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problemområde
Tillförebild
Gavlegårdarna har arbetat systematiskt för att förbättra källsorteringen. Nu presenteras resultaten,
som visar att de är på rätt väg.
TEXT ANNA CARIN SÖDERHIELM, GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

N

ordost är ett mångkulturellt
miljonprogramsområde
i Gävle med drygt 700
lägenheter och 3 000 hyresgäster. Området har haft
stora problem med dålig
sortering och stökiga återvinningsrum. Tre
års arbete för att öka hållbarheten har gett
erfarenheter, lärdomar och mycket positiva
resultat.
Projektet ”Hållbart Nordost” drivs av
det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna, kommunalförbundet Gästrike
återvinnare och stiftelsen Rapatac som
har ett aktivitetscenter för barn och unga
i området. Gavlegårdarna har genomfört
en stadsdelsförnyelse där fasader och
utemiljö rustats upp, samtidigt som vi
har arbetat aktivt med närvaro, kommunikation, relationsbygge och återkoppling om sortering och återvinning. Det
har varit en givande kombination av att
lyfta den fysiska miljön och arbeta aktivt
med beteenden, relationer och kommunikation.
Goda resultat
Plockanalyser visar en tydlig förbättring
när det gäller sorteringen av matavfall.
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Genom miljövä
rdarna Fiona Tra
nberg och Mur
Weheliye har
sal
många boende
kunnat få dire
kt information.

DET HAR VARIT EN GIVANDE KOMBINATION AV ATT
LYFTA DEN FYSISKA MILJÖN OCH ARBETA AKTIVT
MED BETEENDEN, RELATIONER OCH KOMMUNIKATION

Renheten på matavfallet ökade från 91
till 97 procent mellan 2016 och 2018.
Mängden rätt sorterat matavfall ökade
med 60 procent, från 41 till 65 kilo per
hushåll och år. Det är en kraftig ökning,
men det är fortfarande långt kvar till
målet på 130 kilo.
Mängden restavfall minskade från
2016 till 2018 från 346 till 290 kilo per
hushåll och år. Målet är att minska till
170 kilo.
Den beräknade mängden rätt sorterade förpackningar och tidningar ökade
under samma period med drygt 30
procent från ungefär 80 till ungefär 100
kilo per hushåll och år. Även här är det
långt kvar till målet på 160 kilo. När det
gäller förpackningar och tidningar har vi
uppskattat mängden utifrån observation
av fyllnadsgrad och siffrorna är därför
mer osäkra.

Mängden restavfall har minskat mer
än vad mängden rätt sorterat matavfall,
förpackningar och tidningar har ökat. Vi
har inte analyserat vad det kan beror på.
Nöjda hyresgäster
Gavlegårdarna genomför varje år en
kundenkät. Resultaten visar på en rejäl
förbättring från 2017 till 2018 när det
gäller hyresgästernas upplevelse av
avfallshanteringen. Andelen hyresgäster
som tycker att avfallshanteringen och
återvinningsrummen fungerar bra eller
mycket bra ökade med 20 procentenheter från ungefär 60 procent till ungefär
80 procent.
De gamla, trånga, mörka och röriga
återvinningsrummen i området har
ersatts med två stora, ljusa och tydliga
återvinningsrum. Underjordsbehållare har installerats för restavfall och

FÖRE
matavfall. De två miljövärdarna Fiona
Tranberg och Mursal Weheliye har genom hela projektet arbetat uppsökande
mot boende i stadsdelen och lägger stor
omsorg på att hålla rent och snyggt. De
är närvarande i området och i återvinningsrummen och visar hyresgästerna
vad som är rätt och fel.
De boende i området uttrycker uppskattning över förändringen:
”Den här gången känns satsningen på
riktigt.”
”Det är för fint, hoppas att vi alla kan
ta hand om det.”
”Bra att ni är här, ni behövs. Det behövs i alla områden.”
”Det är så tråkigt att vissa fortsätter att
inte sortera.”
I och med förändringen har också
arbetsmiljön för hämtningspersonalen
blivit betydligt bättre.

De nya återvinningsrummen har fönster runt om som ger ljusinsläpp och
genomsyn. Rummen är stora, kärlen är tydligt placerade och skyltade
och det finns digitala informationsskärmar. Frekvent tillsyn och städning
gör att de är rena och snygga. Sammantaget ger detta tydliga signaler
om hur man ska sortera och att det är viktigt.

Värdar ger framgång
Vi gjorde en grundlig analys av nuläget,
innan några åtgärder påbörjades. Bland
annat inventerade vi vilka orsaker som
finns till att de boende inte sorterade. En
av de viktigaste åtgärderna blev sedan
anställning av två miljövärdar som
arbetar aktivt med att kommunicera med
hyresgäster och återkoppla både uppmuntrande och tillrättavisande.
Några av de framgångsfaktorer som vi
identifierat så här långt är
• Systematisk metod
• Beteende-insikt
• Ta reda på varför det inte fungerar
• Närvaro
• Engagemang
• Samverkan bostadsbolag, avfallsorganisation och andra
Nu blir nästa steg att ta tillvara de här
erfarenheterna och tillämpa dem i fler

områden i den löpande driften och under
andra förhållanden där det inte pågår
stadsdelsförnyelseprojekt. Tydlighet,
närvaro och återkoppling är nycklar till
lyckade resultat.

LÄS MER i rapport 2017:37 Beteendeförändring i mångfaldsområden, som kan laddas
ner från avfallsverige.se I Avfall och miljö nr 1
2018 finns en beskrivning av hur vi har arbetat
i projektet. Länk till digital utgåva finns på
hemsidan.

Nr 4 2019 AVFALL OCH MILJÖ | 21

