testet baseras på att det samtidigt är möjligt att anpassa tjänsten efter kundens behov och 
förväntningar (Zeithaml, Bitner & Gremler 2009). I studien är det av relevans att förstå den nya 
tjänstens effekter för effektivitet och servicefunktionens kvalitet, framförallt när testet utformas 
och utvecklas med utgångspunkt hos kunden (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009).  

Det smarta i detta sammanhang uppstår egentligen i samverkansfasen och kanske framförallt i 
förståelsen kring effekter av framtagandet av lösningar. Testet kan således även beskrivas som 
att hårda avfallsfrågor, alltmer fått ge plats för mjukare frågor om kundernas attityder och 
beteende kopplat till specifik teknik och innovationstjänsten. Intervjuanalysen baseras 12 
djupintervjuer, 7 män och 5 kvinnor, av testets totalt ca 250 hushåll.  

Intervjuanalysen visar att det råder mer eller mindre konsensus gällande respondenternas attityd 
och förståelse gentemot testet av behovsanpassad tömning och dess teknik. Framförallt att 
respondenterna upplever en hög grad av kundnöjdhet av den behovsanpassade tömningen. 
Detsamma gäller att kunderna överlag har en hög nöjdhet kopplat till tekniken som sådan. De 
upplever i stor utsträckning att tekniken skapar flexibilitet i och med dess individuella 
behovsanpassning, dvs. att kunden själv bestämmer när det är dags för tömning.  

Detta behov har bl.a. även lett till en förflyttning av tömningsdag från tidigare schemalagda 
fredagstömningar, till att istället tömmas mer utspritt under veckan, främst måndagar och 
tisdagar. Framförallt så är det den upplevda känslan att kunna tömma som upplevs som 
viktigare än att faktiskt behöva tömma.  

Tömningsfrekvensen hos hushållen bedöms även ske mer sällan än tidigare, vilket innebär att 
såväl vecko- som tvåveckortömmarna har beställt tömning senare än dem tidigare har gjort. 
Den övergripande faktorn till att kunderna har beställt tömning är främst att någon av 



 

   

 

fraktionerna; organiskt matavfall, plast eller kartong skapat tömningsbehov. Flertalet av 
respondenterna har på olika sätt utryckt önskemål om förändrade fraktionsstorlekar, dvs. en 
förändrad disposition av fraktionerna i kärlen, vilket skulle kunna leda till ännu längre 
tömningsfrekvens.  

Behovet av tömning är väldigt olika beroende på vilken familjesituation som råder. Och 
kunskap om detta är i samband med intervjuanalysen stor. Flertalet av hushållen är medvetna 
om detta och accepterar även möjligheten att bestäm-själv-tömning kan vara ett rättvist system 
för de enskilda behoven av tömning. 

Det går dock inte riktigt i denna studie utifrån intervjuerna klarlägga om testet inneburit mindre 
mängd transporter. Den upplevda känslan hos respondenterna är snarare att transporterna öakt 
i området. Detta är med stor sannolikhet av den anledningen att testet geografiska avgränsning 
är för liten. Det finns helt behov för att genom större geografiskt område med fler hushåll för 
att kunna studera transporternas faktiska miljö- och klimateffekter.  

Det framgår dock tydligt i intervjuanalysen att det krävs en bra och kommunikativ samverkan 
mellan involverade aktörer i detta projekt. Detta för att få de resultat av tjänsten som i detta fall 
NSR förväntar sig. Den sammanlagda förståelsen kring kommunikationen är överlag positiv. 
De kunder som av olika anledningar haft behov av att ta kontakt med NSR upplevs vara nöjda. 
Skulle hämtningen t.ex. utebli, så har kunderna vid behov tagit kontakt via de kanaler som NSR 
erbjuder.  

Kunderna upplever i samband med detta även den snabba återkopplingen som positiv. För en 
väl fungerande tjänst förväntas kontinuerlig tillgång till god och framförallt relevant 
information om tjänsten. För att kunden ska kunna tjänsten så effektivt som möjligt krävs det 
utbildning (Kelley, Donelly och Skinner, 1990). Det finns även samband där det visar sig att en 
bra kunddialog leder till ökad kundnöjdhet (Faranda, 1994). 

Men, i vissa fall upplevs kommunikationen från NSR till kund som bristfällig. Det gäller 
framför allt i början av testet då tömningar uteblev trots att kunderna beställde tömning. Det har 
vid något tillfälle även tagit mer tid än de utlovade 1-2 dagarna för att kärlet ska tömmas. 
Samtidigt så har flertalet hushåll fått tömning samma dag som beställningen gjordes, vilket varit 
väldigt positivt för respondenterna i testet. Detta är även en vidareutveckling av tjänsten som 
skulle kunna integreras, dvs. tömning samma dag som beställning sker. Detta kanske inte går i 
alla fall, men i många fall.  

Den stora majoriteten av hushållen har dock starka önskemål om få bekräftelse av 
tömningsbegäran, t.ex. att kunden får ett sms efter att signal skickats som ett kvitto, eller bevis 
på mottagen beställning.  

Det har under intervjuerna även förekommit förslag på olika incitament som t.ex. tävlingar och 
kampanjer som kan skapa ett ökat intresse för dessa nya tjänster (Goodger, Parker & Guy, 
2008). Det är dock i sammanhanget viktigt för företaget att i sådana fall vara tydlig med vad 
kunden skulle kunna tjäna genom att agera på ett visst önskvärt sätt och varför kunden skulle 
behöva anstränga sig och således bli mer effektiv i sitt källsorterande. Alla kunder blir t.ex. inte 
motiverade av samma sorts belöning, vissa föredrar gåvor, medan andra kanske föredrar ett 
billigare pris på avfallstaxan (Zeithaml, Bitner & Gremler 2009).  



 

   

 

Sedan tidigare har dock visst belöningssystem förekommit genom bl.a. att kunderna själva kan 
välja storlek på sina kärl. Detta innebär att man antingen kan välja det stora kärlet genom att 
betala lite mer. Detsamma gäller i princip då hushållen kan välja vecko- eller 
tvåveckorstömning. I samband med testet har respondenter indikerat att motiveringen till att 
minska sin tömningsfrekvens inte riktigt framgått.  

Själva servicemötet är en viktig faktor för att skapa och utveckla en relation (Corvellec & 
Lindqvist, 2005), bl.a. genom ett uppbyggande av ett långsiktigt förtroendekapital (Grönroos 
2008). Det kan bl.a. handla om i detta fall att tömning av fraktioner sker vid uttalade tider, eller 
rättare sagt genom överenskommelser mellan kund och företag.  

I samband med testet skapas ett behov av en ny sorts förtroendekapital mellan företag och kund. 
Detta eftersom tjänsten blir individuellt behovsanpassad vilket innebär att behovet av tömning 
flyttas från företag till kunden. För att denna övergång ska kunna fungera måste servicemötet 
från företagets sida bli mer flexibelt än tidigare.  

I samband med respondenternas upplevda kunskap av avfallshantering har testet i vissa fall 
skapat ytterligare intresse än tidigare. Det kan bl.a. bero på innovationspotentialen i tjänsten, 
vilket resulterar i ökat intresse i samband med digitaliseringsprocessen av en tidigare 
konventionell tjänst. Många av respondenterna tycker samtidigt att det är olyckligt att t.ex. 
studiebesöket på NSR ställdes in, vilket tyder på ett ökat intresse kring avfallshantering i större 
perspektiv. 

Tekniken som är kopplad till tjänsten har inte, enligt intervjuanalysen att bedöma, något större 
behov av digital kunskap. Tack vare den avskalade tekniken, dvs. att flytta reglaget åt sidan vid 
beställning av tömning, kan i stort sett alla, ung som gammal, kvinna som man använda 
tekniken (se även kap 4.2 om jämställdhetsanalys). Enkelheten med manuellt reglage, och inte 
komplicerade appar upplevs således vara dess framgångsfaktor. 

Andra tjänster som skulle kunna vidareutvecklas i samband med NSRs affärsverksamhet 
bedöms vara att även behovsanpassa t.ex. grovavfallshämtning eller kanske framförallt 
trädgårdsavfallskärlen. Detsamma gäller för säsongstömning i andra kommuner med många 
sommarboende.  

I stort sett samtliga av hushållen skulle rekommendera detta system till andra som ännu inte har 
det, vilket tyder på stor kundnöjdhet. Dock råder det viss osäkerhet för vad som händer vid t.ex. 
extrema vädersituationer, som kraftig kyla, om batterierna tar slut, eller om det kommer fukt i 
reglaget. 

 

 

 

 

 



 

   

 

4.2. Jämställdhetsanalys 

 
Traditionellt så råder det en tydlig koppling mellan genus och teknik, framförallt då det gäller 
andelen kvinnor och män inom teknikområden. Att således även teknikanvändning på olika sätt 
relateras olika mellan män och kvinnor är heller inget nytt fenomen (Erson, 1992, Sundin & 
Berner 1996, Wajcman, 1991, och Waldén 1990). 
 
Tekniken har dock länge varit en viktig och betydande del av samhället, där människors syn på 
vad som är kvinnligt och vad som är manligt både skapats, förstärkts och även återskapats. 
Tekniken och vårt samhälles uppfattning av genus är alltså starkt sammanfogat. Genusforskare 
menar att pojkar och flickor i många fall fortfarande får olika erfarenheter, färdigheter och 
kunskaper om teknik på grund av att de i tidiga år behandlas olika utifrån traditionella 
könsmönster (Aurell, et al, 2005). I sammanhanget kan nämnas hur mobiltelefonen i slutet av 
1980-talet sågs som manlig teknik då den ofta användes av unga män. Detta synsätt lever inte 
kvar i dagens samhälle (Mellström, 2009).  
 
Samtidigt kopplar allt fler upp sig, vilket innebär ett mindre generellt digitalt utanförskap. Så 
gott som alla som är hemma med barn e-handlar, och nästan alla studenter googlar (IiS, 2018). 
För fem år sedan var ca en miljon svenskar inte uppkopplade, dag är de hälften så många. Enligt 
IiS (2018) så är ålder, snarare än kön är det tydligaste sambandet med att inte koppla upp sig 
dagligen. Samtidigt så har t.ex. lika många 40-talister internet i sin mobil, som 70-talisterna 
hade för sex år sedan. 
 
Det kan innebära att ”digitala” tjänster som behovsanpassad tömning med stor sannolikhet 
kommer att koppla upp sig och använda olika tjänster i framtiden. Men, med det sagt, så är det 
många nybörjare som upplevs stå för den stora ökningen vilket ställer krav på hur information 
ska utformas för dessa nya innovativa tjänsterna. Den som planerar digitala, eller tekniska 
tjänster för morgondagens samhälle, behöver ta hänsyn till, inte bara om en viss målgrupp 
använder internet, utan också hur ofta den gör det och hur erfaren den är. Samtidigt använder 
tre av fyra 2-åringar (72 %) internet (IiS, 2018). 
 
Skillnaden mellan kvinnor och män vad gäller upplevd kunnighet består och gäller i huvudsak 
att fler män än kvinnor bedömer sig själva som mycket kunniga (IiS, 2018). Det är dock inget 
som har visat sig i intervjustudien, utan upplevelsen är att alla kan använda tekniken och är 
således positiva till testet överlag. Ofta så är ointresse den främsta orsaken till att inte använda 
internet och krånglig teknik en annan. Teknik i allmänhet, och informationsteknik i synnerhet, 
är dock inte oberoende av sammanhang utan formas av och formar människor i en rad 
varierande kontexter (Nardi, 1996 och Mörtberg, 1997). 
 
Kunskapen om testet och dess teknik upplevs som tidigare nämnts som mycket stor. Här följer 
en del citat från kvinnliga användare av tekniken och dess upplevelse (utplockade citat från 
intervjuanalysen): 
 
”Jag reglerar reglaget och så kommer dem och hämtar” - Ulle 60 år  

”Vi fick hem ett papper om att vi skulle ingå i ett test om att vi själva får bestämma när man 
ska tömma våra sopor och tyckte att det lät lite spännande, kanske med min bakgrund och jag 
tycker att teknik är skoj” - Ulle 60 år 



 

   

 

”… samtidigt fungerar tekniken oavsett ålder” – Olivia 47 år 

”… dock tycker jag, för just mig, som kund att nuvarande teknik är mycket enkel. Lätt för alla 
att använda” - Ulle 60 år 

”Jag tycker dock att den befintliga tekniken är tillräckligt analog för mig vilket ger den ett 
bra betyg och är användarvänlig” - Ulle 60 år 

”Jag tycker att tekniken fungerar bra och är enkel att använda” - Pernilla 77 år 

Utifrån bl.a. ovanståendes citat att döma, upplevs tekniken som könsneutral och kundnöjdheten 
hos såväl män som kvinnor är hög. Med utgångspunkt, främst i ett tekniskt perspektiv, visar 
därför intervjuanalysen i denna studie att, testet i allmänhet och tekniken kopplat till testet i 
synnerhet upplevs som köns- och åldersneutral. Intervjuanalysen i studien visar således att 
varken ålder, familjesituation, eller kön spelar i sammanhanget någon större roll. En av 
anledningarna till detta har visat sig vara att tekniken, dvs. ett reglage på kärlet som vid behov 
av tömning, flyttas från en sida till en annan, bedöms vara mycket lättanvänd och 
användarvänlig. Tekniken kräver ingen djupare ämnesmässig kunskap vid användande och kan 
användas av både personer med teknikintresse och personer som inte direkt är 
teknikintresserade. 
 
Att tekniken sedan tillämpas inom avfallsområdet spelar i sammanhanget därför inte så stor 
roll. Avfallsintresset är i detta fall underordnad. Tilläggas bör även att respondenternas, såväl 
männen som kvinnorna upplevde sig själva ha god kännedom och kunskap om avfallshantering. 
 



 

   

 

5. Slutsatser 

5.1. Hushållen (kunderna) 

• Behov av tömning är väldigt olika beroende på rådande familjesituation 
• Önskemål om bekräftelse kopplad direkt vid beställning av tömning, t.ex. att kunden får 

ett sms omedelbart efter genomförd beställning 
• Ökat intresse av avfallshantering, dock sedan tidigare stor medvetenhet  
• Önskemål om ökad stimulans till minskat antal tömningar, som t.ex. pris/vinster vid 

viktreduktion, litet antal tömningsbeställningar, etc.  
• Inget större behov av digital kunskap vid i samband med tjänsten 
• Önskemål om komplement till andra tjänster, som t.ex. grovavfallshämtning eller 

framförallt trädgårdsavfall 
• Det råder ingen tydlig koppling till ett förändrat konsumentperspektiv, dvs. inga 

tydliga tecken på att kunden tänker till på vad som köps in till hushållet 
• Tömningsfrekvensen bedöms vara längre än tidigare, dvs. kunderna förskjuter behovet 

av tömning längre fram i tiden än tidigare 
• Stora önskemål om ny fackindelning, vilket kan förlänga tömningsfrekvensen 

ytterligare. Ofta är behovet av tömning baserat på kärlens storlek, där fraktioner som 
kartong, plast och organiskt matavfall upplevs vara de styrande parametrarna 

• Det råder stor kundnöjdhet, bl.a. för att tjänsten är flexibel, individuell och mycket 
enkel att använda: 

- Enkelheten med ett manuellt reglage, och inte komplicerade appar upplevs vara dess 
framgångsfaktor (alla kan använda det) 

- Flexibiliteten upplevs innebära en frihetskänsla hos kunden, dvs. att ha möjlighet att 
beställa tömning, egentligen utan att ha behov av det  

- Individualiteten upplevs också vara viktig då medvetenheten att hushåll har olika 
behov och förutsättningar för tömning av kärl  

• Vid eventuellt införande av enskild debitering per tömning, skulle hushållen bli ännu 
mer noggrann med hushållsnära avfallshantering 

• Tjänsten rekommenderas till andra som ännu inte har det 
• Det råder osäkerhet för vad som händer vid t.ex. extrema vädersituationer som kraftig 

kyla eller fukt med reglaget 
• Många upplever vara mycket nöjda med informationsspridningen kopplat till 

testperioden 
• Majoriteten tror att testet innebär mer transporter, inte mindre. I alla fall är det 

subjektiv upplevelse att transporterna ökar 



 

   

 

5.2. Företagsintervju  

• Testet visar indikationer på effektivare rundor än tidigare 
• Senare kvittering, dvs. beställningar som har gjorts på morgonen har hämtats samma 

dag vilket ökat den upplevda kundnöjdheten  
• Testet har stimulerat till förslag på ändrade rutiner för både hushåll och NSR, t.ex. att 

kunderna flyttat tömningsdag från tidigare fredagar till mer utspritt över veckan, dock 
främst måndagar och tisdagar 

• Inget behov av att köra fortare trots eventuella längre avstånd mellan beställda kärl för 
tömning 

• Minst lika många kärl kan tömmas per runda som tidigare, fast ökat geografiskt område 
skulle med fördel kunna resultera i större tömningsområde under samma tidsperiod 

• Ingen direkt upplevelse av sanitär olägenhet vid tömning av matavfall vid längre 
tömningstid än var 14:e dag 

• Inga upplevda problem som t.ex. strömavbrott, fastfrysning av reglage, etc 

 



 

   

 

6. Att studera vidare 

Studien visar att det finns fortsatt behov att studera testets effekter på transporter. Reducerar 
tekniklösningen efterfrågan på transporter, eller snarare ökar transporterna? Det framgår inte riktigt i 
denna studie och skulle således behövas granskas ytterligare. Med ett större geografiskt fallstudieområde 
skulle miljöeffekterna kopplade till transporter kunna fördjupas ytterligare.   

Denna studie har visat att det finns vidare behov att bl.a. studera behovsanpassad avfallstömning 
(OnDemand) ur ett större genusperspektiv. Det omfattar bl.a. frågeställningar om det finns några 
skillnader attityd- och kunskapsmässig kopplade till liknande innovativa tjänster. 

Det skulle även vara av relevans att genomföra testet kopplat till avfallstaxa per tömning, dvs. att ur ett 
ekonomiskt perspektiv klarlägga graden av potential vid införandet av behovsanpassad tömning. Det 
hade även i detta sammanhang varit intressant att koppla på olika individuella tävlingar, moment eller 
kampanjer för att belysa hur stor effekt nudging kan tänkas ha vid införandet av ett sådant system inom 
avfallsbranschen.  
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