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collection: A bachelor thesis commissioned by Vakin 
AB.  
 
Linda Fahlander  

 
Abstract  
 
The purpose of this study was to investigate other municipalities' methods of inception of 
the curb-side collection with a four-compartment system. The Swedish government has 
sent a referral to see more of the curb-side collection of packaging and newspapers. The 
curb-side collection with a four-compartment system has proven to be the system with 
the greatest environmental benefits. This was a comparative study between 36 
municipalities. The municipalities answered questions by the way of email regarding their 
attendance of the four-compartment system, financial instruments, communication to / 
from customers, the customers’ ability to recycle material in each municipality and 
problems that arose during the inception. The result from the comparative study showed 
that 33% of the variation was due to the quantity of recycling stations. Most 
municipalities had customers who had a generally positive attitude towards the curb-side 
collection. What the customers were most disturbed by was that the vessels are too big 
and that there is no room for them on their property. We are affected by the society 
around us and especially by our own municipality as well as the people we trust when it 
comes to our choices about waste management. The conclusion was that the basis for a 
higher attendance of the four-compartment system for VAKIN consist of several factors. 
According to this study, the waste tax and the quantity of recycling stations are decisive 
factors.  
 
Key words: Four-compartment system, Curb-side collection, Municipal recycling, Waste 
tax  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förkortningar 
CH4 - Metan 
CO2 - Koldioxid  
FTI - Förpacknings- och tidningsinsamling  
FNI - Fastighetsnära Insamling 
HEMAB - Härnösand Energi och Miljö AB 
JUNE Avfall och miljö - Jönköpings kommunala renhållningsbolag 
MB - Miljöbalken 
MERAB - Mellanskåne Renhållning AB – ett regionalt avfalls- och återvinningsföretag 
som ägs gemensamt av de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör.  
MP - Miljöpartiet 
N2O - Lustgas 
NSR - Nordvästra Skånes renhållning AB – Ägs av kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. 
NÅRAB - Norra Åsbo AB – Kommunalt bolag för kommunerna Klippan, Perstorp och 
Örkelljunga 

RAMBO - Mellersta och norra Bohusläns miljö företag för Lysekils kommun 
SRV - Södertörn renhållning – Ägs av kommunerna Huddinge, Haninge, Botkyrka, 
Salem och Nynäshamn.  
SYSAV – Syd Skånes avfallsaktiebolag – Ägs av 14 stycken kommuner, bland annat 
Svedala kommun 
VAKIN - Vatten och Avfallskompetens i Norr AB – Kommunalt bolag för kommunerna 
Vindeln och Umeå 
VEMAB - Vimmerby Energi och Miljö AB  
VMAB - Västra Blekinge Miljö AB - Kommunalt bolag som ägs av kommunerna 
Karlshamn, Sölvesborg och Olofström 
TELGE återvinning - Södertälje kommuns renhållningsbolag 
ÅVC - Återvinningscentral 
ÅVS - Återvinningsstation 
ÖGRAB - Östra Göinge Renhållnings AB – Bolag för kommunerna Osby och Östra 
Göinge 
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1 Inledning och bakgrund 
 

För att uppfylla delar av Sveriges miljökvalitetsmål är det en faktor att Sverige ska införa 
en hållbar avfallshantering. En hållbar avfallshantering innebär att avfall ska förebyggas 
och det avfall som uppstår ska bevaras och utnyttjas i så hög grad som möjligt med en 
minimal påverkan på miljö och hälsa. Idag har Sverige ett system med oklara krav och 
oklar fördelning på ansvaret (Regeringskansliet 2018). Ett alternativ är att Sveriges 
kommuner ska ta mer ansvar för insamling av tidningar och förpackningar. Syftet är att 
skapa en bättre sortering (renhet) och utökad sortering av förpackningar och returpapper 
(Avfall Sverige 2017 a). EU- direktiv 2008/98/EG om avfall är antagen i Miljöbalken (SFS 
1998:808) och innehåller avfallshierarkin. Den styr hur avfallet ska tas hand om i fem 
olika nivåer i Sverige (Naturskyddsföreningen 2015). Materialåtervinningen är den 3:e 
nivån i hierarkin.  
 
Det konsumtionssamhälle som finns idag leder till en ökad mängd avfall från Sveriges alla 
hushåll. Detta leder till en förbrukning av våra globala tillgångar och det är en bidragande 
faktor till den globala uppvärmningen och föroreningar i luft, vatten och mark som i sin 
tur blir negativa hälsoeffekter (Rousta och Ekström 2013). För att åtgärda detta krävs det 
både kunskap och resurser. Avfallsmål från högre instanser är satta och dessa mål är ofta 
formulerade på nationell nivå, men det är lokala, mindre, aktörer som har ansvaret att 
uppfylla målen (Hage et al 2017). 
 
Sveriges regering har i mars 2018 skickat ut en remiss (Regeringskansliet 2018) om att de 
vill se mer av den fastighetsnära insamlingen, förslaget är att denna typ av insamling 
kommer att bli den nya huvudregeln i Sveriges kommuner. Det kommer att bli ett 
förtydligande angående det nuvarande producentansvar som finns i Miljöbalken (SFS 
1998:808) och 1 april år 2025 ska fastighetsnära insamling (FNI) vara en norm i Sveriges 
kommuner (Sveriges regering 2018). 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka metoder som Vatten och Avfallskompetens i 
Norr AB (VAKIN) ska använda för att få största möjliga anslutningsgrad i det nya FNI 
med fyrfackskärl som ska införas i Umeå kommun. Examensarbetet är en 
jämförelsestudie mellan kommuner med FNI med fyrfackskärl på uppdrag av VAKIN. 
 
Frågeställningar: 
Hur använder kommunerna ekonomiska styrmedel för FNI med fyrfackskärl? 
Vilka metoder använde kommunerna vid införandet av FNI med fyrfackskärl till 
medborgarna? 
Vad har medborgarnas inställning varit till FNI med fyrfackskärl? 
Vilka problem uppstod vid införandet av FNI med fyrfackskärl i andra kommuner? 
Finns det något samband mellan anslutningsgraden och andra faktorer? 
 
1.2 Bakgrund FNI med fyrfackskärl 
Återvinningsstationer (ÅVS) är obemannade mottagningar för tidningar och 
förpackningar och finns runt om i Sverige. Insamlingssystemet, så kallade “Bring-
systemet”, byggs oftast på ett samråd mellan producenten och kommunen (FTI u.å.a). 
Systemet med fyrfackskärl innebär enligt VAKIN (2017) att varje villa/radhus har ett 
sopabonnemang med två stycken kärl med fyra stycken fack i vardera kärl som står på 
fastigheten. Totalt åtta stycken fraktioner med hushållsavfall, matavfall, tidningar, 
pappers-, plast-, metall- samt färgade och ofärgade glasförpackningar. Ena kärlet 
kommer att tömmas varannan vecka medan det andra kärlet kommer att tömmas var 
fjärde vecka (Vatten och Avfallskompetens i Norr [VAKIN] 2018). FNI med fyrfackskärl 
är ett system som idag används i 36 andra kommuner. Planen är att insamlingssystemet 
kommer att införas i Umeå kommun till år 2020 och i många fler kommuner i Sverige 
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inom snar framtid (VAKIN 2018). Idag förekommer flera olika varianter av 
insamlingssystem för villakunder bland Sveriges kommuner, där vissa har en så kallad 
optisk sortering. Det innebär att hushållen sorterar i påsar med en färg för varje avfallstyp 
och slänger sen dessa i samma soptunna. Påsarna sorteras därefter på 
återvinningsanläggning för återvinning (Optibag u.å). Andra kommuner, exempelvis 
Umeå, ansvarar endast för mat- och hushållsavfall och uppmanar alla medborgare att 
istället använda “bring-systemet” för materialåtervinning. Det finns även kommuner som 
har insamling vid fastigheten, men ej har fyrfackskärl. Det kan vara att kunden har ett 
eller flera kärl som har två fack för olika fraktioner som Östra Göinge Renhållnings AB, 
ÖGRAB, (2018) hade innan införandet av FNI med fyrfackskärl. En alternativ metod är 
Hässleholm miljö AB:s (2018) kunder som innan införandet av FNI med fyrfackskärl 
hade påsar för fraktioner på sidan om kärlen som sopbilen hämtar i samband med 
hämtning. 
 
1.2.1 Lagstiftning 
Enligt 15 kap. 20§ Miljöbalken (SFS 1998:808) har idag kommunen bara skyldighet att 
återvinna och bortskaffa hushållsavfall. Producentansvar är ett system som började 
införas år 1993 med den så kallade kretsloppspropositionen (1992/93:180) som innehöll 
förslaget till lagen om producentansvar. Idag ingår lagen i 15 kap. Miljöbalken (SFS 
1998:808) och innebär att det är producenternas ansvar att omhänderta och samla in 
utvalda uttjänta produkter (Naturvårdsverket 2017a). Den som är producent av tidningar, 
papper för tidningstryck eller förpackningar ska tillhandahålla ett insamlingssystem eller 
se till att någon med tillstånd att driva ett insamlingssystem finns tillgänglig. Idag finns 
det två gällande förordningar i Sverige om producentansvar för returpapper och 
förpackningar, Förordningen (SFS 2014:1074) om producentansvar för returpapper och 
Förordningen (SFS 2014:1073) om producentansvar för förpackningar. Dessa har sin 
grund i EU direktiv 94/62/EC med syftet att returpapper och förpackningar ska 
framställas så att volym och vikt begränsas till den nivå för att upprätthålla en god 
säkerhet och hygiennivå (Naturvårdsverket 2018). 
 
Enligt Förordningen (SFS 2014:1074) om producentansvar för returpapper och 
Förordningen (SFS 2014:1073) om producentansvar för förpackningar behöver en 
kommun inget tillstånd för att samla in returpapper och förpackningar. Enligt samma 
förordningar får en kommun också samla in returpapper och förpackningar på uppdrag 
av ett insamlingssystem. Kommunen kan välja andra metoder för insamling av avfall, om 
insamlingen sker på ett sådant sätt som inte försvårar materialåtervinningen. Kommunen 
måste då informera den som driver insamlingssystemet samt lämna returpappret och 
förpackningarna till en insamling med tillstånd. Alla som har förpackningsavfall eller 
returpapper ska lämna detta till ett insamlingssystem som har tillstånd eller till 
insamlingssystem som kommunen tillhandahåller enligt Avfallsförordning (SFS 
2011:927). Enligt samma förordning får inte kommunala föreskrifter avse hanteringen av 
avfall som hanteras genom producentansvar eller hur mottagnings- och 
behandlingsanordningar för avfall ska skötas.   
 
1.2.2 Producentansvar 
Grundtanken med producentansvaret är att producenterna ska motiveras att framställa 
produkter som är lättare att återvinna, vara mer resurssnåla och inte innehålla 
miljöfarliga ämnen. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå Sveriges miljömål 
(Naturvårdsverket 2017b). Återvinningsmålen och det miljöpolitiska syftet kring 
producentansvaret är bland annat att; "minska mängden avfall till deponi", "hushållning 
med material under produktens livslängd", "minska användandet av farliga ämnen" och 
"minska nedskräpningen" (Dyberg 2011). Syftet med införandet av producentansvaret var 
att få kontroll över resursförbrukningen och låta producenterna ta ansvar för att ta 
tillbaka produkterna som de sålt på marknaden (Dyberg 2011). Producenterna får betalt 
genom att ta ut en avgift på produkten vid försäljning. Det är producenten själv som 
bestämmer vilken avgift det ska vara (Avfall Sverige 2017b). 
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Införandet av det nya systemet med producentansvar ledde till att alla förpackningstyper, 
förutom plast, klarade de nationella målen för återvinning och utnyttjande av material i 
Sverige år 2009 (Naturvårdsverket 2009). Producentansvaret har sitt ursprung i “Polluter 
Pays Principle (PPP)” eller Förorenaren betalar-principen (FTI u.å.a). Principen säger att 
den som orsakar skador på miljö som ska betala de kostnader som uppstår vid 
avhjälpandet av skadan. Denna kostnad ska ge producenten, orsakaren, motivation till att 
minska produktens miljöpåverkan (Dyberg 2011). Förpackningar och returpapper var 
enkla att åtgärda så dessa varugrupper var det som först fick ett producentansvar (FTI 
u.å.a). Därefter tillkom förordningar om producentansvar till fler och andra 
produktområden, exempelvis uttjänta bilar och batterier. Samma förordningar och lagar 
ger hushåll och företag skyldighet att återvinna förbrukade varor och förpackningar. 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) består av fem stycken ägande materialbolag 
där berörda producenter och industrier är delaktiga för att med återvinningsstationer och 
återvinnare uppfylla producentansvaret (FTI u.å.b). Intresset och betydelsen för material 
och återvinningssystem har ökat sedan införandet av producentansvaret. Detta har lett till 
ökade krav på arbetet och allt fler frågor om konkurrens och marknaden för 
materialåtervinning (FTI u.å.a). Monopolmarknader inom verksamhetsavfall, 
producentansvarsavfall och hushållsavfall bör öppnas upp för konkurrens (Dyberg 2011). 
 
1.2.3 Taxan som styrmedel 
Kommunen får enligt Miljöbalken 27 kapitel 5§ ta ut avgifter för att täcka de nödvändiga 
kostnaderna i renhållningen. Avgiften får tas ut för att främja återanvändning, 
återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering. I genomsnitt betalar ett 
villahushåll 2094 kronor per år i avfallsavgift (Avfall Sverige 2016a). 
 
Förutom det ekonomiska styrmedlet finns både det nationella och lokala medel som kan 
användas för att minska avfallshanteringens påverkan på miljön. Det kan vara 
administrativa styrmedel, regler och förbud, eller informativa styrmedel (Avfall Sverige 
2014). En studie (Hage et al 2017) om plastförpackningar visar att politiska faktorer, 
exempelvis taxan, hade största påverkan på materialåtervinningen, framför geografiska 
och socioekonomiska faktorer. Kommuner med viktbaserad taxa på det brännbara 
avfallet hade högre insamlingsresultat på plast än kommuner utan viktbaserad taxa. 
Samma studie visar på att FNI ökade insamlingsmängden av materialåtervinning (Hage 
et al 2017). 
 
Kommunerna som har infört FNI har satt sina taxor på olika sätt. Några kommuner har 
valt att sätta taxorna så att kommuninvånarna själva får stå för kostnaderna. På så sätt 
blir det en service att få producentmaterial hämtat på fastigheten. Miljöminister Karolina 
Skog (MP) anser att detta behövs rättas till och finansieringen ska ligga hos producenten 
inte hos kunden (Sveriges riksdag 2018). 
 
1.2.4 Miljönyttan av Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl 
Det har gjorts studier på vilken insamlingsmetod som ger mest och renast material. En av 
dessa studier utfördes av Sterberg (2015) vilket var en kvantitativ fallstudie som visade på 
att hushållsavfallet minskar samt materialåtervinningen och matavfallsinsamlingen ökar 
med FNI med fyrfackskärl. Studien visar även att trots att FNI med fyrfackskärl inte har 
hög anslutningsgrad finns det ändå en miljönytta att införa systemet då detta ökade 
materialåtervinningen hos alla invånare i kommunen. 
 
År 2017 gick 34,6% av hushållsavfallet i Sverige till materialåtervinning. Detta motsvarar 
162 kg/person (Avfall Sverige 2017b). Enligt en undersökning från Avfall Sverige (2016b) 
är den totala mängden hushållsavfall mindre med fyrfackskärl än med separata kärl. 
Förklaringen är att förpackningar och returpapper blir 40% mer utsorterat med 
fyrfackskärl än med separata kärl. Samma undersökning visar att matavfallsfraktionen i 
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fyrfackskärl hade en renhet på 96%–97% medan optisk sortering hade lägst på 92% 
renhet. 
 
En studie av Rousta och Ekström (2013) på slumpmässigt insamlat urval från hushåll i en 
av Sveriges kommuner visar på att 68% av innehållet i brännbara fraktionen samt 29% i 
matavfalls fraktionen är felsorterat. Studien utfördes på ett abonnemang med enbart mat- 
och hushållsavfall. 43% av det felsorterade hushållsavfallet var förpackningar som 
egentligen skulle materialåtervinnas. Detta inkorrekta sätt att sortera sina hushållssopor 
beräknar Rousta och Ekström (2013) kommer kosta den kommunen 13 miljoner kronor 
per år. Det är pengar som kan investeras i att försöka utöka materialåtervinningen 
(Rousta och Ekström 2013). Kommunala renhållningsbolag gör kontinuerliga 
plockanalyser för att ta reda på hur kunderna återvinner och slänger hushållsavfall samt 
matavfall. I Mellanskåne Renhållning ABs (MERAB) senaste plockanalys hade 68% av 
deras abonnemang med tvåfackskärl sorteras rätt (MERAB 2018). Avfallet och materialet 
från fyrfackskärl hade 96% sorterat rätt. Studien av Rousta och Ekström (2013) menar på 
att om det ska bli bättre sorteringssystem är det nödvändigt att ändra olika faktorer. 
Bekvämt och fastighetsnära är viktiga faktorer för att hushållen ska göra en förändring i 
sorterandet. Utöver detta behöver det ske en ändring i kommunala föreskrifter och 
politiska mål. 
 
Enligt en studie med Calabró (2009) är materialåtervinning en stark bidragande faktor 
till att utsläppen av växthusgaserna (CO2, N2O och CH4) minskas. Studien visar även på 
att om bästa möjliga teknik används så kan siffrorna för utsläpp bli ännu mer gynnande 
för miljön. Studien tar upp biogasrötning samt att separera olika plaster och metaller för 
insamling och återvinning som exempel på detta (Calabró 2009). 
 
 

2 Metod  
 
2.1 Avgränsning 

Jämförelsestudien studerar 36 kommuner som har infört FNI med fyrfackskärl. 
Införandet av systemet ska vara utfört till majoriteten i kommunen för att kommunen 
skulle ta del i jämförelsestudien. Det finns kommuner som börjat sitt arbete för införande 
år 2018 eller tidigare som ej har uppfyllt dessa krav. Dessa kommuner är uteslutna då 
deras anslutningsgrad inte är jämförelsebara. Om kommunen inte har infört 
insamlingssystemet till hela kommunen än räknades anslutningsgraden ut på de etapper 
som blivit införda och inte hela kommunen. Studien kommer inte ta hänsyn till vilket 
politiskt styre kommunen besitter. Dvs. studien kommer inte reflektera varför den 
antagna avfallsplanen, taxan och föreskrifterna är som den är. Jämförelsestudien kommer 
utgå ifrån nu gällande lagstiftning och inte ta hänsyn till eventuella lagförändringar och 
beslut under arbetets gång.  
 
För att få homogena faktorer att jämföra är det abonnemang med två stycken 370 liters 
fyrfackskärl, med matavfallsortering, för villor/en- och tvåbostadshus/radhus med 
tömning av ”kärl 1” varannan vecka och tömning av ”kärl 2” var fjärde vecka som kommer 
undersökas. Studien kommer alltså inte innefatta abonnemang med 240 liters 
fyrfackskärl, ändrad tömningsintervall samt om kund har egen kompostering för 
matavfall. 
 

2.2 Utförande  
En egen undersökning utfördes av avfallsplaner, renhållningstaxor samt föreskrifter på 
varje kommunalt bolags officiella hemsida eller kommunens hemsida. Varje kommunalt 
bolag och kommun har blivit kontaktade med fyra till tio frågor för att undersöka deras 
anslutningsgrad, inlärningsmetod, problem och problemlösning samt deras uppfattning 
från kund om införandet. Data sammanställs i Bilaga 1, data om taxan sammanställs i 
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Bilaga 2 och frågorna finns i Bilaga 3. Anledningen till att varje bolag/kommun fick frågor 
som var anpassade till dem var för att det var sådan stor skillnad på hemsidorna, 
abonnemangen och median bild/kundens uppfattning. Frågorna till kommunerna och 
den egna undersökningen har frågeställningarna varit variabler som kan rapporteras. 
Dessa variabler innefattar taxorna, antal återvinningsstationer och anslutningsgraden. 
Subjektivt upplevda variabler som kundens inställning kan dela upp i kategorier som 
positivt, negativt eller blandat och kan undersökas med komplicerade kognitiva helheter. 
Media och lokala tidningsartiklar har tagits fram för att få medias bild om införandet av 
det nya insamlingssystemet med hjälp av sökmotorn Retriever research. För 
vetenskapliga artiklar användes Web of science. Ord som fyrfackskärl, fastighetsnära 
insamling, återvinning, miljö samt namnen på de kommunala bolagen har varit sökord. 
 
2.3 Statistik  
Jämförelsestudien kommer bestå av en analytisk undersökning för att förklara sambandet 
mellan insamlat data och faktorer till anslutningsgraden. Undersökningen är en icke-
experimentell undersökning då det insamlade data ska vara en kartläggning av orsakerna 
för anslutningsgraden. En undersökning om det finns ett samband eller inte mellan 
miljöstyrande taxan/anslutningsgrad samt antal återvinningsstationer/anslutningsgrad 
med en signifikansnivå på 5 % för korrelationen. Styrkan på sambandet beräknas utifrån 
en regressionslinje och determinationskoefficienten i procent. 
Determinationskoefficienten anger hur stor del av den totala variationen för den 
beroende variabeln som förklaras av det linjära sambandet med den oberoende variabeln. 
Anslutningsgraden är den beroende variabeln, det är en funktion av de andra faktorerna 
som är de oberoende och förklarande variablerna. 
 
 

3 Resultat  
 

3.1 Anslutningsgrad 
Enligt jämförelsestudien var det fyra stycken kommuner som hade 100 % i 
anslutningsgrad för abonnemanget FNI med fyrfackskärl hos sina kunder med villa/en- 
och tvåbostadshus (Fig. 1). Dessa kommuner hade inga andra alternativ på abonnemang 
till sina kunder. Resterande 32 kommuner hade FNI med fyrfackskärl som ett frivilligt 
abonnemang för deras kunder. De kommuner som hade högst anslutningsgrad på 
abonnemang med FNI med fyrfackskärl, förutom kommunerna med enbart fyrfackskärl 
som alternativ, var Kristianstad och Trelleborgs kommun som hade en anslutningsgrad 
på 99 % (Fig. 1). Den kommun som hade lägst anslutningsgrad på abonnemang med FNI 
med fyrfackskärl var Nynäshamns kommun som hade 3 % i anslutningsgrad (Fig. 1).   
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Figur 1. Anslutningsgrad (%) hos kommuner till abonnemang med FNI med fyrfackskärl. Maj 2018. Sorterat 
från lägst anslutningsgrad till högst anslutningsgrad.  
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3.2 Taxa - det ekonomiska styrmedlet 
22 stycken kommuner hade miljöstyrande taxa det vill säga där abonnemang med FNI 
med fyrfackskärl var billigare än andra abonnemang. Två kommuner hade samma avgift 
på alla renhållningsabonnemang för sophämtning. Fyra stycken kommuner hade bara ett 
alternativ som abonnemang och därmed inget val på avgiften. Åtta stycken kommuner 
hade inte miljöstyrande taxa, det vill säga abonnemanget med FNI med fyrfackskärl var 
dyrare än andra abonnemang. Taxan för ett abonnemang med ett fyrfackskärl i ett år för 
villa/en-och tvåbostadshus var billigast för kommunerna i Södertörn renhållning (SRV) 
på 2406 kr/år (Fig. 2). Det dyraste abonnemanget för FNI med fyrfackskärl var Lysekils 
miljö företag (RAMBO) på 3295 kr/år (Fig. 2). Medelvärdet på alla taxor på FNI med 
fyrfackskärl var 2612 kr/år. Medianvärdet var 3203,5 kr/år.  
Figur 2. Pris (SEK) för kommunernas avgift på abonnemang med FNI med fyrfackskärl i ett år för villa/en- 
och tvåfamiljshus i blå stapel. Pris (SEK) för kommunens billigaste renhållningsabonnemang för 
sophämtning i ett år för villa/en- och tvåfamiljshus i röd stapel. 
 
Kommuner med extra avgifter såsom felsortering i de olika fraktionerna, kunde leda till 
en extra avgift på 1350 kronor från ÖGRAB. Vissa kommuner försökte ge kunderna en 
lägre taxa då många kunder upplevde att de hade så lite avfall samt att det var dyrt med 
FNI med fyrfackskärl för en fastighet. En lösning på detta erbjuder många kommuner att 
det går att dela på fyrfackskärlen mellan två eller tre fastigheter. Då betalar varje fastighet 
varsin grundavgift, som alla med fastighet måste betala, men den rörliga avgiften, som 
varierar beroende på abonnemang, delas mellan fastigheterna. 
 
Den totala variationen för anslutningsgraden (%), den beroende variabeln, kan inte 
förklaras av ett linjärt samband med taxan för abonnemang med FNI med fyrfackskärl. 
Determinationskoefficienten, r2 = 0,09 (p=0,08) (Fig. 3).  
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 Figur 3. Sambandet mellan anslutningsgraden och renhållningstaxan för FNI med fyrfackskärl med en 

regressionslinje och r2-värde = 0,09 (p=0.08).  

 
3.3 Metod vid införandet och inställning från kund 
10 stycken kommuner använde ett eller flera testområden i kommunen som 
införningsmetod där bland annat storlek på fraktionerna och körturer testades innan 
systemet implementerades på riktigt i hela kommunen. 11 stycken kommuner använde 
inte testområden som införningsmetod. Dessa kommuner använde andra kommuners 
resultat och var på studiebesök hos andra kommuner istället. Vissa kommuner tyckte det 
var för dyrt att hyra in en fyrfacksbil för att tömma ett litet område. Resterande 15 
kommuner hade inte redovisat om de hade testområde eller ej. 
 
Vanliga metoder som kommunerna/bolagen använde vid införandet av FNI med 
fyrfackskärl var informationsmöten för kunderna och information i lokalmedia. 
Kommunerna/bolagen gjorde utskick av nyhetsbrev/infobroschyrer, 
kundenkäter/undersökningar samt valblanketter inför abonnemangsvalet för kunderna. 
Det flesta kommuner hade information och montrar vid mässor, marknader, information 
och utställning av fyrfackskärlen på kommunernas återvinningscentral (ÅVC) för att nå ut 
och vara tillgängliga för kunderna i kommunen för svar på frågor. Det var många 
kommuner som hade unika metoder vid införandet för att fyrfackskärlen skulle få den 
uppmärksamhet som krävdes enligt kommunen. Fyrfackskärlen togs upp i barnprogram, 
testpaneler, sociala medier och som bussreklam. Syd Skånes avfallsaktiebolag (Sysav) 
gjorde en alldeles egen låt till fyrfackskärlen, en “kärl-lekslåt” som lanserades på alla 
hjärtans dag. 
 
Kommuner som Alingsås var noga med att det skulle bli ett positivt budskap vid 
införandet och att fyrfackskärlen skulle bli ett ”snackis”. För att uppmärksamma 
fyrfackskärlen och materialåtervinning fick varje kund ett paket på posten med 
beståndsdelar som kunden sedan fick sortera var sak i rätt fraktion. Denna innovativa 
införningsmetod blev uppmärksammad med ett pris och var uppskattad av kunderna i 
kommunen. Kommunerna i studien fick frågan om vilken inställning kunderna generellt 
hade i kommunen (Fig. 4). Flest kommuner, 18 stycken, svarade att kunderna var positivt 
inställda. Fyra stycken kommuner svarade att kunderna var negativt inställda och fyra 
stycken kommuner svarade att det var väldigt blandat med åsikterna. 10 stycken 
kommuner hade ingen data.  
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Figur 4. Kundernas generella inställning till FNI med fyrfackskärl i kommunerna med uppdelningen på 
Positivt, Negativt eller Positivt/Negativt. 
 
Kommunerna blev tillfrågad om vilken uppfattning de fick från kunden och vad kunden 
främst ansåg som problem med de nya fyrfackskärlen (Fig. 5). Flest kommuner och deras 
kunder tyckte att det var för stora kärl, 16 stycken kommuner. 11 stycken kommuners 
kunder reagerade på taxan och att den var hög (Fig. 5). Andra faktorer som kommunerna 
tog upp som kunder hade uppmärksammat som något negativt var att det var två stycken 
kärl, storleken på facken var fel proportion, faktum var att det var en förändring och att 
kärlen var fula (Fig. 5).  

 

 
Figur 5. Kunds åsikter vid införningsperioden om FNI med fyrfackskärl i kommunerna. 

 

3.4 Problem 

Kommunerna i jämförelsestudien blev tillfrågade om vilka problem som hade uppstått 
och hur de hade löst dessa problem. Ett problem var att kärlens fraktioner inte räcker till 
hos flera av kommuners kunder. MERAB och ÖGRAB löste detta genom att erbjuda extra 
kärl att beställa för restavfall exempelvis för familjer med blöjbarn. Alternativt var att 
kunna ändra hämtningsintervallen till mer ofta. Om annan fraktion än restavfall blir fylld 
hänvisade de flesta kommuner till ÅVS eller tätare hämtningsintervall. Kunden kunde 
efter tidens gång lära sig att vika ihop och komprimera förpackningarna bättre. 
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Plastminimizers är en behållare som med ett enkelt sätt kan komprimera volymen på 
mjukplastförpackningar. Både Kristianstad och ÖGRAB gav ut dessa i samband med 
utställning av de nya kärlen. Kommunen och entreprenören får acceptera att det var 
fraktioner som var fulla när de kommer och tömmer samt acceptera att det var vissa 
fraktioner i bilen som då blir fulla och behöver tömmas tidigare än de andra facken i 
bilen. 
 
Ett problem som MERAB upplevde var att efter 50 tömningar blev det stopp i facket för 
plast i bilen. Det finns en risk att bilarna krånglar och att tekniken inte fungerar som det 
ska, det hade Trelleborg också erfarenhet av. Norra Åsbo AB (NÅRAB) hade fyrfacksbilar 
som var prototyper direkt från fabriken där hydrauliken hängde sig. Detta ledde till att 
tömningar blev försenade och kunderna blev lidande. Problem kan ske som för Vimmerby 
Energi och Miljö AB (VEMAB) hade ny entreprenör med liten erfarenhet av sophämtning 
varav det ledde till stora driftstörningar samt byte av entreprenör igen. Lund och 
Trelleborg hade problem att få fordonen tillräckligt snabbt vilket ledde till förseningar 
med tömningarna.  
 
Införandet av det nya insamlingssystemet förde med sig extra mycket administration och 
innebär risk till fel. Utställningen av de nya kärlen underlättade med rätt uppgifter i 
kundregister enligt VEMAB. Kärlen ska helst vara koordinatsatta och/eller taggade. 
VEMAB hade inget av detta då bolaget hade ett långt avtal med erfaren entreprenör och 
kundregistret var inte uppdaterat. Utställningen och själva bytet av kärl var ett problem 
för ÖGRAB, Trelleborg och Sysav. Det var svårt att hålla alla tider som var utlovat. Allting 
tog längre tid än väntat. Hässleholm miljö AB fick uppleva att kärlleverantören fick 
problem i fabriken som ledde till förseningar till utställning av kärlen. Samt att de hade 
ett byte av entreprenör mitt i allt då den gamla entreprenören skulle tömma kärlen innan 
återtag och ny utställning och den nya entreprenören skulle börja tömma de nya kärlen. 
Vid utställning av kärlen hade ÖGRAB, för att underlätta transporten, stoppat allt 
innehåll i kärlen. Kärlen innehöll påhängsboxar, plastminimizer och information. 
Kunderna blev underrättad om detta men trots det fick de in flera hundra påhängsboxar 
som missats att plockats ut ur kärlet som hade hamnat med avfallet. Jönköpings kommun 
gjorde ett misstag som ledde till att de var tvungna att betala tillbaka pengar till kunder. 
De hade brutit mot likhetsprincipen som kommuner har. Vid införandet av fyrfackskärlen 
så ändrades även taxan i området. Så kommunen hade olika pris för samma tjänst, vilket 
inte var okej.  

Det nya insamlingssystemet kan leda till sämre arbetsmiljö för chaufförerna. Det blir en 
förändring i hur kärlet ska stå på fastigheten samt att kärlen töms med en baktömmande 
bil, istället för en sidlastande bil som vissa kommuner hade innan det nya 
insamlingssystemet. Baktömmande bilar kräver att chauffören måste stiga ur bilen för att 
manuellt fästa kärlet på sopbilen. Kärlen behöver därför alltid ha en dragväg. För att 
underlätta en bra arbetsmiljö för chaufförerna så valde Norrköping vatten och avfall att 
tydligt informera kunderna om vikten att ha en hårdgjord och plan dragväg samt att ställa 
kärlen med handtaget utåt vid tömning tillfället. De utförde även inventeringar för att 
undersöka framkomligheten på vägar och de hade även olika hjulbas på bilarna för att 
kunna komma fram på sämre vägar. Sämre vägar var ett problem för många kommuner, 
bland annat Västra Blekinge Miljö AB (VMAB). De hade problem med små skogsvägar 
och dels i trång stadsbebyggelse. Största problemet för Södertäljes kommuns 
renhållningsbolag (TELGE återvinning) var acceptansen från chaufförssidan gällande 
hela konceptet hemsortering. Om det inte finns villiga och engagerade ambassadörer i 
chaufförsledet så kan det gå snett i kontakten mot kund vilket det dessvärre gjorde i 
Södertälje kommun. Lärdomen var att öka informationen gentemot hela 
chaufförsstyrkan och att hitta bra, engagerade, positiva, kundvänliga chaufförer. 
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3.5 ÅVS 
Antal ÅVS varierar mellan kommunerna (Fig. 6). ÖGRAB och Hässleholm miljö AB hade 
inga ÅVS, dessa kommuner hade 100% anslutningsgrad så all FTI sker via FNI med 
fyrfackskärl på fastigheten hos villa/en- och tvåbostadshus. Haninge är den kommun som 
hade flest antal ÅVS, 55 stycken. Resterande kommuner hade mellan en stycken och 46 
stycken. Medelvärdet och medianvärdet var 16,5 respektive 12 stycken.  
 
På hela Södertörn, SRV:s ansvarsområde, finns det totalt 215 ÅVS utspridda (SRV 2018). 
Botkyrka, Huddinge och Haninge är topp 3 på antal ÅVS (Fig.6). Topp 7 högsta 
anslutningsgrad (Fig. 1) har mellan 2 och 6 stycken ÅVS, med undantag Kristianstad 42 
stycken och Trelleborg 21 stycken (Fig. 6). Helsingborg har flest personer per ÅVS, 28 734 
stycken (SCB 2018). Lysekil har minst personer per ÅVS, 768 stycken (SCB 2018). 
Haninge har 1600 personer per ÅVS och en ÅVS per 832 hektar i snitt (SCB 2018). 
Kristianstad har 2005 personer per ÅVS och en ÅVS per 2967 hektar i snitt (SCB 2018). 

 
 

 
Figur 6. Antal återvinningsstationer enligt FTI i kommunerna med FNI med fyrfackskärl.  

 
Den totala variationen för anslutningsgraden (%) kan förklaras av ett linjärt samband 
med antal ÅVS i kommunen med determinationskoefficienten, r2= 0,33 (p <0,001) (Fig. 
7).  
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Figur 7. Samband mellan antal återvinningsstationer och kommunernas anslutningsgrad till abonnemang 

FNI med fyrfackskärl. r2= 0,33.  

 

4 Diskussion  
 

4.1 Taxan och anslutningsgrad 
Studien visar på att kommuner med låg anslutningsgrad, under 20%, har 
abonnemangsavgifter där FNI med fyrfackskärl inte är det billigaste alternativet av 
abonnemang i kommunen. Kommuner med hög anslutningsgrad däremot har 
miljöstyrande taxa där FNI premieras. I dessa 22 kommuner är abonnemanget med FNI 
med fyrfackskärl 635 till 1600 kr lägre än det näst billigaste abonnemanget. De 14 
kommuner med en anslutningsgrad över 89% har antingen miljöstyrande taxa, samma 
avgift för alla abonnemang eller enbart ett valbart abonnemang. Det visar att det 
ekonomiska styrmedlet med en miljöstyrande taxa fungerar och att kunderna strävar 
efter det billigaste alternativet för sin sophämtning snarare än det mest miljövänliga. Det 
finns däremot inget samband mellan anslutningsgraden och taxan för abonnemang med 
FNI med fyrfackskärl mellan olika kommuner. En bidragande orsak till detta är att de 
kommuner som är anslutna till SRV har en av de lägsta taxorna för FNI med fyrfackskärl i 
Sverige samtidigt som anslutningsgraden är låg (3%-16%) (SRV 2018). Den låga 
anslutningsgraden i dessa kommuner beror troligast på att det finns billigare 
abonnemang att välja än FNI med fyrfackskärl. Detta visar återigen på att kunderna 
jämför taxorna inom kommunen vid val av abonnemang och det är därför svårt att se en 
korrelation mellan den exakta avgiften och anslutningsgrad mellan kommunerna. 
  
Olofström var en kommun som hade en låg anslutningsgrad med 36 %. Anledningen till 
detta är att i kommunen har det sedan tidigare funnits ett system med 
gemensamhetslösningar för FTI-material för villor. Gemensamhetslösningar kan 
jämföras med en närliggande privat ÅVS eller ett soprum med möjlighet att återvinna alla 
fraktioner. Detta system har en anslutningsgrad på ca 48 % i Olofströms kommun (VMAB 
2018).  
 

4.2 Införandet och inställning från kund  
Kommunerna som inte har haft testområden som en metod för införandet har istället 
använt resultatet från andra kommuner istället. Kunskapen om storleken på fraktionerna, 
utformning av kärlen samt hämtningsfrekvens finns redan hos andra kommuner så är det 
idag lätt att kopiera andras kommuners sätt att införa det nya systemet. Detta leder till att 
kommunen sparar in resurser och får hjälp av erfarna kommuner. Andra 
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införningsmetoder kan användas för att informera kunder och skapa en positiv 
inställning hos kund tills det är dags för kunden att göra ett val av abonnemang för 
sophämtningen.  Rogers (2003) har en fem-stegs-modell för en process vid innovation. 
Steg 1 är att få ”Kännedom” innan steg 2 att bli ”Övertygad”. Steg 3 innebär att ta ett 
”Beslut” om individen är med på innovationen eller ej innan steg 4 som är 
”Implementeringen”. Enligt Rogers (2003) kan beslutet ändras med tiden då majoriteten 
efter en viss tid oftast gör som alla andra till slut. Vilket är det sista och steg 5, 
”Bekräftelse” att vi har gjort rätt val.  
 
Det gäller att verkligen fundera igenom hela införningsmetoden av ett nytt 
insamlingssystem av avfall. Starten börjar med att nå ut till så många kunder som möjligt 
om det praktiska och att få dem att se det som en bra och positiv sak för kommunen att 
införa, både för kund, kommunen och miljön. Därefter gäller det planering från hur 
anmälan från kund kommer in till planering av utställningen med administrationen och 
det praktiska. För att undvika Jönköpings misstag så är det viktigt att planera in så att 
taxan börjar gälla från rätt datum.  
 
Det var flest kommuner med åsikter från kunderna att kärlen är för stora (Fig.5). Åsikten 
grundade sig på att det inte finns plats på kundens fastighet att förvara kärlen. Många har 
kärlskåp som är utformat för ett kärl, andra har egengjorda förvaringsplatser åt 
kärlet/kärlen som nu inte kommer kunna användas då kärlen är större och tar mer plats. 
Vissa kommuner har löst detta genom att 2 eller 3 stycken grannar skulle kunna dela på 
kärlen för att gemensamt hitta en bra kärlplats. Positiva aspekter som att det frigör plats i 
hushållet genom att slippa samla återvinningsmaterialet inomhus till dess det är dags att 
åka till en ÅVS, har ingen med negativ inställning nämnt.  
 
Kundens inställning till det nya insamlingssystemet med fyrfackskärl kan grunda sig i 
olika saker. Rykten och spridning kommuner emellan, från kommuner som redan har 
FNI med fyrfackskärl och tycker det är en otroligt bra eller dålig idé. Människor litar och 
påverkas av människor omkring oss (Rogers 2003). Vi påverkas av media i vår närhet 
(MSB 2016). Många kommuner hade fått en negativ bild i de lokala tidningarna innan 
systemet skulle införas i kommunen. Exempelvis skrev DN debatt (2011) att de ledande 
tillverkarna av tidningspapper i Sverige hävdar att illojala kommuner, med FNI med 
fyrfackskärl, skulle hota det svenska systemet för insamling och återvinning av 
returpapper. De menar på att om kommunerna erbjuder insamling av tidningar i FNI 
med fyrfackskärl så är de en illojal konkurrens till pappersindustrin. Detta kan lätt ge 
kunderna en negativ bild till fyrfackskärlen och kommunen redan innan införandet av 
kärlen och det nya insamlingssystemet. Dock nämner inte tillverkarna av tidningspapper 
att de är ett företag som arbetar i en bransch med konkurrens och att marknadsvärdet för 
papper är högre internationellt än hos de svenska papperstillverkarna (Mellgren 2011).  
 
Trots att majoriteten av kunderna i kommunerna är positivt inställda (Fig.4) så är det den 
negativa inställningen som hörs och syns mest. Det gäller att förbereda sig att upprörda 
kunder kommer höra av sig. Det gäller då att vara tillmötesgående till hur det ska gå att 
lösa så att så många som möjligt kan ha abonnemanget med FNI med fyrfackskärl. Det 
kommer dock allting finnas de kunder som är negativt inställd till vilken förändring som 
helst och därmed aldrig kommer vilja vara en del i det nya insamlingssystemet (Fig.5). 
Men det finns kommuner med 100% anslutningsgrad och för dem har det fungerat bra 
med alla kunder ombord. Enligt Nordvästra Skånes renhållning AB (NSR) är det viktigt 
att få en hög anslutningsgrad direkt vilket var ett orosmoment i samband med införandet 
för dem, men NSR lyckades bra (NSR 2018). 
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4.3 Problemlösningar och tips 
När fraktioner blir snabbare fyllda än de andra fraktionerna i kundens kärl så är det ett 
alternativt att göra en granskning på hushållets inköp av förpackningar. Måste vi ta 
plastpåsar till all frukt? Hushållen kan diska och återanvända glasförpackningar alt. köpa 
refill istället för helt ny. Med de nya fyrfackskärlen kommer kunderna förhoppningsvis bli 
mer uppmärksamma och medvetna om materialåtervinningen som kan komma att 
påverka hushållens konsumtion.  
 
Många lösningar på problemen som kund upplever som finns med dessa är att få in en 
lösning med SMS-tjänst (Renhållningen Kristianstad 2018). Detta underlättar för 
kommuner och kunderna med att kunna förvara sitt kärl inne på fastigheten och att få en 
avisering om när det är dags att dra ut kärlet inför tömningsdagen till fastighetsgränsen. 
Jönköpings kommun skulle rekommendera att inte ta omvägen med att först införa 
separata matavfallstunnan, utan istället gå direkt på FNI med fyrfackskärl (June Avfall 
och Miljö AB 2018) 
 
Abonnemangsnamn som beskriver miljönyttan är ett pedagogiskt knep som några 
kommuner har infört. Det finns några kommuner som har valt att döpa de olika namnen 
på abonnemangen till beskrivande och pedagogiska namn så att när kund väljer 
abonnemang får de en känsla på miljönyttan mer än bara kärlen. Exempel 1 är VEMAB 
som har tre olika sorters abonnemang. FNI med fyrfackskärlens abonnemang, det med 
mest miljönytta, heter ”Grönt abonnemang”. ”Gult abonnemang” är det abonnemang med 
”mellan” miljönytta och det abonnemang med minst miljönytta heter ”Rött abonnemang” 
(VEMAB 2018). Exempel 2 är VMAB då är abonnemanget med mest miljönytta, FNI med 
fyrfackskärl, döpt till ”Maximiljö”. Abonnemanget med minst miljönytta heter ”Osorterat” 
(VMAB 2018). 
 
Många kommuner är även väldigt duktiga på att informera att om kund väljer ett 
abonnemang med mindre miljönytta så är kunden tvungen att åka till en ÅVS för att 
lämna sitt FTI-avfall ändå. Så att det inte blir missförstånd att kunden tror att de utan ett 
fyrfackskärl ändå kan slänga sitt FTI-avfall i sitt sopkärl.  
 
Kommunerna med högst anslutningsgrad har höga mål på anslutningsgraden i deras 
avfallsplan och jobbar aktivt med att uppmärksamma FNI med fyrfackskärl för deras 
kunder.  
 
4.4 ÅVS  
Antal ÅVS var något som skiljde sig mycket mellan kommunerna. Det fanns kommuner 
där medborgarna har generellt nära geografiskt till en ÅVS. Medborgarna åker hellre dit 
med sitt FTI-material än betalar extra i renhållningsavgift för att få det hämtat vid 
fastigheten. Det kan förklara den låga anslutningsgraden i Haninge, Botkyrka och 
Huddinge. SRV:s abonnemang med FNI med fyrfackskärl framställs mer som en 
tilläggstjänst/service och kommunens vanligaste avfallsabonnemang innebär att 
medborgarna lämnar FTI-materialet på en ÅVS (SRV 2018).  
 
Kristianstad var en kommun som har hög anslutningsgrad till abonnemanget med FNI 
med fyrfackskärl och många ÅVS i kommunen (Fig.1 och Fig. 6). Kristianstads ÅVS har 
större geografisk yta att täcka än Haninge. Det är FTI som ansvarar och beslutar om antal 
ÅVS i kommunerna (FTI u.åb). Det kan ske en minskning med antalet ÅVS i Kristianstad i 
framtiden då det blivit fler som materialåtervinner via fyrfackskärl än via ÅVS det senaste 
året (Renhållningen Kristianstad 2018). Kommunerna som studerades hade stor bredd på 
antal invånare i kommunerna och stor skillnad på den geografiska ytan. Så för att studera 
ÅVS påverkan på anslutningsgraden skulle det behöva studeras djupare på antal invånare 
och geografisk utplacering av ÅVS.  
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Sambandet mellan anslutningsgraden och ÅVS betyder att av variationen i 
anslutningsgraden beror 33% på antalet ÅVS i kommunen.  
 

4.5 Felfaktorer 
Studien fick svar från alla kommuner men alla kommuner kunde inte svara på alla frågor 
utav olika anledningar. Med vissa kommuner fanns det direktkontakt med olika 
personer/ansvariga för avfall i kommunen. Medan andra kommuners svar var enbart från 
en kundservice/kundtjänst. Där framgick inte kunskapen från den som besvarade och 
troligheten i svaret. Det var svårt att utifrån svaret tolka vad som kunde vara relevant till 
uppgiften och till varför anslutningsgraden är som den är. Det finns andra faktorer som 
inte är behandlat som mycket väl kan vara en stor del i varför. Undersökningen har inte 
tagit hänsyn till vilket politiskt styre eller vilken ekonomi kommunen har. 
Undersökningen har inte tagit hänsyn till hur kommunen ser ut geografiskt, det kan 
finnas platser i kommunerna där det inte fungerar att ha FNI fyrfackskärl. Det kan finnas 
undantag med fastigheter som anses oskäligt att ha FNI med fyrfackskärl på grund av 
bostadens placering eller utformning.  
 
Frågorna i undersökningen hade öppna svarsalternativ för att de kvalitativa aspekterna 
kan komma fram bättre då. Det blev dock svårare att avläsa och att jämföra detta med de 
kvantitativa aspekterna. En del svar svarade med en, två eller noll decimaler. All data 
avrundades till närmaste heltal i beräkningarna utan decimaler. För att undvika 
missuppfattningar skulle telefonintervjuer vara ett alternativ. Då skulle det även finnas 
möjlighet att ställa följdfrågor och ta reda på vem som svarades kompetens inom 
området.  
 
Förbättringar till studien skulle vara att jämföra och studera kundundersökningar som 
respektive kommun har gjort. Alternativt gjort en egen stickprovsundersökning. Andra 
förbättringar är att utföra fler statistiska test som skulle styrka resultatet. Bland annat en 
multipel regressionsanalys eftersom det är flera förklarande variabler i undersökningen 
eller en hypotesprövning.  
 

5 Slutsats 
 
Undersökningen visar på att underlaget för insamlingsmetod i Umeå kommun och för 
VAKIN beaktas ur flera perspektiv. Många andra faktorer beaktas inte vid val av 
insamlingssystem. Ekonomi och insamlingsresultat är viktiga men hur systemet ska 
införas och arbetsmiljön för chaufförerna bör också beaktas. Närheten till en ÅVS i 
kommunen är en del i valet när kunden väljer abonnemang. Om det inte finns en ÅVS i 
området väljer kunden mer troligt abonnemang med FNI med fyrfackskärl. För att Umeå 
kommun och VAKIN ska få hög anslutningsgrad på abonnemanget med FNI med 
fyrfackskärl, utan att bara ha detta som alternativ, är det bra att ha ett högt 
anslutningsmål i avfallsplanen. Det är bra att införa miljöstyrande taxa till kunderna för 
abonnemanget med FNI med fyrfackskärl, alternativt samma avgift för alla abonnemang 
eller enbart ett abonnemang. Om chaufförerna som kör sopbilen har bra arbetsmiljö och 
är positivt inställda till det nya insamlingssystemet kommer det speglas till kunden som 
vill fortsätta vara miljöhjältar.  
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Bilaga 1 
 
Sammanställning av data 
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Bilaga 2 
 
Sammanställning av data om taxan 
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Bilaga 3  
 
Intervjufrågor till kommun/bolag 

 
 

1. Vad har kommun X för anslutningsgrad på abonnemanget “Fyrfackskärl, helår” 
(kommunens namn på abonnemanget) för villa/en- och 
tvåbostadshus/permanentboende (beroende på vad kommunen kallar det)? Dvs. 
hur många av kommun X kunder i villa/en- och tvåbostadshus har abonnemanget 
fyrfackskärl helårsabonnemang?  

2. Har kommun X något förväntat mål för anslutningsgraden för fyrfackssystemet 
för villa/en- och tvåbostadshus/permanentboende?  

3. Vilken uppfattning/inställning fick kommun X från kund i kommunen vid 
införandet av fyrfackssystemet? Positivt? Negativt? Var det något specifikt som 
var i fokus vid införandet hos kunder?  

4. Vid införande av fyrfackssystemet i kommunerna, hur gick tankarna och 
planeringen för införandet hos kommun X? Införde ni testområden (testade 
vadå?), anordnade kommun X kampanjer, tidningar, andra utskick för 
information eller dylikt? 

5. Vid införande av fyrfackssystemet, vad anser kommun X var det största 
problemet, momenten för oro, med detta system? Hur löste kommun X detta? 
Vilket insamlingssystem fanns innan? 

6. Tror ni att valet av abonnemang påverkas av er taxa? 

7. Om kommunen har 100% anslutningsgrad; 
Hur kommer det sig att kommun X enbart har fyrfackskärl som abonnemang för 
en- och tvåbostadshus? Införde kommun X det från start för alla kunder eller har 
ni ändrat till detta efter införandet?  

 


