


En nationell tävling där hushåll från ett 
50-tal kommuner tävlar i 

avfallsminimering!



8 Dalakommuner

• Borlänge

• Falun

• Gagnef

• Leksand

• Malung-Sälen

• Mora

• Orsa

• Rättvik



Att hushåll som deltar minskar sin 
avfallsmängd med minst 50 % under ett 
års tid 

Mål

Topplistan!

Hushåll 1

Hushåll 2

Hushåll 3



Tidsplan



Aktiviteter på tematräffarna

• Egna chips av rotfrukter och skal
• Hållbar pizza
• Deodorant utan kemikalier
• Gruppworkshops



Kunskapsspridning

1 veckas livsmedel, Tyskland

1 veckas livsmedel, Mali



Utmaningar

Bjud på restfest
Köpstopp
Inventera 
engångsprodukter
Secondhandpresenten
Elektronikrensning
Inventera och byt ut 
kemikalier
Logga ditt matsvinn

Ta vara på resterna
Husmorstips
Anordna en bytardag
Delande i grannskapet
Testa delning
Four fit challenge
Gammalt blir nytt
Äldsta plagget

1p

2p

3p

+ barnutmaningar till 
varje tema



Sociala medier



Uppmärksammat i media!



Resultat Sverige

Tillsammans minskade hushållen sitt avfall med



Resultat Dalarna

Tillsammans minskade våra Dalahushåll sitt avfall med



Resultat Dalarna

Procentuell minskning per fraktion

Restavfall

Matavfall

Pappersförpackningar

Plastförpackningar

Returpapper & Tidningar

Metallförpackningar

Färgat glas

Ofärgat glas

-53 %

-27 %

- 18 %

- 27 %

+ 27 %

- 50 %

+ 4 %

- 32 %

Vägning har gjorts 

under 3 tillfällen och 

pågått under 2 veckor 

vardera.



Resultat Dalarna
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Borlänge Falun Gagnef Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Leksand

Diagramrubrik

Vägning 1 Vägning 3

-30%

-42%

-57%

-43%

-30%

+54%

+25%

+10%

Procentuell viktminskning per kommun



Resultat Dalarna

Topp 10 hushåll procentuell viktminskning Dalarna

-77 % Kihlberg, Falun -57 % Borlänge, Dangardt

-75 % Ålund, Mora -53 % Dahlström, Falun

-61 % Nordlander, Malung-Sälen -53 % Olson, Falun

-57 % Wittink, Gagnef -44 % Enocson, Falun

-57 % Hurtig Bäcke, Malung-Sälen -40 % Pihlstrand, Rättvik



Resultat Dalarna

Topp 5 hushåll vinnare!

Hushåll Kihlberg, Falun 57p

Hushåll Dangardt, Borlänge 50,5p

Hushåll Ålund, Mora 50,5p

Hushåll Dahlström, Falun 50p

Hushåll Ringi, Falun 50p

Poäng ges för utförda 
utmaningar, deltagande på 
tematräffar och vägning av 

avfallet.





Reflektioner från hushållen: 
Har din medverkan gett ringar på vattnet?

”Hoppas att kollegorna fått lite 
inspiration! Pratar delande med 
vänner och bekanta.”

”Klädbyte/klädköp 
vänner emellan.”

”Förklarat att vi gärna tar 
emot begagnat som 
presenter, behöver inte vara 
nyinköp.”

”Fler hushåll sorterar 
numera plast.”

”Ja, i sociala medier har vänner och 
bekanta lämnat sina idéer och förslag 
vilket inspirerar både oss och andra på 
ett härligt sätt.”

”Vänner har ändrat sina 
inköp och sortering.”

”Vi sorterar numera 
på jobbet.”

”Vi anordnar kundkvällar på 
jobbet tillsammans med 
Borlänge Energi.”

”Flera har börjat använda 
miljövänligt tvätt- och 
diskmedel.”

”Bekanta handlar mer på 
loppis och second hand.”

”Många vet om att jag är 
med och då blir det 
snack.”

”Jag pratar hållbarhet 
med kollegor och 
vänner.”



Reflektioner från hushållen: 
Nya vanor & kunskaper

”Ett sätt att minska inköp är att gå i 
pension, man har inte råd helt 
enkelt.”

”Detta kanske var mest för de 
redan frälsta. Hur får vi övriga 
att haka på?”

”Tygservetter, alternativa 
presentpapper.”

”Samåkning, cyklar mer.”

”Andra alternativ till 
plastpåsar.”

”Ja, att minska på matavfallet om 
möjligt annars har vanor mycket 
med vilken ekonomi man har. Låg 
pension = ingen egenkonsumtion 
av varken prylar eller kläder osv.”

”Minska matsvinnet 
genom att spara slattar 
och skölja ur till nästa 
passande matlagning.”

”Handlar mat med kort tid 
till utgångsdatum.”

”Vi har slutat med 
sköljmedel, rengörings-
medel och helt gått över 
till bio-schampo, tvål och 
tvätt/diskmedel.”

”Mer loppis, sorterar 
mer noga.”

”Ger bort färre 
presenter och ger 
upplevelser 
istället.”

”Kunskap om det dolda 
avfallet.”

”Återanvänder mer.”

”Inspirerat till att kika på 
second-hand-marknaden 
och insett att det är 
viktigt och gör stooor
skillnad för miljön.”

”Vi spar och äter rester oftare och 
har börjat odla mycket själva.”

”Tänka sig för vad 
man köper och vad 
man slänger.”

”Köper färre grejer.”

”Funderar över vad som 
kan lagas.”

”Slutat med balsam.”



Reflektioner från hushållen: 
Tankeställare & ögonöppnare

”Sorteringsångest av sopor, dvs. 
man är så medveten om sina sopors 
innehåll att det kan bli skuldkänslor.”

”Ett laddat område, skapar 
frustration på olika sätt.”

”Det medvetna tankesättet har blivit en 
del av vardagen: omedvetet.”

”Lagstiftning och ekonomi är 
fortfarande konstanta hinder.”

”Fått bekräftat hur svårt det är att vara 
en medveten konsument. Många 
aspekter som ska vägas in.”

”Läskiga siffror på 
t.ex. matsvinn, 
klädkonsumtion, 
restavfall etc.”

”Om vi kan så borde fler 
kunna minska sitt avfall.”

”Bli bättre på att inte köpa mat i 
plastförpackning, men svårt då 
mycket är plast.”

”Att kosmetika är 
farligt avfall.”

”Att det egentligen är väldigt 
enkelt och att man ofta 
komplicerar saker i onödan.”

”Spännande att möta olika 
människor och att försöka 
nå samma mål.”

”Kemikalier är ofta 
onödiga.”



Reflektioner från hushållen: 
Hur fortsätter du vara en minimeringsmästare?

”Renovera istället för 
att köpa nytt.”

”Samåka till 
idrottstävlingar 
och läger.”

”Instagram.”

”Second-hand-inköp.”

”De förändringar man gjort i 
sin livsstil fortsätter vi med 
(minimera förpackningar, 
handla miljömedvetet.”

”Fortsätta hitta sätt att slippa 
bära hem skräp och därmed slippa 
bära ut det senare.”

”Att vara en medveten 
konsument och tänka 
igenom varje inköp.”

”Prioritera ekologiskt.”

”Köpa mat som är 
i säsong.”

”Fortsätta prata om 
att leva hållbart.”

”Försöka inspirera andra att 
tänka till och att själv hålla i 
allt vi lärt oss.”

”Fortsätta köpa 
upplevelser istället 

för saker. ”Fortsätta att 
vara bra på att 
sortera soporna 
och återvinna.”

”Vi bygger ett ekohus, startar 
upp ett andelsjordbruk och 
lånar mer av varandra.”

”Vi tar vara på det som 
finns runtomkring oss.”

”Gå vidare med fler 
grejer som energi och 
vatten.”



Tack för mig!


