
Inspirationsdag – flerbostadshus
Varmt välkomna!



Välkommen !

Annika Stålberg Kopparstaden

Jörgen Olsson Tunabyggen



Inspirationsdag
2019-11-27



Inspirationsdag 
”Ack så liten”



Inspirationsdag



Inspirationsdag



Inspirationsdag



Inspirationsdag



Inspirationsdag



Inspirationsdag
”Man kan inte påverka de stora sakerna i världen om vi 

inte förmår lösa våra utmaningar här hemma”

Varmt välkomna till inspirationsdagen 





Välkommen !

Pär Johansson
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• Idag utnyttjas 60 procent 
av världens ekosystem 
på ett icke hållbart sätt

• År 2050 beräknas 
jordens befolkning ha 
ökat från dagens drygt 7 
miljarder människor till 
nästan 10 miljarder. 

• Den globala 
medelklassen förväntas 
mer än fördubblas, 
mellan 2009 och 2030

• Globala BNP förväntas 
fyrdubblas mellan 2011 
och 2060



Lagstiftning

Från EU – Direktiv och förordningar

Från riksdagen – Miljöbalken och andra
lagar

Från regeringen – Förordningar

Från myndigheter – Föreskrifter

I varje kommun – Lokala föreskrifter



EU:s avfallsdirektiv

• Nyheter de kommande åren är 
bland annat höjda krav 
materialåtervinning och krav på 
separat insamling av matavfall 
och textilavfall



Miljöbalken 
15 kap

Varje kommun ansvarar för att hushållsavfall
inom kommunen återvinns eller bortskaffas.

Kommunen ska normalt transportera bort 
avfallet från den fastighet där avfallet finns 

Renhållningsordning (avfallsplan + 
föreskrifter)

Renhållningstaxa



Förordningar

Avfallsförordningen - krav på att 
källsortera

Förordning om fastighetsnära insamling
av förpackningar och returpapper

• Producenter har ansvar, full kostnadstäckning

• Alla hushåll ska ha fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper senast 2025 (60 % 
2021)

• Producenter, kommuner och fastighetsägare har 
informationsansvar

• Tillstånd ges av Naturvårdsverk (TIS –
Tillståndspliktigt InsamlingsSystem)



I varje 
kommun

Renhållningsordning

• Avfallsplan, anger kommunens mål och 
åtgärder för att dra sitt strå till stacken för 
att uppnå ex Agenda 2030 och mål inom EU 
och Sverige

• Föreskrifter, kommunens regler för hur 
avfallshanteringen (ex dispenser)

Renhållningstaxa, ett viktigt styrmedel 
(hushållsavfall)



Välkommen !

Patrik Johansson Falu Energi & Vatten



Välkommen !

Anna Wadsten Bostads AB MIMER



Waste Not 
Viksäng

Anna Wadsten, Sakkunnig Miljö



Bostads AB 
Mimer

• Allmännyttigt bostadsbolag

• Helägt av Västerås stad

• Ca 11 400 lägenheter

• 170 anställda

• 250 miljöbodar

• 2 400 ton restavfall

• 1 000 ton matavfall



Waste Not

• Flerårigt kommunalt partnerskapsprojekt mellan 

Västerås stad och Gaborone City Council i 

Botswana

• Stödja införandet av källsortering i ett 

bostadsområde och uppmuntra lokal delaktighet

• Waste Not Viksäng är det projekt där vi omsatt 

våra erfarenheter från Botswana till handling i 

Västerås



viksäng
• Kvarteren Regementet 1 och 2

• Mångkulturellt område

• Ca 350 lägenheter

• Ca 700 hyresgäster

• Fem miljöbodar



Bakgrund/Nuläge

• Försämrad källsortering

• Mycket plast i matavfallet

• Ökad nedskräpning

• Grovavfall

• Ökade kostnader

• Felsorteringsavgifter



Förstudie

• Samarbete med KAPI, ett företag som arbetar 

med mångkulturell kommunikation.

• Gruppintervju med personal från Mimer och 

VafabMiljö

• Intervjuer med 58 hyresgäster, genomfördes av 

flerspråkiga intervjuare



frågeställningar

• Kunskap

• Attityd

• Behov

• Förändringsbenägenhet



Resultat av förstudien

• 38 av 58 av respondenterna är utrikesfödda 

• 57 av 58 tycker att de källsorterar sitt avfall

• 42 av 58 sorterar för miljöns skull

• 40 av 58 vet varför man ska använda en papperspåse för matavfallet

• 43 av 58 vill ha skriftlig information

• 7 av 58 vill ha muntlig information

• 5 av 58 vill ha böter, straff eller liknande

• 37 av 58 vill ha information på annat språk än svenska



Planering

• Broschyrer

• Språk

• Skyltar

• Bodarna

• Dörrknackning



Gamla broschyren



Nya broschyren



Gamla skyltar (a3) Nya skyltar (A2)









Miljöbodarna

• Färgkodade enligt FTI:s färger

• En skylt per fraktion

• Städredskap

• Städ- och tömningsschema

Förbered noga!







Dörrknackning
• Egen personal, flera språk

• Alla hyresgäster får källsorteringskassar och de 

som behövde får även en matavfallskorg. 

• Genomgång av broschyren med fokus på 

matavfall och grovavfall samt ordning och reda i 

miljöboden.

• Både dagtid och kvällstid





kommunikation

• Trapphusinformation 

• Sms

• Dörrknackning

• Enkät



Resultat Viksäng
• Vi träffade ca 75% av hyresgästerna i 

området.

• Mycket uppskattat av hyresgästerna

• Mindre plast i matavfallet

• Mindre nedskräpning i miljöboden

• Mindre grovavfall





Vad har vi lärt 
oss?!

• Få stora skyltar är lättare att se än många små

• Använd bilder, symboler och färger

• Visa både rätt och fel

• Information är en färskvara

• Tänk efter före om randigt

• Dörrknackning tar mycket tid

• Dörrknackning är uppskattat av alla!

• Engagera medarbetarna



Tack för oss!
Anna Wadsten, anna.wadsten@mimer.nu

Sandra Eriksson, sandra.eriksson@mimer.nu

mailto:anna.wadsten@mimer.nu
mailto:sandra.eriksson@mimer.nu


Välkommen !

Fiona Tranberg, Gavlegårdarna och 
AnnaCarin Söderhielm, Gästrike 
Återvinnare



Beteendeförändring i 
mångfaldsområden



Nordost



Resultat hittills



Före och efter



Resultat (2017-2018)

• Nöjdhet avfallshantering + 20 %    (från 58 % till 78 %)

• Renhet matavfall + 6 %    (från 91 % till 97 %)

• Mängd matavfall + 60 %    (fast ännu långt till mål)

• Ordning i återvinningsrummen





Vad påverkar beteenden?



Beteende-
analys

Hjärnan

Normer

Nudging



Hjärnan



• Letar faror

• Vill ha snabb belöning

• Är social

• Vanor spar energi

• Inlärningshistoria

• Två system: 
det automatiska och det reflektiva



Normer





Nudging





Beteendeanalys



Lagen om mänskligt beteende

• Människor beter som de gör på grund av 
vad som händer när de beter sig som de gör. 

konsekvensen
beteendet ökar

beteendet minskar



A B C

20 % 80 %

Beteende styrs av dess konsekvenser

Signaler Konsekvenser 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.projekttid.net:8080/projekttid/index.php/omprojekttid&ei=MQJrVMDjI6WAywP0sIC4Ag&bvm=bv.79908130,d.bGQ&psig=AFQjCNFu2mpe8Z5POp0U3PFvKNloKlKadw&ust=1416385394621577


Beteende-
analys

Hjärnan

Normer

Nudging



Hållbart Nordost 
Projekt 2016-2020



Målsättning

Skapa delaktighet, trygghet och en hållbar utemiljö
samt att förbättra sorteringsgrad och
sorteringskvalitet genom information, återkoppling
och närvaro. 



Arbeta metodiskt

1. Definiera problem och mål

2. Identifiera aktörer och beteenden

3. Mät

4. Ta reda på varför det inte fungerar 
– vilka hinder finns?

5. Åtgärdsförslag

6. Testa

7. Utvärdera



Oktober 2016



Barriäranalys i projektgruppen



Workshop med barn



Workshop med vuxna





Vad tror du det beror på att 
folk inte sorterar? 

• Ingen annan sorterar, varför ska jag?

• Folk är lata

• Ingen sorteringsmöjlighet i köket/lägenheten

• Återvinningsrummen är otrevliga och ger en dålig upplevelse

• Det är rörigt och otydligt i återvinningsrummen

• Man är inte van att sortera, sortering finns inte i hemlandet

• Kunskapsbrist

• Saknas muntlig information 

• Det saknas straff om man gör fel

• Det är vanligt att det är barnen som går ut med soporna.

• Omflyttningstakt



Förslag på åtgärder

• Miljövärdar

• Hembesök

• Sorteringslösningar i lägenheterna

• Tydliga och snygga återvinningsrum

• Budskap från barnen

• Gårdsaktiviteter

• Återkoppling

• Utbildning

• Aversiva konsekvenser, något kännbart

• Belöning















En viktig del i systemetEn viktig del i systemet





Film: Så här sorterar du

https://youtu.be/uXvW5J-i1LE

https://youtu.be/uXvW5J-i1LE


Invigning



April 2018



Maj 2019





Vad gör vi?

• Informerar

• Är ute 

• Håller rent

• Visar  

• Är tillgängliga

• Återkopplar

• Ordnar aktiviteter



Relationer

• Relationer är en förutsättning 
för att lyckas

• Hej!

• Befinner oss där människor är

• Inleda dialog

• Knacka dörr



Närvaro

• Trygghet

• Fångar upp behov

• Ser, hör och bekräftar

• Ser vad som händer

• Länk mellan hyresgäst 
och hyresvärd



Vad säger de som bor i Nordost

• Den här gången känns satsningen på riktigt

• Det är för fint, hoppas att vi alla kan ta hand om det

• Du tror på oss invandrare

• Bra att ni är här, ni behövs. Det behövs i alla områden.

• Det är så tråkigt att vissa fortsätter att inte sortera. 

• Det känns tryggare nu här men det är fortfarande otryggt i 
källaren.

• Vem skrev låten? Den är så bra, alla våra barn är med. 



Sortera, planera och börja organisera

https://youtu.be/imQhu50BtSE

https://youtu.be/imQhu50BtSE


Framgångsfaktorer
• Systematisk metod 
• Beteende-insikt
• Ta reda på varför det inte fungerar
• Närvaro

– Relationer
– Återkoppling
– Signaler
– Insikt

• Fysisk miljö + ”mjuka” faktorer
• Rätt personer
• Engagemang
• Samverkan
• Kunskap
• Projektstruktur



Klimat- och miljöminister på besök



Arbetet framåt

• Fortsätta

• Utöka

• Samverka

• Finansiering?

• Utbyta erfarenheter

• Från projekt till ordinarie drift

Vi tror på det här!



Tack för oss!



Välkommen !

Fredrik Gedin, Kopparstaden



Kopparstaden
Inspirationsdag - avfall



Faluns allmännyttiga bostadsbolag

Ägs till 100 % av Falu kommun



Äger och förvaltar

Lokaler P-platserFörrådHyreslägenheter



Vårt uppdrag

Brett utbud av hyresrätter Bidra till tillväxt Bidra till ett gott samhälle



82%

467 studentlägenheter5895 lägenheter

49%38%







Våra avfallsmål

Mål Idag 2021
Minska antalet sop-plocktimmar Ca 2 700 timmar

1,5 timme/vecka/bovärd

Mindre än 1 700 timmar
mindre än 1 timme/vecka/bovärd

Minska antalet kg brännbart avfall per hg 10,8 kg/hg/månad 9,5 kg/hg/månad
total minskning med 150 ton

Minska antalet kg matavfall per hg 3,6 kg/hg/månad 3,4 kg/hg/månad
total minskning 23 ton



Herrhagen

2018

2019

603 timmar

419 timmar

301,5 timmar

170,6 timmar

Järnet



Herrhagen



Klimatsmart boende







Välkommen !

Anna Brask, Kopparstaden



Järnet

2019-11-27



Järnet

2019-11-29



Sturegatan 41 



Det börjar hemma…

2019-11-27



Hos Farhia

2019-11-27



Hos Alicia

2019-11-27



Orsaker till en positiv förändring

• Ny bra återvinningsstation

• Nöjda hyresgäster

• Tid och resurser

• Personliga kontakter

• Uppföljning när det blir ”fel”

• Ständigt aktuellt

• Våga testa nya idéer

2019-11-27



Event Informationsmaterial

Träffa 

hyresgäster

Miljödagar

Sopsorteringsdagar

Synas i området

Flerspråkig personal

Fånga upp hyresgästerna på plats

BO

Utskick

Hemsidan

Social medier



Tack



Välkommen !

Svante Ask Tunabyggen, Tjärna ängar



Ambassadörer i Tjärna Ängar



Välkommen !

Patrik Johansson, chaufförer på 
insamlingen



Välkommen !

Hanna Bergman 



Dala Återbyggdepå
Hanna Bergman, Projektledare



Varför behövs en 
återbyggdepå?

Miljöpåverkan från byggmaterial
Om man bortser från gruvavfall så står byggavfall för den 
största delen av allt avfall nationellt. Idag genereras i snitt ca 1 
ton per person och år i Sverige.

Behov av arbetsträning
Alla ska ha möjlighet till sysselsättning utifrån sina 
förutsättningar. Det finns ständigt behov av smarta lösningar 
där personer kan utvecklas och bli en resurs för samhället. 





Effektmål

Effektmål miljö: År 2023 omsätter depån ca 2500 
ton material vilket innebär att mängden 
nyproducerat byggmaterial har minskat med 
motsvarande mängd.

Socialt effektmål: År 2023 har 35 personer gått 
vidare från återbyggdepån i annan sysselsättning 
som inte är en arbetsmarknadsåtgärd. 



Mål för projektet

Återbruka 2 500 ton 
byggmaterial per år
2023

Få ut 35 personer i
arbetslivet till 2023

Ta fram en standard för krav på
återbruk vid upphandling

Bidra till ökad
medvetenhetenhet om 
byggmaterialens
klimatpåverkan och hur
man kan bidra genom
att välja återbruk

Få alla aktörer som
bygger att vilja vara
medlemmar och
använda
återbyggdepån

Bidra till en hållbar
region och uppnå
målen i avfallsplanen





Dessa aktörer kommer att finansiera projektet

Avfallsbolag som stöttar projektet:
• Ragn Sells
• SUEZ
• STENA
Byggbolag som är positiva till 
projektet:
• Byggpartner
• Byggtrio
• DB Bygg
• Skanska



Frågor ?



Tack för mig!
Kontaktuppgifter:

hanna.Bergman@hallbartidalarna.se

Tel: 070-3200566

mailto:hanna.Bergman@hallbartidalarna.se


Borlängehus 13 minskar avfallet



Bakgrund
En engagerad ordförande som ville göra något bra men kanske 
också spara pengar. 
Borlänge energi ville testa ett nytt angreppssätt.

Utgångsläget:
Full sortering fanns i soprummet redan, samt två 660 l för 
restavfall som tömdes varje vecka. Ändå var sorteringen dålig.



Plockanalys av 
avfallet gjordes



Det såg inte
så bra ut….



Vilka åtgärder gjordes
• Informationsmöte för alla boende

• Borlänge energi tog över hämtningen av förpackningar

• Resultatet följdes upp genom kontroll av soprummet varje vecka
(volym I kärl).

• Målet sattes till att halvera mängden matavfall och förpackningar som
hamnar i restavfallet, konkret ett kärl mindre för restavfall



Resultatet
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Tack för mig!



Fika och 
gruppdiskussion

Patrik Johansson Falu Energi & Vatten


