
ETT GEMENSAMT, NORDISKT 

SKYLTSYSTEM



Om Avfall Sverige

• Kommunernas branschorganisation 
inom avfall och återvinning

• 400 medlemmar

• Vi verkar för en miljöriktig, hållbar 
avfallshantering utifrån ett 
samhällsansvar



MÅL

Önskan om ett gemensamt skyltsystem 
för hela Sverige har funnits länge –

samma symboler, färger och 
benämningar på allt avfall, överallt. 

Med tydligare kommunikation får vi en 
ökad förståelse, en ökad sortering och 
återvinning, ökade möjligheter att nå 

våra återvinningsmål och, i slutändan, 
en mer cirkulär ekonomi.



Ett verktyg i omställningen

• Ett enhetligt, gemensamt symbolsystem för sortering av 
avfall bidrar i arbetet för en cirkulär ekonomi och för att 
nå de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.

• Avfallssortering ska vara lätt!



Med gemensamma symboler och 
färger 

kan vi göra oss förstådda utan 
ord.

Överallt, alltid. 





Gullers Grupp

Danskt system | 14 färger och 89 piktogram



Nya Svenska Symboler



Grundprinciper

• Enkelt – tre tydliga enheter
• Frivilligt
• Gratis
• Nationella anpassningar
• Lego-concept – flexibelt men enhetligt
• Återvinningscentraler, återvinningsstationer, soprum, 

sopkärl och förpackningar

Ökar sorteringen med stor miljönytta och ”rätt” 
kostnad som följd



Bra ex på offentlig - privat 
samverkan
• Producentansvarsorganisationer med på hela 

resan liksom Svensk Dagligvaruhandel m fl
• Lång tid att ställa om förpackningstillverkning

• När man släpper nya produkter
• Främst plast- och pappersförpackningar

• Potential att utveckla dialog kring design av 
förpackningar i mer hållbar riktning

Envac, San Sac, ISS, Stena fastigheter, Ikano fastigheter, 
Smurfit Kappa, Biltema, Orkla, H&M, Svenska Bostäder, 
Cloetta, Tetra Pak …



Island























FTI



Svenska bostäder



Danmark



Island



Producer of bins

Packaging company

Producer organization

• Good ex public - private  co-operation
• Potential to develop dialogue  around  

design of packaging ! durable and 
recyclable 





Användarmanual



Sverigesorterar.se



Mål och dagsläge

Mål: 50 % av kommunerna till år 2025

Status: 200 kommuner/kommunala bolag

400 företag 



Skyltsystemet sprider sig 
över Europa





Stort intresse
• Nordiska Ministerrådet
• EU

• Circular Economy Action Plan 2.0
• Ett harmoniserat insamlingssystem

• Joint Research Center
• Naturvårdsverket

• Översätta och sprida det nordiska piktogramsystemet

• Förstudie om vilket stöd Sverige kan erbjuda 
strategiskt viktiga länder och städer inom 
avfallshantering



• 9 användar-
manualer på 
9 språk

• + 9 möten med 
9 länder







En cirkulär
framtid

Varje stor förändring börjar i det lilla. 
Till exempel med att sortera 
hushållsavfall. Och att sortera rätt. 

När vi tillsammans tar små men 
viktiga steg i rätt riktning händer det 
saker.

Därför är ett tydligt skyltsystem en så 
viktig pusselbit i skapandet av en 
hållbar ekonomi.
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