


FEM ARGUMENT FÖR SKRÄPPLOCKNING

1. Nedskräpning är ett synligt problem som engagerar många 
människor i deras vardag, och en fråga där alla kan vara med och 
göra skillnad.

2. Att plocka skräp är ett konkret sätt att påverka sin närmiljö till det 
bättre och skapa en stolthet över platsen man bor på.

3. Genom att plocka skräp ser man skräpet på ett nytt sätt och visar 
också för andra att skräp inte hör hemma någon annanstans än i 
papperskorgen.

4. Många skräpplockare vittnar om att deras aktivitet väcker 
nyfikenhet och glada tillrop från förbipasserande.

5. Vi reflekterar om vi ser någon plocka upp skräp vi själva skulle 
kunnat kasta.



Deltagandet i Dalarna



Nytt från 2020

En kommun deltar i Skräpplockardagarna genom att: 

• Sprida information till kommunens alla skolor och förskolor.

• Ta hand om det skräp som deltagare plockar, alternativt informerar om hur 
deltagarna bäst gör sig av med det.

• Ha en kontaktperson för kampanjen som deltagare och Håll Sverige Rent kan 
vända sig till.

• Ha en kommunikatör som ansvarar för kommunikation kring 
Skräpplockardagarna i kommunen både internt i kommunen, med 
marknadsföring i kommunen och mot skolor och gärna även mot 
ungdomsföreningar.

• Gärna ordna skräpplockaraktiviteter i kommunen.



Engagera skolor, förskolor och föreningar

• Skapa en projektgrupp - flera av de kommuner som lyckas bra med 
kampanjen betonar vikten av att skapa en projektgrupp och av att 
samverka

• Ha en budget i form av pengar / tid.

• Anpassa efter era förutsättningar – hellre något mindre som ni kan 
hålla i över tid. De kan se fram emot att snart är det dags för 
Skräpplockardagarna

• Gör det lätt för deltagarna att vara med

• Addera något – handskar, utbildning, studiebesök, sopbil

• Tävling/pris på något sätt – lotta ut eller ge något till alla



Kommunicera

• Ha en plan

• Använd kommunikationsmaterial från 
Håll Sverige Rent

• Bjud in deltagare

• Informera om vad som gäller





Engagera och fira

• Alla älskar bekräftelse

• Bjuda på fika, glass etc.

• Stark känsla av gemenskap är 
alla samlas



Läs vägledningen!

• 2021 är snart här

• Arbetet börjar nu!

• Vad är relevanta mål för er 
kommun?


