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Sammanfattning 

Transporter och mobilitet är viktiga förutsättningar för att samhället ska fungera. Vi måste 
kunna ta oss till olika aktiviteter för att arbeta, handla, umgås, träna etc. Samtidigt leder 
transporter till stora problem, bl.a. koldioxidutsläpp, luftföroreningar och markanvändning. 
För att minska miljöpåverkan och använda ytan i städer mer effektivt behöver biltrafiken och 
bilinnehavet minska. Ett ärende som är svårt att klara utan bil är transport av saker bort från 
bostaden. I den här rapporten redovisas resultaten från ett demonstrationsprojekt i 
Stockholm. I demonstrationsprojektet kopplades en tjänst för att frakta bort saker från 
bostaden till ett befintligt pop up återbruk i Stockholm stad. Pop up återbruket fick även 
kapacitet att ta emot större och fler saker under tiden för demonstrationsprojektet.  

Projektet innehöll två delar. Först genomfördes en förstudie med besökarna på pop up 
återbruket. Resultaten från förstudien användes dels för att utforma demonstrationsprojektet, 
dels för att förstå hur hushåll transporterade bort saker från bostaden. Under 
demonstrationsprojektet kopplades en frakttjänst som boende kan boka utan kostnad till pop 
up återbruket. Demonstrationsprojektet pågick 14 veckor under våren och sommaren 2019. 

Resultaten från projektet visar att hushåll utan tillgång till bil upplever att det är svårt att 
frakta bort saker från bostaden. Det är svårt att ta sig till återvinningscentraler utan bil. 
Kollektivtrafikförbindelserna är dåliga och det är svårt att bära med sig tunga saker på 
kollektivtrafiken. Hushåll utan bil använder en rad andra strategier för att göra sig av med 
saker. Vissa kontaktar second hand affärer, andra lämnar grovsopor i containrar när 
fastigheten har städdagar och några får skjuts av bekanta med bil. Trots dessa möjligheter är 
det många som tycker det är svårt att frakta bort saker från bostaden. Konsekvenserna av 
detta är att de låter saker stå hemma i förrådet eller att de slänger saker istället för att 
återbruka eller återvinna. En frakttjänst skulle underlätta vardagen för dessa hushåll.  

Några hushåll med bil använder också frakttjänsten och besöker pop up återbruket. De brukar 
resa med bil till återvinningscentraler eller till second hand butiker när de ska göra sig av med 
saker, och frakttjänsten kan minska deras behov av bilresor. Några hushåll med bil använde 
frakttjänsten för att frakta bort saker åt deras bostadsrättsförening, eftersom föreningen inte 
hade något grovsoprum.  

Bortfrakt av saker från bostaden är ett ärende som upplevs som komplicerat för hushåll utan 
bil. Genom att förbättra möjligheterna att transportera bort saker från bostaden utan bil kan 
vardagen för hushåll utan bil förbättras och behovet av egen bil minska. En frakttjänst är en 
möjlig åtgärd. En annan möjlig åtgärd är att tillhandahålla utrymmen för grovsopor, 
återvinning och återbruk i eller i närheten till bostaden, t.ex. som en mobilitetstjänst i en 
mobiliteshub.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stockholms Stad deltar tillsammans med fyra andra europeiska städer i EU-projektet 
”Eccentric”, ett projekt som pågår mellan september 2016 - september 2020 och finansieras 
av H2020 programmet. Syftet med Eccentric är att bidra till minskad bilanvändning och 
stödja övergång till andra transportslag för att öka framkomlighet, rörlighet samt för att 
minska transporternas klimatpåverkan. Inom Eccentric har ett antal demonstrationer 
genomförts, varav Trafikkontoret i Stockholm stad ansvarade för ett projekt om 
mobilitetstjänster som kan ersätta behovet att äga egen bil. Trafikkontoret beslutade sig för 
att testa en tjänst som hjälper Stockholmare att transportera bort saker från bostaden. Det 
finns hemleveranstjänster, men det är betydligt svårare att beställa bortfrakt av saker från 
bostaden (t.ex. grovavfall, farligt avfall, saker som ska återbrukas, slängas eller återvinnas). 
Det finns dessutom studier som pekar på att hushåll utan bil tycker det är svårt att 
transportera bort saker från bostaden (Hasselqvist et al., 2016; Lagrell et al., 2018). En tjänst 
för bortfrakt av saker från bostaden skulle därmed kunna bidra till färre bilresor samt till att 
underlätta för hushåll utan bil.   

1.2 Syfte 

Syftet med demonstrationsprojektet är att kartlägga behovet av bortfrakt av saker från 
bostaden i Stockholm, samt huruvida en frakttjänst kan underlätta att leva utan egen bil. Mer 
specifikt är syftet med projektet att belysa följande frågor: 
 

 Upplevs bortfrakt av saker från bostaden som ett problem i hushåll utan bil? 

 Kan en frakttjänst minska antalet bilresor och underlätta vardagen för hushåll 

utan bil? 
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2. Beskrivning av demonstrationsprojektet 
Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har sedan år 2017 erbjudit Stockholmare ett s.k. pop up 
återbruk (se kap. 2.1 nedan), ett mobilt återbruk där boende kan lämna in fungerande saker 
som de inte längre behöver. Det går också att lämna in grovavfall och farligt avfall. Besökare 
kan sedan hämta fungerande saker från en ”byteshörna”. Pop up återbruket är en tjänst 
avsedd att öka möjligheterna att återvinna och återbruka utan att behöva använda bil. Tanken 
är att boende i närområdet ska kunna bära saker de behöver bli av med till pop up återbruket. 
Pop up återbruket ligger därmed i linje med demonstrationsprojektets syfte.  
 
Demonstrationsprojektet gick ut på att testa en tjänst för att transportera bort saker från 
bostaden i Stockholm, och en frakttjänst kopplades till pop up återbruket (se kap. 2.2). Under 
14 veckor på våren och sommaren 2019 fick boende möjlighet att boka hämtning av saker 
med ett elfordon utan kostnad. Sakerna som hämtades fraktades till pop up återbruket där de 
togs om hand.  
 
Utvärderingen som gjordes i projektet genomfördes i två steg (se kap. 3). Först genomfördes 
en ”förstudie” där besökarnas användning av pop up återbruket, samt deras resvanor dit, 
kartlades. Syftet med förstudien var att få en ökad förståelse för besökarnas återvinnings- och 
återbrukspraktiker, både det som fungerade bra och mindre bra. Förstudien låg till grund för 
utformningen av demonstrationsprojektet, men ger även en bild av Stockholmarnas 
återvinningspraktiker (redovisas i kap. 4.1). Därefter genomfördes en utvärdering av 
frakttjänsten som var kopplad till pop up återbruket (presenteras i kap 4.2).  
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av Pop up återbruket och frakttjänsten.  

2.1 Pop up återbruket 

Pop up återbruket består av två containrar som flyttas till olika torg under på våren och på 
hösten. På pop up återbruket kan boende och besökare dels lämna in saker de inte längre 
behöver till återbruk, dels lämna in grovsopor och farligt avfall. Saker som lämnas in tas om 
hand och sorteras av personal på pop up återbruket. De saker som anses ha ett lågt värde och 
därför inte tas emot av second hand organisationer ställs ut i byteshörnan och besökare får ta 
med sig saker därifrån utan kostnad. Användbara saker med försäljningsvärde ställs inte ut i 
byteshörnan utan lämnas till second hand organisationer. Det som är avfall går  till 
återvinning. Syftet med pop up återbruket är att erbjuda en tjänst som ska leda till ökat 
återbruk av saker i Stockholm och därmed till minskad resursförbrukning. Syftet är även att 
saker som inte används snabbare ska komma andra till nytta. Pop up återbruket är till för de 
som kommer till fots eller med cykel och de som kommer med bil hänvisas till 
återvinningscentraler. Pop up återbruket ligger därmed i linje med demonstrationsprojektets 
syfte, att minska behovet av egen bil. 
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Figur 1. Pop Up återbruket i Årsta den 2 september 2018. Bild. Fredrik Johansson 
 
Antal besök och antal byten på pop up återbruket har ökat snabbt sedan starten. År 2017, när 
pop up återbruket startade, var det ca 2 200 besökare och 2 700 byten under nio helger. År 
2018 var det 27 000 besökare och 44 000 byten under 23 helger och år 2019 gjordes 71 000 
besök och 79 000 byten under 26 helger.   
 

 
Figur 2. Antal besök och byten på pop up återbruket 
 
För att kartlägga behovet av en frakttjänst genomfördes en intervjustudie med besökare på 
pop up återbruket (förstudien). Resultaten från förstudien redovisas i kapitel 4.1.  

2.2 Demonstrationsprojektet 

I demonstrationsprojektet kopplades en frakttjänst med elfordon till pop up återbruket. 
Boende i närhet till pop up återbruket kunde boka frakthjälp via ett webformulär där de angav 
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vad som skulle hämtas, om de behövde hjälp med att bära ut sakerna från bostaden, samt 
vilken dag de ville få sakerna hämtade. Sakerna hämtades med ett elfordon och fraktades till 
pop up återbruket. Demonstrationsprojektet pågick under 14 helger (lördagar och söndagar, 
samt torsdag – söndag på ett ställe, KTH) under våren och sommaren 2019 och tjänsten 
kostade inget att använda. 
 
Resultaten från förstudien utgjorde underlag till utformningen av frakttjänsten. Under 
förstudien identifierades ett antal behov (t.ex. att pop up återbruket inte kunde ta emot stora 
saker) som det togs hänsyn till vid utformningen av tjänsten. Stockholm stad upphandlade 
sedan en ansvarig leverantör, LL-bolaget. LL- bolaget införskaffade ett litet elfordon, en 
ellastcykel (se bild 2 nedan) och anställde 3 extra personer som skulle ansvara för 
frakttjänsten. Dessutom införskaffades en större lastbil där saker kan förvaras och som kan 
transportera bort saker från pop up återbruket till en återvinningscentral vid behov1. 
Utvärderingen av frakttjänsten redovisas i kap. 4.2. 
 

 
Figur 3. Frakttjänster i pop up Återbruket. Årsta, 19 maj 2019.  Bild. Fredrik Johansson 
 
Pop up återbruket med påkopplad frakttjänst pågick 14 helger under våren och sommaren 
2019. Under den här tiden kunde personer som bodde i närhet till pop up återbruket boka 
bortfrakt av saker utan kostnad. Totalt bokades tjänsten 84 gånger. I figur 1 redovisas antal 
bokade hämtningar per tillfälle. Flest hämtningar skedde i Kista med 11 bokningar, på KTH 
med 10 bokningar2, Liljeholmen med 9 bokningar, och Blackeberg och Medborgarplatsen 
med 8 bokningar.  

                                                             
1 Brist på plats för att förvara saker på pop up återbruket identifierades i förstudien. Detta innebar att 
pop up återbruket inte kunde ta emot stora föremål. Att använda en större lastbil där saker kunde 
förvaras, samt ha extra personal som kunde köra bort saker från pop up återbruket, skulle åtgärda den 
här bristen. Se kapitel 4.1.  
2 Observera att pop up återbruket var på plats under fyra dagar på KTH, och under två dagar på övriga 
ställen.  
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Fig. 4. Antal bokningar med frakttjänsten per tillfälle.  

3. Metod 

Projektet genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod i två steg. Under hösten 2018, när 
det inte fanns någon frakttjänst, genomfördes en intervjustudie med besökare och personal på 
pop up återbruket (förstudien). Under våren/sommaren 2019 hade en frakttjänst kopplats på 
pop up återbruket (demonstrationsprojektet). Då genomfördes en intervjustudie med de som 
hade bokat frakttjänsten och besökt pop up återbruket.  
 
Under förstudien genomfördes platsbesök på pop up återbruket under två dagar. Vid besöket 
gjordes observationer av hur pop up återbruket fungerade samt intervjuer med besökare och 
personal. Intervjuerna, som spelades in och transkriberades, användes för att få ökad 
kunskap om användandet av pop up återbruket, återvinnings- och återbrukspraktiker samt 
för att utforma demonstrationsprojektet. 19 intervjuer genomfördes med besökare på 
återbruket lördagen 1 september 2018 och söndagen 2 september 2018 i Årsta. Dessutom 
genomfördes samtal med personal på pop up återbruket och några informella samtal gjordes 
med besökare.  
 
Uppföljningen av demonstrationsprojektet (med påkopplad frakttjänst) gjordes dels genom 
semistrukturerade intervjuer med användarna av tjänsten dels genom ett platsbesök på pop 
up återbruket (söndagen 19 maj 2019). Totalt bokades frakttjänsten 84 gånger. Samtliga 
personer som använt pop up återbruket, och som hade angett en korrekt e-post adress, 
kontaktades via e-post för att boka en intervju. Totalt kontaktades 43 personer. Av dessa 
tackade 17 personer ja till att bli intervjuade. 14 personer intervjuades via telefon och tre 
personer träffades för intervju. Face-to-face intervjuerna spelades in och transkriberades. 
Telefonintervjuerna spelades inte in men rikligt med anteckningar togs. Dessutom gjordes ett 
platsbesök på pop up återbruket. Under platsbesöket genomfördes 10 intervjuer med 
besökare och personal. Intervjuerna spelades in (varav två med personer som använt 
tjänsten).  
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4 Resultat 

I det här kapitlet presenteras först resultaten från förstudien, dvs. resultaten från intervjuer 
med besökare på pop up återbruket innan det fanns någon frakttjänst (kap. 4.1). Därefter 
presenteras resultaten från demonstrationsprojektet, där boende även hade möjlighet att 
boka bortfrakt av saker från bostaden (kap. 4.2).  

4.1 Förstudien 

I förstudien gjordes platsbesök på pop up återbruket under 2 dagar (1 och 2 september 2018) 
innan det erbjöds en frakttjänst. Pop up återbruket var välbesökt lördagen 1 september och 
mycket välbesökt söndagen 2 september. Många besökare kom från närområdet och gick till 
pop up återbruket. Några personer gick med saker i omgångar och kom dit flera gånger under 
lördagen. På söndagen kom det även personer till pop up återbruket med bil. De parkerade en 
bit från pop up återbruket och gick dit med saker i omgångar. Besökarna lämnade in sakerna 
till personal på pop up återbruket. Personalen sorterade dem och ställde ut en del i 
byteshörnan, annat gavs bort till second hand butiker, och det som inte gick att återbruka 
skickades till återvinning. Till byteshörnan kom många besökare, både personer som hade 
haft med sig och inte haft med sig saker. Samtliga informanter var mycket positiva till pop up 
återbruket. Det ligger, enligt dem, i tiden att återbruka och inte slänga så mycket saker.  
 
Bland de intervjuade fanns det både personer med och utan bil. Personerna utan bil tyckte att 
pop up återbruket var väldigt bra. Informant 3 berättade att hon hade halva förrådet fyllt med 
saker. Förra året, år 2017, när hon först såg återbruket, kunde hon lämna ifrån sig alla saker 
hon behövde göra sig av med. Andra informanter utan bil hade tidigare tagit sig till 
återvinningscentraler, trots att det var svårt att ta sig dit utan bil. En person tog sig till en 
återvinningscentral med cykel. Hon berättade att folk på återvinningscentralen log när hon 
kom med sin överlastade cykel. Några nämnde även att de ibland ringde till second hand 
butiker när de ville bli av med saker, och vissa nämnde att de kunde lämna saker i en 
container som kom till deras bostadsrättsförening, eller att de använde en mobil miljöstation 
för farligt avfall. Sammanfattningsvis tyckte de att pop up återbruket underlättade deras 
vardag eftersom det fanns så nära bostaden.  
 

”Att som boende i Stockholm utan bil är det ju svårt att bli av med grovavfall, 
jättesvårt […] Ja, det underlättar ju jättemycket att kunna gå och bli av med saker och 
rensa hemma också” (informant 2, förintervju) 
 
”Vi har ju inte bil. Nej, så att, nej det kan vi inte göra [slänga saker]. Jag har inte 
körkort heller”. (Informant 3, förintervju) 
 
”Det [större saker] blir oftast kvar i källarförrådet, och ibland kan jag slänga det på 
vår bostadsrättsförenings städdagar, för då har vi containrar. Om det är något som 
ska kastas liksom. (informant 7, förintervju) 
 

Några av informanterna hade egen bil. De brukar åka bil till en återvinningscentral eller till 
ställen för återbruk (t.ex. second hand butiker) för att lämna saker de inte längre behöver. 
Flera informanter sa att de fortfarande åker till återvinningscentraler för att lämna större 
saker eftersom stora saker inte kan lämnas in på pop up återbruket. En person sa att han inte 
behöver åka bil till återvinningscentraler lika ofta nu när han har tillgång till pop up 
återbruket.  
 
Personalen på pop up återbruket berättade att återbruket bara tar emot ”bärbara saker”. 
Detta innebar, enligt personalen, att de exempelvis inte tar emot större möbler. Orsaken till 
detta var att det inte fanns utrymme att ta emot fler saker på pop up återbruket. Under 
observationen sade personalen till en besökare att pop up återbruket inte kunde ta emot saker 
som var större än en stol.  
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”Personalen: Vi kan tyvärr inte ta emot den. 
Informanten: Men min fru var ju här och frågade och då sa ni att det var ok.  
Personalen: Det som går att bära typ, inte större än en stol. […] Ja vi får väl ta den 
då, men till nästa gång inte så här stora saker för att vi har inte en chans i världen att 
få med oss det. Så då blir det nästan så att vi måste lämna kvar det på plats, vilket 
blir, vi får inte göra det överhuvudtaget” (observation under intervju med informant 
15, förintervju) 

 
”Intervjuaren: Fick du med dig allting du ville hemifrån?  
Informanten: Nej, jag trodde jag kunde lämna stolar och sånt, men det får inte plats 
här tydligen. […] Ja, jag får väl antingen slänga dom i grovsoporna eller åka till ett 
annat ställe” (informant 5, förintervju)   

 
Informanterna säger att det inte är tydligt vad man får lämna in till pop up återbruket. De 
säger att det kanske stod något om det i informationen som de har fått, men om så var fallet 
har de inte läst det så noga. Under intervjuerna med besökare framgick det att flera personer 
inte hade uppfattat att man kunde lämna in saker till återvinning, de trodde att det bara var 
ett återbruk.  

 
”Antingen har jag läst slarvigt eller så var det otydligt”. (Informant 7, förintervju) 
 
”Jag tänker att vi inte skulle göra det [lämna en trasig TV på pop up återbruket] 
eftersom det här väl är till för sånt som funkar och är snyggt liksom som folk kan 
tänkas vilja ha.” (informant 15, förintervju) 

 
Vidare efterlyste några informanter att man borde kunna ta med större saker till återbruket. 
Personalen på pop up återbruket säger dock att det inte finns plats för fler, eller större, saker. 
De har inte så mycket plats i containrarna och lastbilen som de använder har inte utrymme 
för fler saker. För att pop up återbruket ska kunna ta emot fler saker behöver de en större 
lastbil.  
 
Flera informanter efterlyser mer information om pop up återbruket. Några informanter såg 
information om pop up återbruket först på fredagen (dagen innan pop up återbruket 
öppnade) när de såg pop up återbruket på torget. Andra hade sett information om pop up 
återbruket på Facebook, men de tyckte det var svårt att hitta tillbaka till informationen om 
pop up återbruket igen. Informanterna tyckte även att det var svårt att hitta information om 
pop up återbruket på Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) hemsida. En informant nämnde 
att hen bara hittade information om pop up återbruket från 2017. Några informanter hade 
även fått information om pop up återbruket via lokaltidningen. Att de fick information om 
pop up återbruket så pass sent gjorde att informanterna inte hade haft tillräckligt med tid för 
att sortera sina saker, vilket gjorde att de inte tog med alla sina saker till pop up återbruket.   

Sammanfattade iakttagelser från förstudien 

 Pop up återbruket besöktes både av hushåll med och utan bil. Samtliga informanter 

var mycket positiva till pop up återbruket.  

 Pop up återbruket gjorde att personer utan bil enkelt kunde göra sig av med saker de 

hade hemma. Personer utan bil tyckte att det var svårt att ta sig till 

återvinningscentraler utan bil. Några informanter tog sig ändå dit ibland med 

kollektivtrafik och cykel, men de flesta hade andra strategier för att göra sig av med 

saker (t.ex. hämtning via second hand butiker).  

 Personer med bil i hushållet tyckte att det var bekvämt att kunna gå ner med saker till 

Pop up återbruket. När de inte använde pop up återbruket åkte de med bil till 

återvinningscentraler eller med bil till andra ställen (t.ex. second hand butiker). Pop 



 

 
 

12 

 

up återbruk verkar därmed kunna minska antal resor med bil för den här gruppen, 

men eftersom återbruket inte kunde ta emot stora föremål behövde många 

informanter fortfarande åka bil till en återvinningscentral.  

 Pop up återbruket kunde inte ta emot stora saker (större än en stol) p.g.a. platsbrist.   

 För att kunna ta emot stora föremål behövs det mer förvaringsutrymme på plats, t.ex. 

en större lastbil, eller mer personal som kan köra bort saker till en återvinningscentral.  

 Informationen om pop up återbruket upplevdes som bristfällig. Besökarna fick 

information om pop up återbruket sent. De hade svårt att hitta tillbaka till 

informationen som de hade sett på bl.a. Facebook. Det var låg kännedom om vad man 

får lämna på pop up återbruket. Det ses enbart som ett återbruk och inte som en plats 

där det exempelvis går att lämna in farligt avfall.  

4.2 Demonstrationsprojektet 

I det här kapitlet presenteras utvärderingen av demonstrationsprojektet med en frakttjänst. 
Förutom möjlighet att boka bortfrakt av saker från bostaden har pop up återbruket kapacitet 
att ta emot större saker (eftersom de har en större lastbil och fler anställda som kan köra bort 
saker till en återvinningscentral). Resultaten avser främst användarna av frakttjänsten, men 
ett platsbesök gjordes även på pop up återbruket under en dag (se kap 3. Metod).  
 
Frakttjänsten kunde bokas av de som bodde i närhet till pop up återbruket under 14 helger på 
våren och sommaren 2019. Bokningen gjordes via en länk på SVOAs hemsida. Där fick 
personerna fylla i vad de ville ha hämtat, när de ville ha det hämtat, kontaktuppgifter samt 
lägga upp foton. LL-bolaget lade upp en rutt utifrån bokningarna och kontaktade sedan 
personerna som bokat frakthjälp med en uppskattad tid för hämtning. Sakerna hämtades med 
ett elfordon och personalen hjälpte till med bärhjälp vid behov. Sakerna som hämtats kördes 
sedan till pop up återbruket där de togs om hand.  
 
Merparten av informanterna som använt frakttjänsten äger inte en bil (13 av 17 informanter). 
Flera i den här gruppen är pensionärer och de var särskilt positiva till möjligheten att få 
bärhjälp. Samtliga tyckte att det är komplicerat att frakta bort saker från bostaden, särskilt 
stora och otympliga saker, eftersom de inte äger en bil i hushållet. De tycker det är svårt att 
frakta saker till återvinningscentraler utan bil. Kollektivtrafikförbindelserna till 
återvinningscentraler är undermåliga och det är svårt att bära med sig tunga saker på 
kollektivtrafiken. Därför åker personerna utan bil aldrig till återvinningscentraler, utan måste 
använda andra strategier för att frakta bort saker från bostaden. 
 

”Jag har tänkt åka till Roslagstull, men har aldrig kommit till skott. Nu har de tagit 
bort busshållplatsen så det är svårare att ta sig dit. De andra återvinningscentralerna 
går det inte ta sig till utan bil” (Informant 8) 
 

Samtliga informanter var mycket positiva till frakttjänsten. Flera nämnde att tjänsten är 
särskilt bra för hushåll utan egen bil, och speciellt för äldre personer som kan ha svårt att bära 
tunga saker. De var mycket positiva till att kunna få saker hämtade i hemmet och att de fick 
bärhjälp.  
 

”Det var toppen att kunna använda frakttjänsten. Det hjälper mycket för personer i 
min ålder. 70 åringar” (Informant 3) 
 
”Bra för sådana som inte har bil, som jag. Jag tycker det var jättebra. Bra att man 
kan möta de som inte har bil” (Informant 5) 
 

Några i den här gruppen visste inte hur de skulle ha gjort om de inte hade haft tillgång till 
tjänsten. En informant säger att hon nog hade burit ner sägen (som hon fraktade bort) ett 
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trappsteg i taget till soprummet och slängt den där, trots att det inte är tillåtet (fastigheten har 
inget grovsoprum). Flera andra informanter säger att sakerna troligtvis hade blivit stående i 
förrådet tills de måste göra sig av med dem, t.ex. när de flyttar. Några informanter är även 
osäkra på hur de ska göra sig av med farligt avfall, och det farliga avfallet blir därför kvar 
under diskbänken.  

 
”Annars hade det legat kvar i källaren […] sakerna har stått i förrådet i 7 år. TV:n i 5 
år. De har bara stått och tagit plats” (informant 4) 
 
”Jag själv hade inte kunnat frakta bort sakerna. Det är förbjudet att ta emot 
grovsopor i soprummet. Jag tjafsade med fastighetsägaren. Det är dyrt att hyra släp. 
Jag hade en idé om att bära ner sängkarmen till soprummet ändå trots att det inte är 
tillåtet” (Informant 3) 
 
”Det var ett dilemma [vad hon skulle ha gjort om tjänsten inte hade funnits]. Bordet 
var inte tillräckligt fint för Blocket. Troligtvis hade bordet fått stå kvar tills jag hade 
behövt göra mig av med det. Då hade jag nog hyrt bil” (Informant 14) 
 
”Jag hade ringt lite till. Tidigare hade jag en bäddsoffa som hämtades av en second 
hand. Jag vet inte [vad jag skulle ha gjort om tjänsten inte hade funnits]. Vi har påsar 
i bostadsföreningen. Men stolarna är för stora för påsarna. Jag hade ringt runt lite” 
(informant 5) 
 
”Jag försökte sälja, det gick inte. Tänkte bära ner bordet ett trappsteg i taget och 
slänga det i soprummet trots att man inte får göra det, men alla gör det ändå” 
(informant 6) 

 
Flera informanter i den här gruppen har olika strategier för att göra sig av med saker trots att 
de inte har egen bil i hushållet. De använder sig av andra tillgängliga frakttjänster. Vissa 
brukar lämna saker hos second hand butiker (t.ex. kläder) och andra har även fått saker 
hämtade av second hand butiker. Det är dock inte alltid som second hand butikerna kan 
komma och hämta saker (t.ex. om det är för lite saker eller om det inte är saker som kan 
återbrukas). Andra informanter använder även den mobila miljöstationen för att lämna farligt 
avfall, och vissa kan få hjälp att frakta saker till återvinningscentraler av släkt eller vänner 
som har bil.  
 
Hushåll med egen bil har också intervjuats (4 av 17 informanter). Även dessa informanter är 
mycket positiva till tjänsten. Informant 15 nämner exempelvis att hen inte har tid att åka till 
en återvinningscentral och att saker därför blir stående i förrådet. Informant 15 hyr ett extra 
förråd för 2000 kr i månaden och menar mycket av det som står i förrådet troligtvis hade 
kunnat återvinnas eller återbrukas. Informant 2 illustrerar ett annat exempel. Hens 
bostadsrättsförening har inget återvinningsrum och de kör föreningens saker till 
återvinningscentralen. En annan informant, som sitter i sin bostadsrättsförenings styrelse, 
brukar köra föreningens saker till återvinning och återbruk en gång i veckan. Bilen används, 
enligt egen utsago, enbart för att åka till återvinningscentraler och för att skjutsa barnbarnen. 
Frakttjänsten gjorde att de slapp frakta bort bostadsrättsföreningens saker själva med bil. 
Slutligen, informant 4 har en egen bil, men utan dragkrok, och det behövs ett släp för att 
kunna frakta bort stora otympliga saker. Ibland går det att ta ut barnstolen från bilen och fälla 
sätena, men det gör hen inte i första taget. Tidigare har informant 4 kört saker till Östberga 
återvinningscentral och då lånade hen en bil med dragkrok och hyrde ett släp.   
 
Det är flera informanter som bor i fastigheter utan återvinning eller grovsoprum, både hushåll 
med och utan bil. Flera informanter tycker att det borde vara fastighetsägarens ansvar att 
tillhandahålla utrymmen för återvinning, grovsopor och farligt avfall. Några föreningar 
använder avfallspåsar (men där går det inte lämna några större saker) och andra hänvisar 
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boende till tjänster som Tiptap3. En informant tycker att det borde vara kommunens ansvar 
att tillhandahålla en sådan tjänst, och att de måste garantera att de som arbetar med bortfrakt 
har god arbetsmiljö och bra anställningsvillkor. 
 
De flesta informanterna påpekade att kännedomen om frakttjänsten (och pop up återbruket) 
var låg och att tjänsten borde marknadsföras mer. Många påpekade att deras grannar inte 
kände till tjänsten, men att de var väldigt positiva till den när de blev informerade om den. 
Några entusiastiska informanter satte upp lappar om pop up återbruket i trapphus och 
tvättstugor, samt mailade andra hushåll i bostadsrättföreningen om frakttjänsten. En 
informant nämnde att det finns en affisch om pop up återbruket som man kan skriva ut och 
sätta upp. Problemet med affischen var att den hade en mörk bakgrund, vilket gör att det tar 
mycket bläck att skriva ut. 
 
Alla informanter var mycket nöjda med tjänsten, men några informanter hade en del problem 
med bokningen. Informant 13 hade exempelvis svårt att hitta fram till LL-bolagen. Först 
ringde hen till återvinningscentralen, och genom dem fick hen rätt kontaktuppgifter. Hen 
säger att detta inte framgick tydligt i annonsen vem som skulle kontaktas. En annan 
informant påpekar att LL-bolaget hade fått fel telefonnummer (det saknades en siffra i 
telefonnummret). Det fanns också informanter som var osäkra på hur mycket som kunde 
fraktas bort, och att de därför inte informerade sina grannar om tjänsten. Några förslag på 
förbättringar av tjänsten som fördes av användarna var:  
 

 Ha en SMS-tjänst med meddelande när pop up återbruket kommer till området (likt 

den mobila miljöstationen). 

 Att hämtningen ska kunna följas i realtid (likt Uber).  

 Att kontaktmöjlighet till någon finns i realtid  

 Att det ska finnas möjlighet att uppdatera uppgifter i beställningen i efterhand (t.ex. 

portkoden).  
 
Flera informanter önskade dessutom att tjänsten skulle vara permanent och gärna att den 
skulle komma fler gånger per år. Några efterfrågade att man skulle kunna ringa för att få 
saker hämtat när som helst och inte enbart i samband med pop up återbruket.  

Sammanfattade iakttagelser från demonstrationsprojektet 

 Frakttjänsten användes främst av hushåll utan bil. Det är svårt att frakta bort saker 

från bostaden för hushåll utan bil, särskilt för äldre personer. Tjänsten underlättar 

för dem. 

 Flera hushåll utan bil hade tidigare använt olika strategier för att transportera bort 

saker från bostaden. Några hade fått hämtning av second hand butiker, använt den 

mobila miljöstationen och fått hjälp av släkt och vänner med tillgång till bil.  

 För många hushåll utan bil skulle sakerna troligtvis ha stått kvar i förrådet om 

tjänsten inte hade funnits. Två hushåll vet inte var de ska lämna farligt avfall och det 

farliga avfallet är kvar under diskbänken.  

 Flera hushåll har inget grovsoprum i fastigheten. Det finns även hushåll som 

överväger att slänga grovsopor i soprummet trots att det inte är tillåtet.  

 Ett fåtal hushåll med bil har använt tjänsten (4 hushåll av 17). Flera hushåll har 

inget grovsoprum i fastigheten. Två av hushållen har använt tjänsten för att frakta 

bort saker åt deras bostadsrättsförening. Resorna hade i annat fall antingen gjorts 

med bil eller så hade sakerna inte fraktats bort.  
                                                             
3 Tiptap är en app-baserad tjänst. Privatpersoner kan lägga upp en bild på det som de vill få bortfraktat. 
Andra privatpersoner kan då transportera bort sakerna mot betalning.  
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 Informationen om frakttjänsten och pop up återbruket upplevs vara bristfällig. 

Några hushåll var osäkra på hur tjänsten fungerade. 

 Några förslag på förbättringar av tjänsten från användarna är att ha en SMS-tjänst 

som meddelar hushåll när tjänsten är tillgänglig, att kunna följa hämtningen i 

realtid, att kunna kontakta någon i realtid samt att kunna uppdatera uppgifter i 

beställningen i efterhand (t.ex. portkod).  

 En permanent tjänst efterfrågades, gärna med fler bokningstillfällen.  
 

5. Analys 

Syftet med projektet var att studera hur hushåll fraktar bort saker från bostaden och om en 
frakttjänst kan underlätta deras vardag. Tidigare forskning har visat att hushåll utan bil 
upplever bortfrakt av saker från bostaden som komplicerat (Hasselqvist et al., 2016; Lagrell et 
al., 2018). Studierna visar att hushåll utan bil anpassar sina resvanor och aktivitetsmönster, 
samt använder olika tjänster för att få ihop sin vardag, t.ex. hemleverans av mat och varor. 
Samma forskning visar dock att det finns ett antal ärenden som är svåra att klara utan bil. 
Bortfrakt av saker från bostaden är ett sådant ärende. Genom att tillhandahålla olika tjänster 
för dessa ärenden, t.ex. en bortfrakttjänst, kan vardagen för hushåll utan bil underlättas och 
behovet av en bil skulle kunna minska. Det handlar, enligt litteraturen, inte enbart om att 
tillhandahålla en tjänst, utan även hur tjänsten samspelar med andra sociala och spatiala 
strukturer.4 Vilka faktorer som påverkar boendes behov av en egen bil är mångfacetterade och 
varierar från fall till fall. Vissa behöver bil i tjänsten, andra för att skjutsa barn eller vänner till 
olika aktiviteter, och somliga för att transportera olika saker till och från bostaden. Ofta är det 
en kombination av ett flertal faktorer som tillsammans bidrar till bilägande, varav bortfrakt av 
saker från bostaden kan vara en faktor. 

Upplevs bortfrakt av saker från bostaden som ett problem i bilfria hushåll? 

Resultaten i det här projektet visar att bortfrakt av saker från bostaden, särskilt stora och 
otympliga saker, är svårt att göra utan bil, vilket ligger i linje med tidigare forskning 
(Hasselqvist et al., 2016; Lagrell et al., 2018). Bilden som framträder i det här projektet är 
dock mer nyanserad. Å ena sidan är det tydligt att det är svårt att resa till 
återvinningscentraler utan bil. Kollektivtrafikförbindelserna upplevs som undermåliga och 
det är svårt att bära med sig tunga saker på kollektivtrafiken. Å andra sidan använder hushåll 
utan bil en rad andra strategier för att frakta bort saker från bostaden. Vissa kan lämna 
grovavfall och återvinning i fastigheten, några har fått saker hämtade av second hand butiker, 
har använt mobila miljöstationer och har sålt saker via Blocket. Det finns även personer som 
får skjuts av släkt och vänner med bil (vilket ligger i linje med Lagrell et al, 2018, som visar att 
hushåll utan bil ofta är beroende av att andra personer har tillgång till bil). Det finns därmed 
ett flertal strategier och tillgängliga tjänster redan idag. Trots detta upplever informanterna 
att det är komplicerat att frakta bort saker från bostaden och att existerande tjänster inte 
alltid löser deras behov. I flera fall blir saker stående i ett förråd, farligt avfall blir kvar under 
diskbänken, eftersom de inte vet hur de ska göra sig av med sakerna, och saker slängs 
felaktigt. Frakttjänsten har därmed fyllt en funktion för informanterna, främst åt personer 
som bor hushåll utan bil, och synnerligen äldre personer, men även för hushåll med bil i 
hushållet.  
 

                                                             
4 Geografer lyfter exempelvis fram hur rumsliga och tidsmässiga strukturer skapar olika 
aktivitetsmönster, vilket i sin tur påverkar olika färdmedels attraktivitet. Sociologer lyfter fram att 
människors deltagande i olika praktiker dels skapar normer och behov av färdigheter, dels att 
praktikerna i sig påverkar vilka färdmedel som används.   
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Frakttjänsten (och pop up återbruket) är dock en ny tjänst som är relativt okänd, vilket kan 
förklara att få personer har använt tjänsten. Detta ligger i linje med teorier om hur nya vanor 
sprids och nya praktiker etableras. Enligt Social Practice Theory kan det ta tid för en ny 
praktik att etableras (se t.ex. Johansson et al., 2019). Förutom materiella aspekter (t.ex. 
frakttjänsten), påverkar även normer och tillgängliga färdigheter hur människor agerar 
(Shove et al., 2012). Nya färdigheter utvecklas och narrativen kring återbruk förändras i och 
med att användningen ökar. Besöks- och bytesstatistik från pop up återbruket visar på en 
kraftigt ökad användning sedan starten 2017. Detta kan vara en indikator på att pop up 
återbrukspraktiken sprids och rekryterar nya användare med tiden.  

Kan frakttjänsten minska antalet bilresor och underlätta vardagen för hushåll utan bil? 

Den här studien visar att hushåll med bil i viss mån ersätter bilresor med frakttjänsten. De 
använder ofta bilen för att frakta saker till en återvinningscentral eller till ett återbruk. Om 
tjänsten inte hade funnits hade de fraktat bort sakerna med bil eller låtit dem stå kvar i 
förrådet. Resultaten tyder också på att dessa hushåll tycker att tjänsten underlättar deras 
vardag. Pop up återbruket utgör ett komplement, men inget alternativ, till bilresorna eftersom 
det inte tar emot stora saker. Vidare visar studien att flera hushåll bor i fastigheter utan 
grovsoprum och att de därför behöver åka till återvinningscentraler med grovsopor.   
Frakttjänsten har främst använts av hushåll utan egen bil i hushållet och den största fördelen 
med tjänsten är att den underlättar återbruk för boende utan egen bil. Genom detta kan 
hushållens vardag underlättas, fler saker kan återbrukas och färre saker slängas felaktigt. 
Även om bortfrakt av saker från bostaden inte är en av de mest frekventa resorna så bidrar 
dagens struktur till bilberoende. Genom att underlätta för hushåll utan egen bil att frakta bort 
saker från bostaden blir det enklare för dessa hushåll att leva utan bil. Det kan exempelvis 
vara en åtgärd som bidrar till att hushåll utan bil inte skaffar bil, eller till att de skaffar bil 
senare i livet. Tillsammans med åtgärder inom andra områden kan tjänsten därmed vara en 
viktig komponent i ett paradigmskifte från bilen i fokus till tillgänglighet och mobilitet 
(Banister, 2008).  
 
En frakttjänst är inte den enda möjliga åtgärden för att underlätta bortfrakt av saker från 
bostaden för hushåll utan bil. En annan möjlig åtgärd är att erbjuda grovsoprum och 
utrymme för återbruk i eller i närhet till bostaden. Många svenska kommuner arbetar med 
flexibla parkeringstal där fokus skiftar från att kräva parkering i nya bostäder till att erbjuda 
boende god tillgänglighet och mobilitet (Johansson et al., 2019). Vissa kommuner arbetar 
även med mobilitetshubbar där mobilitetstjänster för ett område samlas. Mobilitetstjänster 
och mobilitetshubbar skulle även kunna innefatta tjänster som underlättar för hushåll utan 
bil att frakta bort saker från bostaden.  
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