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FÖRORD
Projektet Kommunal kommunikationsstrategi - för ökad och förbättrad insamling av matavfall är ett samarbete mellan
skånska kommuner och avfallsbolag där syftet har varit att ta fram ett underlag till en kommunikationsstrategi. Kommunikation är en viktig del i arbetet med att nå det nationella miljömålet att öka mängden insamlat matavfall. En viktig aspekt i projektet har också varit att bilda ett regionalt nätverk för aktörer som arbetar för en förbättrad insamling
av matavfall.

Under projektets gång har behov och önskemål om gemensamma kommunikationsinsatser framförts. Sådana insatser
har det inte funnits utrymme för inom ramen för det här projektet. Det finns dock mycket goda förutsättningar att
utifrån den kunskapsbas och det nätverk som skapats i detta projekt, finna former för att kunna fortsätta att arbeta
tillsammans och skapa nya samarbeten framöver.
Kommunal kommunikationsstrategi - för ökad och förbättrad insamling av matavfall är knutet till åtgärd 2.3 - Öka
utsortering av matavfall, i Skånes färdplan för biogas. Projektet har finansierats av Region Skånes utvecklingsmedel
för biogas, SYSAV, NSR, VA SYD och Kristianstad Renhållning. Projektet har utförts inom avfallscentret på Biogas Syd.
Projektgruppen har bestått av Håkan Rosqvist, Rosqvist Resurs, Anna Bernstad Saraiva Schott, Klorofyll Miljökonsult
och Anna Troedsson, Biogas Syd.

Projektgruppen vill framföra ett stort tack till finansiärer och de skånska kommuner och avfallsbolag som deltagit i
projektet och delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Vi hoppas att ni kommer att få stor nytta av underlaget
och att vi får träffa er igen i framtida samarbeten.

SAMMANFATTNING
Projektet Kommunal kommunikationsstrategi - för ökad och förbättrad insamling av matavall har haft syftet att ta fram
ett underlag som ska fungera som ett stöd för avfallsaktörers kommunikationsarbete, för att öka mängden insamlat
matavfall och samtidigt förbättra kvaliteten på det insamlade matavfallet. I första hand från hushåll, restauranger och
butiker. Projektet har baserats på regional samverkan och en dialog med avfallsaktörerna i Skåne. Strategiunderlaget har formats av de önskemål och erfarenheter som framkommit under arbetsmöten och workshops, där samtliga
avfallsaktörer i Skåne inbjudits att delta i. Underlaget är också baserat på den bakgrundsstudie som genomförts inom
projektet samt på litteraturstudier.

Under projektets gång har ett antal faktorer som påverkar matavfallsinsamlingen framkommit. Dessa faktorer som är
baserade på de skånska aktörernas erfarenheter och på bakgrundsstudien, kan ses som en del av en omvärldsanalys.
En samhällsförändring sker ofta i form av trappsteg och ett vanligt redskap inom marknadsföring för denna förändring är Everett Rogers innovationskurva. Kurvan beskriver hur innovationer succesivt sprider sig i samhället via olika
grupper; innovatörer, tidiga användare, tidig majoritet, sen majoritet och till sist eftersläntrare som förändrar sig först
när beteendet redan blivit en norm. En bra utgångspunkt för kommunikation inriktad på beteendeförändring är att
vända sig till grupperna i mitten på kurvan.

Formulerandet av kommunikationsmål utgår från teorin att ett mål måste vara uppfyllt innan nästa kan nås. Det
innebär till exempel att för att vara mottaglig för kunskaper behöver individen först ha intresserat sig för frågan och
för att bilda ”rätt” attityd krävs kunskaper. Undersökningar inom matavfallsinsamling har visat att kunskapshöjande
satsningar utan andra samtidiga satsningar, har en liten effekt på beteendet . Vid kommunikation kring matavfallsinsamling och den beteendeförändring som det innebär, kan det vara mer effektivt att inrikta sig på att nå ett mål i
taget istället för att försöka nå alla mål med ett och samma budskap. Olika kommunikationsmål nås med olika typer av
budskap. Olika målgrupper är också mer eller mindre benägna att reagera på olika typer av budskap. Forskning visar
att beteendeförändringar sker när:
•

Individen förstår varför och den skillnad agerandet får.

•

Individen ser de personliga fördelarna.

•

Kollektivets ramar belönar agerandet (normen).

Att utvärdera kommunikationsinsatser är viktigt för att få veta om målen uppnåddes och för att hämta in lärdomar
inför framtida insatser. Vid uppföljning och utvärdering av en specifik kommunikationsinsats kan flera olika metoder
användas. Olika metoder ger svar på olika frågor och för att få en så komplett bild som möjligt är det effektivast att
använda flera sig av flera.

ABSTRACT
The project Municipal communication strategy - for increased and improved collection of food waste, has had the purpose of developing a basis for a communication strategy, to serve as a support for the work to increase the amount of
collected food waste and to improve the quality of the collected food waste. Primarily from households, restaurants
and grocery stores. The project has been based on regional collaboration and dialogue with municipals and waste
companies in Skåne. The strategy basis has been designed from the requests and experiences that emerged during
project meetings and workshops. It is also based on the background study that was conducted within the project, as
well as on literature.
During the project, a number of factors has emerged that influence the collection of food waste. These factors that
are based on the experiences of municipalities and waste companies in Skåne and on the background study, can be
viewed as part of an environmental scanning . A societal change often progress through different stages and a common tool within marketing for this sort of change is the Everett Rogers innovation curve. The curve describes how
innovations gradually spreads through various groups: innovators, early adopters, early majority, late majority and
finally latecomers, who first adopt the change when it has already become a norm. A good starting point for communication that focuses on behavioral change, is to turn to the groups in the middle of the curve.

The formulation of communication objectives is based on the theory that one objective must be achieved before the
next can be reached. This means, for example, that in order to be receptive to knowledge the individual must first
have taken an interest in the matter. To be able to form the ” right ” attitude, the individual must first obtain knowledge. Studies has shown that awareness-raising initiatives on their own, has little effect on peoples behavior. When
communicating the collection of food waste and behavioral change, it may be more effective to focus on achieving one
objective at a time, instead of trying to reach all the objectives with one message. The various communication objectives are most efficiently achieved with different kinds of messages. Various target groups are also more or less likely
to respond to different types of messages. Research shows that a behavioral changes occur when:
•

The individual understands why and the difference it makes.

•

The individual sees the personal benefits.

•

The collective reward the behavior (norm).

Evaluating communication activities are essential to know whether the objectives were achieved and to capture lessons for future activities. Several different methods can be used. The various methods answers different questions
and to get as complete a picture as possible, it is most effective to combine several methods.
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INLEDNING
På nationell och regional nivå finns målsättningar att kraftigt öka insamlingen av
matavfall, vilket har lett till att många just nu arbetar med detta. Härav föddes idén
att göra en gemensam kraftsamling kring kommunikation som är en viktig del av
arbetet, tillsammans har vi större resurser. De skånska kommunerna befinner sig i
olika skeden i matavfallsinsamlingen. Några har arbetat länge med matavfallsinsamling, andra har precis börjat. En del har avdelningar som arbetar med frågan och har
tillgång till kommunikatörer. Andra arbetar ensamma. Trots att förutsättningarna
är mycket varierande, är tanken med det här underlaget att det ska finnas något att
hämta för alla. Vår förhoppning är att underlaget både ska ge nya kunskaper och
inspiration i fortsatt arbete med kommunikationen kring matavfallsinsamling. Kommunikation är ett medel för att uppnå en framgångsrik matavfallsinsamling. Fler
faktorer spelar in och mer finns att läsa om dessa i den bakgrundsstudie som också
tagits fram inom ramen för projektet.

1.1 Syfte

Syftet med underlaget är att fungera som ett stöd för avfallsaktörers kommunikationsarbete, för att öka mängden insamlat matavfall och samtidigt förbättra kvaliteten på det insamlade matavfallet. I första hand från hushåll, restauranger och butiker. Underlaget är inte en färdig strategi utan ska fungera som en hjälp för att kunna
ta fram kommunikationsstrategier i respektive verksamhet. Syftet med projektet
har också varit att utveckla former för regional samverkan, genom bildandet av ett
nätverk för förbättrad insamling av matavfall.

1.2 Metod

Projektet är baserat på regional samverkan och en dialog med avfallsaktörerna i
Skåne. Vid projektstart hölls ett referensgruppsmöte med projektets finansiärer där
ramarna för arbetet sattes. Därefter har arbetsmöten med en majoritet av Skånes avfallsaktörer hållits, där utmaningar, önskemål och tidigare kommunikationsinsatser
undersökts. Det har också arrangerats tre workshops där projektets framskridande
har presenterats och diskuterats med deltagarna. Projektet presenterades på ett
slutseminarium.
Det här strategiunderlaget har formats av de önskemål och erfarenheter som
framkommit under arbetsmöten och workshops, där samtliga avfallsaktörer i Skåne
inbjudits att delta i. Underlaget är också baserat på den bakgrundsstudie som genomförts inom projektet samt på litteraturstudier.

Under projektet har det också framförts önskemål på handfasta och konkreta kommunikationsunderlag. Sådana har det dock inte funnits möjlighet att ta med i det
här projektet. Istället har dessa önskemål samlats in för att kunna ligga till grund för
eventuella framtida samarbeten.

1.3 Användning

Tanken med underlaget är att ge en överblick över viktiga frågeställningar som bör
behandlas i en kommunikationsstrategi, samt tips på vad som fungerar bäst när och
till vem. Dessutom ges exempel baserade på tidigare erfarenheter, både från Skåne
och resten av Sverige. Utförliga beskrivningar finns att läsa i bakgrundsstudien och
externa källor som vi hänvisar till. För att underlätta användningen följer underlaget
i stora drag det upplägg som en kommunikationsstrategi vanligtvis har.
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OMVÄRLDSANALYS
I omvärldsanalysen analyseras faktorer som ligger till grund för hur kommunikationen utformas. Bland annat identifieras vänner och fiender, något som kan ge möjlighet till allianser och samarbeten. Motargument från målgrupperna kan förutses och
därmed lättare bemötas. Även den allmänna opinionen lokalt och nationellt avläses.
Om till exempel den allmänna opinionen inte är mogen för en viss åtgärd, kanske
denna bör vänta till opinionen bearbetats ytterligare.
Ett vanligt sätt att göra en omvärldsanalys är att genomföra en SWOT-analys. En
SWOT-analys innebär att styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter
(Opportunities) och hot (Threats) identifieras.

2.1 Omvärldsfaktorer i Skåne

Under projektets gång har ett antal faktorer som påverkar matavfallsinsamlingen
framkommit. Dessa faktorer som är baserade på de skånska aktörernas erfarenheter
och på bakgrundsstudien, bör ses som en del av en omvärldsanalys. Förutsättningarna i Skåne skiljer sig åt och analysen behöver kompletteras och anpassas efter de
lokala förutsättningarna.
Styrkor
•

Matavfallsinsamling är etablerad och accepterad på de flesta ställen i regionen,
med stöd i kommunfullmäktige.

•

Infrastrukturen för förbehandling och rötning av matavfall samt användning av
biogas och biogödsel är alltmer utvecklad i regionen.

•

•
•
•
•

Insamlingen av andra fraktioner är etablerad sedan tidigare, vilket gör att det
redan finns en vana att sortera.

Utsortering av matavfall för produktion av biogas och biogödsel är ett medel för
att minska klimatpåverkan som alla kan göra.
Det regionala samarbetet kring matavfallsinsamling i Skåne.
Det nationella målet om att öka matavfallsinsamlingen.
Samarbetet med branschorganisationen Avfall Sverige.

”Infrastrukturen för
förbehnadling och rötning av
matavfall samt användning av
biogas och biogödsel är alltmer
utvecklad i regionen.”
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Svagheter
•

Fysiska förutsättningar är ett frågetecken. Räcker de insamlingssystem man har
eller behöver de anpassas?

•

Påsarna behöver utvecklas så att slask i kärlen inte uppstår. Detta problem upplevs vara störst i verksamheter som hanterar stora mängder matavfall.

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Frågetecken kring påsarnas hållbarhet. En dålig erfarenhet där en påse går
sönder på väg till kärlet kan orsaka skadat förtroende.

Det blöta matavfallet medför att kärlen blir mycket tunga och utgör en arbetsmiljörisk.
Utrymme och platsbrist i storstadsområden samt ytterligare förtätning i de
flesta städer, kan försvåra hämtningen.
Det kan uppstå dålig lukt och insekter kan ansamlas.
En del tycker att det är äckligt att hantera matavfall.

Föränderlig bransch vilket gör att det kan vara svårt att upprätthålla trovärdigheten gentemot invånarna om delar av systemet förändras. Till exempel system
för insamling och instruktioner kring vad som får sorteras.

Skillnader i system för matavfallsutsortering mellan kommunerna kan vara svår
att förklara och motivera för invånarna. Till exempel instruktioner kring kaffesump, blommor och att kärl ska vara vända på olika håll.
I vissa avseenden en skiftande terminologi. I Skåne använder dock samtliga
kommuner och avfallsbolag begreppen matavfall, biogas och biogödsel. Problemet med olika begrepp upplevs gälla mellan bland annat säljare, forskare och
medborgare som använder olika benämningar, samt att de begrepp som idag
används kan upplevas svårkommunicerade till allmänheten.

Saknas målsättningar och politisk vilja på riksnivå gällande biogasbilar och
gasmackar. Medför en risk att tvivlet börjar gro ute hos invånarna med minskad
insamling som resultat.

Möjligheter
•
•
10

Att erbjuda kunden en valmöjlighet ökar känslan av delaktighet och kan bidra
till ökad motivation. Till exempel att kunna välja typ av kärl.
Koppla avfallsplanen till övriga kommunala handlingsplaner.

•

Utdelning av utrustning i kombination med information har visat ge större effekt på utsorteringen än enbart information.

•

Hämtpersonal och eventuell kundservicepersonal är viktiga ambassadörer eftersom de har direktkontakt med kunderna. Genom att utbilda dessa skulle man
kunna nå kunderna på ett bättre sätt samt förbättra återkopplingen.

•

•
•
•

•

•

Skapa och utnyttja ekonomiska incitament, till exempel viktbaserad taxa och
miljödifferentierande taxa.

Idrottsföreningar, ungdomsfullmäktige och andra typer av föreningar kan fungera som ambassadörer och påverka andra.
Vid upphandling av entreprenör för hämtning kan krav ställas, exempelvis på
att hämtpersonalen ska genomgå utbildning och att dessa återkopplar utsorteringskvalitét till organisation och kund.

Inom vissa grupper av nysvenskar tas information emot bättre när den kommer
från någon de känner och litar på, än när de kommer från en myndighet. Genom
att samarbeta med SFI och olika typer av föreningar kan dessa grupper nås på
ett bättre sätt.
En god internkommunikation underlättar den externa. Viktigt att kommunikationen mellan avfallsbehandlare, insamlingsaktör, hämtpersonal och eventuell
vaktmästare eller liknande fungerar och att alla är införstådda med målen och
vad som gäller.
Livsmedelsbutiker genererar mycket matavfall och kan bidra med stora mängder till biogasproduktionen.

Hot
•

Flerfamiljshus är en utmaning, särskilt hyreshus. Sorteringen beror i hög
utsträckning på hur engagerad fastighetsägaren är. Det finns inte heller några
tydliga ekonomiska incitament för de boende, husen är ofta stora och det är
svårt att skapa en social kontroll. Det är också svårt att bemöta de som inte sorterar. I bostadsrättsföreningar blir de ekonomiska incitamenten tydligare, det
är också ofta färre lägenheter. I en del bostadsrättsföreningar förekommer dock
svårigheter där boende inte väljer att slänga i soprummet eftersom sopnedkasten finns kvar. Införande och återkoppling kan här vara beroende av styrelsens
engagemang.
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•

Det finns en risk att information går förlorad vid hög omflyttning. Det är därför
viktigt att ha en plan för nyinflyttade så att de får tillräcklig information.

•

Landsbygden har speciella förutsättningar. Minde matavfall sorteras ut då det
tas om hand på annat sätt.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Verksamheter, främst restauranger kan vara svåra att påverka om ekonomiska
incitament inte är verkningsfulla eller system inte finns utvecklade för att lösa
insamlingen praktiskt.
Information från exempelvis miljökontor, avfallskontor, kommunala avfallsbolag, hämtpersonal, avfallsbehandlare och fastighetsägare skiljer sig åt, vilket
skapar en otydlighet gentemot hushåll och minskar trovärdigheten.

Liten möjlighet att påverka entreprenörens kommunikation. Svårt att mäta hur
kommunikationen utförs och vilket utfall den får med mellanhänder.
Hämtpersonal är viktiga ambassadörer, men det förekommer attitydproblem.
Till exempel att de vill sluta tidigt, tycker att matavfallet är jobbigt att hantera
och att det tar för lång tid att hämta och lämna.

Det förekommer att kunder inte får beställda matavfallspåsar, då de tagit slut i
bilen på grund av begränsade förvaringsutrymmen. Att hämta på återvinningscentral är för omständligt.
Krav på kostnadseffektivitet kan göra att hämtpersonal får mindre tid till att
prata med kunderna.

Långa kontrakt med entreprenörer som gör att man inte kan lägga in krav på
utbildning eller tid för kvalitetskontroll.

Det förekommer att sorteringen av matavfall fungerar bra i början men att
mängderna sjunker efter en tid. Det är därför en utmaning att upprätthålla en
varaktig motivation hos invånarna.

Erfarenheterna i Skåne har visat att vissa grupper är svåra att nå och påverka.
Det kan gälla både avsaknad av motivation och förutsättningar. Exempel på
sådana grupper som framkommit i projektet är höginkomsttagare och unga
vuxna. Men även grupper med missbruksproblem och sjukdomsbild har tagits
upp. Språkbarriärer och bristande läskunnighet kan också utgöra ett hinder.

Budskapen ”minska avfallsmängder” och ”öka utsorteringen” kan uppfattas som
motstridiga.
Det kan vara svårt att kommunicera varför bioplastpåsar inte får användas i
vissa kommuner när de används i andra.

!

LÄSTIPS

I Bakgrundsstudien kapitel 3, kan du läsa mer om
hur matavfallsinsamlingen i Skåne ser ut idag.
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MÅLGRUPPSSANALYS
Det finns ingen färdig lösning för hur kommunikation ska utformas och framföras så
att den blir framgångsrik. Det som fungerade på ett ställe behöver inte fungera på
et annat. Budskap och medier behöver målgruppsanpassas för att bli effektiva. En
målgruppsanalys innebär att målgruppen delas in efter olika principer och beskrivs
med avseende på relevanta egenskaper. Vissa egenskaper som kön, ålder, grundläggande värderingar och personlighetsdrag kan inte påverkas, men måste tas hänsyn
till. Egenskaper som är möjliga att påverka är målgruppens engagemang, kunskaper,
attityder, intentioner och beteenden.
I tabellen nedan listas de målgrupper som identifierats av Skånes avfallsaktörer
under projektet och i bakgrundsstudien. I tabellen listas också de målgrupper som
identifierats som viktiga för att påverka slutmålgruppen.
Tabell 1. Målgrupper, ambassadörer och förmedlare.

Målgrupp

Ambassadörer eller förmedlare

Villor

Intresseorganisationer, idrottsföreningar, skolor, övriga föreningar

Flerfamiljshus

Bostadsrättshus
Hyreshus

Landsbygd
Kommunala
verksamheter
Privata
verksamheter
Internt

Personalrestauranger, skolor, förskolor, ålderdomshem, LSS-boenden

Restauranger, privatskolor, livsmedelsbutiker
Egen personal

Bostadsrättsföreningar, intresseorganisationer, idrottsföreningar, skolor,
övriga föreningar

Fastighetsägare, fastighetsskötare, bovärdar, intresseorganisationer, idrottsföreningar, skolor, övriga föreningar
Intresseorganisationer, branschföreningar, övriga föreningar

Miljöinspektörer, kommunala förvaltningar, fastighetsägare
Intresseorganisationer, branschföreningar, miljöinspektörer, fastighetsägare

Entreprenörer

Flerfamiljshus upplevs som en svår målgrupp i nästan hela Skåne. Anledningen till
detta är att avfallsaktören sällan har direktkontakt med dessa hushåll. Informationen
kommer istället från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Också det faktum
att hushållen anonymiseras i denna bostadsform bidrar till en mindre känsla av ansvar och därmed en sämre sortering. Det gäller inte minst för stora hyresfastigheter
där anonymitet är större.
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Även vikten av internkommunikation poängteras av de skånska aktörerna. Erfarenheterna visar att för att den externa kommunikationen ska fungera effektivt måste
samtliga anställda i organisationen ställa sig bakom utsortering av matavfall och tala
samma språk med invånarna.

3.1 Målgruppsindelningar

Det finns olika sätt att dela in målgrupper. Ett sätt är att dela in målgruppen efter
position i kommunikationsprocessen. På så sätt får man en klarare bild över vilken
typ av information målgrupperna behöver och hur de kan nås. Nedan är ett exempel
på hur en sådan indelning kan se ut.
Beslutsfattare är sådana som kan fatta beslut om införande av matavfallinsamling
i olika sammanhang, till exempel att få in matavfallssortering på ett bra sätt vid
nybyggnad/ombyggnad, möjliggöra utsortering av matavfall vid publika evenemang
i kommunen eller möjliggöra matavfallssortering i flerfamiljshus. Beslutsfattare kan
vara fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, politiker, stadsplanerare och evenemangsplanerare.
Opinionsbildare kan vara journalister, forskare, experter och offentliga personer
som verkar i matavfallsinsamlingens intresse genom att uttrycka sitt stöd.

Förmedlare kan vara lärare, föräldrar, skolbarn, arbetsplatser, föreningar, hämtpersonal, fastighetsskötare, bovärdar, kundtjänst, SFI, dagispersonal eller miljöinspektörer.

Förebilder är personer eller organisationer som fungerar som goda exempel och kan
inspirera andra.
Slutmålgruppen är invånarna som ska börja eller fortsätta sortera matavfall. Inom
denna grupp finns delmålgrupper med särskilda utmaningar som identifierats under
projektet, till exempel flerfamiljsfastigheter, restauranger, nysvenskar och unga
vuxna.
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Läs mer om forskning kring beteendepåverkan och kommunikation i
Bakgrundsstudien, kap. 4.
Mer information om målgruppsindelningar finns i Handbok i
klimatkommunikation.
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ANDRA MÅLGRUPPSINDELNINGAR
Demografiska egenskaper
En grundläggande form av målgruppsanalys är efter demografiska egenskaper
som till exempel kön, ålder, yrke, inkomst, familjesammansättning, nationalitet,
bostadsort, bostadsform och bilinnehav. Demografiska analyser gör det lättare
att hitta effektiva kanaler till målgrupperna. Demografiska målgruppsindelningar
används framför allt vid massmediekampanjer riktade direkt till slutmålgruppen.

Livsstil
Det finns olika definitioner på vad livsstil innebär, men den definition som visat
sig vara mest användbar är vad människor använder sin fritid till. Det är svårt att
förändra människors livsstil. Det kan däremot vara möjligt att påverka enstaka
inslag i en livsstil. På lokal nivå är livsstilar ofta koncentrerade till föreningar eller
andra sammanhang där människor samlas. Dessa kan fungera som förmedlare
och förebilder för vänner, grannar, arbetskamrater och elever. Några exempel som
identifierats under projektet är idrottsföreningar, ungdomsfullmäktige och Arabiska
föreningen.
Värderingar, personlighetsdrag och självbild
Människors värderingar, personlighetsdrag och självbild anger vad som är viktigt i
livet för dem. Kunskap om dessa gör att man kan välja budskap som är i linje med
målgruppens förhållningssätt och välja bort sådana som strider mot dem.
Normer
En norm kan vara ett förbud eller ett påbud som gäller inom en viss grupp.
Processen är nära kopplad till individens vilja att tillhöra en grupp. En familj som
sopsorterar gör det kanske i första hand för att inte utsättas för grannarnas tysta
ogillande, i andra hand av miljöhänsyn. Störst inflytande har de normer som gäller i
grupper närmast individen som kamratgruppen, arbetsgruppen och familjen. Det är
svårt att förändra en gruppmedlems attityder eller beteende, om förändringen går
emot gruppens normer.
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3.2 Målgrupper i samhällsförändringar

En samhällsförändring sker ofta i form av trappsteg tills en ”tipping point” nås och
förändringen planas ut, för att sedan åter gå långsammare. Ett vanligt redskap inom
marknadsföring för denna förändring är Everett Rogers innovationskurva. Kurvan beskriver hur innovationer succesivt sprider sig i samhället via olika grupper;
innovatörer, tidiga användare, tidig majoritet, sen majoritet och till sist eftersläntrare
som förändrar sig först när beteendet redan blivit en norm. Detta är värdefull information när det gäller målsättning och att prioritera målgrupper.
En bra utgångspunkt för kommunikation inriktad på beteendeförändring är att
vända sig till grupperna i mitten på kurvan. Det vill säga de som har rätt attityder,
men som ännu inte har aktiverat sitt beteende eller de som agerar rätt ibland men
som skulle kunna göra mer. De tidiga innovatörerna eller pionjärerna, är redan så
pass aktiva att de inte behöver särskilda kommunikationsinsatser. Beteendeförändringens framfart kan påskyndas genom ambassadörer. Men ambassadörerna finns
troligen inte bland pionjärerna eftersom deras drivkrafter kan vara så annorlunda
jämfört med de andra grupperna. Det kan vara svårt andra att identifiera sig med
människor som i deras ögon kan framstå som ”aktivister” eller ”miljömuppar”.

Adoption

Tidig majoritet

Sen majoritet

Tidiga användare

Eftersläntrare

Innovatörer
2,5 %

13,5 %

34 %

Figur 1. Rogers innovationskurva.

Tid

34 %

16 %

3.3 Attitydsundersökningar

Att genomföra attitydundersökningar är kostsamt. När resurser för en attitydundersökning om matavfallsutsortering saknas, kan ett alternativ vara att titta på
befintliga undersökningar. Även om dessa avser klimatfrågan eller inställningen till
miljöfrågor, åskådliggörs ändå allmänhetens grundläggande syn på huvudämnet och
ger insikt kring vilken typ av budskap olika målgrupper är mottagliga för. De kan
också ge insikter om var målgrupperna befinner sig på förändringskurvan och vilka
målgrupper som är de bästa ambassadörerna.

Ett exempel är den målgruppsegmentering som Rewir1 utförde på uppdrag av Naturvårdsverket, där man tittade på attityder och benägenhet till agerande i klimatfrågan.

1 Rewir. Kommunikativa målgrupper i klimatfrågan.
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Figur 2. Kommunikativa målgrupper i klimatfrågan.

Eliten
En undergrupp till engagerade och sansade. Elitgruppen är mest engagerad och visar
minst glapp mellan medvetenhet och agerande. De upplever högt eget ansvar, vilket
gör dem autonoma. De hittar själva fram till gröna produkter och tjänster. De upplever inte ett grönt agerande som komplicerat i samma utsträckning som de andra
grupperna.
De Engagerade
Majoriteten i gruppen De engagerade är kvinnor, men den är spridd över olika
åldrar. Den här gruppen ser sig själv som miljö- och klimatvänlig. De förväntar sig
allvarliga konsekvenser av klimatförändringarna och är oroliga över dessa. De ser
ett stort eget ansvar, agerar därefter och får dåligt samvete när de inte lever som
de lär. De Engagerade är beredda att söka efter och betala mer för gröna produkter
och tjänster. Eftersom oro är en stor drivkraft, kan de också ta på sig skuld och bli
frustrerade över brist på egen och andras handling. De är stora mediakonsumenter,
men misstror kvällstidningar.

De sansade
De Sansade är en grupp som finns i alla åldrar och med jämn könsfördelning. De ser
effekter av klimatförändringarna och tycker att frågan är mycket viktigt. De upplever
sig som kunniga och ser sig som miljö- och klimatvänliga. Ibland känner de dåligt
samvete och försöker agera på det. Se Sansade kan tänka sig att göra åtgärder som
inskränker på bekvämligheten, men samtidigt tycker gruppen att frågan komplicerad
och de ser inte några enkla lösningar. Den här gruppen konsumerar mycket media;
de konsumerar SVT, SR och Text-TV mer än genomsnittet.
De nyvakna
De Nyvakna finns i alla åldrar och har jämnt könsfördelning. Klimatfrågan har
nyligen blivit viktig för gruppen. De ser ett eget ansvar och har börjat få lite dåligt
samvete. Det gör att de kan tänka sig att agera, men de ser samtidigt att det primära
ansvaret ligger hos någon annan. Den här gruppen behöver få orsaker och handlingars kommunicerade på ett enkelt sätt. De Nyvakna är genomsnittliga mediakonsumenter. Såväl myndigheter som miljöorganisationer är trovärdiga avsändare.
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De Passiva
De Passiva består mestadels av män. De är medvetna om klimatförändringar, förnekar dem inte, men är heller inte aktivt intresserade. Frågan är inte prioriterad.
Därför ser man inget behov av att agera, utan vill överlåta ansvaret på någon annan.
Det egna agerandet upplevs inte göra skillnad, men De Passiva är beredda att ta de
små stegen med rätt incitament. Den här gruppen har låg tilltro till media. De läser
mycket gratistidningar. Avsändare som SMHI och Naturvårdsverket är trovärdiga
aktörer.

Skeptikerna
En grupp som består av män i medelåldern och uppåt. De tror inte på forskare, ser
liten möjlighet att göra något för att minska sin påverkan, och vill inte heller. De drivs
främst av egennytta och kan lyssna på budskap som relaterar till det, såsom privatekonomi. Men Skeptikerna har låg tilltro till de flesta avsändare. De tar del av media
som SR, SVT och morgontidningar. Skeptiker kan vara högljudda och därigenom göra
andra grupper osäkra.
Enligt Rewir framstår ”de Nyvakna”, ”de Sansade” och ”de Engagerade” som de mest
relevanta att lägga resurser på. Dessa grupper utgör idag närmre 70 % av befolkningen. De Nyvakna som grupp är ännu formbar och behöver stöd i sin förflyttning
mot att i större utsträckning bli som de Sansade. Dessa i sin tur har goda förutsättningar att bli en ambassadörsgrupp och hjälpa till att driva de Nyvakna. Även de
Engagerade kan dra nytta av en ambassadörsgrupp som kan sprida viss lugn i frågan
och förflytta gruppen närmre de Sansade. De Sansade blir således en nyckelgrupp
då en lyckad förstärkning av dessa kan ge utslag även hos de närliggande grupperna.
Att lägga kommunikativa resurser på de Passiva anses inte vara effektivt. När ett klimatvänligt beteende blivit norm bland de tre främsta grupperna kommer de Passiva
troligen följa efter – hur snart detta sker handlar främst om att stärka och förflytta
”de Nyvakna”, ”de Sansade” och ”de Engagerade”. Alla frågor har en grupp som sätter
sig på tvären – dessa skeptiker är den minst prioriterade gruppen att kommunicera
med. Det handlar snarare om att begränsa den negativa påverka de kan ha på andra
grupper, främst de Passiva och de Nyvakna.

”De målgrupper som är mest
relevanta att lägga resurser på,
utgör tillsammans närmare 70 %
av befolkningen”

18

!

LÄSTIPS

Ungdomsbaromtern
Ungdomsbarometern är en livsstilsundersökning för åldrarna 15-24
år och som också innefattar en segmenteringsmodell. Segmenteringen
här sker efter värderingar och inte utifrån attityder och beteenden i
klimatfrågan.
www.ungdomsbarometern.se

LOHAS - Cultural Creatives
Cultural Creatives är samlingsnamnet för en nyupptäckt grupp av
människor med likartade värderingar. I Sverige beräknas dessa
personer utgöra ca 20-30% av befolkningen. Cultural Creatives
kännetecknas av att i högre grad än andra grupper säga sig stå för
värderingar som: Ett ekologiskt hållbart samhälle bortom miljörörelser,
Ett globalt helhetsperspektiv, Självförverkligande, altruism, andlighet
samt Social rättvisa och jämlikhet.
www.lohas.se

3.4 Medievaneundersökningar

Medievanor
Kunskaper om målgruppernas medievanor är viktiga för att kunna välja rätt medier.
Till exempel hemsidor, sociala medier, lokaltidningen och medlemstidningar. Medievaneundersökningar utförs kontinuerligt av bland annat Nordicom, Mediebarometern (www.nordicom.gu.se).

Sambandet mellan livsstil och medievanor ger delvis sig själv, i varje fall när det gäller specialtidningar som är anpassade till olika livsstilar. Sambandet mellan psykografiska egenskaper och medievanor är svårare att få grepp om. Kommunikatören är
hänvisad till sin intuition och fingertoppskänsla.

Situation
En annan indelning är efter situation, att befinna sig på en viss plats vid ett visst
tillfälle. Vid val av kanal är det viktigt att känna till och analysera de situationer som
kan utlösa det önskade beteendet. Medievalstekniken ”Point of action display”, går ut
på att leverera budskapet tids- och rumsmässigt nära den handling som ska framkallas. Exempel kan vara vaskskrapa, instruktioner på matavfallspåsen och kundvagnspolletter som bland annat VA Syd har. För matavfallsutsortering innebär Point of
action display att intresset och mottaglighetsnivån för information borde vara störst
vid till exempel matlagning, när avfall slängs eller kanske till och med redan i butiken
när maten inhandlas.
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KOMMUNIKATIONSMÅL
Förutsättningarna i de skånska kommunerna ser olika ut. Dels befinner man sig i
olika faser. En del har samlat in matavfall i många år, andra har samlat in i ett par år
och några har precis infört matavfallsinsamling eller står i begrepp att göra det. Dels
skiljer sig demografiska och psykografiska egenskaper åt i de olika kommunerna.
Oavsett var man befinner sig i insamlingsprocessen är mål viktiga styrinstrument
vid kommunikationsinsatser. Detaljerade mål ökar sannolikheten att man uppnår
det man önskar. Det är också viktigt att målen är mätbara så att det går att följa upp
och utvärdera insatserna.

4.1 Mål efter var målgruppen befinner sig

Intresse, kunskap, attityder, intentioner och handlingsberedskap är de egenskaper
hos målgrupperna som kan påverkas. Formulerandet av kommunikationsmål utgår
från teorin att ett mål måste vara uppfyllt innan nästa kan nås. Det innebär till exempel att för att vara mottaglig för kunskaper behöver individen först ha intresserat
sig för frågan och för att bilda ”rätt” attityd krävs kunskaper. Undersökningar inom
matavfallsinsamling har visat att kunskapshöjande satsningar utan andra samtidiga
satsningar, har en liten effekt på beteendet1 . Vid kommunikation kring matavfallsinsamling och den beteendeförändring som det innebär, kan det vara mer effektivt
att inrikta sig på att nå ett mål i taget istället för att försöka nå alla mål med ett och
samma budskap. I nedanstående tabell ges en översikt över hur mål kan sättas upp
beroende på i vilket skede i kommunikationsprocessen målgruppen eller olika delar
av målgruppen befinner sig.
Tabell 2. Kommunikationsmål utifrån utgångsläge.

Utgångsläge

Kommunikationsmål

Målgruppen har aldrig tänkt på att sortera matavfallet.

Skapa intresse

Målgruppen ogillar att anstränga sig och överskattar det extraarbete
som krävs och negativa effekter som lukt och insekter. Målgruppen
vill inte identifiera sig med ”miljömuppen”.

Förändra attityder

Målgruppen känner inte till fördelarna för miljön, ekonomin mm.

Målgruppen vill gärna sortera matavfallet men tror sig inte klara av
det.

Påverka intentioner

Målgruppen har bestämt sig för att sortera matavfallet men det blir
aldrig av.

Handlingsutlösning

Handlingen har blivit en vana men det finns en risk att kunderna går
tillbaka till sitt gamla beteende.

Förhindra återfall

Handlingen är utlöst med har ännu inte blivit en vana.

1 Bernstad, A. Bakgrundsstudie KomKom
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Öka kunskaperna

Vidmakthållande

DIALOGMÅL
Inom miljökommunikation är dialog med allmänheten ett vanligt
inslag. Vid dialog är inte huvudmålet att påverka kunskaper, attityder
och intentioner, utan att skapa mötesplatser för kommunikation med
målgrupperna. Det kan handla om att ge möjlighet att påverka, vilket
skapar ett ökat engagemang. Det kan också handla om att samla in goda
idéer. En dialog minskar avståndet mellan avsändare och mottagare och
har fördelarna att det kan öka förtroendet för avsändaren som visar en
vilja att lyssna och det ökar också sannolikheten att parternas argument
tolkas på rätt sätt.
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BUDSKAP
Olika kommunikationsmål nås med olika typer av budskap. Olika målgrupper är
också mer eller mindre benägna att reagera på olika typer av budskap.
Forskning visar att beteendeförändringar sker när1:
•

Individen förstår varför och den skillnad agerandet får.

•

Individen ser de personliga fördelarna.

•

Kollektivets ramar belönar agerandet (normen).

5.1 Att välja budskap efter kommunikationsmål
Nedan presenteras en översikt på vilka budskap som kan vara effektivast till olika de
olika kommunikationsmålen.

Skapa intresse
Volym, närhet, känsla och diskuterbarhet är viktiga för att skapa intresse. En fråga
blir intressant för individen när konsekvenser av olika handlingsalternativ som
berör denne personligen och som ligger nära i tiden. Det behöver inte handla om
miljö, hälsa och ekonomi är i regel effektivare argument. Både hot och löften kan
vara användbara så länge de skapar känslor hos mottagaren och sätter frågan på
samtalsagendan. I vissa fall kan det vara mer konstruktivt att visa lösningen och
dess positiva effekter än att peka på de negativa konsekvenserna om handlingen inte
utförs. Risken finns annars att individer reagerar med inlärd hjälplöshet eftersom de
inte ser effekten av deras egna handlingar på kort eller lång sikt2 .

Öka kunskaper
Kunskapsöverföring förutsätter att målgruppen har blivit intresserad av frågan. Ju
starkare intresse, desto större acceptans för omfattande och komplicerade budskap.
Här måste en bedömning göras av hur mycket fakta målgruppen tål. Om mottagaren
blir uttråkad eller förolämpad vänds oviljan mot avsändaren och övertalningsförsöket får motsatt effekt. Beröm är mer konstruktivt oavsett vilket beteende som föreligger. Konkretion och individualisering är nyckelord. Till exempel ”5 kg matavfall
kan driva en personbil 1 mil” eller ”att sortera matavfallet sparar x antal kronor på
avfallsabonnemanget”.
Påverka attityder
Attityder påverkas främst av nya kunskaper. Har kunskapsöverföringen lyckats följer
i regel attitydförändringen automatiskt. Om detta inte händer kan det bero på att det
föreslagna handlingsalternativet strider mot mottagarens värdesystem och självbild.
Till exempel: ”Min insats gör ändå ingen skillnad” eller ”Jag kan inte identifiera mig
med dem som engagerar sig i frågan idag”.

Ett sätt att påverka attityder är att skräddarsy budskap till dessa målgrupper som
inte strider mot mottagarens värdesystem och självbild. Om miljö och hälsa inte biter, kanske ekonomi och status fungerar bättre. Nyckeln är att fokusera på vilka saker
kunden tycker är viktiga och förstå vad som motiverar dem och utifrån det framställa

1 Olausson, V. Grön kommunikation – Hur man bygger värde för varumärket och
världen.
2 Bernstad, A. Bakgrundsstudie KomKom
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handlingsalternativet så att det involverar och engagerar dem.

Ett annat sätt att påverka attityder är att använda andra metoder än kommunikation,
till exempel belöningar. Om en bilist väljer att cykla till jobbet för att han belönas
för det (inte för att han har en positiv attityd till att cykla), kommer han ändå så
småningom att anse att cykling är det naturliga sättet att ta sig till jobbet. Att arbeta
med belöningar kan vara en möjlighet bland de målgrupper där kommunikationsinsatser och ekonomiska incitament inte räckt till, till exempel flerfamiljshus och
restauranger. Exempel skulle kunna vara att få en hyressänkning eller att de sparade
pengarna används för att rusta upp gemensamma utrymmen. Andra exempel skulle
kunna vara ge snabbare behandling av tillståndsansökningar eller ökade möjligheter
till uteservering för restauranger.
Påverka intentioner
Av rätt attityd följer inte alltid rätt intension, vilket oftast beror på att man inte tror
sig klara av det, man saknar självtillit. I det här skedet visar erfarenheter att VEMinformation har större effekt än vad och varför. Intentioner påverkas främst av hur
andra människor gör. Att påverka eller skapa nya normer kring matavfallsutsortering innebär att förändra allmänhetens syn på avfall och på det kollektiva agerandet
kring avfall. Detta är en process som kommunikation kan påskynda genom att göra
goda exempel kända.

Starkast effekt ger enligt Palm3 förebilder i form av vanliga människor som liknar
mottagaren och som mottagaren kan identifiera sig med. Helst människor i mottagarens närhet som anhöriga, vänner och arbetskamrater. Mottagaren ska känna
att ”kan de göra de göra det, kan jag också”. Det har dock på senare tid blivit alltmer
vanligare att använda kändisar som förebilder, då det finns ett tydligt samband mellan till exempel en plötslig försäljningsökning av en viss produkt när en kändis setts
använda produkten i fråga. Hur vi väljer våra kändisförebilder beror till stor del på
vår ålder. Unga personer är till att börja med mer benägna att ägna sig åt kändisdyrkan. De tenderar också att främst dras till de stjärnor som är hetast just nu. Vuxna
människor väljer istället kändisförebilder baserat på egenskaper man önskar att
man hade. Äldre personer tenderar att välja kändisar som framkallar en känsla av
nostalgi4.
Utlösa handling
Ibland kan det vara så att trots att en människa vet att ett visst beteende är bra för
miljön och henne själv, vill och har intentionen att gå över till detta beteende, ändå
inte gör det. Det kan bero på att det kostar för mycket mental energi att fatta det
handlingsutlösande beslutet. Genom att avdramatisera sortering av matavfall kan
man minska den mentala energi som går åt att fatta beslutet. Det kan ske på olika
sätt:
1.

2.

Framställa den objektiva skillnaden att göra handlingen och inte göra den, så
liten som möjligt. Blotta presentationen av ett handlingsalternativ ska räcka
för att utlösa handlingen. Ett exempel på det här är monteringen av hållare för
matavfallspåsar hos de boende i Augustenborg i Malmö. Denna åtgärd minskade
avståndet till handlingen att sortera matavfallet och fick också ett stort utslag i
utsorteringen.
Dela upp ett beteendekomplex i flera delbeteenden och inte börja med att
kräva ett fullt åtagande. ”Prova på”-argument används ofta inom kommersiella

3 Palm, L. Kommunikationsplanering – En handbok på vetenskaplig grund.
4 Lundblad, M. Kändisjakten.
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3.

sammanhang, men skulle kunna vara användbart även i vårt sammanhang. Till
exempel ”prova att sortera matavfall under några dagar och se hur det är”.

Framställa beslutet att sortera matavfallet som ett lätt beslut att ta. Genom att
begränsa sig till HUR-information och bara beskriva handlingen rätt upp och
ner och utan argumentation, kan man minska den mentala energi som går åt för
att fatta beslutet. Ju mer argumentation (varför-information), desto viktigare
verkar beslutet vara.

Vidmakthålla
För att det nya beteendet inte ska bli en engångsföreteelse måste det konsolideras, i
vårt fall ska sortering av matavfall bli en vana. Det har förekommit på flera platser i
Skåne att utsorteringen av matavfall fungerat bra en tid, för att sedan sjunka. I kommersiella sammanhang kommer belöningen med produkten, till exempel livskvaliteten höjs med en ny TV. När det gäller utsortering av matavfall kommer inte denna
belöning, det kan till och med upplevas tvärtom. Livskvaliteten sjunker eftersom det
kräver en ytterligare ansträngning. Belöningarna i form av ekonomisk vinning eller
bättre miljö dröjer eller kommer inte alls. Det kan därför vara relevant att belöna
dem som sorterar sitt matavfall. Belöningar måste inte vara materiella eller i form
av pengar. Det kan också vara en symbolisk belöning i form av beröm. Återkoppling
till kunden är därför av stor vikt. Under projektet har också återkoppling lyfts fram
av deltagarna som en mycket viktig beståndsdel i kommunikationen. Återkopplingen
är viktig för både vidmakthållandet av utsortering i sig och för kvaliteten på det
utsorterade matavfallet.
NSR har för närvarande en segmenterad matavfallkampanj, där information i olika
nivåer går till olika områden. Kampanjen går ut brett i hela NSR-regionen (med
viss förskjutning i Båstad). Utöver kampanjen ringar NSR också in områden utifrån
avvikelser från entreprenörer, plockanalyser och fastighetsägare. I dessa områden
genomförs särskilda satsningar tillsammans med fastighetsägarna, då NSR upplever
att masskommunikation inte når ut till alla.

Förhindra återfall
Skräckpropaganda kan vara en effektiv metod att påverka människor att inte falla
tillbaka i ett felaktigt beteende. Det fungerar däremot inte så bra att skrämma människor till ett beteende. För att förmå en människa att fatta beslutet att sluta sortera
matavfall, måste beslutsinvolveringen höjas. Det vill säga, det måste kosta mental
energi att fatta det beslutet. Ett exempel på skräckpropaganda är IQ som skrämmer
ungdomar från att dricka alkohol genom att via kampanjer visa vilka konsekvenser
ett oansvarigt drickande riskerar att leda till. För att relatera till matavfall skulle det
kunna handla om att kommunicera att avfallstaxan blir högre om personen slutar
sortera sitt matavfall eller att visa miljöeffekterna i form av till exempel klimatförändringar, växtnäringsämnen som tar slut eller avgaser som förorenar närmiljön.
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I Naturvårdsverkets utredning av kommunikativa målgrupper i
klimatfrågan finns en beskrivning av vilka typer av budskap de olika
målgrupperna reagerar bäst på. Rapporten finns att ladda ner på :
www.sverigeskommunikatorer.se
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MEDIEVAL
Det är inte helt enkelt att nå fram till sina målgrupper i det övermättade informationssamhället vi lever i. Ungefär 25 procent av de svenska hushållen har ”nej tack
till reklam”-skyltar uppsatta och omkring en tredjedel av de svenska hushållen är
anmälda till nix-registret. Människor är trötta på att ta emot information. Samtidigt
har människor har uppgivit i undersökningar att de gärna vill ha information och
återkoppling1.

Vilket media man ska välja styrs av kommunikationsmålen och av budskapsstrategin. Inga medier är bra till allt, men nästan alla medier är bra för till något. I de flesta
kommunikationsprojekt används en blandning av olika strategier. Massmediekampanjer till exempel behöver lokala uppföljningar och nätverksprojekt kan snabbas
upp genom publicitet i nyhetsmedier. Ett kommunikationsprojekt kan sträcka sig
över en lång tidsperiod och när projektet ändrar karaktär behöver medievalet följa
förändringarna.

6.1 Mediestrategier

Massmediekampanjer
Når hela målgruppen på en gång. Kampanjen har ofta en hög intensitet under en kort
period. Denna strategi används oftast i kommersiella sammanhang men kan vara
försvarbar även i andra sammanhang då målgruppen är bred. Massmediekampanjer
är effektivast i början av ett projekt när syftet är att skapa uppmärksamhet och intresse. Budskapen bör vara entydiga och okomplicerade. Denna metod används av de
flesta skånska aktörerna, till exempel i form av bussreklam, radiojinglar eller reklam
på offentliga papperskorgar.

Nätverk
Nätverksstrategi går ut på att enstaka förebilder eller nätverk i form av arbetsplatser,
föreningar eller utbildningsplatser, påverkar andra i sin sociala omgivning. Dessa
i sin tur påverkar människor i sin omgivning, och så vidare. Strategin går ut på att
åstadkomma påverkan- och spridningseffekter från person till person och från
nätverk till nätverk. Denna typ av strategi har en långsam spridning och det dröjer
innan man ser effekterna av den. Effekterna blir däremot mer bestående än vid
massmediekampanjer. Budskapet är mindre viktigt, då det i första hand gäller att få
igång kommunikationsprocesser och få dessa att fortleva. Många kommuner använder sig av den här strategin på olika sätt. Det kan handla om att man är ute i skolor
och informerar elever som i sin tur påverkar sina familjer. Andra kommuner har
märkt att trots ett lågt deltagande på informationsmöten, har de som deltagit spridit
informationen vidare till andra i sina nätverk.
Guerillamarknadsföring
Definitionen av vad en guerillaaktivitet är varierar. En definition säger att guerillamarknadsföring är oväntade händelser i det offentliga rummet. Ett annat utmärkande drag är att man genom den aktivitet som görs söker en dialog och interagerar
med målgrupperna. Guerillamarknadsföring kräver engagemang och kreativitet,
men oftast inte så stora resurser.
Ett exempel är Flygbussarna, som 2009 byggde en skulptur gjord av 50 skrotbilar
i forma av en flygbuss nära vägen till Arlanda. Skulpturen symboliserade att en full
1 Bernstad, A. Bakgrundsstudie KomKom
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Tabell 3. Medieval utifrån kommunikationsmål och budskap. Källa: Palm, L. Kommunikationsplanering. En
handbok på vetenskaplig grund.

Kommunikationsmål

Budskapsstrategi

Medievalsstrategi

Skapa intresse

Personifiering, problematisering

Massmediekampanj, hög räckvidd, till
exempel annonser och direktutskick.

Anknytning till värden och
normer

Personlig påverkan

Kunskapsöverföring
Attitydpåverkan
Intentionspåverkan
Handlingsutlösning
Vidmakthållande
Minimera återfallsrisk

Individualiserande fakta

Medier med hög selektivitet, till exempel
direktreklam, events och specialtidningar.

Förebilder

Nätverksstrategier

Materiella och symboliska
belöningar

Selektiva massmedier, personlig påverkan

HUR-information

Skräckpropaganda

Point of action display

Personlig påverkan

flygbuss kan ersätta 50 bilar, medan utsläppen den ger upphov till bara motsvarar
fyra bilar. Det fanns också en webbkamera som räknade antalet bilar som passerade och ställde dessa i förhållande till hur mycket koldioxid som kunnat sparas om
bilarna ersatts av bussar.
Ett exempel där målgruppen involverades är kampanjen ”Fråga Richard” för radiostationen FBI Radio. De var nära konkurs och behövde få in pengar. Här valde man
att involvera publiken och bad dem om hjälp. De bads att komma på innovativa sätt
för att be Richard Branson, brittisk entreprenör och grundare av Virgin, om pengar.
Allt från konserter till online-kampanjer till event togs fram och genomfördes av
målgruppen. Slutligen donerade Richard Branson 680 000 pund.

6.2 Exempel på olika medier

Informationsmöten
De skånska erfarenheterna av informationsmöten varierar. I de större kommunerna
har endast ett fåtal dykt upp. I de mindre kommunerna har informationsmötena
däremot lockat många besökare och fungerat bra. Ett tips för att locka människor till
möten är att erbjuda någon form av belöning, till exempel fika eller lunch.
MERAB har arrangerat informationsmöten i olika skeden. Några år efter införandet
av matavfallsinsamling anställde MERAB två informatörer, för att förbättra kvalitén
på det insamlade matavfallet. Informationsmöten arrangerades då ute i byarna i
samarbete med en del av de större fastighetsägarna. Uppslutning på mötena var då
ganska låg, men de som kom var väldigt intresserade av informationen de fick och
spred vidare till släkt och vänner. Ofta kom det fler personer på andra och tredje
mötet i en by än vad det hade gjort på det första, mycket på grund av denna ”ryktesspridning”. Inför införandet av fyrfackssystem hölls återigen informationsmöten
runt om i kommunerna. Den här gången var uppslutningen mycket god på de flesta
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platser. MERAB bedömde att detta dels berodde på att invånarna stod inför ett
val och dels på grund av den stora uppmärksamhet det kommande införandet av
fyrfackssystem fått, både genom egna massutskick och i den lokala dagspressen. Vid
mötena passade kommunen också på att visa upp sopbilen så att invånarna fick se
att avfallet tas om hand i separata fraktioner.

Evenemang
I större kommuner där informationsmöten inte har fungerat, har man istället valt
att delta på möten som arrangerats av andra. Till exempel har VA SYD deltagit på Rotarymöten och LSR har deltagit på möten i samarbete med det kommunala bostadsbolaget. Bland annat NSR och VA SYD ser mässor och events av olika slag som viktiga
mötesplatser där de får tillfälle att diskutera och svara på frågor från invånarna.

Dörrknackningsprojekt
Dörrknackningsprojekt är vanliga i svenska kommuner vid information om matavfallsinsamling. Bakgrundsstudien i det här projektet visar att det kan vara svårt att
nå ut till samtliga hushåll. Det är inte heller säkert att det ger något positivt resultat
på källsorteringsgrad och renhet2. Dörrknackningar har också utförts på flera platser
i Skåne och på olika sätt. Erfarenheterna har i stora drag varit positiva, särskilt då det
kombinerats med utdelning av utrustning. Men enstaka fall av missnöje har förekommit där de boende upplevt att de behandlats nedlåtande.
Ett framgångsrikt dörrknackningsprojekt genomfördes i Kristianstad där bovärdar
anställdes som informerade boende i ett område med flerfamiljshus. Bovärdarna
gick runt på området, knackade på hos de boende och berättade om matavfallsinsamling på deras egna språk, vilket gav en stor förbättring i utsorteringen.

Även NÅRAB har positiva erfarenheter av dörrknackning, där man på detta sätt
nådde 80 % av villorna när fyrfackssystemet infördes. NÅRAB bedömer att miljöinformatörerna var den viktigaste aspekten med att införandet gick så bra.

Trycksaker
Bakgrundsstudien3 visar att broschyrer som skickas ut till hushållen inte nämnvärt
påverkar människors beteende. Tyvärr är det också så att de ofta slängs snabbt och
kanske inte läses överhuvudtaget. Men trycksaker kan vara ett bra alternativ om
det används till rätt ändamål. Trycksaker passar bra för informationstäta budskap
som till exempel sorteringsinstruktioner och tips av olika slag. De flesta kommuner i
Skåne har någon form av tryckt sorteringsinstruktion.
För att undvika att trycksaker blir kortlivade kan de utformas på ett sätt så att de
stannar i hemmet, eller på annat ställe i hushållens närhet. LSR har gett ut trycksaken ”Fester på rester” inför julen som genom sin utformning har en ökad chans att
inte misstas för reklam. Ett annat exempel är Kristianstad Renhållning som har skrivit en barnbok om matavfall som riktar sig till årskurs 1. Boken ska kunna användas
både i undervisningen och kunna tas med hem.
Webb
Hemsida är för de flesta en självklar kanal som används för olika ändamål. Det är
dock osäkert hur effektivt det är att nå målgrupperna via hemsida och hur budskapen tas emot. I bakgrundsstudien4 framgår det att det endast finns ett fåtal exempel
2 Bernstad, A. Bakgrundsstudie KomKom
3 Bernstad, A. Bakgrundsstudie KomKom
4 Bernstad, A. Bakgrundsstudie KomKom
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på utvärderingar av hur mycket hemsidan används, och dessa visar en låg användning. Men därmed inte sagt att hemsidor inte kan vara ett effektivt sätt att förmedla
information. Hemsidor passar bäst för informationstäta och efterfrågade budskap.
Det är viktigt att hemsidan är målgruppsanpassad.
VA SYD tog fram en hemsida vid införandet av matavfallsinsamling som fungerar
som en bas i kommunikationen och dit man refererar vid all övrig kommunikation.
Detta upplägg upplever man fungerat väl. Hemsidan innehåller bland annat sorteringsinstruktion, information om varför matavfallet ska sorteras ut och vad som
händer med matavfallet efter att det samlats in. På hemsidan finns också en tidplan
för införandet. I Ystad har man satsat mycket på att hemsidan ska vara bra och vid
informationsutskick går besökarantalet upp med det dubbla.

Give-aways
Att dela ut saker kan vara ett sätt att både belöna målgrupperna och bygga relationer. Men det måste vara relevant och miljöanpassat, annars bidrar det inte till att
höja trovärdigheten. Exempel kan vara vaskskrapa, kundvagnspollett eller disktrasa.
Dessa är också exempel på kanaler som för fram budskapet nära den handling som
man vill ska utlösas, det vill säga att sortera ut matavfallet.
Ett annat exempel på give-aways som användes på ett bra sätt är energibesparingskampanjen ”Släck efter dig”. Klistermärken med budskapet ”Släck efter dig” delades
ut och som kunde fästas på strömbrytare för att påminna om att inte slösa på energi
i onödan. Kampanjen blev framgångsrik.
Intressentdialoger
Intressentdialoger handlar om att bygga relationer genom att bjuda in grupper
utanför organisationen till att påverka strategier och produkter. Påverkan bör vara
ömsesidig och det finns alltid en risk att dialogerna kan urarta. Men fördelarna kan
vara att engagemanget och förtroendet för organisationen och dess arbete ökar. Det
kan handla allt ifrån att bjuda in till studiebesök, till att samla in goda idéer som kan
förbättra matavfallsinsamlingen.
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UTVÄRDERING
Vid uppföljning och utvärdering av en specifik kommunikationsinsats kan flera olika
metoder användas. I bakgrundsstudien tas flera upp:
•

Registrering av vågdata.

•

Kvalitetskontroll vid tömning (via tömningspersonal alternativt av kvalitetsansvariga på insamlingsansvarigt företag eller avfallsbehandlare).

•
•

Plockanalyser.

Kontakt med målgrupp: frågor/synpunkter som inkommer via mail/telefonsamtal, enkätstudier, djupintervjuer, uppmärksamhetsundersökningar (t.ex.
genom telefonintervjuer) eller användning av fokusgrupper.

Att utvärdera kommunikationsinsatser är viktigt för att få veta om målen uppnåddes
och för att hämta in lärdomar inför framtida insatser. Vid uppföljning och utvärdering av en specifik kommunikationsinsats kan flera olika metoder användas. Olika
metoder ger svar på olika frågor och för att få en så komplett bild som möjligt är det
effektivast att använda flera sig av flera. Oavsett hur uppföljning av mängder, kvalitet
och uppmärksamhet görs så är det viktigt att den görs på ett systematiskt sätt och
att uppföljning och utvärdering av olika kommunikationsinsatser planeras redan
i samband med att kampanjen planeras för att man ska kunna veta vilka effekter
de insatser man gjort fått. Annars kan man lätt glömma bort att hämta in data som
visade på situationen innan en kommunikationsinsats genomförts, vilket gör att man
inte har någonting att jämföra resultaten som hämtas in efter kampanjen med.
Indikatorer
Vågdata ger svar på om mängder ökar eller minskar, medan en plockanalys krävs
för att undersöka kvalitet och utsorteringsgrad (viktigt i relation till matavfallsminimering). Båda dessa metoder bygger på indikatorer för att mäta utvecklingen av
matavfallssorteringen. Därmed är det inte sagt att positiva förändringar beror på
kommunikationsinsatserna. Det är svårt att isolera just kommunikationens effekter
(eller brist på sådana) från andra faktorer. Särskilt eftersom kommunikationen sällan är ensamt ansvarig för varken negativ eller positiv utveckling.

Utfrågning
För att förstå varför mängder ökar eller minskar – eller förblir stabila trots olika
kommunikationsinsatser – krävs andra metoder, där man kommer i direktkontakt
med slutmålgruppen. För att få veta vad det var som gjorde att insatsen lyckades
eller misslyckades, om målgruppen uppmärksammade budskapet, om rätt media
valdes om budskapet tolkades rätt och om intentioner skapades hos målgruppen,
behöver målgruppen frågas ut. Utfrågning och inhämtning av synpunkter kan ske via
enkätstudier, djupintervjuer, uppmärksamhetsundersökningar (t.ex. genom telefonintervjuer) eller användning av fokusgrupper.
Det finnas även andra grupper som kan inneha värdefull information i relation till
varför, till exempel fastighetsskötare, bovärdar, kundtjänstpersonal och hämtpersonal som är i daglig kontakt med hyresgäster, bostadsrättsägare, villahushåll och
verksamheter. Genom att upprätta fokusgrupper kan bland dessa grupper kan man
samla in värdefull information på eventuella brister i systemet.
Fördelar och nackdelar
Enkätstudier har använts på flera håll i landet för att följa upp matavfallssortering.
Flera av de exempel som tagits upp här visar dock på att det kan vara svårt att få

29

en hög och representativ svarsfrekvens i enkätstudier. Oftast svarar i mycket hög
utsträckning endast de hushåll som deltar i matavfallsutsortering och då får man
inte reda på varför de som inte deltar har valt detta. Detsamma kan självklart gälla
i djupintervjuer, där det kan vara svårt att få hushåll som inte deltar i utsorteringen
att ställa upp på intervjuer. Djupintervjuer kan dock ge värdefull information om
hushållens syn på matavfallsinsamling. Genom djupintervjuer kan man också få reda
på sådant som man själv inte hade kunnat förutse att man ville ha information om,
vilket oftast inte är fallet i enkätstudier.
Ett problem i båda metoderna där ett beteende själv-rapporteras, det vill säga hushållet svarar på frågor kring om de källsorterar eller inte, är att hushållen tenderar
att överdriva ett beteende som de tror är efterfrågat av den som frågar. Detta blir
ofta uppenbart om enkätstudier eller djupintervjuer kombineras med annan typ av
uppföljning, till exempel genom plockanalyser, som kan visa att en mycket stor del
av matavfallet inte sorteras ut, trots att svaren i enkätstudien visar att den absoluta
majoriteten av hushållen deltar.

!
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Fördelar och nackdelar tas också upp i
Bakgrundsstudien, kap. 6.2.

Andra metoder
Det kan vara så att det saknas resurser att utvärdera enligt ovanstående metoder,
åtminstone för alla kommunikationsinsatser. Det finns andra enklare och billigare
sätt, till exempel att göra en skrivbordsanalys. En skrivbordsanalys kan identifiera
faktorer i utformandet som inte varit tillfredsställande. Det kan handla om läsbarhet
(textstorlek, färgval, långa meningar och svåra ord).

Observation kan användas för att utvärdera bland annat möten, nyhetsbrev, bloggar,
sociala medier och hemsidor. Hur många deltog? Hur många har yttrat sig eller kommenterat och vad sades? Hur många har läst/besökt nyhetsbrev, hemsida etc. Hemsidan kan ha andra mål som att minska rutinfrågor till personal och fler beställningar
av material, något som också kan observeras.
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GODA EXEMPEL
Det finns många goda exempel på kommunikationsinsatser som varit framgångsrika
på olika sätt. Några av dem presenteras här. Fler exempel finns att läsa i bakgrundsstudien.

8.1 Utbildning

Utbildningspaket
VAFAB Miljö har tagit fram ett ambitiöst undervisningsmaterial för lärare och elever.
I detta beskrivs steg för steg hur matavfall blir till biogas och biogödsel. Även fakta
om biogas, ekologiska fotavtryck och klimateffekten presenteras. VAFAB Miljö har
också tagit fram ett pedagogiskt paket kallat ”Framtidskraften”. Paketet består av
besök av informatörer i skolklasser, studiebesök på avfallsbehandlingsanläggningar,
projektarbete på temat avfalls- och energiminimering och en publik utställning. En
lärarhandledning har tagits fram med lektionstips och exempel på arbetsmetoder
som är användbara under Framtidskraftens gång. Responsen har varit mycket positiv
och man upplever att barnen fungerar som budbärare till övriga delar av familjen.
Undervisningsmaterial till SFI
VAFAB Miljö arbetar även mycket med SFI (svenska för invandrare) genom att
besöka klasser. Något som man fått mycket positiv respons på – både från lärare och
från elever. Lärarna uppskattar att man har information på lättförståelig svenska
med mycket bilder, eftersom de då kan använda detta i sin undervisning. Detta har
gjort att man frångått tidigare ambition om att ha information på flera olika språk,
vilket är svåradministrerat och det är inte lätt att se till att man har rätt språk vid
rätt tidpunkt.

NSR har gjort ett försök med information till nysvenskar, till att börja med genom SFI
i Helsingborg. Ett grundläggande informationsmaterial med bildspråk togs fram och
NSR var sedan ute i de klasser som går sista etappen av SFI och berättade utifrån bilderna, om hur sorteringen går till i Helsingborg och hur saker ska sorteras. Insatsen
uppskattades av deltagarna och det blev mycket dialog kring avfallsfrågor.

8.2 Flerfamiljshus

Soprums-make-over
Östersunds kommun erbjuder ”soprums-make-over” till bostadsrättsföreningar
och mindre fastighetsägare. Ett arbete som görs i samarbete med en av förpacknings- och tidningsinsamlingens entreprenörer. Två versioner finns. En miniversion
med rådgivning på telefon, skyltar för olika kärl och utdelning av källsorteringsinformation till de boende. I den större versionen ingår dessutom att personal från
kommunen kommer ut till det aktuella soprummet och ger råd om ombyggnation,
kärldimensionering och belysning. Dessutom erbjuds en informationskväll om
sopsortering för de boende.
Samarbete med fastightesägare
LSR samarbetar med fastighetsägare på olika sätt, beroende på engagemanget hos
fastighetsägaren. Tillsammans med det kommunala bostadsbolaget anordnades
informationsmöten, där LSR deltog och informerade om matavfallsinsamling och
visade en film som tagits fram av VA Syd.
I stadsdelen Dalhem i Helsingborg, driver NSR ett projekt tillsammans med fastighetsägaren Helsingborgshem där de försöker engagera de boende. I projektet har
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soprum fräschats upp och en informationsdag med tävling har anordnats, där sopbil
och chaufför på plats och de boende informerades om källsortering. Även bättre informationsmaterial vid in- och utflyttning kommer tas fram och man kommer också
se över möjligheten att göra om vissa grovsoprum till bytesrum. I höst planeras en
informationskväll i samband med EMA (Europa minskar avfallet), med en presentation och filmvisning.
Bovärdsprojekt
Kristianstad Renhållning genomförde ett projekt där man anställde bovärdar som
informerade boende i ett område med flerfamiljshus. Bovärdarna gick runt på
området, knackade på och pratade med det boende på deras eget språk och om hur
matavfallsinsamling går till. Projektet ledde till en stor förbättring av utsorteringen.
Goda föregångare
En bostadsrättsförening i Kristianstad anordnade under en period så att de boende
endast fick slänga sitt avfall under vissa tider. Då fanns personer från bostadsrättsföreningen på plats och informerade om matavfallsinsamling. Initiativet gav en
förbättring i utsorteringen.

I Klippans kommun som är en av Nårabs verksamhetskommuner, har det kommunala bostadsbolaget Treklövern varit en god föregångare. De är mycket engagerade
i avfallssorteringen och sköter och följer upp sorteringen på ett bra sätt. Treklövern
har 970 lägenheter. Vid visning av lägenhet berättar de om att de har sortering och
visar miljöhus. En sorteringsguide delas ut till nyinflyttade och man berättar hur
källsorteringen går till och visar miljöhuset. De har en anställd som tittar till miljöhusen dagligen och plockar bort grovavfall i de fall så dessa dyker upp samt ser till
att det ser snyggt ut. Två gånger om året tvättas kärlen. Treklöverns motto är ”vi vill
få dig att längta hem”. Därför bygger vackra miljöhus. För att hjälpa hyresgästerna att
göra rätt har de infört sop-smileysar på gatupratare. Om man ser den sura gubben,
är det inte bra sorterat i de olika fraktionerna på området. Är det den glada gubben
på skylten, har hyresgästerna sorterat rätt i kärlen.
I Svedala kommun och Lomma kommun som båda införde insamling av matavfall
år 2010, fungerar insamlingen i flerfamiljshus minst lika bra som i villor. I Lomma
kommun bedömer man det kan bero på att sortering generellt har blivit inarbetat i
Lomma med hjälp av fastighetsnära insamling av producentmaterialet.

8.3 Information vid införande

God spridning
Vid införandet av matavfallsinsamling höll VAFAB Miljö totalt 150 informationsmöten i samtliga områden där insamling infördes. Omkring 10 % av de inbjudna kom
och dessa bockades av man gick sedan vidare med en dörrknackningskampanj hos
de som inte deltagit. De hushåll som inte nåddes via dörrknackning ringdes upp.
VAFAB Miljö uppskattar att de nådde 80 % på detta sätt. Insamlingen är inte obligatorisk, men man har en styrande taxa som gjort att 92 % av hushållen i Västerås valt
detta abonnemang. Snittet överlag i de kommuner man jobbar ligger på 86 %.

Valmöjlighet gav motivation
I Sjöbo kommun skickade man ut ett vykort till kommuninvånarna med information
om matavfallsinsamling och att det inom kort skulle införas. Därefter skickade man
ut information om möjlighet att välja kärl, fyrfacks- eller tvåfackskärl. Denna möjlighet tror man har hjälp till att dämpa kritiken och fick invånarna att känna sig delaktiga och motiverade då de gavs ett val att kunna anpassas efter egna förutsättningar.
I samband med att kärlen levererades fanns instruktioner och en informationsfolder
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med i kärlet. Man anordnade också träffar i kommunen där sopbilen visades upp och
kommuninvånarna fick se att avfallet faktiskt tas om hand i separata fraktioner och
inte blandas med varandra.

8.4 Kommunikationsstrategi

Helhetsgrepp
LSR har tagit ett helhetsgrepp om sin kommunikation med invånarna och har en
kommunikationsstrategi som syftar till att lyfta sopgubbe till miljöambassadör och
insamling av sopor till en lokal miljörörelse. LSR bygger upp sin kommunikation i
flera steg för att nå alla målgrupper. Till exempel används bild för att skapa igenkänning hos de som inte är tillräckligt intresserade för att läsa eller leta sig vidare. Bild
med tillhörande text riktar sig till de som är lite intresserade och bild med text och
referens till hemsida riktar sig till de som är så pass intresserade att de letar sig vidare. Alla tre stegen ska fungera separat och samtidigt hänga ihop. LSR använder sig
också av ett speciellt uttryck i skriftlig kommunikation, enkla texter med en lekfullhet. Dessutom använder man alltid talspråk. Anledningen till detta är dels att man
vill väcka uppmärksamhet och dels att man vill underlätta för nysvenskar.

8.5 Återkoppling

Hängare på kärl
LRS genomförde under 2013 en kampanj där en projektanställd varje dag åkte ut
innan hämtningsfordonet, för att kontrollera samtliga utställda matavfallskärl. För
återkoppling användes en hängare med två kryssalternativ, antingen ”Skitfint sorterat, tack för ett bra jobb!” eller ”Snälla, BARA matavfall här!”. I de fall där sorteringen
inte skötts, skickades även ett brev med information om varför utsortering är viktig
och vad som händer med matavfallet. De erbjöds också en övergång till mixabonnemang (till en merkostnad av 1000 kr per år) om inte sorteringen förbättrades. LSR
har fått både positiva och negativa reaktioner på kampanjen. Inga av de hushåll som
fått anmärkning har ännu gått över till mixabonnemang. LSR har också planer på att
genomföra samma typ av kampanj gentemot flerfamiljshus.
I NSRs kommuner gör entreprenören en visuell kontroll. Felsorteringar rapporteras
till NSR och det placeras en hängare på kärlet med information om felsortering. Vid
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flera avvikelser får kunden ett brev med information om att NSR kan bistå med hjälp.
Om det inte hjälper skickas ett nytt brev med felsorteringsavgift.
Återkoppling med faktura
Med fakturorna som skickas ut varje kvartal bifogar Nårab en fyrsidig A5 folder i
fyrfärg, kallad ”Nårabs Lilla Gröna”. Till dem med e-faktura skickas foldern via mail.
Foldern med återkoppling går snabbt att producera och kommer fort ut till kunden.
Kostnaden är väldigt låg då portot till fakturan redan är betald. Nårab har därmed
en snabb kanal ut till mottagaren för återkoppling, då det max är 3 månader till ett
fakturautskick.

Röd lapp i brevlådan
Kristianstad Renhållning återkopplar felsortering till villor med en röd lapp i brevlådan. Vid flerfamiljshus kontrollerar hämtpersonal kärlen och lämnar röd lapp till
fastighetsägaren och informerar också internt. Om ingen förbättring sker skickas ett
brev med information och om det inte heller hjälper ges böter på 400 kr.
Annonser på bussar och sopbilar
Kristianstad Renhållning sprider positiv återkoppling genom annonser på sopbilar
och stadsbussar.

8.6 Avfallsminimering

Julmatstips
LSR har gett ut en folder ”Fester på rester” med tips på vad man kan laga av julmatsresterna.

Djungelbandet
MERAB arbetar med att minska mängden matavfall, genom att inrikta sig mot skolor.
De samarbetar med djungelbandet som sjunger om sopsortering och berättar för
barnen om sopsortering.

8.7 Samverkan

Gröna Linjen
Gröna Linjen är ett samarbete för insamling av matavfall från restauranger och
storkök i de tio kommunerna i SÖRABs verksamhetsområde. Samarbetet innebär att
informationsmaterial tas fram gemensamt och insamlingen sköts också av samma
entreprenör. För att nå verksamheterna på ett effektivt sätt använder man sig av
livsmedelsinspektörerna som vid sina rutinbesök noterar de verksamheter som
är intresserade av att delta i Gröna Linjen. Dessa kontaktas sedan av kommunens
avfallshandläggare. Erfarenheterna har i stort sett varit positiva och i dagsläget är 93
verksamheter anslutna.

Mobile Info Center
Borås Energi och Miljö har gjort en särskild satsning på information till hushåll
genom ett mobilt informationskontor kallat ”Mobile Info Center”. Satsningen är
ett samarbete mellan brandkåren, Borås kommun och Borås Energi och Miljö. Tre
heltidsanställda personer arbetar med att informera om källsortering genom att
genomföra informationskampanjer vid återvinningsstationer runt om i kommunen
och delta vid olika evenemang. Det kommunala bostadsbolaget Borås AB Bostäder är
ofta involverade i arbetet.
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8.8 Övrigt

Recyclopedia
LSR har tagit fram en sorteringsinstruktion kallad ”Recyclopedia”, som har stansade
hål i ena hörnet för att det ska kunna träs ett snöre igenom och kunna hängas upp på
en lämplig plats. Foldern som listar avfallsslag i bokstavsordning och hur dessa ska
sorteras, har varit mycket uppskattad. Recyclopedian finns också som en mobilapplikation.
Radiojingel
Ystad kommun hade en jingel i radion som man följde upp med en broschyr veckan
efter, vilket gav ett bra resultat.
Barnbok
Renhållningen Kristianstad har skrivit en barnbok om matavfall som riktar sig till
årskurs 1. Boken ska kunna användas både i undervisningen och kunna tas med
hem.

Illustrationer
Nårab arbetar mycket med roliga illustrationer och korta texter. Att skapa intresse
för avfall är inte lätt när det är mycket fakta. Gemene man orkar inte heller läsa långa
texter. Man har bara en kort stund att fånga mottagarens uppmärksamhet och skapa
intesse. Genom att beskriva problem med hjälp av komiska illustrationer, fångar man
läsaren och får då fram budskapet till mottagaren. En bra illustration kan dessutom
beskriva lika mycket som något som annars skulle krävt en lång text.
Spelet ”Gröna Påsen”
Som en del av Gröna Påsen-kampanjen, tog Tekniska Verken i Linköping fram ett
spel som invånarna kunde spela på hemsidan. Deltagare hade chansen att vinna en
Ipad eller biobiljetter. Spelet gick ut på att sortera rätt och utöver att klara spelets
fyra banor, skulle deltagare även hitta på en slogan som skulle öka utsorteringen av
matavfall.
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BIOGAS SYD

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i södra Sverige. I nätverket
deltar cirka 30 organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning.
Tillsammans arbetar vi för att främja produktion, distribution och användning av biogas.
Organisatoriskt är Biogas Syd en avdelning inom Energikontoret Skåne med
Kommunförbundet Skåne som huvudman. Region Skåne är huvudfinansiär.
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