
Beteenden



Ett beteende är något vi gör



Ett beteende kan fångas på film



Information Kunskap Värdering Beteende→→→

Är detta samband en regel som alltid stämmer? 

❑ Ja

❑ Nej

❑ Vet inte

Fråga

✓



Vad påverkar 
beteenden?



Beteende-
analys

Hjärnan

Normer

Nudging



Hjärnan



• Letar faror

• Vill ha snabb belöning

• Är social

• Vanor spar energi

• Inlärningshistoria

• Två system: 
det automatiska och det reflektiva



Normer





Nudging





Beteendeanalys



Lagen om mänskligt beteende

• Människor beter som de gör på grund av 
vad som händer när de beter sig som de gör. 

konsekvensen
beteendet ökar

beteendet minskar



A B C

20 % 80 %

Beteende styrs av dess konsekvenser

Signaler Konsekvenser 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.projekttid.net:8080/projekttid/index.php/omprojekttid&ei=MQJrVMDjI6WAywP0sIC4Ag&bvm=bv.79908130,d.bGQ&psig=AFQjCNFu2mpe8Z5POp0U3PFvKNloKlKadw&ust=1416385394621577


Förutsättningar som underlättar

❑ Riktning (mål)

❑ Kompetens (kunskap)

❑ Möjlighet (chans att utföra beteendet)

❑ Motivation (vilja) 



Beteende-
analys

Hjärnan

Normer

Nudging



Hållbart Nordost 
Projekt 2016-2018



Beteendeförändring i mångfaldsområden

• Avfall Sverige rapport 2017:37

• Artikel i Avfall & miljö 1/2018



Målsättning

Skapa delaktighet, trygghet och en hållbar utemiljö
samt att förbättra sorteringsgrad och
sorteringskvalitet genom information, återkoppling
och närvaro. 



• Lokalt ledarskap

• Gruppen och målet

• Medbestämmande

• Positiv feedback

• Belöning

• Övervaka beteenden

• Alla ska med

Principer som ökar sannolikheten för att tillsammans 
lyckas  hantera gemensamma resurser  
(Ellinor Ostrom)



Arbeta metodiskt

1. Definiera problem och mål

2. Identifiera aktörer och beteenden

3. Mät

4. Ta reda på varför det inte fungerar 
– vilka hinder finns?

5. Åtgärdsförslag

6. Testa

7. Utvärdera



Oktober 2016



Barriäranalys i projektgruppen



Workshop med barn



Workshop med vuxna





Vad tror du det beror på att 
folk inte sorterar? 

• Ingen annan sorterar, varför ska jag?

• Folk är lata

• Ingen sorteringsmöjlighet i köket/lägenheten

• Återvinningsrummen är otrevliga och ger en dålig upplevelse

• Det är rörigt och otydligt i återvinningsrummen

• Man är inte van att sortera, sortering finns inte i hemlandet

• Kunskapsbrist

• Saknas muntlig information 

• Det saknas straff om man gör fel

• Det är vanligt att det är barnen som går ut med soporna.

• Omflyttningstakt



Förslag på åtgärder

• Miljövärdar

• Hembesök

• Sorteringslösningar i lägenheterna

• Tydliga och snygga återvinningsrum

• Budskap från barnen

• Gårdsaktiviteter

• Återkoppling

• Utbildning

• Aversiva konsekvenser, något kännbart

• Belöning

















Film: Så här sorterar du

https://youtu.be/uXvW5J-i1LE

https://youtu.be/uXvW5J-i1LE




April 2018



Invigning



Vad gör vi?

• Informerar

• Är ute 

• Håller rent

• Visar  

• Är tillgängliga

• Återkopplar

• Ordnar aktiviteter



Relationer

• Relationer är en förutsättning 
för att lyckas

• Hej!

• Befinner oss där människor är

• Inleda dialog

• Knacka dörr



Närvaro

• Trygghet

• Fångar upp behov

• Ser, hör och bekräftar

• Ser vad som händer

• Länk mellan hyresgäst 
och hyresvärd



Vad säger de som bor i Nordost

• Den här gången känns satsningen på riktigt

• Det är för fint, hoppas att vi alla kan ta hand om det

• Du tror på oss invandrare

• Bra att ni är här, ni behövs. Det behövs i alla områden.

• Det är så tråkigt att vissa fortsätter att inte sortera. 

• Det känns tryggare nu här men det är fortfarande otryggt i 
källaren.

• Vem skrev låten? Den är så bra, alla våra barn är med. 



https://youtu.be/imQhu50BtSE

Sortera, planera och börja organisera

https://youtu.be/imQhu50BtSE


Resultat hittills

• Nöjdhet avfallshantering + 20 %

• Nöjdhet boende + 9 %

• Ordning i återvinningsrummen

• Bättre sortering



Arbetet framåt

• Fortsätta

• Utöka

• Samverka

• Finansiering?

• Utbyta erfarenheter

Vi tror på det här!



Tack för oss!


