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1. Inledning 
 
 
Kommunernas avfallsorganisationer har ett stort antal 
kunder. Ofta finns någon typ av kundtjänst, 
kundansvariga och kundsamordnare som varje år har 
ett stort antal kundkontakter, i form av telefonsamtal 
och personliga verksamhetsbesök och möten.  
 
Idag handlar kundkontakterna mest om 
avfallshantering. Men de skulle också kunna användas 
till att inspirera verksamheter att börja förebygga avfall 
och därmed bidra till att nå målen om att minska 
avfallet. 
Syftet med det här dokumentet är att ge anställda som jobbar med kontakter med avfallskunder 
stöd att motivera verksamheter att komma igång att förebygga avfall. 
 
Kommunikationsstödet kan också användas av andra organisationer som har kontakt med 
kunder, hushåll och verksamheter och vill stötta dessa att komma igång med att förebygga 
avfall. 
 
Det här dokumentet ger stöd vid tre huvudsakliga typer av kundkontakter:  
1. För att kort väcka intresse för att förebygga avfall vid ett kundbesök, kundsamtal eller annan 

kundkontakt som egentligen handlar om avfallshantering 
2. Vid ett kortare kundmöte som handlar specifikt om att förebygga avfall. 
3. Vid ett lite längre kundmöte som handlar specifikt om att förebygga avfall. 
 
Kommunikationsstödet kan användas vid flera typer av kundkontakter: vid kundbesök och 
andra kundmöten, vid telefonsamtal, mailkontakter, på utbildningar, mässor, evenemang etc.   
Kommunikationsstödet är upplagt så att först kommer ett avsnitt med fakta om vad 
avfallsförebyggande är och varför man ska göra det.  
I den andra delen av materialet finns själva kommunikationsstödet. I sista avsnittet ges några 
tips som kan underlätta när man ska väcka intresse för och inspirera till att förebygga avfall. 
 
Lycka till! 
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2. Fakta om förebyggande 
 
Det här avsnittet innehåller fakta om vad avfallsförebyggande är och varför man ska göra det.  
I Kretslopp och vattens tematiska vägledningar och checklistor om avfallsförebyggande i olika 
typer av verksamheter finns detta lite enklare formulerat. Det är också så ni i de flesta fall kan 
uttrycka det mot kunder och andra. Men i detta avsnitt finns lite mer kött på benen som kan vara 
bra att ha med sig ifall ni skulle få frågor. 

 
2.1 Vad är avfallsförebyggande? 
Att förebygga avfall innebär att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Definitionen av 
avfallsförebyggande finns i EU:s ramdirektiv om avfall (2008/98/EG) och innebär åtgärder som 
vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall. Åtgärderna inbegriper 
återanvändning och förlängning av produkters livslängd och att minska halterna av skadliga 
ämnen i material och produkter samt den negativa miljöpåverkan från avfallet.  
Att förebygga avfall har högsta prioritet i avfallshierarkin, som finns i EU:s ramdirektiv om 
avfall. Lagstiftning och politik i alla EU-länder ska följa avfallshierarkin, eller avfallstrappan 
som den också kallas. Enligt avfallstrappan ska vi i första hand förebygga att avfall 
överhuvudtaget uppstår. I andra hand ska vi förbereda saker för återanvändning och i tredje 
hand återvinna materialet i avfallet. Först i fjärde respektive sista hand kan man återvinna 
energin i avfallet respektive deponera avfallet.  
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2.2 Förebyggande är inte sortering 
Ett vanligt missförstånd är att man tror att 
avfallsförebyggande handlar om sortering av 
avfall. Det stämmer inte.  Sortering görs för att 
kunna materialåtervinna avfallet och befinner 
sig alltså längre ner i avfallshierarkin. 
Avfallsmängderna minskar inte genom 
sortering. De omfördelas bara mellan olika 
avfallsslag, från restavfall till 
förpackningsavfall, matavfall och farligt avfall.  
Att förebygga avfall är något vi gör innan en 
produkt blir avfall.  När vi minskar avfallet gör 
vi åtgärder i hela kedjan från produktion till 
användning. Det handlar om hur saker 
produceras, ifall, vad och hur vi köper, hur 
saker transporteras, förpackas och lagras, hur 
sakerna används och om de går att återanvända 
och reparera. Att förebygga avfall handlar alltså 
inte om sortering utan om att avfallskärl ska bli 
lättare och därmed kosta mindre för miljön och plånboken. 

2.3 Varför ska vi förebygga avfall?  
Det finns tre huvudsakliga skäl till att förebygga avfall.  

För miljöns skull 
Ju högre upp i avfallstrappan vi kommer desto mindre 
påverkas miljön. Att se till att avfall överhuvudtaget 
inte uppstår ger den allra största miljövinsten. Även 
om materialet i avfallet återvinns är det bättre för 
klimatet och miljön att undvika att avfallet uppstår. 
Det beror på att den största miljöpåverkan i en 
produkts livscykel i den absoluta merparten av fallen 
sker vid utvinningen av råvaror och tillverkningen. För 
att tillverka en produkt krävs råvaror, energi och ofta 
kemikalier. Ju mindre som slängs desto mindre behov 
av nya produkter och desto mindre påverkas klimat 
och miljö. Till exempel är det upp till tio gånger bättre 
för klimatet att förebygga matavfall än att röta 
matavfallet till biogas. För en bärbar dator är 
koldioxidutsläppen under hela dess livscykel cirka 430 
kg, varav 82 procent sker i tillverkningsfasen1. För att 
tillverka en bärbar dator krävs i storleksordningen 
1800 ton olika material, 1500 liter vatten, 240 kg 
fossila bränslen och 22 kg kemikalier2.  

 
1 Gäller Mac Book Air, 11 tum. Källa: www. apple.com 
2 Datorers miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, Upphandlingsmyndigheten 2015-11-06 
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Den totala klimatpåverkan över en livscykel skiljer sig åt mellan olika typer av avfall. Störst 
klimatpåverkan per kilo har elavfall, därefter kommer textilavfall. Stora mängder förpacknings- 
och annat avfall som innehåller mycket metall och plast har en betydande klimatpåverkan.  
 
För att få tid och pengar över till annat 
Den andra stora vinsten med att förebygga avfall är ekonomisk. Genom att undvika att köpa in 
material och produkter som blir onödigt avfall minskar inköpskostnaderna. Även kostnaderna 
för avfall hantering minskar. Lager för produkter och avfallsutrymmen kan minskas och därmed 
kan kostnaderna minska för lokaler och energi eller också får man bättre plats med annat. 
Verksamheten kan också lägga mindre arbetstid på göra inköp, att ta emot, interndistribuera och 
hantera produkter samt att hantera avfall. Som en bonus kan verksamheten alltså bli effektivare 
och mer tid kan läggas på kärnverksamheten.  
Även arbetsmiljön blir bättre. Som exempel slipper personalen på ett äldreboende beställa, 
interndistribuera, packa upp samt slänga och bära ut engångshaklappar för de boende när man 
byter till flergångshaklappar. Tiden det tar att tvätta flergångshaklapparna är inte lika lång som 
den tid det tar att hantera engångshaklapparna. Arbetsmiljön blir också bättre genom att 
personalen slipper bära in lådorna med engångshaklappar och får mindre avfall att bära ut.  
I Kretslopp och vattens vägledningar och checklistor för att förebygga avfall finns flera 
räkneexempel på vad verksamheter kan vinna på att förebygga avfall, ekonomiskt, miljömässigt 
och genom bättre arbetsmiljö. Det finns även exempel på andra verksamhetsförbättringar som 
följer med när man förebygger avfall, till exempel etiska förbättringar för de som bor på 
äldreboende, mer ordning och reda samt nöjdare personal.  
 
För att följa lagen och nå miljömålen 
Avfallstrappan innebär att vi i första hand ska förebygga avfall. Nu finns avfallstrappan 
förutom i EU:s avfallsdirektiv också i svensk lag genom att den införts i miljöbalken. 
Sverige har en nationell avfallsplan med mål för att minska avfallet. Varje EU-land ska 
också ha ett nationellt avfallsförebyggande program med mål och åtgärder för att 
förebygga avfall. Sveriges första program antogs 2013 och har fyra fokusområden:  
mat-, bygg-, textil- och elektronikavfall. 
Ett av Sveriges 16 nationella miljömål, God bebyggd miljö, innebär bland annat att 
avfallsmängderna ska minska. Det finns även regionala och lokala miljömål med 
samma innebörd. Enligt 
Göteborgsregionens regionala 
avfallsplan A2020 ska 
hushållsavfallsmängderna per 
person år 2020 vara mindre än år 
2008. I Göteborgs Stads 
klimatstrategiska program som 
antogs 2014 finns ett tuffare mål:   
Hushållsavfallsmängden per 
göteborgare ska minska med 30 
procent mellan 2010 och 2030. I 
detta ingår även det 
verksamhetsavfall som är 
jämförligt med hushållsavfall. 
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3. Kommunikationsstöd för att förebygga avfall  

 

3.1 Korta intresseväckare 
I det här är avsnittet föreslås några meningar och 
exempel som kan användas för att väcka intresse 
för avfallsförebyggande. Var och en väljer 
givetvis sina egna ord men andemeningen kan 
användas som ett stöd. Intresseväckarna kan 
användas vid kundkontakter som egentligen 
handlar om avfallshantering, eller vid något 
annat tillfälle där man bara har lite tid till sitt förfogande. Detta kan göras utan att ta någon 
större tid från mötets eller kontaktens egentliga syfte. Du kan plocka fler exempel som kan bli 
intresseväckare i våra vägledningar och checklistor på goteborg.se/forebyggavfall. 
Intresseväckningen kan göras med två syften: 
 
1. Enbart väcka intresse för att förebygga avfall utan att arbeta vidare med verksamheten (den 

runda blå pratbubblan). 
2. Väcka intresse för att förebygga avfall och få till ett nytt kundmöte om att förebygga avfall 

(den fyrkantiga orange pratbubban). 
 
Gröna pratbubblor kan användas både för fall 1 och fall 2. 
 

  

Om du har 
några minuter 



 

 

 

8 
 

Generella intresseväckare 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

   

 

 

 
 

Visste ni att  
 miljöpåverkan minskar och 
ni får pengar över till annat 
när ni minskar avfallet? Här 
finns tips för er verksamhet. 
 

 

Miljöpåverkan minskar och ni får 
pengar över till annat när ni minskar 
avfallet. Vill ni veta mer om hur er 
verksamhet kan minska avfallet? 

Kretslopp och vatten kan hjälpa er 
komma igång med att förebygga avfall.  
 

 

Lämna över relevant 
vägledning eller 

checklista. 
 

Om ja:  
Ta kontaktuppgifter.         

”Vi kontaktar er”. Eller 
boka ett möte direkt. 
Lämna över relevant 

vägledning eller checklista. 
Lämna över infobladet om 
Skrota Skräpet om det är 
en verksamhet i staden. 
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Intresseväckare för kontor 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Visste ni att 350 arbetsplatser i 
Göteborgs stad har minskat sina 

utskrifter med 30 procent? De införde 
obligatorisk identifiering innan utskrift 
och tog bort små skrivare och beräknas 

därmed spara sammanlagt cirka 17 
miljoner kronor under en sexårsperiod. 
Tjänsten Samordnad utskriftshantering 

beställs av Intraservice. 

 

Här finns fler åtgärder för att 
minska kontorsavfallet och 
samtidigt minska kostnader 

och miljöpåverkan.  
 

Lämna över vägledningen och 
checklistan Förebygg avfall på 

kontoret. 
 

Vill ni veta mer 
om hur ert kontor kan 

minska avfallet? Kretslopp 
och vatten kan hjälpa er att 

komma igång med att 
förebygga avfall.  

 
Om ja: Ta kontaktuppgifter. 
”Vi kontaktar er”. Eller boka 

ett möte direkt. 
Lämna över relevant 

vägledning eller checklista. 
Lämna över infobladet om 

Skrota Skräpet om det är en 
verksamhet i staden. 
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Om ett kontor med 100 medarbetare 
använder porslinsmuggar istället för 

engångsmuggar och lufthandtork eller 
personliga textilhanddukar istället för 

pappershanddukar minskar avfallet med 
över 1 ton per år.  

När Västra Götalandsregionens       
miljö- och kultursekretariat flyttade 

möblerade de med 80 procent  
omklädda och renoverade möbler. 

Kostnaden blev cirka 40 procent lägre 
än om man skulle köpt nya möbler och 

de undvek onödigt grovavfall. 
 

Kretslopp och vattens kontor i Hjällbo har infört 
flergångsmatlåda i samarbete med  

Hjällborestaurangen. Istället för engångslådor hämtar 
de anställda mat i glaslådor som diskas i 

förvaltningens lunchrum. Det minskar både 
avfallsmängder och klimatpåverkan. 

 

Kontorsdatorer byts ofta ut  
efter tre år, trots att de kan leva dubbelt 
så länge med rätt skötsel, ominstallation 

och uppgradering. Om ett kontor med 
100 medarbetare ökar sina datorers 
livslängd från tre till fyra år minskar 

inköpskostnaderna med cirka 100 000 
kr per år och klimatpåverkan med cirka 

2,3 ton  CO2e per år.  
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Intresseväckare för äldreboenden 
 
 

 
 

 

 

Äldreboendet Sekelbo i  
Östra Göteborg  införde 40 åtgärder som 

minskade avfallet med 4,5 ton per år eller 13 kg 
per dag. Förutom mindre miljöpåverkan 

minskade kostnaderna  med 143 000 kr per år. 
Arbetsmiljön blev bättre och mer tid kunde läggas 

på omsorgen om de boende istället för att 
hantera inköp, leveranser och avfall. 

Sekelbo   
införde mindre portioner med mer näring,  

lugnare måltidsmiljö, rutiner för 
återkoppling till köket och  samordnade 

livsmedelsinköpen. Matavfallet minskade 
med 23 procent på ett halvår och 

kostnaderna  med nästan 66 000 kr per år. 

 
Visste ni att Sekelbo genom att  

ersätta engångsdraglakan, engångshaklappar, 
engångsunderlägg i rullstolar och 

engångsförkläden som används av personalen 
vid duschning lyckades minska sin 

klimatpåverkan med nästan 6 ton per år. 
Inköpskostnaderna för engångsprodukter 

minskade med 80 procent. 
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Intresseväckare för skolor  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 
Göteborgs Stad lagar varje år 

1,5 miljoner portioner skolmat som aldrig äts 
upp. Rutiner för att rapportera frånvaro till 

köket varje morgon, att skapa en lugn 
måltidsmiljö samt mäta och synliggöra 

svinnet är åtgärder som minskar skolans 
matsvinn. 

Bergsjöskolan   
ersatte pappershanddukar med 

handtorkar på högstadiets 
elevtoaletter och minskade 

både avfallsmängder, kostnader 
och problem med stopp i 

toaletterna.  
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Intresseväckare för förskolor 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
  

 

På Västra Gunnesgärde 
förskola i Norra Hisingen är kocken alltid 
med på pedagogernas måndagsmöten. 
Bra kommunikation mellan pedagoger 
och måltidspersonal gör att rätt mängd 
och sorts mat serveras och matsvinnet 

minskar. 

 
Förskolan Temperaturgatan 7 i Västra 

Hisingen har skapat en rutin för att 
använda Tage. Två av förskollärarna är 
ansvariga för att lägga ut annonser på 

stadens interna bytessajt när förskolan 
behöver eller vill bli av med något. 
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Intresseväckare flerbostadshusägare  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Bytesrum minskar både grovavfallet och era 
hanteringskostnader för det. Flera 

bostadsbolag har öppnat bytesrum, 
antingen i egen regi, som Bostadsbolagets 
rum i Haga, eller också har man upplåtit 

lokaler där hyresästerna kan driva 
bytesrum, till exempel Gratisbutiken i ett av 

Familjebostäders hus i Majorna. 

 

Det lönar sig att minska avfallet. 
Ett exempel: Boende i 50 lägenheter 

fyller sex 370 liters avfallskärl i veckan. 
Om avfallet minskar med en tredjedel 

kan två av kärlen avbeställas. 
Kostnaderna minskar med cirka 10 000 
kronor per år eller i genomsnitt 200 kr 

per lägenhet.  
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Intresseväckare restauranger och kaféer  
 

 

 

En stor hotellkedja minskade 
storleken på tallrikarna vid buffén 

från 24 till 21 centimeter i 
diameter. Det gjorde att matsvinnet 

minskade med 20 procent. 
Hotellets inköps- och 

avfallskostnader minskade och 
gästerna var fortsatt lika nöjda som 

innan. 
 

 

En restaurang i Göteborg ger kunderna 
rabatt när de har med sig egen 

flergångslåda för hämtmat. En annan, 
Hjällborestaurangen, tar emot 

flergångslådor som arbetsgivaren 
Kretslopp och vatten, som finns i 

samma hus, har köpt in.  
 

 

Med den här skylten kan ni visa för 
era kunder att ni gärna säljer mat i 
kundens medhavda flergångslåda. 

Ofta vågar eller tänker inte kunden på 
att fråga. Ladda ner fler skyltar på 

goteborg.se/forebyggavfall 
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3.2 Kundmöte om att förebygga avfall 
I det här avsnittet beskrivs hur man kan genomföra dels ett kortare, dels ett lite längre kundmöte 
med en verksamhet för att inspirera och motivera dem att börja förebygga avfall. Det första 
mötet är på några timmar till en halvdag och det andra är på runt en halvtimme. Men först lite 
om hur mötena kan förberedas. 
 

3.2.1 Förbereda möte  
Inför ett möte med en verksamhet om att förebygga avfall är följande förberedelser lämpliga. 
 
Hitta rätt personer   
För att mötet ska bli fruktbart behöver du träffa rätt personer. För att kunna fatta nödvändiga 
beslut om förändringar i verksamheten är det A och O att få med sig cheferna. Inköpsansvariga 
och de som hanterar avfall, till exempel vaktmästare och lokalvårdare, är andra 
nyckelfunktioner för att förebygga avfall. Att vara miljöansvarig, miljöombud eller att ha ett 
miljöengagemang brukar borga för intresse för att minska avfallet. Försök hitta sådana. De du 
träffar bör kunna verksamheten och ha överblick över den så ni slipper att lägga onödig tid på 
att diskutera hur det egentligen fungerar. Följande är exempel på nyckelpersoner:  
 
Kontor : kontorschef, andra chefer, inköps-
ansvariga, upphandlingsansvariga, avfalls-
ansvariga, vaktmästare, lokalvårdare, miljö-
samordnare, miljöombud 
 
Skolor: rektor, inköpsansvariga, vaktmästare, 
lokalvårdare, miljöombud (miljödiplomerade eller 
grön flagg-märkta skolor har en organisation för 
miljöfrågorna), representant för elevrådet och 
eventuell miljögrupp bland eleverna, lärare i till 
exempel naturkunskap och samhällskunskap 
 
Förskolor: Förskolechef, inköpsansvariga, 
vaktmästare, lokalvårdare, miljöombud, 
engagerade pedagoger, kostansvariga på förskolan, 
representanter för tillagningsköket 
 
Äldreboende; enhetschefer, inköpsansvariga, 
vaktmästare, lokalvårdare, miljöombud, kost-
ombud, inkontinensombud, hygienombud, 
sjuksköterska, representanter för tillagningsköket 
 
Flerbostadshus: ägare och förvaltare av hyreshus, 
chefer, styrelser för bostadsrättsföreningar, 
fastighetsskötare, bovärdar och miljöansvariga  
 
Restaurang: ägare, kökschef, serveringsansvarig, 
inköpare, avfalls- och miljöansvariga  
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Ta med avfallsstatistik  
Mängden avfall samt vilka typer av avfall som verksamheten 
ger upphov till är viktiga utgångspunkter när ni ska hitta 
åtgärder för att minska avfallet. Om verksamheten har 
avfallsabonnemang hos Kretslopp och vatten med egen 
hämtadress eller egna avfallskärl: ta ut verksamhetens 
avfallsmängder för senaste helår ur Navet och ta med till 
mötet. Det kan även vara pedagogiskt att titta på vecko- eller 
dagsmängder. Åskådliggör med staplar i en powerpointbild 
eller liknande.  
Är verksamheten kund hos stadens ramavtalsleverantörer för 
hämtning av övrigt avfall kan man även begära ut de 
mängderna från den aktuella entreprenören. Ibland kan det 
behövas ett medgivande från kunden för detta. 

 
Verksamhet utan eget avfallsabonnemang  
Ta reda på vem som står för abonnemanget. Är det hyresvärden 
eller delar man abonnemang med andra verksamheter?  Fundera 
på om det är lämpligt att prata med dessa aktörer samtidigt.  
Det alltid bra att få koll på sina avfallsmängder. Vill 
verksamheten mäta sina egna avfallsmängder kan detta göras 
genom att märka upp egna kärl i ett delat soprum. Man kan även 
beställa extrakärl för en kortare mätperiod. Ett annat alternativ är 
att verksamheten själv väger sitt avfall under en kortare period. 
Skrota Skräpet har vågar att låna ut.  

 
Ta med åtgärder  
Kretslopp och vatten har checklistor och vägledningar om att 
förebygga avfall samt standardrutiner för inköp, upphandling och 
IT. I dessa har vi samlat både enkla och lite mer omfattande 
åtgärder samt goda exempel på hur man förebygger avfall. Det 
finns även beräkningar på vad en verksamhet kan vinna i form av 
minskade avfallsmängder, minskad miljöpåverkan och minskade 
kostnader.  Kolla igenom materialet och ta med exempel och 
beräkningar som är relevanta för verksamheten du ska träffa. Om 
du vet hur mycket restavfall verksamheten har så räkna gärna fram 
hur mycket de skulle minska kostnaderna för avfallshämtning 
genom att minska avfallet med säg 20 procent. 

 

Ta reda på verksamhetens önskemål  
Fråga verksamhetsutövaren innan mötet om de har några speciella 
tankar och önskemål med mötet. Är det något speciellt avfallsslag 
de vill minska? Vill de veta vilka kostnader för avfallshämtning de 
har idag? Miljöfrågor om engångsmaterial? Försök att tillgodose 
önskemålen genom att ta med lämpligt underlag till mötet. 
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3.2.2 Genomföra möte   
Nedan finns ett förslag till hur man kan lägga upp ett möte med en verksamhet. Mötet kan 
anpassas för kortare eller längre tid, från en halvtimme till en workshop på en halvdag, 

Mål för mötet  
Målet med mötet är att få verksamheten du träffar motiverad att börja förebygga avfall och att ni 
tillsammans kan hitta åtminstone en åtgärd som de tycker verkar bra och som de vill försöka 
genomföra.  
 

 
3.2.3 Lite längre möte med workshop   
 
1. Presentation och kort introduktion  
 
Varför jobbar Göteborgs Stad med det här? 
Göteborgs Stads verksamheter orsakar årligen minst en 
halv miljon ton avfall av olika slag. Enligt stadens 
miljöprogram har alla verksamheter ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för 
invånarna i Göteborg. Minskat avfall ger förutom minskad klimat- och miljöpåverkan också 
lägre kostnaderna för inköp och avfallshantering. Kretslopp och vatten har ett uppdrag från 
kommunfullmäktige att stötta stadens verksamheter att minska sitt avfall och gå uppåt i 
avfallstrappan och har fått speciella permanenta resurser för detta. 
Förklara mötets upplägg 
Du kommer att prata om vad avfallsförebyggande är och varför vi ska göra det, vad vi kan vinna 
på att förebygga och hur vi kan göra det. Vi tittar på ert avfall och funderar på varför det 
uppstår. Vi går igenom exempel på åtgärder som har fungerat väl i er typ av verksamhet och 
diskuterar dessa och era egna förslag och vad som kan tänkas fungera bra för er. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Göteborg ska bli en föregångare i 

miljöfrågor och en av världens 

mest progressiva städer i att 

åtgärda klimat och miljöproblem. 

Därför måste vi påbörja 

förändringsarbetet hos oss själva, 

dels för att vi trovärdigt ska kunna 

påverka andra och dels för att vi är 

en stor organisation med 

betydande miljöpåverkan” 

 

Göteborgs Stads Miljöprogram 2013 

 

”Hushållsavfallsmängderna per 

person i Göteborg ska minska med 

minst 30 procent till år 2030 jämfört 

med år 2010” 
 

Klimatstrategiskt program  för 
Göteborg 2014 

Om du har 
en halvdag 
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4. Förklara grunderna om förebyggande  
Gå igenom vad avfallsförebyggande är, varför ska man göra det och vad verksamheten kan 
vinna på det. Använd informationen i avsnittet Fakta om förebyggande och i inledningen av 
vägledningar och checklistor. Använd gärna bilden som illustrerar förebyggande. Gör tydligt att 
det inte handlar om sortering utan om åtgärder som man gör innan en produkt blir avfall. Gå 
igenom de tre viktiga skälen för att förebygga avfall. 
 
5. Vilket avfall har vi?  
Om du har verksamhetens 
avfallsstatistik, visa den och diskutera 
den med mötesdeltagarna. Ser avfalls-
mängderna ut som de trodde? Är det 
något de tycker är anmärkningsvärt?   
Saknas avfallsstatistik: ställ frågor:  
”Vilket avfall har ni?” ”Vad blir det 
mycket avfall av i er verksamhet?” 
Alternativt: ”Det är vanligtvis mycket 
x-avfall och y-avfall i er typ av 
verksamhet, känner ni igen det?”  

 
6. Varför uppstår avfallet? 
När ni fastställt vilket avfall verksamheten har och vilka avfallsslag det är mycket respektive 
mindre av, ställ frågan: ”Varför uppstår avfallet?”  
Utgå från några av verksamhetens vanligaste avfallsslag alternativt andra avfallsslag som 
verksamheten är särskilt intresserad av och diskutera orsakerna med deltagarna.  
Har ni lite mer tid kan ni göra övningen att deltagarna först får skriva orsaker för olika avfall på 
en tavla och sen diskutera. 
 
7. Hur kan vi minska avfallet?  
Ställ frågan hur verksamheten kan minska sina viktigaste 
avfallsslag alternativt avfallsslag som de är särskilt 
intresserade av. Gå igenom relevant checklista eller väg-
ledning med mötesdeltagarna. Om verksamhetsutövaren 
tagit upp något speciellt avfallsslag eller område, börja 
med det. Beskriv åtgärderna och fråga om det är några 
som känns intressanta och relevanta för dem att pröva.       
Få verksamheter fungerar exakt likadant och du kommer 
att behöva diskutera mycket utifrån hur verksamheten du 
träffar är upplagd. Ha en öppen diskussion och ställ också 
frågan om de har egna förslag till åtgärder de skulle kunna 
göra för att minska avfallet. Det finns det oftast. 
Finns det mer tid kan ni göra övningen att deltagarna först 
får utgå från orsaker till att avfall uppstått som de skrivit 
upp på tavlan och sedan föreslå åtgärder. Detta brukar 
generera en mängd olika förslag till åtgärder. Låt 
deltagarna prioritera bland dem för att få en lista på 
åtgärder de vill göra. 
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8.   Avslutning – skapa ett åtagande 
Målet med mötet är som sagt att personerna i verksamheten du träffat går därifrån och känner 
sig inspirerade och har hittat minst EN åtgärd som de vill genomföra och att de förstår hur de 
ska göra det. Vi vill också att verksamheten ska göra någon sorts åtagande om att införa 
åtgärden eller åtgärderna de kommer fram till.  
Kryssa tillsammans med verksamheten i de åtgärder i checklistan som de vill genomföra och 
anteckna eventuella ytterligare åtgärder de är intresserade av. Lämna checklistan och 
anteckningarna till verksamheten. 
Anteckna också för egen del vad ni kommer fram till.  
Boka in ett uppföljningsmöte med verksamheten inom lämplig tid beroende på hur mycket de 
åtagit sig att göra och säg att du finns tillgänglig som bollplank per telefon under tiden de inför 
åtgärderna. Fråga om de behöver något ytterligare stöd, till exempel faktaunderlag, 
informationsmaterial eller motiverande föreläsningar för personalen.  
Om verksamhetsutövaren inte vill göra något: ”Tack för att ni tog er tid. Om ni har frågor eller 
kommer på att det här skulle kunna vara intressant, så hör gärna av er till oss.” 
Lämna eventuellt annat relevant informationsmaterial till dem. Tala om att de kan läsa mer om 
hur man kan förebygga avfall på goteborg.se/forebyggavfall.  
 



 

 

 

21 
 

3.2.4 Ett kortare möte  
 
Det går också att inspirera till avfalls-
förebyggande på kortare tid. Om du har kort tid, 
till exempel en halvtimme, kan du prata om 
varför man ska förebygga avfall och visa på goda 
exempel och åtgärder som andra gjort.  Det 
brukar oftast inspirera. Om verksamheten blir intresserad kan du föreslå ett längre möte eller 
workshop där ni går in på verksamhetens eget avfall och hur de kan minska det. 
Här är ett förslag på upplägg av ett kort möte om att förebygga avfall. 
 
 
1. Förklara förebyggande 
Gå igenom vad avfallsförebyggande är och varför man ska göra det.  
 
2. Visa goda exempel och åtgärder 
Gå igenom relevant checklista med mötesdeltagarna. Låt dem kryssa i åtgärder som är 
intressanta för dem.  
 
3. Informera om Kretslopp och 

vattens stöd 
Informera om det stöd Kretslopp och vatten 
kan erbjuda och fråga om det är något de är 
intresserade av. Är det en verksamhet i staden 
finns möjlighet att få coachning för att bli en 
avfallssnål verksamhet av Skrota Skräpet.  
Boka ett nytt möte om det är något 
verksamheten är intresserad av. Om de vill 
fundera ett tag be dem återkomma eller säg 
att du hör av dig.  
Lämna eventuellt annat relevant 
informationsmaterial till dem. Tala om att de 
kan läsa mer om hur man kan förebygga 
avfall på goteborg.se/forebyggavfall.  
Om verksamhetsutövaren inte vill göra något: 
”Tack för att ni tog er tid. Om ni har frågor 
eller kommer på att det här skulle kunna vara 
intressant, så hör gärna av er till oss.” 
  

Om du har en 
halvtimme 
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4. Kretslopp och vattens 

förebyggandematerial 
 
Kretslopp och vatten har tagit fram material för att vägleda 
verksamheter att förebygga avfall. Allt material finns på 
goteborg.se/forebyggavfall 
Det finns två fylliga vägledningar om att före-bygga avfall på 
kontor respektive äldreboende. Vägledningarna innehåller 
åtgärder, goda exempel, mätningar och beräkningar av vad en 
verksamhet kan vinna på att förebygga avfall. 
Det finns också korta checklistor för att förebygga avfall i skolor, 
förskolor, flerbostads-hus, restauranger och kaféer, på 
äldreboende, kontor, vid inköp och upphandling och vid beställning 
av konferenser, hotell och catering.  
Det finns exempelrutiner som verksamheter kan använda när de gör 
egna rutiner för inköp och upphandling respektive IT samt ett 
användarråd för att sköta sin IT-utrustning så den håller längre. Det 
finns också e-utbildningar för IT och för inköp och upphandling.  
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5. Skrota Skräpets förebyggandestöd 

 
Kretslopp och vattens verksamhet Skrota Skräpet arbetar med att 
stödja Göteborgs Stads verksamheter att röra sig uppåt i avfalls-
trappan. Stödet handlar både om förebyggande och sortering. 
Förebyggandedelen erbjuder huvudsakligen följande stöd: 

• Coachning för att bli en avfallssnål verksamhet 
• Inspirationsträffar  
• Förebygganderond  

 
Förebyggandecoachning 
Verksamheter kan få stöd av Skrota Skräpets förebyggandecoacher 
för att bli avfallssnåla. Stödet ges för närvarande till kontor och 
äldreboenden och kommer när vägledningar är klara även att ges 
till skolor och förskolor. För att få förebyggandecoachning ska verksamheten ha fungerande 
avfallssortering. Coachningen innehåller följande moment: 
 
1. Mätning av avfall. Verksamheten får stöd att mäta restavfall och matavfall. 

 
2. Workshop med chefer, miljöombud, vaktmästare, lokalvårdare, inköpare mfl. Vi 

går tillsammans igenom vilket avfall verksamheten har, varför det uppstår och hittar 
åtgärder för att minska det.  

 
3. Implementeringsstöd. Stöd under 

arbetet med att införa åtgärder t ex 
som bollplank, ta reda på fakta, 
skriva rutiner, ta fram 
informationsmaterial, och hålla 
motivationsföreläsningar för 
personalen. 

 
4. Mätning av avfall igen. 

Sammanställning av resultat och 
beräkning av klimatvinster. 

 
5. Firarmöte och diplom. Vi firar 

goda resultat och delar ut diplom till verksamhet som genomfört ett visst antal nya 
åtgärder och minskat sitt restavfall och matavfall med sammanlagt minst 10 procent. 

 
Inspirationsträffar och förebygganderond 
Skrota Skräpet genomför också rena inspirationsträffar om avfallsförebyggande till exempel på 
arbetsplatsträffar. Syftet kan dels vara att få en inblick i vad förebyggande innebär för att kanske 
jobba vidare på egen hand dels att väcka intresse för att få coachning för att bli en avfallssnål 
verksamhet.  
Vid en förebyggarrond går coachen tillsammans representanter för verksamheten runt i 
lokalerna och identifierar möjliga förebyggandeåtgärder. 
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6. Väcka intresse för att förebygga avfall –  

några tips  
 
Trots alla goda anledningar, alla mål och all lagstiftning är det fortfarande inte så många som 
vet vad att förebygga avfall innebär eller kan beskriva hur man gör. Begreppet kan låta abstrakt 
och det finns ingen inrotad vana och norm för vad det är, som det till exempel finns för käll-
sortering. De flesta vet vad källsortering är och man kan peka på att många andra redan gör det.  
Men avfallsförebyggande är inte ”rocket science”. Många åtgärder för att förebygga avfall är 
egentligen inte speciellt konstiga. Det handlar ofta om små och ganska enkla åtgärder, som 
tillsammans gör stor nytta. Avfallsförebyggande är inte en åtgärd, som källsortering, utan 
väldigt många. Därför underlättar det att lyfta fram goda exempel och göra det konkret, att visa 
på vad andra gör och att de gör det. Här kommer några tips som skapar motivation och gör 
avfallsförebyggande konkret, angeläget och intressant.  
 
Miljö engagerar 
Först som sist: miljö är ett tungt argument för att förebygga avfall. Använd det. Att minska 
klimat- och miljöpåverkan är något som engagerar många. I en tid när många kan känna 
vanmakt över miljöhoten så är det ofta tacksamt att få små konkreta saker att ta tag i, precis det 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   Total mängd hushållsavfall som genereras under ett år i hela Göteborg. Berget är 170 meter högt. 
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som avfallsförebyggande ofta är. Använd exempel på hur mycket klimatpåverkan kan minska 
när ni förklarar åtgärderna. I Kretslopp och vattens vägledningar och checklistor om hur man 
förebygger avfall i olika typer av verksamheter finns flera sådana exempel. Bilden på Göteborgs 
hushållsavfall i Ullevi brukar ofta göra ett starkt intryck på människor och få dem att tänka på 
hur mycket avfall vi egentligen skapar.  
 

Gör det konkret  
Eftersom många har svårt att förstå vad 
avfallsförebyggande egentligen innebär: Prata om 
konkreta åtgärder. Visa goda exempel. Berätta om 
åtgärder som andra gjort och vad de vunnit på det. 
Använd exempel och åtgärder i Kretslopp och vattens 
vägledningar och checklistor, samt i 
exempelsamlingarna som finns i Skrota Skräpet-
mappen respektive Cirkulära Göteborg-mappen på I:. 
 
Money talks 
Att kunna minska kostnader är ett oslagbart argument 
för de flesta. Använd exempel på   vad verksamheter 
kan tjäna som finns i våra vägledningar och checklistor. 
Undvik dock att prata om besparingar, speciellt i stadsdels- 
förvaltningarna. De är ofta utsatta för besparingar och nedskärningar och det är inte särskilt 
populärt. Prata hellre om att minskade utgifter för inköp och avfallshantering kan ge mer pengar 
till kärnverksamheten, som omsorg och utbildning, och till att utveckla kärnverksamheten. 
 
Tid är pengar   
Det här tänker man inte alltid på. Att göra inköp och upphandlingar, ta emot leveranser och 
interdistribuera produkter inom verksamheten samt att sortera och bära ut avfall tar tid. Genom 
att minska avfallet kan tid frigöras. Tiden kan istället användas till att förbättra 
kärnverksamheten. Genom att Sekelbo bytte till flergångsdraglakan slipper till exempel 
personalen lägga tid på att beställa och interndistribuera cirka 240 paket med engångsdraglakan 
per år med en sammanlagd vikt på ett ton.  
 
Bättre arbetsmiljö 
Det här brukar också vara en ögonöppnare. Mindre avfall att bära ut leder till bättre arbetsmiljö, 
mindre tunga lyft och att mer tid kan läggas på kärnverksamheten. Detta kan minska stress. Att 
tid frigörs från inköps- och leveranshantering har samma effekt. Räkna gärna ut hur många kilo 
avfall verksamheten bär ut per dag och vad det tar i tid. 
 
Brist på utrymmen – förebygg avfall! 
Många verksamheter har ont om plats för avfall, men även för varulager. Med mindre 
avfallsmängder minskar de problemen. 
 
Glöm inte bonuseffekterna 
Förutom ovanstående kan avfallsförebyggande åtgärder också leda till andra bonuseffekter, som 
mer ordning och reda, till exempel genom samordnade inköp och bättre lagerkontroll, och 
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därmed effektivare verksamhet. Nöjdare medarbetare och förbättringar för brukarna har också 
rapporterats. Se speciellt vägledningen Förebygg avfall på äldreboende för att få en förståelse 
för sådana effekter.  
 
Förklara avfallstrappan 
Det kanske inte är så kul att hota med lagen, men vill man kan man nämna att det till och med är 
lagstiftat (i EUs ramdirektiv och miljöbalken) att alla verksamheter ska förebygga avfall. Men 
avfallstrappan är pedagogisk och brukar motivera. Visa en bild! 

Undvik sorteringsfällan 
När man pratar avfall tänker många automatiskt sortering. Gå därför tidigt igenom skillnaden 
mellan avfallssortering och avfallsförebyggande. Då slipper du lägga tid på långa diskussioner 
om sortering, om det inte är det mötet eller kontakten ska handla om. Det är också fortfarande 
ganska vanligt att avfallssorteringen inte fungerar som den ska eller att tillräckliga 
förutsättningar för sortering saknas på verksamheterna. Många irriterar sig på detta, inte minst 
de som sorterar hemma. Om sortering inte finns eller inte fungerar: Hjälp verksamheten att fixa 
sorteringen genom att hänvisa till Skrota Skräpet sortering eller Kretslopp och vattens ordinarie 
kundsamordnare. 
 
Börja med det enkla 
Uppmuntra gärna verksam-
heterna att börja med de ”lågt 
hängande frukterna”. Att börja 
med åtgärder som är svåra att 
misslyckas med ökar chanserna 
för fortsatt intresse för 
förebyggande. Att börja med 
åtgärder som tar lång tid och 
kräver mer arbete riskerar att 
minska intresset. Exempel på 
enkla åtgärder är att ersätta 
buteljvatten med kranvatten, 
införa resthylla för mat, 
dubbelsidig utskrift samt byta till 
LED-lampor. Fler åtgärder finns i 
vägledningar och checklistor. 
 
Börja någonstans   
För att få igång en utveckling är en genomförd åtgärd som ger resultat guld värd och bättre än 
tio tänkta men ej påbörjade åtgärder eller fem misslyckade. Fastna inte i prat. Uppmuntra 
verksamheterna att börja någonstans – men kanske inte med allt på en gång. När man genomfört 
en sak och ser de goda resultaten så sporrar det till nästa åtgärd. Boka in ett uppföljningsmöte 
när åtgärden eller åtgärderna kan vara genomförda eller ta kontakt på annat sätt för att följa upp. 
Det blir en sporre att komma igång. 
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Använd personalens engagemang  
En erfarenhet är att det ofta finns ett engagemang för att förebygga avfall när man väcker 
frågan. En eller flera i personalen har ofta har tänkt i de här banorna utan att se det som 
avfallsförebyggande. Till exempel ”det är onödigt att vi använder så mycket papper”.  
Frågar man de anställda, så har de många gånger tänkt på både problem och lösningar. De 
anställda kan sin organisation och är ofta nyckeln till att hitta bra lösningar på 
”vardagsproblem” på jobbet. Man känner sig viktig om man tillfrågas om sina erfarenheter och 
sin kunskap och det i sig skapar ett engagemang och motivation för att genomföra åtgärder.  
 
Förankring är A och O  
Om åtgärder ska genomföras är det A och O att cheferna är med på tåget.  Se till att ha dem med 
vid möten och kontakter om förebyggandeåtgärder, annars är risken att åtgärderna inte bli av. 
 

Uppmuntra till rutiner 
Det kan ofta vara hyfsat lätt att göra en åtgärd en gång, till och med två. Men det är också lätt att 
den sen glöms bort. Inte minst när det kommer vikarier eller när det blir stressigt i 
verksamheten. Uppmuntra därför verksamheterna att göra förebyggandeåtgärderna till rutin; 
skriva in dem i verksamhetshandböcker, tjänstebeskrivningar, inköpsrutiner, avfallsrutiner och 
andra rutiner, utse ansvariga och följa upp förebyggandearbetet som en del av den ordinarie 
uppföljningen. Så blir förebyggande av avfall till en del av det dagliga arbetet.  

 
Samla goda exempel 
Förebyggande är nytt och alla skriker efter konkreta exempel. Glöm inte att dokumentera de 
goda exempel ni ser och initierar hos verksamheterna. Dokumentera dem i Goda exempel-filen i 
Skrota Skräpet-mappen. Då kan du och dina kollegor använda exemplen vid nästa kundbesök 
eller kundkontakt.  
 
Mät och följ upp                
Att se resultat är en strålande 
motivation. Men faktum är att bara 
att se hur mycket avfall man 
orsakar har visat sig motivera 
verksamheter till att minska 
avfallsmängderna. Uppmuntra 
därför verksamheterna att mäta och 
följa upp: avfallsmängder, 
inköpskostnader mm. I väg-
ledningen Förebygg avfall på 
kontoret finns ett avsnitt med 
förslag på uppföljningsmått. 
Kontrollera i Navet om verksam-
heten har avfallsabonnemang med 
egna kärl. Ta isåfall fram deras 
avfallsstatistik inför er kontakt. 
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”Nu tycker jag allt har blivit 
mycket roligare. Man känner 
en större mening med arbetet 
när man samtidigt gör något 
för planeten” 

 
Birgitta Glada 

fd undersköterska 
Sekelbo äldreboende 
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