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Syfte

Att diskutera och illustrera kommuners roll i skapandet av social-
och miljömässiga förändringar och i framväxten av nya policies
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Hur utför städer sin nya avfallsförebyggande roll?

Städer kan skapa, delta i eller leda förändring och institutionellt 
entreprenörskap genom att:

– Rekombinera resurser
(humana, finansiella, materiella, spatiala)

– Konstruera grund (rationales) för institutionell förändring
(diskurs, om-rama symboler, utmana tabun)

– Artikulera relationer
(intern och extern samverkan, nya institutionella arrangemang, nya roller 
och förväntningar)



Resurser

• En gynnsam politisk och institutionell miljö 

• Handlingsutrymme och lösa mål för tjänstemän

• Tillgång till resurser (ex stadens miljömål kopplas till budget)

• Koppla på den förändrade samhälleliga diskursen (ex klimatfrågan, 
cirkulär ekonomi)
– Experimentprojekt och visst finansiellt stöd
– Omformulera kärnverksamhet med avfallsförebyggande i dem, med resurser



Grund – Rationales

• Rekombinera existerande praktik, policies, aktiviteter och kunskap så 
att avfallsförebyggande hamnar i fronten

• Rama om mening, känslor och tabun 

• Omdefiniera det ”offentliga” och det “privata” (Bozeman 1987): utöka 
offentlig sektors roll
– Bryta tabun om att avfall är gömt och osynligt gör det privata till en offentlig sak, 

och därmed en uppgift för offentlig sektor
– Skapa alternativa röster för att expandera offentlig förvaltnings roll
– Entreprenörskap i det offentliga
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Relations
• Anslut till opponenter snarare än att konfrontera dem

• Koppla på/förankra i existerande strukturer för legitimitet 

• Kringgå hierarkisk seperation genom:
– Tvärsektoriell kommunikation och samverkan
– Nya roller och förväntningar

”Det är bättre att tänja … gränserna [för avfallsförvaltningens roller] tills vi vet [vilka de nya 
rollerna blir] för det är först då vi vet. Så är det redan i praktiken, vi gör saker. Om ingen 
annan sätter gränser för en är det lättare att vara visionär och tänja vad som är möjligt” 
(tjm)
”Men, håller er förvaltning på med hållbar konsumtion?”

• Etablera nya relationer med invånare
– Tala i stadens namn
– Samverkansarrangemang med civilsamhället, nya arenor, ”vi stödjer 

varandra” 

• Bortom staden:
– Horisontella nätverk: pre-institutionella faser ger utrymme att skapa normer, 

att bli en institutionell entreprenör
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180515 Karin Nielsen, processledare

Förebygga

avfall
från projekt till permanent 

verksamhet i Göteborgs Stad
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metallavfall

pappersavfall

matsvinn plastavfall
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tillverkning
utvinning 
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textilavfall
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¼
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Minska avfallet 
30 % till 2030
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”Göteborgs Stad 
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”

Göteborg har 12 miljömål
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Staden har muskler
54 000 anställda
Möter alla göteborgare 
Inköp 20 miljarder kr/år
25 % av hushållsavfallet
Äger 50 % av hyreslägenheterna
Största ägare av kommersiella lokaler
Bygger och river
Stadsplanering, tillsyn, myndighetsutövning



KoVs uppdrag 
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O,5 miljoner ton
Mest sortering 



Avfallstrappan 
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Men hur gör vi,

då?
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Två pilotprojekt
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1 Vilket avfall har vi?

2 Varför uppstår det?

3 Hur kan vi minska?
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engångsmaterial

inkontinensskydd

matsvinn

Sekelbo 40 åtgärder
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– 23 % matavfall
– 10 % restavfall

Sekelbo gjorde det!
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Sekelbo

- 4,5 ton avfall

+140 000 kr 

- 350 ton avfall

+ 11 miljoner kr

-10 ton CO2e

57 
äldreboenden

Göteborgs 
Stad

- 800 ton CO2e

+ 3000 kr +250 000 kr
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Bättre 
miljö

Pengar 
över 

Mer plats 

Bättre 
arbetsmiljö 

Bättre för 
brukare

Ordning 
och reda 

Nöjdare 
medarbetare 

Mer plats 

Tog inte 
mer tid 



”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
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”Avfallet är inte lika tungt att
bära nu och det har gjort att
min arbetsmiljö blivit bättre”

Mats Hugosson
vaktmästare Sekelbo

13 kg mindre/dag
4 500 kg/år
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Avfall per boende och månad
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Förebygg avfall på kontor 
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pappersavfall

matsvinn

elavfall

Det avfallssnåla kontoret



förpackningsavfall

engångsprodukter

inköp upphandling

grovavfall



www.goteborg.se/forebyggavfall

Vägledningar

Checklistor



Förebyggandecoachning

Lednings-
beslut

Sortering 
införd Mätning

Uppföljnings-
möte Mätning Firarfika

Diplom!

Startmöte Workshop Stöd vid 
införande



Äldreboendena går före!
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Hela Göteborg



Diplom Diplom



Göteborgsregionen



60

HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 

Aktuella 
kontor

Stadsbyggnadskontoret

SDF Östra hkStadsrevisionen



Avfallssnål förskola 
Gropens Gård, Hammarkullen

Diplom



Gör smoothies av fruktrester

Servera lagom stora portioner

35 åtgärder- 15 % matavfall
- 46 % restavfall

Gästhanddukar i textil
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Gropens 
gård

- 2,3 ton avfall

? kr 

- 890 ton avfall

? kr

- 6 ton CO2e

388 
förskolor i

Göteborgs Stad 

- 2 400 ton CO2e

+ 7 500 kr +2 900 000 kr



Avfallssnål skola       

Sandeklevskolan, Bergsjön
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- 30 %
Vissa kök över 70 %



Inköp och upphandling

IT

Miljödiplomering

Miljötillsyn 

Processledning



Erfarenheter & tips Motivera och engagera Miljö
engagerar

Money 
talks

Krydda med 
bonuseffekter 

Miljö
engagerar



Gör det 
konkret 



Använd det goda exemplets 
makt



Cheferna måste vara med

Använd personalens engagemang

Få med alla på tåget

Den viktiga personalen 



Undvik sorteringsfällan

Gör rutiner

Mät och följ upp

Fira!

Erfarenheter & tips 



Börja med det enkla –
eller börja någonstans
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6 argument mot förändring

Det går inte
Vi får inte
Det är för dyrt
Vi har inte tid
Det är så lite
Det är någon annans ansvar

Bonus: Det gör vi redan



Från projekt till 
permanent verksamhet

1. Skapa ett pilotprojekt

2. Paketera goda exempel och resultat snyggt

3. Skala upp till några fler

4. Sälj in till cheferna för det hela



Göteborg inspirerar Sverige

Förebyggarcoachutbildning

Avfall Sverige Klimatklivet  

Regional turné i Jönköping, Stockholm, Falun

Nationella konferenser och seminarier

Naturvårdsverket webinarium



Årets klimatavtryck 2016
Årets förebyggare 2016



Avfallssnåla evenemang



Minska användningen av engångs
utredningsuppdrag från KF 2018
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Målet
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Förpackningar &
tidningar
Elavfall

Grovavfall

Matavfall

Brännbart avfall



Avfallsbanta 100 kg
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100 kg på 14 år
7 kg per år
395 kg till 295 kg



30-30-30
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30 åtgärder 

som minskar göteborgarens                         
hushållsavfall med 30 %                                             

till 2030

BASIC 

MELLAN 

AVANCERAD 

kg 
CO2

kr 



Minst ett cykelkök per stadsdel

Främja uppstarten av en eller flera återbyggdepåer i 

Göteborg

Utveckling av en digital delningsplattform

Cirkulärt i allmännyttan

Främja utvecklingen av fler centrala affärslägen för 

cirkulära lösningar

Kortslut stadens materialflöden

Utred materaileffektiviseringstjänster

Kartlägg Göteborgs materialflöden för att sluta 

kretsloppen

Återtillverkning och remake i stadens sociala 

verksamheter

Förebygg avfall vid miljötillsynen

Inför koncepten Avfallssnål skola och förskola

Samordnad klimatkompensation för klimatintensiva varor 

och tjänster

Utveckla och utöka Dela mera

Cirkulära Älvstaden

Inför konceptet Det avfallssnåla kontoret

Öka återbruk, renovering och redesign vid om- och 

nybyggnation

Nya miljöprogrammet
10 Underlätta för ett Cirkulärt Göteborg

21 Inkludera ytor för avfall och cirkulära lösningar i den 

fysiska planeringen

74 Genomför kommunikationskampanj för minskat 

matsvinn, grovavfall, elavfall

75 Bygg en ny Kretsloppspark

76 Utveckla och starta upp minikretsloppsparker och 

återbrukscentraler

77 Öka insamlingen av textilier

78 Öka återanvändningen på stadens ÅVC

79 Miljöstyrande avfallstaxa

83 Förebygg och sortera avfall vid evenemang

168 Ta fram avfallsplaner i alla förvaltningar och bolag

171 Minska elektronikavfallet i stadens verksamheter

173 Implementera samordnad utskriftshantering i 

staden

Erbjud en ny sorterande grovavfallsinsamling

Minska förpackningsavfallet

Utveckla en metod och verktyg för att säkerställa att 

ytor för avfall inkluderas i den fysiska planeringen



Tack för mig!
www.goteborg.se/forebyggavfall

karin.nielsen@kov.goteborg.se
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Avfallsverksamheten har muskler
Insamling – tjänsteutveckling
Avfallstaxan 
Direkttilldelning 
ÅVC, Kretsloppsparker
Stadsbyggnad 
FOU 
Nationellt arbete
Kommunikation 



Tage
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- 29 mkr

- ca 96 ton CO2e 20
15
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