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Beteendeförändring i mångfaldsområden

FÖRORD
I flera bostadsområden är det ett problem att de boende inte sorterar sitt avfall. Trots kommunikativa
insatser så ändrar de boende inte sitt beteende. Det gäller både etniska svenskar och nysvenskar. För
att åstadkomma beteendeförändring är det gynnsamt att arbeta utifrån beteendeanalytisk kunskap,
insikt och metoder. När det gäller nysvenskar är en extra dimension att vi behöver förstå mer av
kulturella skillnader och vilka hindren för önskat beteende är, och vilka åtgärder som är framgångsrika.
Kunskap, insikt och rätt beteende när det gäller hur man förväntas hantera sitt avfall både sortering av
förpackningar, matavfall och grovsopor är ett viktigt steg för att komma in i det svenska samhället. Den
här typen av beteendeförändrande projekt kan därför även bidra till integration, nysvenskars möjlighet
att komma in i samhället.
Rapporten har författats av AnnaCarin Söderhielm, Gästrike återvinnare, Linda Lindström,
Beteendelabbet, och Michael Wagner, Gästrike återvinnare.
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SAMMANFATTNING
Rapporten beskriver en metod att arbeta med beteendeförändringar och vilka åtgärdsförslag ett projekt
i Gävle 2016-2017 hittills har lett fram till. Rapporten innehåller också ett avsnitt om vad som påverkar
mänskligt beteende. Det viktigaste i denna rapport är själva metoden och inte primärt de åtgärdsförslag
som metoden lett fram till i Gävle.
Mänskligt beteende är ett komplext område. Alltför ofta har vi en övertro på att information ska ge
människor kunskap som därefter ska leda till förändrat beteende. Forskning visar att det finns många
fler faktorer som påverkar vårt beteende. Genom att ta hänsyn till de faktorerna ökar sannolikheten att
vi ska nå målet att åstadkomma önskade beteenden.
Exempel på sådant som påverkar våra beteenden är:
• Konsekvenser, till exempel positiv återkoppling
• Normer
• Om det är lätt att göra rätt
• Att våra hjärnor styr oss
• Inlärningshistoria
En svårighet vid beteendepåverkan vid avfallssortering är det finns få eller oklara belöningar för
individen för att göra rätt. Däremot är de konsekvenser som styr i motsatt och oönskad riktning ofta
starkare.
När det gäller att hantera gemensamma resurser (som till exempel ett återvinningsrum i ett
bostadsområde), så har nationalekonomen Elinor Ostrom formulerat ett antal intressanta principer för
framgång som vi har tagit hänsyn till i arbetet. Dessa principer ökar sannolikheten att tillsammans
lyckas hantera gemensamma resurser och de handlar bland annat om medbestämmande.
Arbetet har skett i följande steg:
1. Problemformulering
2. Mätning
3. Identifiera aktörer och beteenden
4.
5.
6.
7.

Diagnos (fältbesök, identifiera hinder för önskade beteenden, förstå hyresgästernas förutsättningar)
Åtgärdsförslag
Tester/försök
Utvärdering

Vi inventerade vilka hinder för önskat beteende som kan finnas genom att fråga framförallt de boende i
området. Vanliga hinder som framkom i arbetet är:
• Ingen annan sorterar, varför ska jag?
• Folk är lata
• Det saknas sorteringsmöjlighet i köket/lägenheten
• Återvinningsrummen är otrevliga och ger en dålig upplevelse (mörka, luktar illa, otrygga)
• Det är rörigt och otydligt i återvinningsrummen, lätt att lägga fel
• Man är inte van att sortera
• Kunskapsbrist
• Det saknas muntlig information
• Det saknas straff om man gör fel
Utifrån dessa hinder och utifrån Elinor Ostroms principer tog vi fram ett antal förslag på åtgärder som
nu testas. Några av de föreslagna åtgärderna är påbörjade. Andra är ännu inte påbörjade.
En viktig åtgärd är ett försök med anställning av två miljövärdar i området. Andra åtgärder handlar
om sorteringsmöjligheter i lägenheterna, tydligare återvinningsrum, återkoppling och gemensamma
aktiviteter.
Vi har sett att närvaron av miljövärdar (synlighet, kommunikation, social kontroll, relationsbyggande
mm) har haft positiv effekt på sorteringsbeteendet.
En intressant fråga som väckts i arbetet är hur vi kan hjälpa människor som kommer från kulturer där
bestraffning är vanligt förekommande att förstå hur det svenska samhället med låg grad av bestraffning
fungerar.
För att nå framgång i att förändra hyresgästers sorteringsbeteende är det viktigt att avfallsorganisationen
och bostadsbolagen har ett tätt samarbete.
Det har varit en stor behållning att träffa de boende och bygga en relation med dem och förstå deras
behov.
Det är viktigt att komma ihåg att det överallt finns människor som undviker att sortera avfall och att
det problemet inte bara finns i mångfaldsområden. Några särskilda aspekter som vi blivit varse när det
gäller just mångfaldsområden är:
• Inlärningshistoria och vana är en faktor som försvårar.
• Det är viktigt med tydlighet i budskap om vad som gäller
• I vissa kulturer är den muntliga traditionen starkare än den skriftliga
• Hur ska vi hantera övergången och den krock som kan uppstå när människor med en inlärningshistoria
av bestraffning möter ett samhälle med en låg grad av bestraffning?
Insikterna från det här arbetet i Gävle behöver spridas tillsammans med erfarenheter från fler håll, och
i rapporten finns några förslag på fortsatt arbete.

SUMMARY
The report describes a method of working with behavioral change and what action proposals a project
run in Gävle from 2016-2017 has led to. The report also contains a section on what affects human
behavior. The most important aspect in this report is the method itself and not primarily the measures
proposed by the method in Gävle.
Human behavior is a complex area. Too often, we are confident that information will provide people
with knowledge that will then lead to changed behavior. However, research shows that there are many
factors that affect behavior. By taking these factors into account, the likelihood of achieving these desired
behavioral changes increase.
Examples of what affects behavior change is;
• Consequences (such as positive feedback)
• Norms
• If it is easy to behave correctly
• That our brains affect us highly
• Learning history
A difficulty in accessing behavioral impact on waste sorting has highlighted that there are a few or
unclear rewards for the individual to do the right thing. On the contrary, it is easier not to sort the waste,
the pull in the opposite direction is often stronger.
When it comes to managing common resources such as a recycling room in a residential area, Elinor
Ostrom’s principles for sustainable governance of common-pool resources (CPR) offers a framework of
how to go about managing this shared resource.
The work in this project has been done in the following steps:
1. Identify the problems
2. Measurement
3. Identify different actors and behaviors
4.
5.
6.
7.

Diagnosis (field visits, identifying obstacles to desired behaviors, understanding tenants, premises)
Solution proposals
Tests / Experiments
Evaluation

We were able to highlight which were the main obstacles to achieving the desired behavior outcomes by
engaging with the primarily residents in the area.

The most common obstacles according to the residents/community were;
• No one else sorts waste, why should I?
• People are generally lazy.
• There is no room or space for sorting in the kitchen / apartment.
• The recycling rooms are unpleasant and give a bad experience (dark, smelly, unsafe)
• It’s often messy and unclear in the recycling rooms where to put the different streams of waste.
• Waste sorting is a new experience, unsure how to do it correctly.
• Lack of knowledge.
• No oral information available.
• No penalty for incorrect behavior.
Based on these findings and on the basis of Elinor Ostrom’s principles, we presented a number of
measures. Some of the proposed actions have already been implemented. We have employed two
“Environmental Workers” in the area who liaise on a daily basis with the residents. Other measures
include, sorting options in the apartments, upgraded recycling rooms with clear instructions of how to
correctly sort the different streams of waste, feedback and joint activities.
The presence of the Environmental Workers (visibility, communication, social control, relationship
building, etc.) has had a positive effect on the residents behavior to better sorting of waste.
An interesting cultural question that arose out of our engagement with the residents and community
is how do we find a common ground where we help the residents, many of them coming from cultures
where punishment is commonplace for not doing the correct thing, to understanding how Swedish
society functions with a low degree of punishment?
To be able to achieve success in changing the residents’ behavior towards properly sorting waste, we
realize that it is of vital importance that the waste organization and the housing companies work in
unison.
It has been a great privilege to meet the residents, build a relationship and better understand their needs.
It is of importance to remember and understand that worldwide there are many people who avoid sorting
waste correctly and this problem is not just confined to areas where diverse cultures reside.
Some important aspects that we have become aware of in terms of diversity is:
• Learning history and habits are factors that need to be considered.
• It is important to be clear about what is relevant.
• In some cultures, the oral tradition is stronger than the written tradition.
• To be sensitive and understanding when handling different cultures and cultural aspects.
The insights learnt and observed from this project in Gävle needs to be spread along with other
experiences from different contexts. The report also contains some suggestions for further work.
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1 MÅL OCH SYFTE
Projektets mål är:
• En testad och fungerande metod som utgår från kunskap om mänskligt beteende och med fokus på
att involvera hyresgästerna i processen för att åstadkomma önskvärt beteende i mångfaldsområden
när det gäller att sortera sitt avfall rätt.
Projektets syfte är:
• Att identifiera framgångsfaktorer och åtgärder som leder till att människor med olika kulturell
bakgrund sorterar sitt avfall rätt.
• Att göra en ordentlig analys av hinder och åtgärder, utifrån kunskap om mänskligt beteende.
Föreslagna åtgärder ska vara grundade på beteendeanalytisk insikt samt vara testade i praktiken.
• Att sprida kunskap om metod och arbetssätt för att åstadkomma beteendeförändring och resultat i
form av förbättrad sortering av avfall.
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2 AVGRÄNSNINGAR
Målet med projektet har varit att komma fram till en metod och ett sätt att arbeta för att åstadkomma
ett förbättrat sorteringsbeteende. Det viktigaste i denna rapport är själva metoden och inte primärt de
åtgärdsförslag som metoden resulterat i.
Detta projekt har varit inriktat på att förbättra sorteringen av tidningar, förpackningar, matavfall och
smått elavfall. Det har inte fokuserat på hantering av grovsopor, som också är ett stort problem. Det har
heller inte fokuserat på att förebygga avfall.
Åtgärdsförslagen som presenteras i denna rapport är resultat av analysen i stadsdelen Nordost i Gävle
2017. Metoder och tillvägagångssätt är generella men innehållet är specifikt för detta sammanhang. De
kan, men behöver inte vara relevanta i andra sammanhang.
Den här rapporten redovisar arbetet och erfarenheterna från juni 2016 till november 2017. Tack vare en
extra satsning från Gavlegårdarna och Gästrike återvinnare så har projektet förlängts fram till maj 2018.
Därför ger denna rapport inte en fullständig utvärdering av alla åtgärder som kommer att testas. En
slutlig utvärdering kommer att göras i mitten av 2018. Däremot ger rapporten en fullständig beskrivning
av metoden och hur den tillämpats och vilka åtgärdsförslag den resulterat i.
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3 CHECKLISTA FÖR DIG SOM VILL KOMMA IGÅNG MED ÅTGÄRDER
Nedan följer en kort lista med förslag på konkreta åtgärder och tips för dig som vill göra en liknande
genomlysning och analys. Resonemangen bakom denna checklista hittar du i resten av rapporten.
Etablera ett samarbete mellan avfallsorganisation och bostadsbolag, om det inte redan finns. Se till
att berörda ser en tydlig nytta med samarbetet.
Identifiera andra möjliga samarbeten (personer eller organisationer) som kan vara tänkbara viktiga
aktörer för åtgärder
Identifiera och formulera önskvärda konkreta beteenden. Vem är det som ska göra vad? Gör detta
för:
1. hyresgästernas beteenden (”målbeteenden”, se avsnitt 7.3.2)
2. andra aktörers beteenden, till exempel fastighetsskötare (”nyckelbeteenden”)
Mät nuläget.
Formulera tydliga och mätbara mål.
Ta reda på vilka hinder som finns för de önskade beteendena. Varför sorterar hyresgästerna inte
som man ska? Ta reda på detta genom att fråga representanter för hyresgäster, sophämtare,
fastighetsskötare t ex:
1. Vad tror du det beror på att sopsorteringen inte fungerar så bra här, vad är problemen?
2. Vad tror du skulle behöva göras för att alla i det här bostadsområdet ska sortera som man ska?
Sammanställ svaren och formulera åtgärdsförslag utifrån dem och utifrån annan tillgänglig relevant
information och kunskap.
Testa åtgärdsförslag.
Utvärdera åtgärdernas effekt och måluppfyllelse och fatta beslut om fortsatt arbete.
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4 BAKGRUND
4.1 Behov och problembeskrivning
Bostadsområden med dålig avfallshantering är en utmaning för Sveriges kommunala avfallshanterare.
Särskilt svårt är det att skapa beteendeförändringar i områden med olika kulturer där kommunerna ofta
inte har tillräcklig kunskap för att hitta effektiva åtgärder. Resultatet blir skräpiga återvinningsrum,
dålig sorteringskvalitet och grovavfall som placeras på fel ställen och inte bara ger ett skräpigt intryck
utan också kan medföra brandrisk och annan fara. Det leder till att mycket material går till förbränning
istället för till återvinning. För att nå målen om sortering av matavfall, förpackningar, elavfall och annat
avfall behöver vi åstadkomma förändrade beteenden.
För att åstadkomma beteendeförändring är det gynnsamt att arbeta utifrån den kunskap som finns om
beteenden och varför vi människor gör som vi gör eller inte gör som vi borde göra. När det gäller personer
som kommer från andra länder är en extra dimension att vi behöver förstå mer av kulturella skillnader
och vilka hindren för önskat beteende är, och vilka åtgärder som är framgångsrika. Kunskap, insikt
och rätt beteende när det gäller hur man förväntas hantera sitt avfall både sortering av förpackningar,
matavfall och grovsopor är ett viktigt steg för att komma in i det svenska samhället. Den här typen av
beteendeförändrande projekt kan därför även bidra till människors möjlighet att komma in i samhället.

4.2 Förutsättningar för projektet lokalt i Gävle
Detta projekt har utförts i stadsdelen Nordost i Gävle.
Nordost är ett miljonprogramsområde som byggdes i etapper från 1972 – 1979. Det finns ca 740
lägenheter i Nordost och området är anpassat för ungefär 2 000 personer. Hur många personer som
faktiskt bor i området är inte säkerställt, en uppskattning är 3 500.
Nordost är ett mångkulturellt område med över femton olika nationaliteter. De vanligaste språken som
talas är svenska, arabiska, turkiska, somaliska, kurmanji och sorani. Andra språk är engelska, persiska,
tigrinja. En del av hyresgästerna har bott länge i området, andra är nyinflyttade eller nyanlända.
Områden som Nordost präglas av en stor omflyttning. Det innebär att det finns ett antal personer som
bott länge i området men många är nyinflyttade. Omsättningen av personer inom området påverkar
möjligheten att få till stånd bestående beteenden.
Det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna genomför under 2016-2019 en upprustning av Nordost.
Fasader och mark renoveras. Nya lösningar för avfallshanteringen ska också byggas.
I Nordost finns ett aktivitetscenter för barn och unga, Rapatac, som drivs av en privat stiftelse. Samarbetet
med Rapatac har varit en viktig framgångsfaktor i projektet.
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4.3 Fokus på metoden, inte resultatet
Fokus och det viktigaste budskapet i denna rapport är metoden. De resultat som projektet har kommit
fram till i Gävle är säkert till stora delar relevanta och tillämpliga i andra sammanhang, men poängen är
att metoden behöver användas i varje sammanhang för sig. Det finns inte någon universallösning. Varje
område har sin egen problematik vilket gör analysen så viktig. Istället för att skapa lösningar utifrån
allmän uppfattning, tyckande och känslor, behöver vi ta reda på vad som behövs och utvärdera arbetet
löpande.

Det är viktigt att ta reda på förutsättningar och hinder i det sammanhang som är aktuellt, för det som är
relevant på en plats behöver inte vara det på en annan.

Det är viktigt att genomföra en analys innan val av lösning. Hoppa inte över det steget.
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4.4 Aktörer i projektet
Gästrike återvinnare
Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund som ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i
Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby.
Gavlegårdarna
Gavlegårdarna är det kommunala bostadsbolaget i Gävle och som äger merparten av husen i Nordost.
Rapatac
Rapatac är en stiftelse som bland annat driver ett aktivitetscenter i Nordost. Rapatac arbetar för att barn
och ungdomar ska ges möjlighet till stimulerande och utmanande sysselsättning samt ges möjlighet att
utveckla sin förmåga att ta ansvar. På aktivitetscentret deltar barnen i olika aktiviteter samt får hjälp
med läxläsning. Personalen på Rapatac har en mycket god kännedom om många av de barn som bor i
Nordost och deras familjer.
Beteendelabbet (konsultstöd)
Beteendelabbet är ett konsultföretag som i projektet bidragit med kompetens inom beteendeområdet.
Beteendelabbet har ingått i projektgruppen, planerat och genomfört workshops, tagit fram åtgärdsförslag,
varit ett löpande stöd inom beteendefrågorna samt medverkat i att skriva rapporten.

4.5 Projektorganisation och resurser
Projektgruppen har bestått av tio personer som har träffats vid tio projektmöten (300 timmar). Vi har
genomfört tre workshops (100 timmar inklusive för- och efterarbete) och intervjuat drygt 100 personer
(intervjuare jobbade i par, totalt 100 timmar). Projektledaren har utöver detta lagt 150 timmar och
övriga projektmedarbetare sammanlagt 150 timmar. Totalt har vi lagt 800 arbetstimmar.
Utöver detta så arbetar två personer som är anställda i tilläggsprojektet ”Hållbart Nordost” heltid under
ett år från maj 2017-2018.
Projektet har haft konsultstöd 150 timmar. Avfall Sverige har finansierat arbetet med 180 000 kronor.
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5 OM BETEENDEN
Mänskligt beteende är ett komplext område. Alltför ofta har vi en övertro på att information och
kommunikation ska ge människor kunskap som därefter ska leda till förändrat beteende. Forskning
visar att det finns många fler faktorer som påverkar vårt beteende. Genom att ta hänsyn till de faktorerna
ökar sannolikheten att vi ska nå målet att åstadkomma önskade beteenden.
För att åstadkomma önskade beteenden räcker det inte att informera om vad människor behöver göra
och varför.

Information har relativt liten påverkan på våra beteenden, även om vi ofta tror att den har stor påverkan.
Det finns inte heller ett direkt samband mellan kunskap och beteenden. Människors beteenden påverkas
av många faktorer.

Syftet med detta kapitel är att ge en orientering kring faktorer som påverkar mänskligt beteende. Alla
dessa aspekter har inte prövats i projektet. Men eftersom det centrala i projektet är beteendeperspektivet,
så får det extra fokus här.

5.1 Vad påverkar beteenden
Exempel på sådant som påverkar våra beteenden är:
• Konsekvenser, till exempel positiv återkoppling
Människors beteende påverkas i stor grad av de konsekvenser en person upplever av sitt beteende.
Positiva konsekvenser som inträffar nära i tiden har stor effekt på vårt fortsatta beteende. Till exempel
att få beröm eller positiv återkoppling om nyttan av att ha sorterat avfall. Vad som är förstärkande
konsekvenser varierar för olika personer. Forskning visar att de konsekvenser en människa upplever
av sitt beteende påverkar hennes fortsatta beteende mycket mer än vad information gör.
•

Människan är social
Människan är en social varelse som gärna anpassar sig till andra människor, gör som andra gör,
gärna vill vara en del av en gemenskap och är rädd för att bli utesluten. Normer har stor betydelse
för vårt beteende. Ett bra sätt att arbeta för beteendeförändring är också att skapa en känsla av
gemenskap, att vi gör nytta tillsammans.
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•

Normer
Normer är beteenden som i en grupp uppfattas som bra, accepterade och viktiga eller dåliga,
konstiga och oviktiga. Normer påverkar beteenden, och beteenden påverkar normer. Därför är det
viktigt att förstå normer och att bygga normer som stöttar en hållbar utveckling.
Människor lär sig många nya beteenden genom att imitera (medvetet och omedvetet) andra
människor i sin närhet. Det uppstår gemensamma beteendemönster. Att bete sig i enlighet med
gruppens normer är att tillhöra gruppen. Brott mot de sociala normerna kan antas leda till någon
form av konsekvens från omgivningen. I de fall där omgivningen önskar upprätthålla normen
kommer konsekvensen sannolikt att vara bestraffande. I de fall där omgivningen sympatiserar med
normbrottet kommer konsekvensen förmodligen att vara uppmuntrande.

•

Lätt att göra rätt
Om det är lätt att göra rätt, så ökar sannolikheten att vi gör rätt. Det är bland annat detta som
”nudging” (se avsnitt 5.3) handlar om.
Det går att direkt påverka beteenden via faktorer som designas för de miljöer där beteendet skall
förekomma. Ibland går det att utforma en miljö så tydligt och styrande att det inte går att göra ”fel”.

•

Våra hjärnor styr oss
Det finns gott om intressant kunskap om hur våra hjärnor fungerar och styr oss. Detta är kopplat
till våra beteenden. Med god kunskap om hur våra hjärnor fungerar, får vi bättre förutsättningar att
anpassa kommunikation och åtgärder för att åstadkomma hållbara beteenden. Några exempel på
hur hjärnan fungerar och påverkar oss:
• Hjärnan letar faror och rädsla är en vanlig känsla som påverkar oss
• Hjärnan vill ha snabb belöning
• Hjärnan är lat och vill spara energi, därför vill vi gärna göra som vi är vana och ogärna förändra
våra beteenden
• Hjärnan påverkas alltid av känslor, även om vi tror att vi fattar logiska beslut så är känslor ofta
inkopplade

•

Inlärningshistoria
En persons inlärningshistoria präglar hur en person fungerar, reagerar och beter sig. Tidigare
erfarenheter av att ha gjort något påverkar alltså det framtida beteendet.

5.2 Beteendeanalys
Beteendeanalys är ett samlingsnamn för förståelse och förändring av beteenden. Beteendeanalytisk
kunskap innebär att försöka förstå och påverka samspelet mellan miljö och individens beteende.
Fokus ligger på att påverka beteendet genom tydlighet i miljön så att den ger information om önskade
beteenden. Påverkan av beteendet analyseras utifrån dels vilka signaler i miljön som finns och bör
finns för att sätta igång beteenden, dels de konsekvenser som beteendet för med sig. De omedelbara
konsekvenserna är viktiga att förstå och samordna med de långsiktiga följderna.
”ABC”-modellen
Beteendeanalysen kan illustreras med nedanstående bild. ”B” står för beteende. ”A” står för ”antecedenter”
eller ”aktiverare” och är de signaler som används för att åstadkomma ett beteende. ”A” kan vara till
exempel instruktioner, skyltar, checklistor eller annan information. Efter att en person har betett sig, så
upplever personen en konsekvens ”C”. Konsekvensen kan vara en positiv eller negativ upplevelse, och
den är individuell. Forskning har visat, att en persons fortsatta beteende beror i mycket högre grad av
”C” än av ”A”. Ett beteende påverkas till 20 % av ”A” och till 80 % av ”C”.
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A

B

80 %

20 %

A

C

B

C
80 %

20 %

”ABC”-modellen som visar att konsekvenser har stor påverkan på fortsatt beteende. A = antecedent
eller aktiverare, B = beteende, C = konsekvens.
Beteende styrs av dess konsekvenser
En central del i beteendeanalysen är att beteenden till stor del drivs av de konsekvenser en person
upplever efter ett beteende. Konsekvenser kan vara positiva eller negativa. Positiva konsekvenser i nära
anslutning till beteendet är oftast mest verkningsfullt för att åstadkomma ett önskvärt beteende. Negativa
konsekvenser är oftast inte långsiktigt verkningsfulla men kan behövas under vissa förutsättningar.
Konsekvenser som kommer omedelbart efter ett beteende och som alltid eller ofta kommer, kommer
att ha större påverkan på etableringen av ett beteende än om konsekvenserna kommer med fördröjning
eller sällan/aldrig.
Beteenden kan förstärkas eller försvagas.
Förstärkning ökar sannolikheten att ett beteende upprepas. Försvagning minskar sannolikheten att ett
beteende upprepas.
Förstärkning kan vara positiv eller negativ. Positiv förstärkning innebär att en god konsekvens
tillkommer då ett beteende utförs. Negativ förstärkning innebär att en dålig konsekvens avlägsnas då
ett beteende utförs.
Försvagning kan vara en utsläckning eller en bestraffning. En utsläckning innebär att en god konsekvens
avlägsnas. En bestraffning innebär att en dålig konsekvens tillförs.

Funktionen av konsekvensen
Positiv förstärkning
Få något du vill ha
Ökar sannolikheten
Att beteendet upprepas

Negativ förstärkning
Slippa något du vill undvika
Beteende

Utsläckning
Inte få något du vill ha
Minskar sannolikheten
Att beteendet upprepas

Bestraffning
Drabbas av något du inte vill

De konsekvenser en person upplever efter ett beteende kan öka eller minska sannolikheten att beteendet
upprepas.
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Färdighetsbrister eller motivationsbrister
När person inte utför ett önskat beteende, beror det på minst en av två saker. Det ena är att personen
inte vet hur han eller hon ska utföra beteendet. Det handlar då om en kunskaps- eller färdighetsbrist.
Den andra orsaken är att personen inte får förstärkning på det beteendet. Då handlar det om en
förstärknings- eller motivationsbrist.
Inlärning genom att människor ser vad som händer andra
Genom att ge positiv feedback ”öppet” går det att påverka en hel grupps beteende. Detta kan ske genom
något som kallas ”vikariell förstärkning” (något som ersätter, vikarierar för något annat). När andra
ser vilka konsekvenser som händer efter en annan persons beteenden uppstår inlärning. Om andra
uppfattar att någon får förstärkning på ett beteende ökar sannolikheten att de ”härmar” och utför
samma beteende.

5.3 Nudging
Ordet ”nudge” kommer från engelskans ”knuff” – att vänligt putta någon i rätt riktning. Nudging som
metod handlar om att påverka människors beteende i en önskvärd riktning utan att använda piska eller
morot. Inte heller läggs valalternativ till eller tas bort. Istället arrangeras valsituationen så att det blir
lätt att göra rätt. Det kan till exempel handla om att:
•
•
•
•

Använda standardalternativ som är bra för miljön – t ex att ange standardalternativ i situationer
med komplex information
Förenkla och rama in information
Förändra den fysiska miljön, t ex ändra layouter och funktioner i olika miljöer, visa med steg och
skyltar, ge påminnelser och varningar av olika slag till individer
Uppmärksamma sociala normer – så här gör andra

5.4 Inlärningshistoria
Utifrån vår inlärningshistoria reagerar och agerar vi på de saker vi möter. Vi lär oss en rad strategier för
att handskas med händelser i vår omgivning - både inom oss och utanför oss. Våra beteenden bygger på
vår inlärningshistoria.
Människor som kommer till Sverige från länder och sammanhang som är väsentligt olika det svenska
samhället, har en helt annan inlärningshistoria än vi som är uppväxta i Sverige. Till exempel kan man
vara van med att kasta sopor rakt ut på gatan, man vet inte vad återvinning är eftersom det inte finns i
det land man kommer från, att vi i Sverige har byggnader avsedda för att förvara sopor i kan uppfattas
som ett fantastiskt system i sig men man förstår inte att avfallet också ska sorteras. Man kan också ha
lärt sig att inte lita på myndighetspersoner. Man kan ha en inlärningshistoria där bestraffning (även
i form av fysiskt våld) är norm när man gör något fel, och då uppleva det som att allt är tillåtet i det
svenska samhället som bygger till stor del på tillit och inte på bestraffning.
Människor som kommer till Sverige från andra länder och kulturer bär med sig sin historia, den historia
som har format individen till den hon är idag, hennes inlärningshistoria. Med det menas att den miljö
eller det sammanhang som individen vistats i har förstärkt vissa beteenden och försvagat andra.
Kunskaper om individens inlärningshistoria ger en viktig förståelse för antaganden kring både oss själva
och den individ vi möter.
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Ingen annan levande varelse är så anpassningsbar som människan, hon kan anpassa sig till ett liv i
kaotiska miljöer som krig och naturkatastrofer. Hon kan också anpassa sig till välordnade och hårt
reglerade samhällen. Förklaringen till denna helt unika förmåga till anpassning är människans
inlärningsförmåga. Människan kan lära sig beteenden, handlingar och handlingsmönster, som gör
henne kapabel att överleva och klara sig under de mest skiftande betingelser.
Detta är samma mekanismer som uppstår vid så kallade kulturkrockar. När man i en främmande kultur
beter som man brukar göra hemma, kan problemen bli stora.
Ett beteende som är förstärks av dess funktion i en viss miljö kan framstå som helt obegripligt i en
annan.

5.5 Beteenden när det gäller gemensamma resurser
När det gäller att hantera gemensamma resurser (till exempel fiske, skogsbruk, betesmarker eller ett
återvinningsrum i ett bostadsområde), så finns det insikter att hämta i Elinor Ostroms teori om att
förvalta gemensamma resurser, ”allmänningens tragedi”. Ostroms teori säger att det är möjligt att
förvalta gemensamma resurser och att det finns ett antal principer som underlättar för att det ska lyckas.
Anpassat efter det aktuella sammanhanget ”sorteringsbeteende i ett bostadsområde” kan principerna
beskrivas som i bilden nedan.

Gruppen och målet

Lokalt ledarskap

Boendedemokrati

Skapa en tydlig avgränsad grupp.
Definiera ett tydligt mål för gruppen.

Skapa ”lokal” ledning.

Involvera de boende i att sätta mål. Hur
kan boende bli en del av lösningen?

Positiv feedback

Belöning

Hur kan förvaltare/de boende
uppmuntra det bättre beteendet?

Hur skapas individuell/kollektiv
belöning?

Självbestämmande

Alla ska med

Hur kan man göra så att de boende
själva kan förändra?

Hur skapas lösningar där de boende
arbetar tillsammans?

Övervaka beteenden
Hur kan de boende skapa intern
kontroll?

Principer som ökar sannolikheten för att tillsammans lyckas hantera gemensamma resurser, efter
Elinor Ostrom.
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5.6 Förutsättningar för att ett beteende ska vara möjligt
För att ett visst beteende ska vara möjligt att utföra underlättar det om följande förutsättningar finns på
plats:
1. Riktning (mål)
2. Kompetens (kunskap)
3. Möjlighet (chans att utföra beteendet)
4. Motivation (vilja)
Analysen går alltid från 1 till 4 och det är ingen mening att jobba med motivation om något av det andra
saknas.
Dessa fyra förutsättningar är bra att ha som utgångspunkt för förståelsen av vad hyresgästerna behöver
för att kunna visa önskade beteenden på ett hållbart sätt.
1.

Riktning (mål)
Målet och syftet med sortering av avfall behöver vara tydliggjort: varför är det viktigt att sortera sitt
avfall och att följa de regler som angetts?
2. Kompetens (kunskap)
Hyresgästen måste sedan också ha kompetens och kunskap att kunna utföra sorteringen. Vad ska
man sortera? Var ska man lämna det?
Instruktionen behöver vara tydlig, så att personen förstår vilket konkret beteende som efterfrågas.
Det är inte ovanligt att personer inte har kompetens att utföra det de förväntas utföra. Lärande blir
då en allt viktigare faktor.
3. Möjlighet (chans att utföra beteendet)
Möjlighet innebär att säkerställa att personen kan utföra beteendet rent praktiskt. Det behöver
vara möjligt att sortera i lägenheten och förvara det avfall som ska lämnas till återvinning.
Återvinningsrum och andra lösningar som t ex underjordsbehållare behöver vara tydliga, skyltade
och välskötta.
4. Motivation (vilja)
Motivationsdelen är en utmaning när det gäller sortering av avfall och den varierar troligen mycket
från person till person. En svårighet här är att det ofta inte finns några tydliga belöningar för att
utföra sortering och korrekt beteende när avfallet lämnas.
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6 METOD

En utgångspunkt i detta projekt är beteendeanalysen. Arbetet utgår från den kunskap som finns om
mänskligt beteende och vad som påverkar beteenden. Arbetet följer också ett systematiskt arbetssätt.
Arbetet har skett i följande steg:
Problemformulering

Mäta

Identifiera aktörer
och beteenden

Diagnos
Fältbesök
Identifiera hinder för
önskat beteende
Användarinsikt

Åtgärdsförslag

Tester

Utvärdering

1) Problemformulering
2) Mäta
a) Identifiera mätmetoder
b) Genomföra baslinjemätning
3) Aktörer och beteenden
a) Identifiera berörda aktörer
b) Identifiera önskade beteenden så konkret som möjligt. Det gäller beteenden hos både hyresgäster
(målbeteenden) och andra som t ex fastighetsskötare och hämtningspersonal (nyckelbeteenden).
4) Diagnos
a) Fältbesök i området (den fysiska miljön och beteendet observeras)
b) Identifiera vilka hinder som finns för det önskade beteendet att sortera avfall. Tillsammans med
representanter för hyresgäster identifieras vilka hinder som finns. Detta har genomförts genom
workshops och intervjuer.
c) Användarinsikt (tillsammans med hyresgästerna samlas deras perspektiv, motiv och insikter).
5) Åtgärdsförslag (utifrån diagnosen genereras förslag på åtgärder att testa).
6) Tester/försök (genomföra tester i avgränsade områden för att testa de åtgärdsförslag som
framkommit)
7) Utvärdering
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7 RESULTAT
7.1 Problemformulering
Vi började med att formulera de problem vi upplevt och som vi vill finna lösningar på:
• Dålig sortering
• Stökiga återvinningsrum
• Otillräcklig kunskap och insikt i hur vi ska nå fram med information om sortering till människor
med annan kulturell bakgrund.
• Information har hittills inte varit tillräckligt för att åstadkomma en bättre sortering.

Så här kan det se ut i ett återvinningsrum på Nordost.

Bilder från plockanalys av matavfall
7.1.1 Mål
Projektets mål är:
• En testad och fungerande metod som utgår från kunskap om mänskligt beteende och med fokus på
att involvera hyresgästerna i processen för att åstadkomma önskvärt beteende i mångfaldsområden
när det gäller att sortera sitt avfall rätt.
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Mätbara mål:
• Att leverera en rapport där metoden och arbetssättet beskrivs så att andra kan implementera och
dra nytta av projektet.
• Projektet ska ha identifierat och beskrivit minst 5 hinder för önskat sorteringsbeteende.
• Projektet ska ha testat och utvärderat minst 2 åtgärder för att uppnå bättre sortering.
• Andelen matavfall i restavfallet ska minska med 10 % (mätning: plockanalys oktober 2016 och april
2018)
• Andelen tidningar och förpackningar i restavfallet ska minska med 10 % (mätning: plockanalys
oktober 2016 och oktober 20 och april 2018)
• De boende på Nordost har förbättrat sina färdigheter att sortera från hösten 2016 till hösten 2017.

7.2 Mätning
Mätningen av sorteringen har gjorts dels genom en plockanalys av restavfall och matavfall, dels genom
fotografering (okulärbesiktning).
Plockanalys av restavfall och matavfall
Oktober 2016.
• Restavfallet innehöll:

•

32% matavfall
35% tidningar och förpackningar
Matavfallet innehöll:
91 % rätt
9 % fel

Fotografering av kärlen under några veckor (okulärbesiktning)
• Restavfall: ofta överfullt, vanligt med svarta sopsäckar i kärlen
• Väldigt lite matavfall sorteras

7.3 Aktörer och beteenden
7.3.1 Aktörer
I arbetet har vi identifierat följande som de viktigaste aktörerna:
1) Hyresgäster
2) Miljövärdar (dessa tillkom under projektets gång tack vare en särskild satsning med anställning av
två personer som bor i området)
3) Fastighetsskötare
4) Chaufförer
5) Berörda chefer och arbetsledare
6) Personal på Rapatac aktivitetscenter
7) Föreningar, t ex Somaliska centrala förening i Gävle, IFFI (förening för invandrarkvinnor)
7.3.2 Målbeteenden och nyckelbeteenden
Målbeteenden är de beteenden som direkt leder till önskade resultat.
Nyckelbeteenden är de beteenden som sätter igång, övervakar eller stoppar målbeteenden.
En och samma individ kan visa både mål- och nyckelbeteenden.
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Målbeteenden
Vi identifierade följande målbeteenden som vi vill att hyresgästerna ska utföra:
• Sortera matavfall i papperspåse
• Sortera förpackningar (av papper, plast, metall och glas) och tidningar
• Sortera batterier och lampor
• Sortera smått elavfall
• Sortera matolja/matfett
• Sortera textil
• Lämna allt hushållsavfall i återvinningsrummet eller i underjordsbehållare (det vill säga att inte
lägga det i andra utrymmen eller på marken)
• Lägga sorterat avfall i rätt kärl i återvinningsrummet eller underjordsbehållare
• Göra ren förpackningarna i köket
• Att hjälpa varandra att sortera rätt
• Platta till pappersförpackningar
• Lägga skräp i papperskorgar

De resultat som målbeteendena ska leda till i detta fall är:
- en korrekt sortering av avfallet som gör att det kan återvinnas
- att avfallet läggs på rätt ställen (i återvinningsrum, underjordsbehållare och papperskorgar), så att det inte
skräpar ner miljön på andra platser.

Nyckelbeteenden
Vi identifierade följande nyckelbeteenden som vi vill att andra aktörer ska utföra:
Miljövärdar
• Besöka återvinningsrummen med rätt frekvens och vid rätt tid på dagen
• Ge feedback till hyresgäster (positiv och negativ)
• Prata med hyresgäster
• Lyssna på hyresgäster
• Ge återkoppling till chaufförer om vad som görs
Fastighetsskötare
• Besöka återvinningsrummen med rätt frekvens och vid rätt tid på dagen
• Städa innan hämtning
• Städa efter hämtning
• Göra kontroller vid avvikelser från chaufförer i återvinningsrum.
• Tillsyn av belysning
Chaufförer
• Rapportera avvikelser via datorn i bilen
• Vara mer noggrann över viss tid och i visst område
• Följa en checklista
• Ta foton
• Köra försiktigt
• Vända kärlen rätt efter tömning
• Medverka vid utbildningar på Nordost, både vara med som person och att medverka med sopbil
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Berörda chefer och arbetsledare
• Ge feedback på chaufförernas nyckelbeteenden
• Hålla regelbundna avstämningar
• Återkoppla resultat (t ex av inrapporterade avvikelser) till chaufförerna
• Ta upp Nordost på chaufförsmöten (stående punkt under en period, kampanjvis)
Personal på Rapatac
• Sortera avfallet i Rapatac aktivitetshus
• Uppmuntra barn/ungdomar att sortera
• Uppdra åt barn/ungdomar att gå ut med det sorterade till återvinningsrummet
• Förmedla kontakter mellan området och Gavlegårdarna och Gästrike återvinnare
• Bjuda in till utbildningar och workshops i Rapatacs lokaler
Representanter för föreningar i området, till exempel styrelsen i Somaliska centrala förening i Gävle
• Ta upp ämnet sortering vid träffar och i andra sammanhang
• Utbilda sina medlemmar

7.4 Diagnos
7.4.1 Observationer vid fältbesök i återvinningsrum
Vid besök i återvinningsrummen observerade vi att
• Det luktar illa i rummen
• Rummen ger en otrygg känsla
• Det är en rörig placering av kärl och lätt att göra fel
• Det ligger många sopsäckar i rummen (man samlar sopor i säck på balkongen och tar ner till
återvinningsrummet)
• Rummen är mörka
• Skyltningen i rummen är otydlig
Samtliga dessa förhållanden motverkar det önskade beteendet att sortera avfall.
7.4.2 Inventering av hinder för det önskade beteendet att sortera avfall
Vi inventerade vilka hinder för önskat beteende som kan finnas. Detta gjorde vi genom att fråga
framförallt de boende i området, men även personal. Inventeringen skedde på fyra olika sätt:
1) Workshop i projektgruppen
2) Workshop med barn
3) Workshop med vuxna
4) Intervjuer vid dörrknackning
Vid workshops och intervjuer har den mesta kommunikationen skett på svenska.
En av miljövärdarna talar somaliska och arabiska och har tolkat när det behövts.

17

De vanligaste hindren som framkom i arbetet är:
• Ingen annan sorterar, varför ska jag?
• Folk är lata
• Ingen sorteringsmöjlighet i köket/lägenheten
• Återvinningsrummen är otrevliga och ger en dålig upplevelse (mörka, luktar illa, otrygga)
• Det är rörigt och otydligt i återvinningsrummen, lätt att lägga fel
• 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. Om barnen har glömt nyckel, om dörren till
återvinningsrummet är för tung, om det är svårt att nå upp till kärlen, om barnen känner sig otrygga
i återvinningsrummet så försämras förutsättningarna för sortering.
• Omflyttningstakt
Resultatet från samtliga inventeringar av hinder finns i bilaga 1.

Projektgruppen inventerar hinder
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Hyresgäster inventerar hinder

Barnen inventerar hinder – och de kan sortera!
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7.5 Åtgärdsförslag
Utifrån beteendeanalysens insikter, diagnosen och Ellinor Ostroms teori, tog vi fram ett antal
åtgärdsförslag. Några av dessa är i drift när denna rapport skrivs (november 2017), andra återstår att
genomföra (sker under första halvåret 2018).

Åtgärdsförslag

Syfte med åtgärdsförslaget

Kommentar

Status

Miljövärdar

• Lokalt ledarskap
• Social kontroll
• Bygga relationer
• Ge konsekvenser
(positiva och negativa)

Miljövärdarna ska bo i området.
Pågår
Värdarna ska ha gott förtroende hos de
boende.
Ett mervärde med miljövärdar är att
minska sysslolöshet och öka chans för
integration.
Miljövärdarna ska utbildas om varför det
är viktigt med sortering. De ska få verktyg
för att kommunicera med och hjälpa
hyresgästerna.

Hembesök

• Lätt att göra rätt
• Uppmärksamma
önskvärt beteende

Miljövärdarna ska med jämna
mellanrum besöka hyresgäster.
Dels för att bygga relation men också
för att ge tips och råd kring sortering i
hemmet.
I samband med besöket ska värdarna
överlämna ett enklare ”sorteringskit”.

Pågår

Sorteringslösningar i
lägenheterna

• Lätt att göra rätt i
hemmet

Under hembesöken ska
miljövärdarna tillsammans
med hyresgästen kartlägga
hyresgästernas behov och existerande
sorteringslösningar.
Vidare ska miljövärdarna se till
att implementering av
sorteringsystem sker.

Pågår

Märkning vid
hyresgäst-tavlan i
trapphusen

• Social kontroll
• Belöning

De som har haft hembesöken ska
få ett litet klistermärke vid deras namn i
trapphuset för att visa på att de har fått
utbildningen och implementeringen.
Syftet med klistermärket är också att
signalera deras engagemang till sina
grannar.

Ej
påbörjat

Materialworkshop
med barn

• Känsla
(budskap från
hyresgästernas egna
barn känns mer än
allmänna miljöbudskap)

Under en workshop med barnen i
området ska materialskisser tas
fram som ska användas i
återvinningsrummen.

Ej
påbörjat

Gårdsaktiviteter

• Gemenskap (bygga
relationer mellan
hyresgäster, skapa
gemenskap och
en samsyn på
avfallshanteringen)

Gårdsaktiviteter ska anordnas
där det bjuds det på mat och annat
trevligt.

Pågår

Återbesök

• Konsekvenser
• Uppmärksamhet på
önskat beteende

Hembesöken ska följas upp med jämna
mellanrum för att se hur det går för
hyresgästerna.
Besöken ska vara uppmuntrande och
åter igen erbjuda hjälp för förbättringar.

Ej
påbörjat
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Åtgärdsförslag

Syfte med åtgärdsförslaget

Kommentar

Status

Återkoppling hur det
går med sorteringen

• Konsekvenser
• Uppmärksamhet på
önskat beteende

Visualisera i återvinningsrummen hur det
går med sorteringen (t ex glad gubbe/
ledsen gubbe).
Viktigt att återkopplingen hålls aktuell.

Pågår

Utbildning

• Kunskap
• Färdighet

Utbilda föreningar/ambassadörer, till
exempel somaliska föreningen.
Utbilda barn.
Informera/utbilda vid hembesöken.
Tydliga dekaler och annan information,
tydliga bilder och återhållsamt med text.

Pågår

Negativa
konsekvenser, något
kännbart

• Negativa konsekvenser
av beteende

Att vara tydlig och transparent med
vilka kostnadsökningar det kommer att
innebära om sorteringen inte fungerar
Miljövärdarna tillrättavisar dem som gör
fel.
Detta är en viktig och komplex fråga, att
lösa balansen och graden av negativa
konsekvenser. Se Diskussion.

Pågår
delvis

Positiva
konsekvenser

• Positiva konsekvenser
av beteende

T ex fira framgångar med att bjuda på
förtäring.

Ej
påbörjat

Lätt att göra rätt i
återvinningsrummet
och vid platsen för
underjordsbehållare.
Gäller utformning,
placering, dekaler
mm.

• Nudging, tydlighet

Otydlighet, kunskapsbrist och
Planering
språk har definierats som återkommande pågår
hinder för sortering under projektet.
Det ska därför skapas övertydliga
sorteringssystem.
Till exempel:
• Tydliga dekaler
• Tydlig utformning i återvinningsrum
• Att underjordsbehållare för restavfall
och matavfall skiljer sig i form, färg och
storlek.

Gemensam målbild

• Ostroms teori där
Hyresgästerna ska tillsammans ta fram
gemensamma mål är en gemensamma mål för sorteringen på
del
Nordost. Dessa ska synliggöras i
återvinningsrummet som
påminnelse om gårdens ”varför”.
En gemensam belöning för om
målet ska uppnås ska också
definieras.

Rutin vid nyinflyttning

• Normer
• Tydliga signaler

Pågår

I och med den stora omflyttningen
Ej
försvinner hela tiden hyresgäster som vet påbörjat
hur man ska göra och det kommer nya
som inte vet och inte har rätt beteende.
De nya hyresgästerna måste tidigt få
förutsättningar att bete sig rätt.
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Fiona och Mursal, miljövärdar på Nordost.

Aktiviteter vid gårdsfest

”Mitt Nya Nordost” på Facebook
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7.6 Effekter hittills
Utifrån åtgärder baserade på beteendeförändrande insatser har vi hittills nått resultat som pekar på att
närvaron av miljövärdar i sig har haft en positiv effekt på hyresgästernas sorteringsbeteende. När denna
rapport skrivs har vi nyligen inlett arbetet med hembesök och utbildning, men effekten av det är för
tidigt att säga något om. När rapporten skrivs har de nya återvinningsrummen inte tagits i bruk.
Några av de föreslagna åtgärderna är påbörjade. Andra är ännu inte påbörjade. Den slutliga utvärderingen
kommer därför inte att kunna göras förrän våren 2018.
De konkreta effekter vi sett så här långt (november 2017) är:
• Närvaron av miljövärdar (synlighet, kommunikation, social kontroll, relationsbyggande mm) i
sig har haft effekt på sorteringsbeteendet. Men det bättre sorteringsbeteendet pågår bara under
veckorna när miljövärdarna arbetar och syns i området. På helgerna beter sig alltför många som
tidigare och slänger sopor huller om buller i återvinningsrummen. Det tyder på att det i nuläget är
övervaknings-aspekten som framförallt påverkar det nya beteendet. I en fas där människor ska lära
sig ett nytt beteende krävs kontinuerlig förstärkning.
• Ett antal familjer har förändrat sitt beteenden från att inte sortera alls till att sortera allt. De har
också uttryckt uppskattning över att ha fått informationen, för de har inte vetat om detta tidigare.
Förutom en något förbättrad sortering har vi noterat följande:
• De flesta hyresgäster har uppskattat hembesöken och tagit emot sorteringskassen och
informationsblad.
• Styrelsen i somaliska föreningen berättade för oss att skriftlig information inte fungerar. De
föreslog att om vi utbildar styrelsen och förser dem med material, så kan de utbilda de somaliska
hyresgästerna på Nordost muntligt. Gavlegårdarna, Gästrike återvinnare och Somaliska centrala
förening i Gävle har tecknat ett avtal om ett pilotförsök där föreningen hjälper till att utbilda
somaliska hyresgästerna (se bilaga 5). Vi har genomfört en utbildning i hållbarhet och sortering
som föll väl ut. Det blev tydligt att kunskapen behöver höjas om både varför hållbarhet är viktigt och
hur man sorterar. Det gick bra att genomföra utbildningen med önskat resultat. Bilder och tolkning
behövdes. Deltagarna tycker att utbildningen var intressant, möjlig att förstå och har gett dem ny
kunskap.
• Hyresgäster har börjat sätta upp egna lappar med budskap till andra om att det är viktigt att göra
rätt.
• Hyresgäster uttrycker sin uppskattning över att det görs en satsning i området, och även över att
Gavlegårdarna, Gästrike återvinnare och Rapatac samarbetar.
• De två miljövärdarna som arbetar i området upplever att fler hyresgäster pratar positivt om det
pågående arbetet med information och upprustning av området.
• Visuell tydlighet
I arbetet med planering av de nya återvinningsrummen och underjordsbehållare försöker vi att
skapa en stor visuell tydlighet.
I arbetet med informationsblad och dekaler, försöker vi arbeta med bild och minimera text.
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Utbildning av styrelsen i somaliska föreningen
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8 DISKUSSION
Det finns kunskap och insikter om vad som påverkar människors beteenden. Vi behöver bli bättre på att
använda denna kunskap och omsätta den i praktisk handling.
Resultatet av inventeringen av hinder visar att det är viktigt med tydlig information och kunskap, men
många av de identifierade hindren handlar också om andra saker som normer, vanor, inlärningshistoria
och konsekvenser.
Åtgärdsförslagen handlar i viss mån om information, utbildning, informationsmaterial och dekaler,
men också om många helt andra aspekter:
• Social kontroll, närvaro
• Konsekvenser (positiva men till viss del också negativa)
• Fysisk utformning av återvinningsrum (ljusa, trygga, tydliga)
• Delaktighet, relationer

8.1 Särskilda aspekter när det gäller beteendet att sortera avfall
En svårighet vid beteendepåverkan vid avfallssortering är det finns få eller oklara belöningar för
individen för att göra rätt. Det är svårt för alla hyresgäster att komma i kontakt med de konsekvenser
som kan påverka åt rätt håll. Däremot är de konsekvenser som styr i motsatt och oönskad riktning ofta
starkare. Några exempel: sparar tid vid sorteringen, slipper ansträngningen att hålla rätt på olika påsar
med olika sopor, spar tid och energi vid själva slängningen av soporna – allt åker ner i en enda behållare.
Att endast förlita sig på information, tillsägelser och skyltar räcker inte. Vissa menar att det handlar om
att skapa inre motivation och att en känsla av att göra rätt gentemot miljön skall styra. Frågan återstår
ändå hur den inre motivationen skall väckas eller uppstå hos individen. Återstår att titta närmare
på den yttre motivationen. Vissa konsekvenser går att skapa. Över årtionden har miljön kommit att
arrangeras på ett effektivt sätt kring människors bostäder och på så sätt har ett mönster av sopsortering
och normer vuxit fram, påverkat av samhällsinformation och ökat medvetande om resursproblem och
miljöpåverkan.

8.2 Att arbeta systematiskt
Genom att arbeta systematiskt på det sätt som beskrivs i avsnitt 8, har vi fått insikter om vilka hinder som
finns för önskat beteende, och utifrån dessa har vi tagit fram förslag på åtgärder. Det ökar sannolikheten
att vi väljer verkningsfulla åtgärder.

8.3 Samarbete mellan avfallsorganisationen och bostadsbolag
För att nå framgång i att förändra hyresgästers sorteringsbeteende är det viktigt att avfallsorganisationen
och bostadsbolagen har ett tätt samarbete. Det är bostadsbolagen som utformar sina återvinningsrum
och platser för underhordsbehållare. Det är bostadsbolagen som har den personal eller de entreprenörer
som rör sig i bostadsområdens om möter hyresgästerna. Det är bostadsbolagen som äger sina
kommunikationskanaler till hyresgästerna. Både bostadsbolagen (oftast) och avfallsorganisationen vill
öka sorteringsbeteendet. Vår erfarenhet är att det är gynnsamt med regelbundna möten, och att såväl
driftpersonal som kommunikatörer behöver samverka.
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8.4 Dialogen med dem som bor i området
Det har varit en stor behållning för Gavlegårdarna och Gästrike återvinnare att träffa de boende i
praktiken och bygga en relation med dem och faktiskt förstå deras behov. Hyresgästerna har bra förslag
till lösningar på problem.

8.5 Utvärdering av påbörjade åtgärder
Utifrån de erfarenheter vi gjort hittills, tror vi att närvaron av miljövärdarna är en mycket viktig
åtgärd i området. Det finns ett referensområde i stadsdelen Sätra, med nya återvinningsrum och
underjordsbehållare. I det området är det stora problem med sorteringen, trots att de fysiska
förutsättningarna finns på plats där. I Nordost, där de fysiska förutsättningarna med nya återvinningsrum
med mera inte finns på plats och där utbildning och informationsmaterial inte har genomförts, ser vi
en förbättring som beror helt på miljövärdarnas närvaro och arbete. Miljövärdarna rör sig i området,
är synliga, pratar med hyresgäster, är tillgängliga och fungerar som en snabb länk till Gavlegårdarna,
Gästrike återvinnare och Rapatac. Miljövärdarna bekräftar hyresgäster genom att felanmäla, se dem,
hälsa på dem, diskutera frågor kring utmaningarna i Nordost. Flera hyresgäster uttrycker att det känns
tryggare när miljövärdarna syns på gården. Miljövädarna bygger relationer och visar att påståenden som
att ”ingen bryr sig om oss” inte riktigt stämmer med vad som händer i praktiken. Miljövärdarna visar hur
man ska sortera och återkopplar till hyresgäster vid både felaktigt och korrekt beteende. Andra åtgärder
som utbildning och nya återvinningsrum, har sannolikt svårt att matcha effekten som miljövärdarna
har. De övriga åtgärderna kommer givetvis att bidra och underlätta, men utan miljövärdarnas närvaro
tror vi att de åtgärderna inte når samma effekt.

8.6 Några särskilda aspekter i mångfaldsområden
Det är viktigt att komma ihåg att det överallt finns människor som undviker att sortera avfall och att det
problemet inte bara finns i mångfaldsområden. Att undvika att sortera är ett mycket mänskligt beteende
(se avsnitt 8.1) som hittas överallt, men det blir extra synligt där det bor många människor på liten yta.
Det gäller även till exempel studentområden. Det kan vara lätt att skylla på att människor är från en
annan kultur, men frågan är om problemen beror på detta och i vilken grad.
Några särskilda aspekter som vi blivit varse när det gäller just mångfaldsområden är:
• Inlärningshistoria och vana är en faktor som försvårar. Jämfört med människor som lärt sig om
miljö och sortering under decennier, ska människor som kommer hit från andra kulturer ställa om
sitt beteende på kort tid.
• Det är viktigt med tydlighet i budskap om vad som gäller, att man ska sortera, det är inget ”bör”
• I vissa kulturer är den muntliga traditionen starkare än den skriftliga, vi har särskilt uppfattat att det
är så för somalierna.
• Hur ska vi hantera övergången när människor kommer från bestraffningskulturer och hur gör vi det
begripligt vilka regler som gäller och att de gäller även om inte straff utdelas?
Att människor har med sig en bestraffningskultur från andra länder innebär inte att vi ska införa
den här. Det är viktigt att tänka till kring detta. Hur löser vi övergången och den krock som kan
uppstå när människor med en inlärningshistoria av bestraffning möter ett samhälle med en låg grad
av bestraffning och hög grad av tillit? Ta det stegvis och inte gå ut för hårt. Börja med transparens
när det gäller höjda kostnader och risken för hyreshöjningar. Jobba med sociala normer och social
kontroll, skapa grupptryck. Vara tydliga, men inte skapa system som bygger på ett för stort mått av
kontroll, böter och bestraffning. Detta är en viktig diskussion som har väckts i projektet, men som
projektet inte har svaret på.
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8.6.1 Sverige är annorlunda
Det har blivit tydligt för oss hur annorlunda Sverige är i vissa avseenden jämfört med andra länder.
Några citat kan illustrera detta:
• Vi kommer från länder där man saknar tak över huvudet, här bygger ni hus åt soporna.
• Vi kommer från länder där man kastar ut sopor på gatan och där det inte finns någon industri som
t ex återvinner metall. Vi tror att vi gör rätt när vi lägger soporna i sophuset och vet inte att de ska
sorteras eller varför.
• Vi kommer från länder där man fick piskrapp i skolan, och här upplever vi inga konsekvenser vid
felaktigt beteende.
• Vi kommer från länder där man skjuter människor, här kan vi läsa rubriker i tidningen om fåglar
som dör i kylan.
• Vi kommer från länder där man kan bli slagen av polisen av ingen anledning, här kan man lita på
polisen men det kan vara svårt att förstå.

8.7 Hur kan insikterna från detta projekt tillämpas i kommuner med
andra förutsättningar?
Det går att tillämpa insikter från detta projekt även om det inte finns möjlighet att göra ett större projekt.
• Metoden går alltid att tillämpa (se avsnitt 3 och 6) och behöver inte vara ett omfattande arbete. Se
•

•

•

•

till att hitta representanter för berörda grupper och ställ några enkla frågor.
Att etablera kontakt med boende har i det här projektet underlättats av samarbetet med Rapatac
aktivitetscenter, som har god kännedom om området. I andra sammanhang behövs andra sätt. Hitta
föreningar, organisationer, finns det en aktiv hyresgästförening, bjud in till aktiviteter och bjud på
förtäring, knacka dörr, bemanna återvinningsrum.
Särskilt somalierna har en stark muntlig tradition som gör att det talade ordet har mycket större
förutsättningar att nå fram. Se till att hitta personer i de somaliska grupperna som kan hjälpa till att
informera. Ett förslag på samarbetsavtal finns i bilaga 5.
Den fysiska närvaron i ett område (social kontroll, utbildning, relationsskapande) har i detta projekt
varit möjlig tack vare en särskild satsning med en anställning av två personer under ett år. Om en
sådan satsning inte är möjlig, kan kanske ett ändrat arbetssätt hos bostadsbolagets personal delvis
fylla denna funktion. Synliga och tydliga kläder, hög närvaro, ta initiativ och prata med hyresgäster,
skapa relationer, återkoppla vid både felaktiga och korrekta beteenden.
Att skapa visuell tydlighet i återvinningsrum och i utformning av underjordsbehållare är alltid bra.
Gör en översyn av dekaler och utformning och se om något kan göras tydligare.
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9 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE
Det vore värdefullt att samla de erfarenheter som finns från olika håll och sammanhang, när det gäller
att nå fram till personer i mångfaldsområden och åstadkomma önskade beteendeförändringar. Det här
projektet har kommit fram till vissa insikter, men det finns säkert fler erfarenheter på andra håll som
skulle behöva förmedlas till många.

9.1 Fortsatt arbete i Nordost
Projektet ”Beteendeförändring i mångfaldsområden” avslutas i och med denna rapport, men arbetet
i Gävle fortsätter till maj 2018 inom ramen för ett pilotprojekt med namnet ”Hållbart Nordost”. Inom
”Hållbart Nordost” har två personer som bor i Nordost anställts under ett år, med uppdrag att arbeta
med att förbättra sorteringen samt tryggheten och involvera hyresgäster i arbetet med att förbättra
utemiljön i området. En slutlig utvärdering kommer att göras i mitten av 2018.

9.2 Nya projekt
Det vore intressant att göra ett projekt med syfte att hitta möjligheter i den digitala världen med filmer,
för att nå fram till nysvenskar. Det vore också intressant att ta reda på om det finns fler särskilda aspekter
som är viktiga att förstå när det gäller människor med olika kulturell bakgrund, mer än exemplet med
den muntliga traditionen hos somalier.

9.3 Exempelbank och arbetsgrupp
Det vore värdefullt om det gick att skapa en exempelbank med goda exempel på arbetssätt, åtgärder och
material som visat sig fungera i mångfaldsområden. Kanske vore det möjligt att bilda en arbetsgrupp av
något slag som kunde driva ett arbeta att samla och sprida goda exempel.

9.4 Temadag
Vi föreslår att Avfall Sverige ordnar en temadag eller två i ämnet ”Beteendeförändring i mångfaldsområden”
där vi kan samla erfarenheter från flera håll.
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BILAGA 1 RESULTAT AV INVENTERING AV HINDER
Hinder enligt projektgruppen
Deltagare i projektgruppen fick i en process tillsammans ringa in vilka hinder som står i vägen för att
uppnå en bättre avfallshantering i området Nordost. Syftet med processen var att ta vara på insikter och
kunskaper i rummet som ett första steg till att diagnostisera beslutssituationer och rötter av problem
kring avfallshanteringen i Nordost. Hinder och orsaker till vad som kan stå i vägen för det önskvärda
beteendet samt vilka nyckelplatser - och aktörer som är kopplade till dessa identifierades. Denna karta
har som avsikt att ytterligare fördjupas och kompletteras med insikter och perspektiv från användarna
(hyresgästerna).
1. Individens egen nytta
Omständligt, man orkar inte
Tidsbrist
Lätt att göra fel/Svårt att göra rätt
Varför?
Man känner inget ansvar
Man är lathet av naturen (mänskligt drag)
Känner ingen egen vinning
Uppfattning om att kostnaden inte bärs av mig
Socialt utanförskap, arbetslös
Ingen har frågat/bett hyresgästen
Platser: Hemmet, Återvinnings-rummet
Aktörer: Hyresgästen
2. Kunskapsbrist
Man vet inte VARFÖR eller HUR man ska sopsortera
Varför?
Otydligt system
Otydlig information
Språksvårigheter
Kulturella skillnader (högre standard i Sverige)
Språksvårigheter
Platser: Hemmet, SFI, Skola, Återvinningsrum
Aktörer: Hyresgäster, SFI, Gästrike återvinnare, Gavlegårdarna
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3. Individens upplevelse
Luktar illa
Otryggt rum
Smutsigt
Varför?
Man gör inte rent förpackningarna ordentligt, dåligt förslutna påsar
Blött avfall
Städas inte tillräckligt ofta
Mörkt rum, - mörka golv/väggar/tak
Ohyra
Plats: Hemmet, Återvinnings-rummet
Aktörer: Hyresgäster, Gästrike återvinnare, Gavlegårdarna
4. Avfallshantering i köket
Platsbrist i köket,
Avsaknad av sorteringssystem i köket
Varför?
Köken ej anpassade (byggda 70 tal)
Kärlen luktar illa
Plats: Hemmet
Aktörer: Hyresgästerna Gavlegårdarna, Arkitekter
5. Utformning av återvinningsrum
För långt avstånd till återvinningsrummet
Tunga dörrar
Trångt
Stora rum
Små kärl
Tekniska problem (t.ex trasig nyckeltagg)
Trasiga dörrar
Varför?
Man har ej utgått/involverat användaren vid konstruktionen
Bristfälligt underhåll
Man har ingen bil
Plats: Återvinnings-rummet
Aktörer: Hyresgästerna Gavlegårdarna, Gästrike återvinnare, Arkitekterna
6. Relation till myndighet
Man vill göra revolt
känner misstro
Varför?
Man har fått fel info, ryktesspridning,, dålig erfarenhet av andra myndigheter
Aktörer: Hyresgäst, Myndigheter, Gavlegårdarna, Gästrike återvinnare
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7. Ekonomi
Dyrt med avfallshantering
Varför?
Hög omsättning av hyresgäster
Nyckelplats: Ekonomiavdelningen
Nyckelaktörer: Gavlegårdarna, Gästrike återvinnare
8. Hög omsättning av hyresgäster
Hyresgäster som vet hur det fungerar flyttar ut och de nya som flyttar in behöver utbildas.

Hinder enligt barnen vid workshop
Inom ramen för projektet ”Beteendeförändring i mångfaldsområden” anordnade Beteendelabbet
tillsammans med Gavlegårdarna och Gästrike återvinnare Avfallsmysteriet, en aktivitet med barn på
aktivitetscentret Rapatac under höstlovet 2016 i Nordost, Gävle. Syftet med aktiviteten var att samla
användarinsikter, specifikt barnens perspektiv och ideér till en förbättrad avfallshantering i Nordost.
Dagen inleddes med lek och en utbildande insats av Gästrike återvinnares miljöpedagog Eva Johansson
där barnen fick prova på att sortera sopor i praktiken. Beteendelabbet definierade sedan tillsammans
med barnen upplevda hinder i vägen för att sopsortera. Sedan fick barnen ge idéer på hur man skulle
kunna skapa en förbättrad hantering. Totalt deltog ca 20 barn i åldern 6-15 år. Metoderna från
insiktsinsamlingen anpassades efter ålder, främst användes informella samtal som metod varvat med
lek i grupp. Följande dokumentation av användarinsikter är på ”barnens språk”:
Barnens hinder
”Förstår ej språk – turkiska, somaliska, arabiska”
”Bristande kunskap om hur man gör när man sorterar och vart man ska lägga vad”
”Tungt att bära sopporna”
”Det är lätt att lägga fel”
”Vi har bara en sophink hemma och lägger allt i samma”
”Har inte separata kärl”
”Folk tar glas från kärlen för att kasta på golvet så att de går sönder”
”Vi har bara två kärl hemma”
”Kärlen är för små”
”Man vill inte gå så ofta till sophuset så man lägger allt i en stor påse som man sen bara slänger in”
”Folk är lata och kastar in sopporna i den närmaste tunnan i miljöhuset”
”Vissa vill inte gå runt inne i sophuset för att det luktar så äckligt”
”Läskigt soprum bakom basketplanen, kvinna mördad 2015”
”Folk tar sönder rutorna på soprummen”
”Det luktar illa i soprummen”
”Andersberg - där har de finare soprum där det är rent och man har en blipp för att komma in”
”De bruna påsarna man får är ofta överfulla”
”Tunga påsar att bära till miljöhuset”
”Många tar för många bruna påsar, man gör annat med påsarna, fyller dem med vatten och kastar ut
genom fönstret eller använder dem till annat”
”Mindre barn- jag når inte upp till kärlen när jag ska slänga sopor”
”Jag har ett kärl att slänga i hemma”
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”Påsarna är tunga”
”Man vet inte varför man ska sortera”
”Folk behöver utbildning”
”Kulturen”
”Otryggt”
”Mörkt”
”Folk är lata, att sopsortera kräver mer arbete för folk”
”Ekonomiskt utsatt område”
Idéer om lösningar
”Tydliga bilder i miljöhuset - här kan man kasta metall”
”Tydliga bilder på kärlen i hemmet vart man ska slänga vad”
”Skriva på svenska, turkiska, somaliska”
”Man ska ställa kärlen närmare dörren så att man inte behöver gå in så långt i miljörummet.”
”Man ska ha en stor lapp i sophuset”
”Alla får brev hem som de kan läsa om hur man ska sortera”
”Tydliga kärl hemma”
”Sätta upp kameror, ljussätta eller flytta det läskigaste soprummet”
”Lampor på soprummen”
”Fina färger i miljöhuset, vill vara med och måla rummen i glada färger, rita en gubbe som slänger sopor
och skriva - här gör vi alltid rätt”
”Blindtext på tunnorna”
”Om kärlen går sönder som man får av Gavlegårdarna så kan man beställa nya, större bruna påsar”
”Större lådor för avfall hemma”
”Lösningen är att köpa nya separata kärl i hemmet så att det blir lättare”
”låsa glaskärlen”
”Man ska ställa en soptunna för varje avfall i rad, inte flera av samma bredvid varandra”
”Ha munskydd i rummet eller spraya parfym, tar på sig masker innan man går in”
”Flera soptunnor hemma”
”Större kompostkärl i avfallsrummet”
”Soprum i porten”
”Skulle behöva fler lådor hemma”
”Borde måla och göra fint i rummet, där jag bodde tidigare var det mycket problem men efter att de fixat
till och målat så blev det mycket bättre”
”Lär ut hur man sopsorterar”
”Högre hyra om man inte gör det”
”Soppsorteringsdag- alla slänger soppor en dag, eller 3,4,5 gånger i veckan

Hinder enligt vuxna vid workshop
Tillsammans med Gavlegårdarna och Gästrike återvinnare anordnade Beteendelabbet en aktivitet
med boende i Nordost på aktivitetcentret Rapatac Nordost, Gävle. Syftet med aktiviteten var att samla
användarinsikter och de boendes perspektiv och ideér till en förbättrad avfallshantering i Nordost.
Deltagarna pratade drömmar, definierade problem och hinder de upplevde om deras sophantering idag.
Under workshopen bubblade massor även massa ideér från invånarna på hur en sophantering kan bli
bättre.
DRÖMMAR
Till varje bord blåstes en heliumballong upp och varje grupp fick tillsammans fylla denna med drömmar
på hur Nordost skulle kunna vara i framtiden.
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AVFALLS RESAN
Varje grupp valde olika råvaror/ produkter. Deltagarna skapade sedan en visuell resa på platser
produkten varit och svarade på frågor som; vad man gör med produkten på platsen, varför man inte
slänger, varför man slänger
VARFÖR; VARFÖR; VARFÖR
Avslutningsvis valde deltagarna ut en plats och intervjuade varandra om varför man inte slänger eller
sorterar sin produkt på platsen. Deltagarna frågade varandra ”varför” i tre steg.
Drömmar
“Jag tycker Nordost blir bättre om man hjälper varandra och är snälla med varandra”
“Fin gård”
“Frukost varje dag”
“Bra plats för sociala möten”
“Färgrikt”
“Mer lekplats för barnen”
“Snyggt och rent”
“Jag vill att nordost blir vanlig som alla andra områden, med fina soprum och grannar parkerar inte
överallt och inte fel återvinning. Vi ska få böter”
“Vill ha flera bänkar och stolar på gården”
“VÄRLDENS snyggaste ställe”
“Snygg och fresh miljö”
“Bra lekpark”
“Vänligt för alla”
”Säkerhet för nya balkonger”
“Blommor fina träd och buskar”
“Tryggt”
“Jag vill att Nordost ska bli tryggt. Jag vill också att vi ska skapa en grupp för att hjälpa varandra och
hjälpas åt.”
“Att det ska vara fritt från förstörelse”
“Min dröm är att dom tar bort nästan alla Rönnbärsträd.(kommer fågelbajs från dom) Mer blommor,
mer lekparker från barnen, bord och bänkar där man kan sitta och fika”
“Att vi får bättre tvättmaskiner, bättre parker, sophus och flera hundparker
“Trygghet”
“Min dröm är att flytta från Nordost”
“Fri gård från hemlösa”
“Jag vill ha lugn i området”
“Gårdsfester”
“Jag tänker flytta”
“Jag vill att nordost ska bli ett lugnt och tryggt område och det skapar vi genom att hjälpa till allihopa”
“Jag vill att nordost ska bli den finaste i hela Gävle för att jag bott där längre och jag trivs där”
“Utomhus swimmingpool”
“Gympa grejer”
“Rent i tvättstugan”
“Jag vill att nordost blir rent och fint”
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Hinder
Varför sorterar man inte plast i köket?
Man är lat och inte bryr sig
- man är sjuk
- bra på tv
- det är äckligt
Man vill inte
- det är ingen annan som gör det
- det är äckligt
Man har inte plats till att sortera
- Man har små påsar
- Det är ett litet kärl
Man bryr sig inte
- brist på tid, man gör annat
- man tycker inte om att städa
Varför sorterar jag inte grönsaksavfall vid diskbänken?
För blött
Kladdigt
För lite plats i påse
Slut på påsar - ingen ansvarig att ta hem - saknas rutin, vet inte var påsar finns - har aldrig sorterat
Ingen påse hemma
Slut på påsar - ingen ansvarig att ta hem - saknas rutin, vet inte var påsar finns - har aldrig sorterat
För bråttom
Ingen vaskskrapa
Inte sortera direkt i rätt påse “tex kladdig plast”
Vasken blir första plats för alla sopor vid matlagning
Stort hushåll, många i familjen
Idéer om lösningar
”Utbildning från Gavlegårdarna hos Rapatac”
“Alla ska tycka det är kul att återvinna”
“Man ska kunna kasta plast, papper och vilja göra det”
“Skriva ett nummer på soppåsar och dela ut, så man ser vems sopor som är vems”
“Kunskap införas av hyresbolagen, det ska vara självklart”
“Att barn och vuxna tillsammans ska tycka det är kul att återvinna”’
“Gör sopinkast litet, så kan man inte kasta annat”
“Att lära barnen kunna, att dom tycker det är kul”
“När man sköljer ur förpackningen så kan man låta den torka innan man kastar den”
“Bänkar och bord, så man kan träffas och fika”
“Utbildning och kunskap från Gavlegårdarna”
“Gör det till en rutin”
“Stora bilder i soprummet istället för texter! TYDLIGT för alla kan inte samma språk”
“Gör det enkelt”
“Betala hyresgästerna för korrekt sopsortering”
“Kompostlådor i soprum, då kan man använda kompost, kolonilotter, rabatter mm”
“Se över hur sophämtningen fungerar “litar inte på sopgubbarna”
“Se över hur sista stegen i recycling fungerar, ser folk att hela kedjan fungerar är det inspirerande att
sköta sophanteringen”
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“En ansvarig person”
“Det ska vara positivt”
“Man ska få betalt för att sortera”
“Bra system för nya påsar, NÄRA”
“Boendevärd för hjälp och ordning”
“Kärl för fett”
“Böter”
“Stora soprum”
“Ge ut “vask-skopor” för avrinning”
“Föreningar ska hjälpas åt”
“SPRÅK, få folk förstå varför”
“Starta grupp där alla kan hjälpas åt”
“Utbilda folk”

Hinder enligt hyresgäster vid intervjuer
Intervjuerna genomfördes genom dörrknackning, se bilaga 2 för mer information om utförande. De
intervjuade tog upp följande hinder:
Lathet
Okunskap
Vill inte/Bryr sig inte
Barn slänger sopor
Glömt nyckel alt. Har ingen nyckel med sig
Saknas kontroll
Bråttom
Saknar ansvarskänsla
Vet inte vart ansvaret ligger
Kärlen flyttas om och man kan slänga fel av bara farten
Rädsla för att gå in i återvinningsrum
Vanebeteende
Matavfallsbehållare saknas
Saknar sorteringsmöbel
Språkbrist
Informationen har inte nått ut
Inte prioriterat
Trångt/Skräpigt så att man inte ser vart man skall slänga
Felsortering uppmuntrar till felsortering
Det saknas skyltar
Belysning fungerar ej önskvärt
Problem med låskolv
Grovsopor hamnar på fel plats
Små rum
Saknas skyltar med text på fler språk
Det saknas konsekvenser, någon form av ”straff” om man gör fel
Det är rörigt/otydligt i återvinningsrummen
Man sorterar inte för andra gör det inte
Det saknas information på flera språk och muntligt
Man är inte van att sortera, förstår det inte
Viktigt förklara varför-et
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BILAGA 2 CHECKLISTA, PROTOKOLL OCH INBJUDAN INTERVJUER
Denna checklista tog vi fram inför intervjuerna

Syfte
Intervjuerna genomförs för att få användarinsikt om hur hyresgästerna upplever sin avfallshantering
samt skapa en delaktighet/engagemang kring att uppnå en bättre avfallshantering.
Intervjuerna ska kartlägga;
1. Hinder för avfallshantering i dagsläge
2. Tankar/idéer/förslag om åtgärder en förbättrad avfallshantering

Tidplan
Intervjuerna genomförs under mars 2017 (6/3 – 24/3)

Utförande och resurser
Intervjuerna genomförs genom
• Dörrknackning
• Stå i återvinningsrummen
• Att vara i området.
Vi genomför intervjuerna två personer tillsammans, någon från Gästrike återvinnare tillsammans en
person från Nordost som känner till området och kan vara stöd när det gäller språket. Personen från
Gästrike återvinnare kan avfallshantering, och personen från Rapatac kan området Nordost och kan
språket.
Personer från området anställs via Rapatac.
Gästrike återvinnare ansvarar för planering, genomförande och dokumentation av intervjuerna.
De som genomför intervjuerna ska ha representativa arbetskläder och namnskylt.
Vi behöver bestämma omfattning och tider, detta görs i samråd mellan Eva och övriga.
Vi ska genomföra minst femtio men gärna hundra eller fler intervjuer.
De som ska genomföra intervjuerna behöver en genomgång/utbildning innan.

Avgränsning av intervjuer
Vi avgränsar intervjufrågorna i denna del till att handla om hushållssopor, och ställer inte specifika
frågor om grovsopor. Om de vi intervjuar tar upp grovsopor mm så noterar vi deras synpunkter. Denna
avgränsning gör vi för att kunna hålla korta intervjuer.
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Utbildning
De som ska intervjua behöver utbildning där följande ingår:
• Varför det är viktigt att sortera
• Jordens resurser
• Inte sprida farliga ämnen
• Trivsam boendemiljö
• Ekonomi
• Hur man sorterar
• Teori
• Praktik
• Bemötande av dem vi intervjuar
• Till vem de kan hänvisa frågor som handlar om annat (Gavlegårdarna)
• En rundtur i flera av Gavlegårdarnas områden

Genomförande av intervju
Rekommendationer
• Fråga hellre fler personer än att lägga mycket tid på några
• Berätta varför vi ställer frågorna: för att vi vill förbättra avfallshanteringen på Nordost och för att
•
•
•
•

människors synpunkter är viktiga.
Fråga om de har tid att svara
Ställ frågorna så öppet som möjligt
Undvik ledande frågor
Det är viktigt att de intervjuade får en bra upplevelse av intervjun, så ”hur-et” är mycket viktigt. Var
vänlig, lyhörd och intresserad. Tacka för deras medverkan.

Introduktion
• Hälsa och presentera oss
• Vi ska försöka förbättra och underlätta avfallshanteringen för hyresgästerna och är nyfiken på din
upplevelse av hur det fungerar idag.
• Har du tid 10 minuter?
• Viktigt för oss att höra ditt perspektiv när vi skapar åtgärder för att minska restavfallet genom ökad
sortering.
• Det som hamnar i restavfall kan inte återvinnas - återvinna är bra för miljön då det sparar på
resurser.
•
Vi vill prata med dig för att skapa en förståelse av din upplevelse och hur den ser ut i dagsläget.
Frågor
Svaren på frågorna ska dokumenteras direkt i protokoll.
Det är viktigt att sortera sina sopor så att de kan återvinnas, men vi har problem här på Nordost.
1. Vad tror du det beror på att sopsorteringen inte fungerar så bra här, vad är problemen?
2. Vad tror du skulle behöva göras för att alla på Nordost ska sortera som man ska?
3. (Om personen verkar engagerad och intresserad, fråga om vi får komma tillbaks vid ett senare
tillfälle för ett längre samtal och ta namn, kontaktuppgifter och adress.)
4. Notera ålder, kön, språk.
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Löpande utvärdering av metod
Intervjuerna (metod, innehåll, erfarenheter) ska utvärderas löpande så att vi kan justera vartefter vi gör
erfarenheter. Dokumentera erfarenheter. Viktigt med en tidig reflektion efter första passet.
Dokumentation
1. Varje intervju ska dokumenteras
2. Alla resultat ska sammanställas digitalt
3. En delredovisning av vad som framkommit vecka 10-11 ska skickas till Beteendelabbet fredag 17/3
Avslut
• Berätta att deras synpunkter kommer att användas som underlag för att förbättra avfallshanteringen.
• Tacka för deras medverkan.
• Vore bra att lämna något efter oss. T ex ett visitkort och tala om att de kan höra av sig om de vill
kontakta oss?

Protokoll vid intervju
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Hej!

Vi vill gärna veta vad du tycker!
Gavlegårdarna, Gästrike återvinnare och Rapatac arbetar för att förbättra avfallshanteringen och
återvinningen på Nordost. För att det ska bli riktigt bra, vill vi börja med att höra vad ni som bor i
området tycker om det.

Under mars

kommer vi att vara i området och både knacka dörr och vara i återvinningsrummen.
Vi hoppas att ni vill hjälpa oss att svara på frågor om vad ni tycker och tänker om hur det fungerar i dag och vad som behövs för
att vi ska få god ordning på detta i området.
Kom gärna och prata med oss!

Lana, Rapatac

Mursal, Rapatac

Lena, Högskolan

Eva, Gästrike
återvinnare

AnnaCarin, Gästrike
återvinnare

Anna, Gästrike
återvinnare

Hello! We want to know what you think!
Gavlegårdarna, Gästrike återvinnare and Rapatac want to improve the waste management and recycling here in the
Nordost area. We realized to make the necessarily improvements required it is vital that we work
together and we value your opinions in how to achieve these goals.

During the month of March

we will be conducting house visits in the area
and also visiting the recycling rooms. We hope that during this time you would be able to tell
us what you think would help to improve the sorting of the waste and recycling in your area.
What in your opinion works and what doesn’t work and how we can improve this so that we
have a solution that works for all concerned?
We value your suggestions and opinions and we know they will help to make this
project a success.

Hälsningar/Best wishes

Information om intervju
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elabbet

BILAGA 3 ETT EXEMPEL PÅ ATT SKAPA TYDLIGA SIGNALER DÄR
BETEENDET SKA UTFÖRAS
I Nordost kommer underjordsbehållare att installeras för matavfall och restavfall. För att göra det så
tydligt som möjligt och underlätta rätt beteende ska behållarna för restavfall och matavfall vara så olika
som möjligt när det gäller både färg och form. Bilderna visar exempel på hur det skulle kunna se ut.

Idéskiss

Gästrike återvinnare

pår till rätt
rjordsbehållare
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BILAGA 4 INFORMATIONSMATERIAL
Det underlättar för den som ska ta emot budskapet om informationen utformas med så mycket bilder
och så lite text som möjligt. Nedan finns ett exempel på ett informationsblad där vi använt samma
bilder som på dekalerna i återvinningsrummet, samt ett exempel på en enkel bild som visar rätt och
fel sortering av matavfall (bananskal). Nya dekaler håller på att utarbetas men är inte klara när denna
rapport skrivs.

Så här sorterar du

Så här sorterar du
Matavfall:

Tidningar och förpackningar:

Restavfall:
Farligt avfall:

För en värld som
räcker längre

För en värld som
räcker längre

Tel 020-63 00 63
info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se
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Tel 020-63 00 63
info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se

BILAGA 5 AVTAL MED SOMALISKA FÖRENINGEN
Avtal mellan AB Gavlegårdarna, Gästrike återvinnare och Somaliska
centrala förening i Gävle om ett försök med samarbete i kommunikation
med hyresgäster på Nordost
AB Gavlegårdarna och Gästrike återvinnare genomför under 2016-2018 ett arbete med att förbättra
sopsortering, utemiljö och trygghet i stadsdelen Nordost i Gävle. Viktiga delar i arbetet är kommunikation,
samarbete och beteendeförändring. Gavlegårdarna och Gästrike återvinnare vill pröva möjligheten att
samarbeta med andra aktörer för att lyckas med kommunikation, samarbete och beteendeförändring.
Somaliska centrala förening i Gävle vill arbeta för att förbättra samhället och integrationen.
Gavlegårdarna, Gästrike återvinnare och Somaliska centrala förening i Gävle avser att ingå ett avtal om
ett pilotförsök där Somaliska centrala föräldraföreningen hjälper till att arbeta med kommunikation,
utbildning och beteendeförändring.
Parter
Detta avtal har tecknats mellan AB Gavlegårdarna (556487-5937), Gästrike återvinnare (222000-1339)
samt Somaliska centrala förening i Gävle (802503-9309).
Avtalstid
2017-09-12 – 2017-12-31 med eventuell förlängning.
Uppdrag, syfte och mål
Pilotförsöket ska öka Gavlegårdarnas, Gästrike återvinnares och Somaliska centrala förening i Gävles
insikter och färdigheter när det gäller
• att nå fram till somalier och åstadkomma önskvärda beteenden när det gäller till exempel sortering
och återvinning.
• att samarbeta mellan kommunala verksamheter och föreningar.
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Uppdraget innebär att Somaliska centrala förening i Gävle medverkar genom att till exempel:
• föreningens styrelse genomgår utbildning i hållbarhet, miljö, återvinning och andra frågor hos
Gästrike återvinnare och Gavlegårdarna
• bjuda in somalier till utbildningar och aktiviteter som Gavlegårdarna, Gästrike återvinnare och
Rapatac ordnar
• följa upp och dokumentera närvaro vid informationsträffar och utbildningar
• informera och utbilda somalier om:
• hur man sorterar
• vad som händer med det man har sorterat
• varför det är viktigt att sortera och återvinna
• översätta informationsmaterial till somaliska
• återkoppla till hyresgäster när de gör rätt och fel
• redovisar hur många timmar föreningen arbetat och med vilka delar
• tillsammans med Gavlegårdarna och Gästrike återvinnare utvärdera försöket.
Gavlegårdarna och Gästrike återvinnare
• Utbildar styrelsen i Somaliska centrala förening i Gävle
• Tar fram instruktioner
•

Tar fram utbildningsmaterial

Ersättning
Gavlegårdarna och Gästrike återvinnare ersätter föreningen med 150 kr/timme för utfört arbete.
Pilotprojektet omfattar ca 130 timmar och innebär en ersättning till föreningen på 20 000 kronor.
Den tid som läggs inom ramen för anställning inom ”Hållbart Nordost” ingår inte i dessa 130 timmar.
Uppföljning
Gavlegårdarna, Gästrike återvinnare och Somaliska centrala förening ska ha minst två avstämningar
under försöket, och försöket ska utvärderas gemensamt.
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BILAGA 6 LÄSTIPS
Beteendeanalys i organisationer. Rolf Olofsson.
OBM i praktiken. Rolf Olofsson och Kenneth Nilsson
Strategi är ett verb. Pontus Wadström
Den sociala hjärnan. Katarina Gospic
Neuroledarskap. Katarina Gospic
Mellan klan och stat. Somalier i Sverige. Per Brinkemo.
Avfall Sverige-rapport U 2014:10 – Påverka beteende genom systematisk återkoppling
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RAPPORTER FRÅN AVFALL SVERIGE 2017
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Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter
Vem är förorenare? Allokering av utsläpp från energiåtervinning
Stabilisering av bly i flygaska från avfallsförbränning genom åldring
och karbonatisering i kontakt med fukt och luft
Beslutsstöd för återvinning av slaggrus i specifika asfalttäckta anläggningskonstruktioner
Benchmarking för effektivare biogasproduktion
Branschgemensam överenskommelse för kvalitetssäkring av avfallsbränsle
Partiklar i lakvatten från deponier och förorenade vatten från avfallsupplag
- betydelse och avskiljning
Kvartersnära insamling. En utredning om ett framtida insamlingssystem
Livscykelanalys av mekanisk sortering av restavfall – Energi- och växthusgasprestanda
Användning och modifiering av metallseparerat slaggrus – potential och matchning, AMOD
Säkerhet på återvinningscentraler
Förprojekt inför systemstudie avseende mekanisk sortering och källsortering
Sorteringsförsök med svenskt restavfall i ROAF:s sorteringsanläggning
Översiktlig information om och erfarenheter från kommunernas återbruk
Hållbarhetskriterier för biogas. En översyn av data och metoder
Kapacitetsutredning 2017 – Avfallsförbränning och avfallsmängder till år 2022
Handbok i att förebygga avfall i kommunen. Metod och inspiration
Förebyggande av avfall – test och utveckling av metod
Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i SAMSA-området
Vart går det farliga avfallet?
En sammanställning om behandling av svenskt farligt avfall i Sverige och Europa
Beslutsunderlag för införande av nya insamlingssystem. Kartläggning och analys
Rätt sak till rätt behandling.
Materialåtervinning, avfallsförbränning och detoxifiering av samhället
Dioxin och avfallsförbränning
Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016
Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2016
Polcirkeln – policy för cirkulär ekonomi
Karaktärisering av dagvatten från olika typer av verksamheter och avfall
Behandling och beskattning av våta avfallsslag
Hantering av radioaktivt material i avfall för förbränning
Manual för plockanalys av hushållens mat- och restavfall
Styrmedel för biogas – Kartläggning av andra länders styrmedel, importgasfrågor
och analys av den svenska skattebefrielsen för biogas
Utredning och analys av lämpliga styrmedel för svenskproducerad biogas efter 2020
Tillämpning av lagen om skatt på avfall – en kommentar
Viktiga egenskaper för insamlingspåsar för matavfall i samtliga insamlings-,
behandlings- och återvinningsled
Handbok för bedömning av lakvatten och förorenade dagvatten på avfallsanläggningar
Beteendeförändring i mångfaldsområden

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och
återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall
tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det
på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår
vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall
uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är
motorn och garanten för denna omställning.
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