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Förord
För det flesta branscher och sektorer finns mycket att vinna på digitalisering. Rätt utnyttjad kan en ökad
digitalisering vara ett av flera verktyg för att effektivare uppnå samhällets miljö- och resurskrav. Om man
jämför hur långt olika branscher har kommit i fråga om att anamma digitaliseringens möjligheter är det
företag inom IKT, handel, tillverkningsindustri, bank och försäkring som har kommit längst på sin digitala resa.
Byggindustri, fastighetsbolag och avfallssektorn hör till dem som haft en trög start, men där
digitaliseringssatsningar nu börjar ta fart på allvar.
Inom avfallssektorn finns en hög potential för att med digitalisering som stöd utveckla smartare, effektivare
och mer hållbara lösningar. Med digitalisering skapas förutsättningar för allt från ruttoptimering och
effektivare logistik till spårbarhet av farliga ämnen och ökad kunskap, så att förståelsen för nyttan med
cirkulära materialflöden blir tydlig.
För att öka takten för avfallsbranschens digitala transformation är kunskap och generell vägledning, inspiration
och goda exempel, inte minst från den egna branschen viktiga faktorer. Under första halvåret 2019 har Avfall
Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet därför drivit ett gemensamt projekt för att identifiera digitaliseringens
möjligheter i syfte att inspirera avfallssektorn till utveckling. Som utgångspunkt för projektet har vi i
avfallssektorn sökt svaren på frågor som: ”Hur ser vi till att med digitaliseringen som stöd utveckla
avfallshanteringen?” och ”Hur kan vi på bästa sätt inspirera och engagera Avfall Sveriges medlemmar så att de
kan fånga digitaliseringens möjligheter?”
I denna rapport kan du ta del av de övergripande resultaten från projektet i form av vägledande texter om
digitaliseringens möjligheter samt några delade erfarenheter och goda exempel från avfallssektorn. Dessa
texter publiceras också i en serie populärvetenskapliga skrifter som finns för nedladdning på IVLs respektive
Avfall Sveriges webbplatser.
Digitalisering och digital transformation är breda trender och utvecklingsområden. I denna rapport har vi
avgränsat oss till en övergripande inramning med fokus på avfallssektorn. I den skriftserie som projektet
resulterat i har vi valt att avgränsa oss till de områden där Avfall Sveriges medlemmar uttryckt önskemål om
vägledning och fördjupning. I dessa skrifter kan du därför, utöver en övergripande inramning till digitalisering
och digital transformation som företeelser och begrepp, läsa mer om hur man med digitalisering som stöd kan
skapa:
• Effektivare logistik
• Insamling av information om avfall, t ex fraktioner och mängder
• Digital kundtjänst och e-tjänster
• Återbruk och avfallsförebyggande åtgärder
Du hittar de övriga skrifterna som detta projekt resulterat i på vår webbplats:
https://www.ivl.se/sidor/vara-omraden/digitalisering/digitalisering-inom-avfallshantering.html
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Sammanfattning
Även om det har talats om tekniken som ska göra oss både snabbare och mer intelligenta sedan
mitten av 1980-talet, är det först under de senaste åren som vi har sett hur den smarta tekniken har
börjat ta plats i vår vardag. I en mängd sammanhang ser vi hur företeelser som
AI, Machine Learning och Big Data växer fram och ger oss stöd i såväl arbetslivet som i privata
sammanhang. Nu är tilltron till tekniken större än någonsin.
Utan tvekan för digitaliseringen med sig en mängd möjligheter. Med den nya smarta digitala
tekniken finns förutsättningar att optimera, effektivisera och skapa informationsflöden som gör att
användningen av resurser kan minska och miljömål kan nås. Det kan dock vara utmanande att få
omsättning för alla de möjligheter som den nya smarta tekniken för med sig. Bara att få grepp om
vad som ligger i begreppet digitalisering kan vara svårt.
Inom avfallssektorn har digitaliseringstakten varit förhållandevis långsam. Många efterfrågar
vägledning och inspiration för att öka förståelsen för vilka nya värden som kan uppstå och hur
man drar nytta av den nya smarta tekniken.
I digitalisering förenas utmaningar och möjligheter för att med teknikens hjälp möta människans
behov av att automatisera, effektivisera och optimera. Med utvecklingen kommer också nya affärsoch betalmodeller, vilket i sin tur ställer helt nya krav på organisationers affärs- och
verksamhetsutveckling. Inte minst handlar digitalisering om användarupplevelser. För om
tekniken och de smarta lösningarna ska komma till sin fulla rätt gäller det att skapa värde för den
som ska använda tekniken. I regel krävs samverkan på bred front, både inom den egna
organisationen, mellan organisationer (leverantörer, partners, konsultföretag) och olika
slutanvändare (kunder/brukare) för att utveckla smarta och hållbara digitala produkter och
tjänster.
För att lyckas med den transformation som gör att man tillfullo kan nyttja den nya smarta tekniken
krävs strategiskt arbete på bred front i parallella insatser som spänner över teknik, organisation,
processer och inte minst användarna av tekniken. En tydlig vision och väl formulerade mål för vad
man vill uppnå med digitalisering är avgörande för transformationens framgång.
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Summary
Ever since the mid-1980s we have heard how new and smart technology will make us both faster
and more intelligent. However, is only in recent years that we have seen how smart technology has
begun to take its place in our everyday lives. Today we see how phenomena such as AI, Machine
Learning and Big Data are emerging, and we are beginning to get the idea on how the technology
will give us support in both our working and our private life’s. Now the confidence in technology
is greater than ever.
Digitalization brings, without a doubt, a multitude of opportunities. With the new and smart
technology, we can optimize, streamline and create information flows that can reduce the use of
resources and help us solve environmental challenges. However, it can be challenging to meet all
the opportunities that the smart technology brings. Just getting a grasp of what lies in the concept
of digitalization can be difficult.
The waste management sector has so far had a relatively slow pace in implementing new
technology and the so called “digital maturity” is considered to be low. Many are seeking guidance
and inspiration to increase understanding of what new values may arise and how to take
advantage of the new smart technology.
So, what is digitalization and what does a high digital maturity indicate? Digitalization means that
you use technology to automate, streamline and optimize information flows and processes in such
a way that they become more efficient and appropriate. Digitalization has also brought about new
business and payment models, which in turn brings entirely new demands on organizations'
business development. Not least, digitalization is about user experiences. In order for the smart
technologies to come to their full potential, it is important to create value for the end user – the
people who will use the technology. As a rule, collaboration on a broad front, both within our own
organization, between organizations (suppliers, partners, consulting companies) and different end
users (customers / users) is required to develop smart and sustainable digital products and
services.
To succeed in the transformation that makes full use of the new smart technology requires strategic
work on a broad front, in parallel efforts spanning technology, organization, processes and not
least the users of the technology. A clear vision and well-defined goals for what one wants to
achieve with digitalization are crucial to the success of the transformation.
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1. Inledning
De senaste tio åren har digitalisering legat högt på agendan för företag och organisationer inom de
flesta branscher och sektorer. Många har implementerat ny och smart teknik för att göra det mesta
av den smarta teknikens möjligheter. Många har också tagit fram strategier för att lyckas med sin
digitala transformation, då det kan vara utmanande att genomgå den transformation som krävs för
att utvecklas i takt med teknikens framväxt.
Avfallssektorn har hittills haft en förhållandevis trög start på sin digitala resa och den digitala
mognaden i sektorn bedöms vara låg. Samtidigt ser många att detta är en sektor med hög potential
för att med stöd av digitalisering utvecklas, möta samhälleliga utmaningar och nå mål om ökad
resurseffektivitet, minskad miljöbelastning och hållbar utveckling.
Bland annat har Avfall Sveriges utvecklingskommitté lyft fram digitalisering som ett område med
stor betydelse för avfallsbranschen i framtiden. Dessutom var digitalisering en av de fyra trender
som identifierades i Avfall Sveriges stora framtidsstudie 2017-2018. (Avfall Sverige rapport
2018:20). Följande är hämtat ur rapporten:
”En stor del av vardagslivet och arbetslivet organiseras i dag med stöd av digitala lösningar. Och
än mer lär göra det i framtiden. Utvecklingen drivs av att fler och fler saker kopplas upp mot
internet, av ökad beräkningskraft och lagringskapacitet, av tekniktillgång och snabb uppkoppling.
Med den nya tekniken föds hela tiden nya affärslösningar, och ibland radikalt förändrade logiker
för värdeskapande. Tänk bara på hur de flesta av oss för bara tio år sedan gick tillväga för att
lyssna på musik; titta på TV, film och serier; söka information; köpa begagnade saker av varandra,
eller hur vi kommunicerade i vardagen. Kommer ni ens ihåg?
Idag präglas utvecklingen starkt av metoder och verktyg för databaserat beslutsstöd. Medveten
insamling, strukturering och analys av stora datamängder gör det möjligt att fatta beslut utifrån
helt nya typer av information. Värdeskapandet i många branscher förändras nu därför starkt av
möjligheten att utforma, optimera och utvärdera sin verksamhet och sitt agerande på nya sätt,
baserat på tillgången till relevant data och nya mjukvaror.
Digitaliseringen har ännu inte inneburit några större konsekvenser för avfallshanteringen men
mycket talar för att det är det som väntar. Därför gäller det att redan idag fördjupa sig och försöka
förstå utvecklingen framöver. Allt talar för att de branscher som ännu inte påverkats nämnvärt av
digitaliseringen har en omvälvande resa framför sig.”
Inom avfallssektorn och bland Avfall Sveriges medlemmar finns en stor efterfrågan på stöd,
vägledning och inspiration till hur man kan på ett mer uttalat sätt kan komma igång med
strategiska digitaliseringssatsningar. Inte minst efterfrågas exempel på vilken nytta som kan
komma ur digitalisering. För att möta denna efterfrågan har Avfall Sverige och IVL Svenska
Miljöinstitutet under våren 2019 drivit ett samfinansierat projekt med fokus på erfarenhetsdelning
och exempel på satsningar där man använt digitalisering för att skapa nytta och värde.

1.1 Syfte

Projektets huvudsakliga syfte har varit att uppmärksamma Avfall Sveriges medlemmar på
digitaliseringens möjligheter inför arbetet med sina egna digitaliseringsstrategier inom
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avfallshanteringen. Syftet har också varit att öka förståelsen för den nya smarta teknikens
möjligheter men också de utmaningar som kommer med den transformation som krävs för att
tekniken ska komma till sin rätt och bidra till ökad resurseffektivitet och minskad miljöbelastning.
Vidare har syftet varit att, med hjälp av erfarenhetsdelning och konkreta exempel på
framgångsfaktorer, vägleda och inspirera till en ökad digitaliseringstakt inom den svenska
avfallssektorn.

1.2 Metod
Projektet har omfattat tre olika faser:
• Inledande kartläggning och orientering
• Process för avgränsningar och prioriteringar
• Paketering och kommunikation av projektets resultat
Den inledande kartläggningen och orienteringen innefattade desk-top-research för att skapa en
övergripande bild av teknikutvecklingen och den digitala mognaden inom avfallssektorn, både på
nationell och internationell nivå. Kartläggningen innefattade djupintervjuer med en referensgrupp
som utgjordes av representanter från Avfall Sveriges medlemsföretag/organisationer.
I kartläggningsfasen genomfördes också en digital enkätundersökning som riktades till
verksamhetsansvariga för samtliga Avfall Sveriges medlemmar. Enkäten omfattade
frågeställningar om nuläget; hur långt man kommit i fråga om att införa digitala stöd för olika
delar av verksamheten. Den innefattade också frågor om hur man ser på behovet av stöd och
vägledning inom olika områden, hur man ser på utmaningar inom den egna verksamheten och
inom avfallssektorn i stort i relation till digitalisering och digital transformation samt om man har
några goda exempel och framgångsfaktorer att dela med sig av.
Djupintervjuerna fokuserades på frågeställningar kring digitaliseringens möjligheter och
utmaningar i den egna verksamheten; hur långt man kommit, (i förekommande fall) orsaker till att
man kört fast längs vägen, vunna framgångar och erfarenheter samt hur man ser på behovet av
vägledning och inspiration och var man sedan tidigare hittar kunskap och information om
digitalisering och digital transformation.
Resultaten från djupintervjuer och enkätundersökning togs sedan vidare in i nästa fas, som
underlag för avgränsningar och prioriteringar.
Enkätundersökningen visade att behovet av stöd, vägledning och inspiration är både stort och
brett, men några områden utkristalliserade sig som mer intressanta och har därmed utgjort grund
för prioriteringar och avgränsningar.
För att ytterligare säkerställa att resultaten från projektet skulle svara mot det inom avfallssektorn
uttryckta behovet av stöd och vägledning, engagerades projektets referensgrupp för att hjälp till
med urval av exempel. Referensgruppen bidrog i denna fas också med vägledning, för att hitta en
tonalitet för projektets kommunikationsmaterial så att detta i största möjliga mån skulle svara mot
behovet hos mottagarna.
I en workshop tittade referensgruppen och projektgruppen tillsammans på olika exempel på
digitaliseringssatsningar från den egna sektorn samt från andra branscher och sektorer. Exemplen
var hämtade från den inledande kartläggningen men avgränsades till de områden där behovet av
stöd och vägledning visat sig vara störst. Referensgruppen bidrog med synpunkter och delade
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erfarenheter från sina egna verksamheter och gemensamt enades vi om en inriktning och ett urval
av exempel för den avslutande fasen: Paketering och kommunikation av projektets resultat.
Den avslutande fasen har innefattat innehållsproduktion i form av text, bild och grafik i en serie
skrifter (så kallade whitepapers). Referensgruppen har i denna fas bidragit med erfarenhetsdelning
som paketerats som reportage eller artiklar som passat in i någon av de fyra skrifter som projektet
resulterat i.
I denna rapport finns de bärande texterna i skriftseriens första nummer. Övriga texter och skrifter
går att finna i de formgivna pdf-dokument som projektet resulterat i. Dessa finns för nedladdning
på IVLs webbplats samt för Avfall Sveriges medlemmar på Avfall Sveriges webbplats. Skrifterna
ingår i Avfall Sveriges rapportserie (Rapport 2019:23).

1. Digitalisering – vad är
det?
Digitalisering som begrepp har använts flitigt under de senaste åren.
Även om det i många sammanhang antas vara vedertaget, så kan det vara
värt att ägna några rader åt att reda ut begreppet. I digitalisering förenas
utmaningar och möjligheter för att med teknikens hjälp möta människans
behov av att automatisera, effektivisera och optimera. Med utvecklingen
kommer också nya affärs- och betalmodeller, vilket i sin tur ställer helt
nya krav på organisationers affärs- och verksamhetsutveckling. Inte minst
handlar digitalisering om användarupplevelser. För om tekniken och de
smarta lösningarna ska komma till sin fulla rätt gäller det att skapa värde
för den som ska använda tekniken.
Ofta används Spotify, Netflix, AirBnB och Uber som exempel på företag
som fångat digitaliseringens möjligheter. Med sin förmåga att kombinera
nya affärsmodeller med digitala plattformar som tilltalar många
användare har de omdanat och drivit på utvecklingen inte bara i sina egna
branscher. De har också bidragit till att höja förväntningarna på digitala
lösningar och användarupplevelser på en mängd andra områden.

2.2 Vad är det som krävs?

Vad är det då som krävs av dem som ska möta upp eller rent av överträffa
de digitala föregångarna och göra det mesta av digitaliseringen? För
verksamheter som inte, så som de nämnda exemplen ovan, har fötts under
den digitala eran handlar det i regel om strategiskt arbete på bred front.
För att få grepp om den breda ansats som krävs kan det vara bra att bryta
ner arbetet i några avgränsade delområden:
• Visioner och mål
• Tekniken
• Organisationen
• Processerna
• Användarna

9

Kort om begreppen:
Digitalisering handlar om
att integrera digital teknik i
alla de sammanhang i vilka
tekniken kan bidra med nytta
och värde genom att
förbättra, förenkla,
effektivisera och optimera
interaktioner,
kommunikation, affärs- och
verksamhetsfunktioner och
affärsmodeller.

Digital transformation
handlar om den omfattande
omvandlingen av en
organisations verksamhetsoch affärsaktiviteter, dess
processer, rutiner och
kompetenser, som
digitaliseringen driver fram;
en transformation som går ut
på att fullt ut och med ett
strategiskt förhållningssätt
kunna nyttja och dra fördelar
av de möjligheter som den
digitala tekniken och dess
accelererande påverkan på
samhället för med sig. I allra
högsta grad handlar det om
att utveckla förmågan till ett
mer effektivt, flexibelt, dataoch insiktsdrivet, kund/
användarcentrerat och
innovativt arbetssätt.
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Visioner och mål

Så som med all transformation krävs både visioner och hängivenhet för att lyckas.
Det är därför avgörande att samlas kring en vision om vad man vill att
digitaliseringen ska resultera i. Utifrån denna stakas sedan en riktning med tydliga
delmål ut. Då digitalisering i regel berör alla delar av en organisation är det viktigt
att visioner och mål är väl förankrade hela vägen från styrelse och ledning till varje
enskild medarbetare. För att åstadkomma detta krävs både tid och tålamod. Att hitta rätt nyckeltal,
för att kunna mäta och följa upp hur arbetet fortskrider, är en viktig del av
transformationsprocessen.

Tekniken

Under den senaste tioårsperioden har teknikutvecklingen varit snabb. Inte minst när
det kommer till kapaciteten att lagra och processa data. Smarta sensorer och så kallad
Internet of Things (IoT), där produkter såsom maskiner, fordon och apparater,
kopplas upp och sänder information som samlas i databaser är en del av
utvecklingen. Så kallade molntjänster, där stora mängder data kan lagras, är en
annan viktig del av utvecklingen. Med stora mängder data (ofta omnämnd som Big Data) har
tekniker så som automatisering, Artificiell Intelligens (AI) och maskininlärning vuxit fram. Den
snabba teknikutvecklingen har inneburit fördelar såsom ökad flexibilitet och minskade kostnader.
Den ställer samtidigt krav på beställarkompetens och ökad förståelse för teknikens möjligheter hos
den som ska välja vilken teknik och vilka tjänster som passar bäst för den egna verksamheten. Inte
minst ger tekniken förutsättningar för oss att bearbeta data, så att vi blir bättre på att jobba
insiktsdrivet. Det vill säga att omsätta informationen som kan hämtas ifrån data till erbjudanden
och lösningar som svarar mot eller rent utav överträffar förväntningarna hos kunder/användare.

Organisationen

Med digitalisering ökar tillgången till information. För att få fullskalig utväxling
av informationen behöver denna göras åtkomlig och överskådlig för hela
organisationen. Men det stannar inte där. För att informationen ska komma till
sin rätt och bidra till utveckling, effektivisering, optimering och nya värden;
krävs i regel helhetsgrepp som omfattar hela verksamheten. Därför handlar
digitalisering i högsta grad om att bryta upp traditionella organisatoriska silos
och istället skapa tvärdisciplinära team med förmåga att tolka informationen, skapa nya insikter
och omsätta dessa i nya smarta lösningar och erbjudanden. Något som i sin tur kräver platta
organisationer där teamen har förutsättningar och förmåga att fatta snabba beslut, så att man kan
möta kunder/användare på ett sätt som svarar mot deras behov.

Processerna

I de flesta organisationer utgör fasta rutiner och processer en viktig grund för
verksamheten. När dessa rutiner möter den digitala tekniken brukar det dock
uppstå en del utmaningar, då det är mycket som ska sys ihop och samspela för
att de analoga och de digitala processerna ska synkroniseras. Utan tvekan för
den tekniska delen av digitalisering med sig kapacitet för både effektivisering
och optimering, så återigen handlar utmaningarna främst om vår förmåga att
utnyttja den. En grundlig genomlysning, där man fångar upp och kartlägger alla interna rutiner
och flöden innan man påbörjar implementeringen av nya system, bidrar till framgång. Att ha
väldokumenterade informationsflöden och tydliga värdekedjor, för såväl interna som externa
flöden, bidrar också till en smidig resa mot ökad digital mognad.

10

Rapport B 2358  Digitaliseringens möjligheter inom avfallshanteringen

Användarna

Inte minst handlar digitalisering om att utveckla produkter, tjänster och
systemlösningar som svarar mot behov och förväntningar hos användarna.
Användarna kan vara externa kunder eller brukare, men de kan också
vara medarbetare i den egna organisationen eller hos leverantörer och
partnerorganisationer. För det är när man med teknikens hjälp får insikter om
behov hos användare som digitaliseringen kan åstadkomma värdefulla
resultat. Att tidigt sätta fokus på slutanvändaren och se till att det är dennes behov som blir
vägledande för utvecklingen är därför en viktig del av digitaliseringen. Det kräver i sin tur att man
skapar ett iterativt arbetssätt, där utveckling sker i små steg. Det kräver också
att användarna involveras i utvecklingen, vilket kan vara utmanande för de flesta organisationer,
då det ofta vänder på den affärslogik som vi är vana vid att tillämpa. För dem som hittar metoder
och arbetssätt för att hämta insikter och involvera användare; för att tillsammans med dem
utveckla, testa och optimera hela vägen från enkla prototyper till fullskaliga lösningar; kan helt nya
koncept, affärsmöjligheter och vinnande koncept vinna mark.

2. Digitalisering – hur långt har vi
kommit?
Digitalisering som begrepp har funnits länge, men den digitala eran har en förhållandevis kort
tidshorisont. För även om tjänster på nätet, så som internetbanker, e-handel och olika beställningsoch bokningstjänster har funnits sedan millennieskiftet, så är det först under den senaste
tioårsperioden som digitalisering har kommit att bli en integrerad del i vår vardag.
Numera är webbplatser anpassade till såväl webb som surfplattor och mobiltelefoner en
hygienfaktor. Så är även olika applikationer och molntjänster som gör att vi, så snart vi har tillgång
till uppkoppling, sköter stora delar av vår kommunikation, administration och dokumentation via
någon form av digitalt gränssnitt. Som tidigare nämnts har olika branscher kommit olika långt på
sin digitala resa. Inom avfallssektorn har digitaliseringstakten hittills varit förhållandevis långsam.
När vi frågar representanter i branschen om orsakerna till detta får vi svar som:

”Avfallsbranschen är konservativ och traditionsbunden. Tekniken är ny och kan vara svår att
få grepp om.”
”Det är viktigt att kunna visa på nyttan och vi har inte varit tillräckligt bra på att ringa in
vilken nytta som kommer med digitalisering.”
”För att lyckas krävs ett engagerat ledarskap som orkar med att driva förändring. Det är inte
alla i vår bransch som har den kunskap, de insikter och resurser krävs för att lyckas.”
I dessa svar hittar vi säkerligen en del av förklaringarna. För att fullt ut anamma digitaliseringens
möjligheter krävs både ledarskap och kunskap. Det krävs också ett visst mått av mod och förmåga
till innovation, för digitalisering innebär i regel förändringar både i fråga om hur man organiserar
sig och arbetar och även vilka verktyg man har som stöd för inom verksamheten.

3.1 Mätning av digital mognad
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Sedan några år tillbaka genomförs mätningar av den digitala mognaden inom olika branscher och
sektorer. Inom avfallssektorn genomför företaget AMCS årligen en ”Digital Transformation
Barometer” för att få en bild av hur den digitala transformationen fortskrider inom branschen på
global nivå. I den senaste barometern svarar 80 procent av respondenterna (som representerar
såväl kommunala organisationer som privata aktörer) att de ser digital innovation som nödvändig
för deras verksamhet. Som främsta hinder på vägen för framgång nämns föråldrade IT-system,
vilka kräver såväl ekonomiska som personella resurser för att ersätta, och en organisationskultur
som inte är öppen för förändring. Samtidigt så ser många att man med digitalisering som stöd
kan nå mål som ökad produktivitet, effektivare logistik, förbättrad kundtjänst, stärkt
konkurrenskraft och inte minst minskad miljöpåverkan.
I AMCS Digital Transformation Barometer har man också identifierat några faktorer för
framgångsrik digital transformation. Dessa handlar om:
•
•
•
•
•

Ledarskap och organisationskultur
Medarbetarengagemang
Samarbeten mellan aktörer i värdekedjan
Möjliggörande teknik
Insikter baserade på data

För att få en uppfattning om hur man bedömer sin digitala mognad ställs frågor om:
• Medvetenhet – hur stor är förståelsen man har för vilka faktorer som påverkar och driver
den digitala transformationen.
• Implementering – hur långt har man kommit i fråga om att implementera åtgärder som
driver den digital transformationen.
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I 2018 års Digital Transformation Barometer rankas medarbetarengagemang, ledarskap och
organisationskultur som de viktigaste faktorerna för framgång. Svaren visar att avfallsbranschen
anser sig ha bra på fötterna för att driva på utvecklingen inom dessa områden. Då det kommer till
förmågan att tillgodogöra sig ny teknik ser man dock fler utmaningar och många ger sin
organisation underkänt på detta område. Även i den enkätundersökning om digitaliseringens
möjligheter som riktades till Avfall Sveriges medlemmar våren 2019 sticker användningen av ny
och möjliggörande teknik ut som det man anser vara mest utmanande (se vidare nedan).

3.2 Den fjärde industriella revolutionens påverkan

En annan undersökning som beskriver hur långt avfallssektorn kommit på sin digitala resa är
International Solid Waste Association (ISWA) som också genomfört en global undersökning om
hur den så kallade ”Fjärde industriella revolutionen” (som i mångt och mycket handlar om
digitalisering) påverkar avfallssektorn. Denna visar att medvetenheten om att branschen behöver
förändras är hög. Samtidigt är det få som mer exakt vågar sia om vilken betydelse digitaliseringen
kommer att ha för deras verksamhet. I ISWA:s undersökning drar man också slutsatsen att de
organisationer som håller fast i traditionella modeller och traditionell teknik för att driva sin
verksamhet sannolikt inte kommer finnas kvar på marknaden inom 15 år.
Hela 97% av de som deltagit i ISWA:s undersökning är övertygade om att avfallssektorn kommer
att påverkas av digitaliseringen. Undersökningen visar också att denna fjärde industriella
revolution, med digitaliseringen som bärare, drivs med andra förutsättningar än tidigare tekniska
revolutioner. Dagens utveckling är mer demokratisk, enhetlig och sker i princip i realtid över hela
världen, utan någon större skillnad mellan industri- och utvecklingsländer.
Respondenterna i ISWA:s undersökning förutspår att det inom nya material och uppkopplade
avancerade sensorer (IoT) som effekten inom avfallshanteringen kommer att vara som störst.
Tilltron till robotar, som ju redan haft ett förhållandevis stort genomslag inom branschen, och
förarlösa bilar förväntas enligt denna undersökning ha låg inverkan. Samtidigt tror omkring 80%
att robotar kommer stå för merparten av all avfallssortering om 15 år.
Respondenterna tror också att mobila applikationer och sociala medier kommer att bidra till
utvecklingen inom avfallshantering, återanvändning och återvinning. Även chatt-botar förutspås
få stor inverkan på avfallsbranschen.
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3. Digitalisering – Vart är vi på
väg?
Även om det har talats om tekniken som ska göra oss både snabbare och mer intelligenta sedan
mitten av 1980-talet, är det först under de senaste åren som vi har sett hur den smarta tekniken har
börjat ta plats i vår vardag. I en mängd sammanhang ser vi hur företeelser som
AI, Machine Learning och Big Data växer fram och ger oss stöd i såväl arbetslivet som i privata
sammanhang. Nu är tilltron till tekniken större än någonsin.
Det som öppnat dörren för utvecklingen är storleken på lagringsutrymme för stora mängder data;
data som görs tillgänglig via relativt billiga molntjänster. Samtidigt har tekniken för hur snabbt
data kan bearbetas utvecklats, vilket har gjort det möjligt att skapa helt nya lösningar baserat på
den information som finns att utläsa när man samkör data från flera olika källor.

Ett datadrivet arbetssätt gör oss smartare tillsammans

Bryt ut: Det sägs att 90 procent av dagens data har skapats under de senaste två åren. Det sägs
också att det bara är några få procent av denna data som faktiskt nyttjas.
En generell utmaning för oss är att vi inte riktigt vet hur vi ska använda all data, då vi helt enkelt
inte vet vad vi ska fråga efter. Samtidigt har tekniken nu blivit så pass mogen att den kan hjälpa
oss även med detta, då olika plattformar på vilka data visualiseras i användarvänliga gränssnitt
gör att vi kan ta till oss informationen. Man pratar om utvecklingen av ett “datadrivet arbetssätt”,
där visualisering av data blir underlag för prognoser och beslut. Men vad menar man egentligen
med att jobba datadrivet och vilken data är det som behövs för att lyckas?
På det stora hela handlar det om att se till att insikterna som finns att hämta i data, som kan
komma från en mängd olika källor, kommer hela organisationer till del. “Insiktsdrivet arbetssätt”
är kanske därför en bättre beskrivning av vad det handlar om när man låter insikter hämtade ifrån
data bli vägledande för strategier, planer och åtgärder.
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4.1 Smarta plattformar som stöd

Idag finns en mängd olika molntjänster och plattformar som är utvecklade för att förenkla
processer och flöden och ge oss bra och överskådliga underlag för prognoser och beslut.
Plattformarna gör det möjlig för oss att aggregera olika typer av data, såväl historisk som i realtid,
för att få ut rapporter och göra simuleringar.
Hittills är det inom sälj och marknadsföring som de smarta plattformarna fått störst fäste. Att
använda kombinationen av statistik för trafik till webbplatser och sociala medier och låta denna
kopplas till annan kunddata, gör att man kan kartlägga ’kundresan’ för olika kund- och
användargrupper. Baserat på insikter från denna kartläggning kan man sedan skapa nya
erbjudanden och lösningar som svarar mot kundernas behov och förväntningar.
Nu börjar AI ta allt mer plats i processen. Stora och väletablerade systemlösningar för
kundrelationer, sälj och marknadsföring har satsat mycket på att låta AI analysera diverse
kunddata och generera insikter baserade på denna data. Exempelvis har
säljplattformen Salesforce utvecklat en AI-lösning kallad Einstein som stöd för affärs-data, och
företaget IBM har en tjänst kallad Watson inom vilken en ’superdator' som kombinerar AI med en
smart och analytisk mjukvara kan ge snabba svar på komplexa frågor.

4.2 Digitala tvillingar skapar nya möjligheter

Det är inte bara inom sälj och marknadsföring som de smarta plattformarna för ett insiktsdrivet
arbetssätt tar plats. Inom en mängd områden pågår framväxten av “digitala tvillingar”, vilket
innebär att man i ett digitalt gränssnitt får tillgång till en kopia av något som finns i verkligheten.
Inom tillverknings- och processindustrin har digitala tvillingar sedan länge använts för att på ett
kostnadseffektivt sätt skapa testmiljöer för olika typer av simuleringar. I takt med att uppkopplade
och smarta sensorer har börjat användas, för alla möjliga typer av informationsutbyten från såväl
prylar som för hela fastigheter och miljöer, börjar konceptet ta allt större plats. Ju mer komplett och
uppdaterad den digitala tvillingen är i fråga om information och mätvärden, från såväl historisksom realtidsdata, desto mer kan man använda den till.
När man sedan kombinerar den digitala tvillingens data med AI och Machine Learning kan helt
nya lösningar uppstå. Till exempel kan man få ut information om servicebehov och beräkningar för
smartare materialflöden som sedan omsätts i robotiserad teknik. Man kan också koppla samman
information från flera digitala tvillingar, till exempel olika fastigheter i ett industri- eller
bostadsområde, för att sedan baserat på denna information hitta lösningar som optimerar och
effektiviserar.
Just nu är den tekniska utvecklingen inom dessa områden snabb och tillämpningsområdena blir
allt fler. Fortfarande är dock grundutmaningen, för att vi ska kunna dra nytta av tekniken, att vi
utvecklar vår förmåga att bestämma vad vi vill ha den till. Med tydliga visioner och mål nedbrutna
i uppföljningsbara delmål och nyckeltal ökar våra förutsättningar för att ställa rätt frågor och på så
sätt hitta vägar till hur tekniken kan hjälpa oss.
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4. Exempel och erfarenheter att
inspireras av
5.1 Avfall Norge – en digital resa som visar resultat

När Avfall Norge i slutet av 2017 presenterade sitt senaste strategidokument var digitalisering ett
av sex prioriterade områden, men digitaliseringssatsningen inom organisationen och dess
medlemmar har pågått längre än så. Hos Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap
(BIR), som är ett av Norges största regionala renhållningsbolag, började den digitala resan långt
tidigare.
Redan 2004 påbörjades arbetet med att länka ihop avfallskärl med
kunder, så att varje sopkärl blev registrerat och kopplat till ett specifikt
hushåll med hjälp av RFID*. Till en början var syftet att få en god
överblick och se att alla hushåll betalade korrekt avfallstaxa. När man väl
skapat denna översikt var differentierad taxa enligt “pay as you throw”
(PAYT) möjligt att införa.
Inom BIR:s upptagningsområde påbörjades införandet av PAYTsystemet 2009. 2016, i samband med installationen av ENVAC:s
underjordiska avfallsinsamlingssystem i centrala Bergen, blev PAYT
infört i hela BIR-området. För att smidig administration av olika moderna
avfallslösningar och PAYT skulle bli möjlig krävdes nya lösningar, så att
data kunde tillgängliggöras via digitala plattformar. Hos BIR var det
utvecklingen av Boss ID** som gjorde detta möjligt.
Boss ID, som kom i bruk 2014, är ett system som gör att man kan
identifiera och avläsa avfallsmängder för varje enskilt hushåll. Boss IDsystemet har rönt stort intresse inom den norska avfalls-branschen och
kom att bana väg för utvecklingen av Waste IQ***; en molnbaserad
plattform som inte bara stöttar Boss ID, utan även data från andra
avfallslösningar som genererar data. Waste IQ har sedan kommit att bli
en kommersiell lösning som nu är på väg att bli en branschstandard för
hantering av avfallsdata i hela Norge.

Värdet med data
När digitaliseringsresan inleddes 2004 var det inte tydligt för BIR vilka
vinster som skulle komma att uppstå. Övertygelsen om nyttan med att
införa ett system där man kunde samla och analysera data var dock stor,
och i takt med att data har analyserats har insikterna om vilka
besparingar man åstadkommit vuxit fram. BIR:s digitaliseringssatsning
har dock inte bara handlat om insamling av data. Man har även varit
mån om att kommunicera hur man ser på nyttan med data på en
övergripande nivå.
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Korta förklaringar till ord,
begrepp och
förkortningar
*RFID är en teknisk lösning för
att med hjälp av en sändare av
inform-ation kunna läsa ut
information på avstånd.
Tekniken används bland annat
i “taggar”, exempelvis för att
låsa upp dörrar eller identifiera
någon som lämnar information
ifrån sig, till exempel i samband
med hämtning av sopkärl.
**Genom Boss ID får varje
användare en egen identitet,
och kunden får åtkomst till
avfallshanter-ingssystemet
genom en RFID-nyckel.
Kunden betalar direkt, och BIR
samlar in information om
avfallsflödena.
*** Waste IQ kommer att bli en
molnbaserad kollaborativ
plattform med ”Plug n’ Play”funktion som kan används för
både kommunal och privat
avfallshantering. Waste IQ
kommer att tillgängliggöra och
överföra data mellan vanliga
system inom avfallsbranschen
(importera data ifrån
underjordiska containers,
vakuumsystem,
containersensorer, samt
bilmonterade scanners för vikt
och RFID).
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Andre Tangen, BIR:s digitaliseringschef berättar att det har varit viktigt att engagera och få med
högsta ledningen i de kommuner man jobbar med. Därför har storytelling och tydliga framgångsexempel använts för att visa vägen, uppför den “digital möjlighetstrappa” som utgjort basen för
den förflyttning man velat åstadkomma.

Lärdomar längs vägen
Inom BIR och Avfall Norge har man också konstaterat att digital transformation kräver både
tålamod och fokus. I det “digitaliseringslöfte” som Avfall Norge initierat har man därför beslutat
att fokusera sin digitaliseringssatsning inom tre områden:
• Uppbyggnad av kompetens
• Affärsutveckling
• Standardisering
Överlag har man genom sin digitaliseringssatsning funnit att det varit viktigt att övertyga om
varför insamling av data är viktigt. Att utveckla standarder, så att man vet att alla utgår från
samma information när man analyserar data är en viktig pusselbit.
Att hitta rätt incitament, så att personer i ledande befattning kan se vad de ibland kostsamma
investeringar som krävs ska bidra till, är något som driver på utvecklingen. Att använda ord och
begrepp som avfallsbranschen kan förstå och relatera till, istället för alltför tekniska termer, är en
annan viktig lärdom. Detta då det är viktigt att branschen kan se hur deras satsningar och
investeringar på digital teknik lönar sig. Det är dock inte alltid så att kopplingen mellan digitala
investeringar och vinster varit tydliga från början, men i takt med att man fått in mer data genom
hela värdekedjan, har man kunnat dra slutsatser och införa åtgärder som påverkat och gett en
mängd olika vinster.
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5.2 Det smarta avfallssystemet – en dansk
digitaliseringssatsning
Danska KL (Kommunernas Landsforening) har sedan något år tillbaka
drivit en satsning som går under namnet “ett smartare avfallssystem” i
syfte att uppfylla resursstrategin "Danmark utan avfall”. Första delen
av satsningen har gått ut på att hjälpa landets kommuner att formulera
mål och vägleda i fråga om prioriteringar för utvecklingen av smarta
avfallslösningar. Den danska satsningen påminner i mångt och mycket
om Avfall Sveriges initiativ för ett ökat fokus på digitalisering som stöd
för smart och effektiv avfallshantering.
I skriften “Et smartere affaldssystem” ger KL handfasta råd till sina
medlemmar. De för också ett tydligt resonemang om vikten av att först
sätta mål, för att sedan se vilken teknik som utgör det bästa stödet för
att målen ska nås. Deras resonemang är att om man ska bli en bra
beställare av möjliggörande teknik behöver man börja med att definiera
vilken funktion man eftersöker. För det är egentligen inte tekniken som
sätter gränserna för vad som är möjligt att göra, utan vår förmåga att
omsätta tekniken i våra organisationer. Därför är det bra att definiera
vilka resurser, såväl ekonomiska som personella, som finns tillgängliga
inom organisationen och låta dessa resurser vara ’nyckeln’ till den
smarta organisationen.
I kommunikationen med sina medlemmar trycker KL mycket på vikten
av att kopplasamman övergripande mål och affärsplaner med målen
för ett smart avfallssystem. De uppmuntrar till att kommunerna bryter
ner målen så att det på ett tydligt sätt går att mäta och följa upp de
vinster som kan uppnås med en allt mer digitaliserad
avfallshantering.

Sätt data i centrum
KL trycker också på värdet av bra data som grunden för smarta
affärslösningar, som gör att man kan påvisa vinster både inom den
egen verksamhet och för kommuninvånarna. Samtidigt påpekar de att
det är kommunernas ansvar att se till att det finns användbara
data med hög kvalitet och att datan samlats in på ett korrekt sätt. Ju
tydligare man är med syftet till varför man samlar data, och hur denna
data kan bidra till förståelsen för hur övergripande mål kan uppnås,
desto bättre.
KL har ringat in sex grundläggande fokusområden som alla utgår från
tillgång till data. De första tre är utgångspunkter för hur ett smartare
(digitalt) system kan bidra till utvecklingen av avfallshanteringen i
stort. De sex områdena utgör basen för hur man knyter samman den
information som finns att hämta i data med övergripande mål och
affärsmål. De sista tre handlar om hur kommunerna kan driva ett mer
proaktivt arbete för att optimera och effektivisera och inte minst för att
skapa nya värden.
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Kort om projektet –
Det smarta
avfallssystemet
Syftet med projektet har varit
att främja bättre insamling
av data och utnyttjande av
smarta lösningar i
kommunens avfallssystem.
Med detta har man velat
åstadkomma resultat som
effektivare insamlingslogistik, bättre geografisk
överblick och förbättrad
kommunikation med
medborgarna. Projektets
vision har varit att bidra till
ett nytt sätt att se på avfallsdata också skapa de
multifunktionella dataset
som gör att man kan jobba
mer strategiskt med
avfallshanteringsfrågor.

Projektet har i sitt
genomförande bestått av tre
delar:
1) Skapandet av en
grundläggande förståelse för
datainsamling, vilka data
som kan skapas, idéer om
vilka ändamål de kan
användas till och olika
överväganden kring hur man
kan bygga upp ”smart
avfallsdata”.
2) Olika överväganden i
relation till den teknik och de
lösningar som finns på
marknaden för att tydliggöra
bildan av hur de kan
användas. Denna del har
omfattat intervjuer med
representanter för ledande
tillverkare av den teknik som
kan tillämpas inom området.
3) Förmedlandet av insikter
från workshops och tips om
metoder för att utveckla
kommunernas egna
modeller för ”smarta
avfallssystem”.
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De sex områdena utgör även basen för en närmare dialog mellan kommunen/avfallsbolaget och
hushållen i allt från kundärenden till feedback till invånarna. Med de sex områdena som bas kan
man också mäta och rapportera vinster som resultat och ruttoptimering, exempelvis minskade
koldioxidutsläpp eller minskat buller. Med hjälp av geografiska data som sammankopplas med
annan data öppnas möjligheter att göra en mängd olika analyser, exempelvis hotspot-analyser och
geografiska skillnader inom eller mellan kommuner, vilka i sin tur kan användas för planering av
olika insatser.

KL har också sammanfattat 10 frågor som kan vara bra att ställa när man ska komma igång med
insamling av data för ett datadrivet arbetssätt:
1. Vilken data ska vi samla in?
2. Hur har vi tänkt att använda den data vi samlar in?
3. Vem ska leverera data och hur ska den levereras?
4. Vem ska ha tillgång till de uppgifter som finns i insamlade data?
5. Vilka program och system behöver vi för att samla och analysera data?
6. Hur kan och ska olika program och system kunna ’prata’ med varandra?
7. Hur ska vi organisera vår databas?
8. Till vilka funktioner ska data användas just nu?
9. Vilka funktioner kan vi tänka oss för vår data i framtiden?
10. Hur kan i se till att inte skapa inlåsningseffekter, när vi ännu inte har alla svar om hur vi
vill använda data i framtiden?
(Fritt översatt)
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6. Fyra skrifter med fördjupning
och goda exempel
Utöver denna rapport har projektet resulterat i fyra skrifter där du kan ta del av fördjupningar,
erfarenhetsdelning och goda exempel kring inom följande områden:
•

Digitaliseringens möjligheter – där du kan läsa om hur utmaningar med digital
transformation kan tacklas, viktiga framgångsfaktorer för digitalisering och exempel på
nyttor och nya värden som kan uppstå när man bestämmer sig för att satsa på
digitalisering.

•

Digitala lösningar för effektivare logistik – där du kan läsa om hur smarta sensorer och
molntjänster banar vägen för ruttoptimering och andra lösningar för en effektivare logistik
och avfallshantering.

•

Med fokus på kunden – så skapas nya värden inom avfallshanteringen – där du kan ta
del av exempel på hur man kan använda digitalisering för att skapa lösningar som bidrar
med nytta och värde för såväl kunder/brukare som för verksamheten i stort.

•

Digitala stöd för avfallsförebyggande åtgärder och återbruk som innehåller exempel på
digitala lösningar som banar väg för cirkulära materialflöden och återbruk.

Dessa skrifter kan du ladda ner från IVL:s webbplats:
https://www.ivl.se/sidor/vara-omraden/digitalisering/digitalisering-inom-avfallshantering.html
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Bilaga 1

Digitaliseringens möjligheter inom avfallshanteringen

Digitaliseringens möjligheter inom avfallshanteringen
Denna enkät vänder sig till dig som är ansvarig för verksamhets- och affärsutveckling hos någon av
Avfall Sveriges medlemsorganisationer. Med din hjälp vill vi samla underlag till vårt projekt
“Digitaliseringens möjligheter inom avfallshanteringen”.
Vi hoppas därför att du kan hitta tid (uppskattningsvis ca 15 min) för att dela med dig av dina
intressen och behov av kunskap och inspiration inom digitalisering och digital transformation.
Svaren på enkäten kommer att vägleda oss i behoven av kunskap, stöd och inspiration om
digitaliseringens utmaningar och möjligheter som finns bland våra medlemmar. Bra för dig att veta är
att svaren från enkäten kommer att aggregeras. När vi kommunicerar resultaten kommer det alltså
inte gå att härleda vem som svarat vad, såvida detta inte är överenskommet på förhand i de fall där
vi vill lyfta fram goda exempel från din verksamhet.
Då digitalisering och digital transformation är områden med stor spännvidd och många nya ord och
begrepp har vi tagit fram en ordlista, där vi ramar in begreppen och förklarar en del av de ord som
används i enkäten. Vi hoppas att ordlistan kan vara till hjälp om du fastnar på något när enkäten
besvaras.
Ordlistan hittar du här: https://docs.google.com/document/d/1AuS1hYeQcBXb3gPRFYJad5_Vi_O4rSu5VFKZpgF1ic/edit?usp=sharing
Vi sätter stort värde på dina svar!
Enkäten är öppen till 29 mars 2019.
Tack på förhand!
*Required

Kort bakgrund till projektet och denna enkät
Avfall Sveriges utvecklingskommitté har lyft fram digitalisering som ett område med stor betydelse för
avfallsbranschens framtid. För att inspirera Avfall Sveriges medlemmar och belysa de nya möjligheter
som digitaliseringen för med sig startar vi nu ett projekt tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet.
Projektet, som löper under första halvåret 2019, syftar till att hjälpa våra medlemmar att utveckla
strategier, som både bygger vidare på den idag tillgängliga tekniken och de tekniska lösningar som nu
är på snabb framväxt. Med projektet vill vi både påvisa vilka nyttor som kan uppstå i fråga om ökad
resurseffektivitet, minskad miljöpåverkan och klimatbelastning och vilka nya värden som kan uppstå
när branschen tillvaratar digitaliseringens möjligheter. Projektet beräknas vara klart till sommaren och
rapporten planeras att publiceras i september 2019.
Om du har frågor om denna enkät eller vårt projektet "Digitaliseringens möjligheter inom
avfallshanteringen" går det bra att kontakta:
Eva Stattin, Projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet, e-post: eva.stattin@ivl.se
Jessica Christiansen, Utvecklingschef, Avfall Sverige, e-post: jessica.christiansen@avfallsverige.se
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Frågor om digitaliseringens möjligheter och utmaningar - Hur
långt har ni kommit och vilka områden är av intresse
Vi inleder med några frågor där du, utifrån din uppskattning av nuläget, berättar hur långt ni kommit i
fråga om att använda digitalisering som stöd för er avfallsverksamhet samt hur intressanta dessa
områden är för er verksamhet kopplat till hantering av avfall.
1. 1. Gällande er avfallsverksamhet, med utgångspunkt från nuvarande behov i er
organisation, hur stort intresse har ni av att använda digitalisering som stöd för att
utveckla: *
Mark only one oval per row.
inte alls
intressant

ganska
intressant

i högsta grad
intressant

Vet
ej

Effektivare logistik
Optimering av rutiner och
processer
Automatisering av processer och
rutiner
Sensorteknik t ex för sortering
Insamling av data om avfall, t ex
fraktioner, mängder
Insamling av data om kunder, t ex
för utvecklad kundsupport
Datahantering, dataanalys och så
kallad Big Data
Dataanalys med hjälp av AI
Utvecklad kundtjänst
E-tjänster för kunder/brukare
Utbyte av data mellan egna
system och externa system, t ex
för att förse fastighetsägare med
information om avfallsmängder,
avfallsfraktioner etc. kopplade till
en fastighet.
Nya affärslösningar
Kunskap om avfallsfrågor hos
kunder/brukare/anställda/partnerfö
retag
Samverkan med partnerföretag
och leverantörer/entreprenörer
Återbruk och avfallsförebyggande
åtgärder
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2. 2. Inom er avfallsverksamhet, hur långt har ni kommit i fråga att använda digitalisering
som stöd för : *
Mark only one oval per row.
ej
påbörjat

till viss del
integrerat i vår
verksamhet

till stor del
integrerat i vår
verksamhet

Vet
ej

Effektivare logistik
Optimering av rutiner och
processer
Automatisering av processer och
rutiner
Sensorteknik t ex för sortering
Insamling av data om avfall, t ex
fraktioner, mängder
Insamling av data om kunder, t ex
för utvecklad kundsupport
Datahantering, dataanalys och så
kallad Big Data
Dataanalys med hjälp av AI
Utvecklad kundtjänst
E-tjänster för kunder/brukare
Nya affärslösningar
Kunskap om avfallsfrågor hos
kunder/brukare/anställda/partnerfö
retag
Utbyte av data mellan egna
system och externa system, t ex
för att förse fastighetsägare med
information om avfallsmängder,
avfallsfraktioner etc. kopplade till
en fastighet.
Samverkan med partnerföretag
och leverantörer/entreprenörer
Återbruk och avfallsförebyggande
åtgärder

Andra sätt att fånga digitaliseringens möjligheter
Digitaliseringen spänner över en stor bredd av frågor och områden. Utöver de som nämnts i frågorna
ovan pågår satsningar inom en mängd områden, till exempel så kallad "blockchain-teknik" för att
spåra farligt avfall, så kallad "nudging" för att underlätta och bana väg för nya beteenden och diverse
satsningar på "delningstjänster" och "cirkulär ekonomi" i syfte att ändra produktions- och
konsumtionsmönster och minska avfallsmängder. Differentierade taxor enligt principen "Pay as you
throw" är ytterligare exempel.
Pågår det några satsningar inom dessa områden eller något annat nydanande, som knyter samman
digitalisering och avfallshantering, får du gärna nämna det nedan. Passa också gärna på att nämna
om det något av dessa områden du är extra intresserad av.
3. 3. Är det några andra områden, utöver de som är nämnda ovan, som är intressanta för er?
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4. 4. Utveckla gärna dina tankar om det är något eller några av områdena listade ovan som är
mer intressanta än andra.

5. 5. Är det något eller några av områdena listade ovan som du upplever som mer
utmanande än andra? Utveckla gärna dina tankar om dessa utmaningar.

Önskemål om fördjupningar för kunskap, vägledning och
inspiration
Målet med detta projekt är att ge Avfall Sveriges medlemmar en översiktlig bild som ska ge kunskap,
vägledning och inte minst inspiration. Något som i sin tur ska bidra med underlag till
digitaliseringsstrategier och avfallsplaner. Digitalisering omfattar en stor bredd av frågeställningar och
utvecklingsområden och i valet av fördjupningsområden kommer vi vara tvungna att avgränsa. Då vi i
största möjliga mån vill möta behoven hos våra medlemmar vill vi passa på att fråga dig vilka
områden du tycker är mest intressanta.
6. 6. Om du får välja tre fördjupningsområden, vilka av följande är mest intressanta för dig?
Digitalisering för: *
Tick all that apply.
Effektivare logistik
Optimering av rutiner och processer, interna/externa
Sensorteknik för sortering, övervakning eller uppföljning
Automatisering av processer och rutiner
Insamling av data om avfall, t ex fraktioner, mängder i vikt eller volym etc.
Insamling av data om kunder, t ex för utvecklad kundsupport
Datahantering, dataanalys och så kallad Big Data
Dataanalys med hjälp av AI
Utvecklad kundtjänst
E-tjänster för kunder/brukare
Utbyte av data mellan egna system och externa system, t ex för att förse fastighetsägare
med information om avfallsmängder, avfallsfraktioner etc. kopplade till en fastighet.
Nya affärslösningar
Kunskap om avfallsfrågor hos kunder/brukare/anställda/partnerföretag
Förbättrad bas för samverkan med partnerföretag och leverantörer/entreprenörer
Återbruk och avfallsförebyggande åtgärder
Other:
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7. 7. Gällande behov av kunskap, vägledning och inspiration om digitaliseringens
möjligheter inom avfallshantering, vad är av intresse för dig?
Mark only one oval per row.
Inte
intressant

I viss mån
intressant

I högsta grad
intressant

Vet
ej

Framtidsspaningar om teknik
och trender som ligger 5-10
år framåt i tiden
Konkreta exempel på
genomförda satsningar från
den egna branschen
Konkreta exempel på
genomförda satsningar från
andra branscher
Fördjupningar om utmaningar
och möjligheter kopplade till
ledarskap och företagskultur
Fördjupningar om utmaningar
och möjligheter kopplade till
medarbetarengagemang
Fördjupningar om utmaningar
och möjligheter kopplade till
medborgarengagemang
Fördjupningar om utmaningar
och möjligheter kopplade till
samverkan mellan olika
aktörer i värdekedjan
Fördjupningar om utmaningar
och möjligheter kopplade till
teknik och systemutveckling
Fördjupningar om utmaningar
och möjligheter kopplade till
att jobba data- och
insiktsdrivet

Frågor om digital mognad
Digital transformation kan vara utmanande och det kan vara svårt att hitta sin modell för ökad digital
mognad. Forskning visar att det finns fem områden som alla är kritiska för hur man driver
framgångsrik digital transformation.
Dessa handlar om:
•
Ledarskap och företagskultur
•
Engagemang hos medarbetare
•
Samverkan med andra aktörer i värdekedjan
•
Användning av ny och möjliggörande teknik
•
Att jobba data- och insiktsdrivet
Beroende på hur lång man kommit inom vart och ett av dessa områden kan man få fram ett mått på
en organisations ”digitala mognad”.
Medvetenhet och förståelse för de fem kritiska framgångsfaktorerna är en dimension av en
organisations digitala mognad.
En annan dimension är hur långt man kommit i fråga om att implementera åtgärder som driver den
digitala transformationen.
Med denna enkät vill vi passa på att få en bild av nuläget för den digitala mognaden inom vår
bransch. Denna vill vi sedan använda för att kunna skapa en ”barometer” och följa utvecklingen inom
branschen. Vi vill också använda resultatet för att kunna göra jämförelser med den globala Digital
Transformation Barometer, som genomförs årligen av AMCS, eller andra enkäter som mäter digital
mognad.

Hur väl stämmer följande påstående in på er organisation i
relation till de kritiska framgångsfaktorerna?
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8. 8. I vår organisation har vi hög medvetenhet om ... betydelse för framgångsrik digital
transformation.
Mark only one oval per row.
Instämmer
inte alls

Instämmer i
låg grad

Instämmer
delvis

Instämmer i
hög grad

Instämmer helt
och hållet

Ledarskap och
företagskultur
Engagemang hos
medarbetare
Samverkan med
andra aktörer i
värdekedjan
Användning av ny
och möjliggörande
teknik
Att jobba data- och
insiktsdrivet
9. 9. I vår organisation har vi kommit långt och implementerat åtgärder inom ... som driver på
vår digitala transformation.
Mark only one oval per row.
Instämmer
inte alls

Instämmer i
låg grad

Instämmer
delvis

Instämmer i
hög grad

Instämmer helt
och hållet

Ledarskap och
företagskultur
Engagemang hos
medarbetare
Samverkan med
andra aktörer i
värdekedjan
Användning av ny
och möjliggörande
teknik
Att jobba data- och
insiktsdrivet
10. 10. Vilket av områdena bedömer du som mest utmanande för er organisation?
Tick all that apply.
Ledarskap och företagskultur
Engagemang hos medarbetare
Samverkan med andra aktörer i värdekedjan
Användning av ny och möjliggörande teknik
Att jobba data- och insiktsdrivet
11. 11. Utveckla gärna dina tankar om vad som är mest utmanande för er organisation. Om
relevant, utveckla gärna resonemanget om utmaningen går att koppla till medvetenhet om
om de olika områdenas betydelse eller om det främst handlar om implementering av
åtgärder.
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12. 12. Om du jämför den organisation du representerar med andra organisationer/företag i
avfallsbranschen, hur långt skulle du då säga att din organisation har kommit på sin
”digitala resa”?
Mark only one oval.
1

2

3

4

Min organisation ligger långt
efter

5
Min organisation ligger i
frontlinjen

Satsningar och goda exempel
Med denna enkät vill vi också fånga pågående satsningar, aktiviteter och goda exempel, där ni med
hjälp av digital teknik driver utveckling. Beskriv därför gärna kortfattat om ni har något på gång inom
något/några av följande områden. OBS: Vi kommer inte att sprida information om något av dessa
exempel utan att ni på förhand har godkänt detta.
13. 13. Smarta sensorer och Internet of Things-lösningar (IoT)

14. 14. GPS och logistikplanering

15. 15. Geografiska informationssystem (GIS)

16. 16. E-tjänster och digital kundsupport för kunder/brukare
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17. 17. CRM/Sälj/Affärsutvecklingssystem

18. 18. Automatiserad insamlings- eller sorteringsmetodik, t ex optisk inläsning eller liknade

19. 20. Återbrukssatsningar eller avfallsförebyggande åtgärder, t ex differentierade taxor
enligt "pay as you throw" eller liknande.

20. 22. Någon annan intressant satsning du vill passa på att berätta om?

Bakgrundsinformation om dig som svarar
Vi avslutar med några bakgrundsfrågor om dig som svarar på denna enkät. I bearbetningen av svar
och sammanställning av resultat kommer vi inte lägga någon vikt vid enskilda svar eller redovisa vem
som svarat vad. Bakgrundsinformationen behövs dock för att kunna se om det finns några intressanta
tendenser som går att koppla till sådant som organisationers storlek eller verksamhetsinriktning.
Då vi också är intresserade av att fånga information om aktuell digitaliseringssatsningar och goda
exempel, frågar vi också efter namn på den eller de som kan ge oss mer information. I övrigt kommer
svaren du anger inte att härledas tillbaka till dig som svarat. Har du frågor eller funderingar om
konfidentialitet får du gärna kontakta oss för mer information.
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21. 23. Vad jobbar du med? Du kan ange flera alternativ om det är relevant.
Tick all that apply.
Ledning och organisering
Forskning, utveckling och/eller innovation
Försäljning och marknad
Information och kommunikation
Kundtjänst/kundsupport
Avfallsplanering
Digitalisering/digital strategi / digital transformation
Miljö- och/eller tillståndsrapportering
Upphandling
IT - systemutveckling
IT-drift
Other:
22. 24. Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på den organisation du representerar *
Tick all that apply.
Kommun
Kommunalt bolag
Kommunalförbund
Other:
23. Hur många invånare bor det inom din verksamhets ansvarsområde?
Tick all that apply.
< 20 000
20 000 - 50 000
50 000 - 100 000
100 000 - 200 000
> 200 000
24. 25. Kontaktpersoner inom er organisation för mer information om de exempel på
satsningar och aktiviteter du angett ovan. Ange gärna uppgifter som namn, titel, e-post
och telefonnummer.
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9/10

9/12/2019

Digitaliseringens möjligheter inom avfallshanteringen

25. 26. Något annat du vill passa på att tillägga eller fråga om med anledning av denna enkät?

26. 27. Om du önskar kan du uppge ditt namn.
OBS! I redovisningen av resultaten från
denna enkät kommer enskilda svar inte att
redovisas för sig eller kunna härledas
tillbaka till dig.

Stort tack för din medverkan!
Vi uppskattar att du tagit dig tid. Vi ser fram emot att bearbeta svaren för att sedan kunna återkoppla
med kunskap, vägledning och inspiration som svarar mot Avfall Sveriges medlemmars önskemål och
behov.
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Bilaga 2
Frågor – Djupintervjuer – Digitaliseringens möjligheter inom avfallshanteringen
Vi har en tid bokad för ett samtal om digitalisering och digital transformation inom avfallssektorn. I
detta samtal vill vi fånga upp dina idéer och behov av vägledning och inspiration inom området.
Finns det några konkreta exempel från din egen eller annan verksamhet du känner till, både då det
gäller framgångar och utmaningar ni jobbar med, fångar vi gärna upp dessa.
Avsikten med samtalen är att få en fördjupad bild som kan komplettera svaren på den enkät som
gått ut till samtliga av Avfall Sveriges medlemmar.
Frågor som vårt samtal kommer att kretsa kring:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Dina erfarenheter av digitala tekniker och lösningar som har förutsättningar att omvandla
avfalls- och återvinningsindustrin.
Dina tankar om aktuella trender och omvärldsfaktorer som bidrar till utvecklingen.
Dina tankar och erfarenheter om viktiga strategiska insatser som krävs för att avfallssektorn
ska kunna möta digitaliseringens möjligheter.
Inom vilka områden ser du att behovet av vägledning och inspiration är störst? – Både på
en övergripande nivå och inom mer specifika områden?
Inom vilka områden är ”trösklarna lägst” då det gäller att använda digitalisering för att nå
avfallsmålen?
Dina intressen och behov då det kommer till fördjupningscase som beskriver hur nya
tillämpningar, verktyg och tekniska innovationer, så som intelligenta saker och sensorer
(IoT), artificiell Intelligens (AI), intelligenta appar, och analysverktyg med AI, digitala
tvillingar, konversations-plattformar, blockkedjor etc., kan bidra till nya värden för
slutanvändare.
Dina tankar om drivkrafter (inom avfallssektorn) för att avsätta resurser till
digitaliseringssatsningar.
Dina tankar om kompetenser som behövs (bland både ledning och övrig personal) för att
främja utvecklingen inom området.
Hur ser er tillgången till data, för att jobba strategiskt, data- och insiktsdrivet, ut inom er
verksamhet?

Vi ser fram emot vårt samtal!

IVL Svenska Miljöinstitutet AB // Box 210 60 // 100 31 Stockholm
Tel 010-788 65 00 // www.ivl.se

