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Bakgrund, målsättning, syfte och tidsplan

Varför? 
Uppsala Vatten och Avfall AB har idag ett problem med att avfallet i allt för stor grad är felsorterat.  
Utifrån detta har vi sett tre olika infallsvinklar för att få ett bättre resultat i källsorteringen från hushåll:

•	att göra systemförändringar

•	att utöka kontrollen av källsorteringen

•	att genom kommunikation nå ut med våra budskap och öka kunskaperna och förbättra attityder 
samt beteenden i målgruppen

Vi har valt att i det här läget genomföra ett pilotprojekt med en kommunikationsinsats i ett utvalt område.

Målsättnng
Att kommunicera våra budskap så att vi åstadkommer:

•	en markant ökad kunskap (≤10 %) om hur man källsorterar

•	en markant ökad positiv attityd till , och vilja (≤10 %) att källsortera rätt

•	ett faktiskt förbättrat resultat (≤10 %) i källsorteringen

Syftet med pilotprojekt
Genom att utforma en kommunikationsstrategi och genomföra denna i ett begränsat geografiskt område kan vi 
se hur långt vi kan nå med kommunikation och få ett bra beslutsunderlag för att gå vidare med kommunikations-
insatser i större skala.

Vi väljer begreppet kommunikation istället för information eftersom vi ser arbetet som en process av budskap
som ska resultera i en interaktivitet där målgruppen också aktivt deltar i vägen mot en attityd- och beteendeför-
ändring.

Tidsplan
Pilotprojektet startar under våren 2012 med en grundmätning. Kommunikationsinsatserna fortgår sedan fram till 
en resultatmätning som sker under våren 2013.
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Pilotområde, språk och idétest

Pilotområde 
I det här pilotprojektet har vi valt ut Gottsunda spm är en stadsdel i södra delen av Uppsala med cirka 10 000 
innevånare. Mer än hälften av innevånarna i Gottsunda har utländsk bakgrund.  Drygt 80 % av innevånarna bor i 
flerfamiljshus. Gottsunda har en, i förhållande till kommunen i övrigt, ung befolkning. 23 procent av innevånarna 
är under 15 år och 38 procent är under 25 år. Bebyggelsen är främst från 60- och 70-talen. Det finns en skola, 
en kyrka och ett centrum med affärer, restauranger och sport och simhall. Gottsunda centrum som byggdes 
1974, och har cirka 3,4 miljoner besökare per år är under förnyelse och nyinvigs under 2012.

Språk
Vi har valt att kommunicera på svenska. Förutom att vid viss personlig kommunikation kan tolk användas och att 
vissa enklare källsorteringsbegrepp kan komma att användas flerspråkigt i tryckt material. Skälet till detta är att 
språksituationen är mycket differentierad med upp til 90 olika talade språk i området. Med det höga antalet barn 
och ungdomar i området bedömer vi också att kunskaperna i det svenska språket har en god penetration inom 
familjerna och de allra flesta som inte behärskar svenska i tal och skrift har någon i sin omedelbara närhet som 
gör detta.

Test av olika idéer, kanaler och budskap
I detta pilotprojekt är det också viktigt att vi inte lägger alla ägg i samma korg. Vi måste, så långt det är möjligt 
och mätbart, testa olika vägar att nå målen. Dock utan att grundtanken med en övergripande kommunikations-
strategi bli lidande. Den kommunikativa plattformen måste ligga fast, men utifrån den kan vi testa olika vägar.

Kan vi i pilotprojektet se, och skapa erfarenheter av, vilka kanaler och kommunikationssätt som fungerar bäst, 
kan vi sedan finslipa vår kommunikationsstrategi inför kommande, större satsningar.
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Nuläge och mätningar

Mätbarhet
Det är viktigt att vi i kommunikationsprojektet kan mäta ett resultat av de insatser som görs både i form av at-
tityd- och kuskapsförändringar samt konkreta resultat i källsorteringens olika fraktioner. Grundmätningen som vi 
gör initialt i projektet, utgör också ett beslutsunderlag för hur vi sedan fördelar resurserna inom kommunikations-
stragetins olika delar.

Grundmätning
Under april 2012 startar vi med att göra en grundmätning i området. Den kommer att bestå av fyra delar:

Telefonintervjuer:  Cirka 100 intervjuer till ett obundet slumpvis urval av människor i Gottsunda. 
   Intervjun beståer av 10 frågor. Antal i urvalet och utformningen av frågorna tas fram i  
   samråd med undersökningsföretag

Skolundersökning: Frågeformulär till eleverna i klass 4 och 5 i Gottsundaskolan. Bygger till stor del på   
   samma frågor som telefonintervjuerna.

Webbenkät:  Startar samtidigt som grundmätningen och pågår under hela kampanjperioden. 
   Här kan både vi från Uppsala Vatten och målgruppen fortlöpande följa utvecklingen.  
   Webbenkäten marknadsförs via alla kanaler i kampanjen från print till social media.

Fraktionsanalys:  Genomförs för att på ett så bra och kostnadsefektivt sätt som möjligt få fram ett nuläge 
   i källsorteringskvaliteten. Utformas i samråd med avfallsansvariga. Kan vara plock- 
   analys och/eller volymmätningar.

Alla mätningar, förutom webbenkäten som fortgår under hela kampanjperioden, utformas för att kunna repeteras 
med samma förutsättningar i en resultatmätning under våren 2013.  
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Kommunikationsproblemet och målgrupper

Problemet
Varför sker inte källsortering i högre grad, varför är resultat dåligt?

•	Vet	målgruppen	inte	hur man sorterar rätt?

•	Tror	målgruppen	att	det	de	själva	gör	inte	har	någon	betydelse	totalt	sett?
 
•	Litar	man	inte	på	att	det	sorterade	i	alla	fall	tas	hand	om	på	rätt	sätt?

•	Vet	man	ganska	väl	hur	man	gör,	och	att	det	är	viktigt,	men	bryr	sig	i	alla	fall	inte?

Naturligtvis är alla svar delvis rätt. Det viktiga i vår grundmätning är att vi tar reda på vad i sorteringen som är 
dåligt och vilka som är de viktigaste orsakerna till det. 

Målgrupper
Vi vänder oss till alla innevånare i Gottsunda. Här, precis som i resten av Uppsala, finns det människor av alla ka-
tegorier, åldrar, etniskt ursprung och samhällsklasser. Vår strategi kommer inte att specialanpassas för Gottsun-
da eftersom den i ett senare skede även ska vara applicerbar på hela Uppsala.

Ett förstärkt focus i kommunikationen kommer dock att ligga på barn (>15år) och ungdomar (15-24 år).
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Kommunikationsstrategi

Ett tredelat tänkande kännetecknar vår kommunikationsstrategi i flera avseenden.

Våra budskap måste kommunicera för att påverka målgruppens medvetande i tre steg.
 
•	Steg	1.		Att	veta.	Vi	måste	nu	ut	med	kunskap	om	hur	man	ska	göra.	Vet	man	inte	hur	källsortering	ska	gå	till,
   är det meningslöst att försöka uppnå attitydförändringar.

•	Steg	2.	Att	vilja.	Målgruppen	måste	vara	med	på	att	källsortering	är	viktigt	och	att	varje	val	har	betydelse.

•	Steg	3.	Att	göra.	Det	är	inte	säkert	att	man	gör,	fast	man	vet	och	vill.	Vi	måste	se	till	att	det	sker	i	praktiken.

Så här gör vi i varje steg

Steg 1  
Kommunicera basfakta om källsortering
•	Så	här	gör	man.	
•	På	dessa	platser	lämnas	olika	typer	av	avfall	och	förpackningar.

Steg 2
Påverka attityder till källsortering
•	Viktigt	för	framtiden	och	miljön.
•	Alla	kan	källsortera,	en	solidaritetsfråga.
•	Även	det	lilla	har	stor	betydelse.

Steg 3
Påverka beteenden
•	Skapa	hälpmedel,	göra	det	enklare
•	Praktiska	tips
•	Utmana,	skapa	eftertanke.

Förtroende – Förnuft - Känsla 
Vår	strategi	grundar	sig	också	på	den	balans	som	historiskt	finns	inom	retoriken.	Ethos,	Logos	och	Pathos.	 
Ett övertygande tal eller, som i vårt fall en framgångsrik kommunikativ process, måste innehålla argument inom 
alla dessa delar och i rätt balans och ordning. 

Förtroende (Ethos) Vi vet vad vi pratar om. Vi har kompetensen. Du kan lita på oss.

Förnuft (Logos)  Vi förklarar varför. Vi redovisar fakta. Vi ger dig underlag att dra slutsatser själv.

Känsla (Pathos) Vi syns. Vi berör. Vi utmanar. 
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Kommunikativa idéer

Några förslag till budskap i varje steg

Steg 1  
Kommunicera basfakta om källsortering

”Rätt lätt” – Alla kan källsortera
Vi kommunicerar basfakta om hur man källsorterar. Enkelt, snabbt och visuellt. En kommunikation som vänder 
sig till de som idag inte har så stora kunskaper inom källsortering. Så här gör man. Här lämnar du ditt avfall och 
dina förpackningar.

Steg 2  
Påverka attityder till källsortering

”Mitt val” - källsortera
Jag kan och jag vill ta ett ansvar för framtiden
Vår kommunikation syftar till att förstärka individerna i målgruppens känsla av egenmakt (empowerment). De har 
kontroll över sin situation, och ett ansvar, för sina val. Och varje val kan göras på endera rätt sätt eller på fel sätt. 
Varje val leder till endera en bättre eller en sämre värld

Steg 3
Påverka beteenden

”Jag gör det” - källsorterar
Jag visar att jag källsorterar
I det här steget kopplar vi ihop ett hälpmedel för att källsortera (källsorteringskasse) med att användaren 
får visa genom budskapet på kassen att han/hon gör det i praktiken också.
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Kanaler för kommunikation - 
exempel på aktiviteter
 

Personlig kommunikation

Föredrag och event via kommunikatör
Den personliga kommunikationen är den absolut bästa kanalen. I mån av resurser och inriktning på aktuell 
kommunikatör har vi tagit fram ett antal förslag på hur detta ska gå till.

· Skolinformation. Presentation av budskapet i låg- och mellanstadiet. Med stöd av framtaget material som 
beskrivs nedan.

· Presentation i olika lokala grupper. På www.motesplatsgottsunda.se/föreningar/ listas ett 40-tal olika grupper
till vilka kommunikatören kan försöka att bli inbjuden för att få göra en presentation.

·	Lokala	händelser	och	event.	År	2011	anordnades	Gottsundadagarna.	Vid	liknande	tillställningar	under	det	
kommande året bör vi förstås vara med.

· Gottsunda centrum. Eventkommunikation i köpcentret. Kan man sälja ett mobilabonnemang, kan man också 
kommunicera ett viktigt miljöbudskap. Kombineras med utdelning av material. Viktigt! Utdelning av material efter 
personlig kommunikation, inte bara allmän utdelning.

Personlig kommunikation - ambassadörer
All	personal	från	företaget	som	på	något	sätt	verkar	inom	detta	område	MÅSTE	ha	kunskap	om	projektet,	kam-
panjen och dess mål och syften. En felhanterad kontakt med målgruppen gör stor skada. Vi står för kunskapen, 
vi förklarar och engagerar. Det är lätt, rätt och viktigt att källsortera.

Pressinformation - lokala medier
Kommunikatören har också ansvar för en löpande pressinformation. Vid till exempel projektstart och viktiga 
händelser i projektet. En sådan här fråga har ganska lätt att få press i förhållande till information som har delvis 
kommersiell karaktär. Bjud in pressen, var prestigelös, använd gärna sociala medier för att väcka intresse.
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Kanaler för kommunikation - 
exempel på aktiviteter
 
 

Print - tryckt material

En enkel guide för att källsortera - ”Rätt lätt”
Vi ska på en yta motsvarande ett A3-format med enkla svenska ord och visuella illustrationer kunna
förmedla de viktigaste kunskaperna om källsortering. Målsättningen är att den ska förstås från 9 års ålder och
kunna läsas på mindre än 2 minuter. Produceras förslagsvis i 4 sid A5-format i ett lite slitstarkare papper.
Förses med ett hål i hörnet förr att kunna hängas upp på spik, nål eller förses med upphängnings-snöre.

Utställningsmaterial - event- och föredragsstöd
För att hjälpa kommunikatören vid föredrag och events tar vi fram ett material bestånde av ett par roll-ups eller 
en lite större skärm, kombinerat med en litet podium eller disk. Smarta system finns för detta som lätt kan trans-
porteras och monteras. Innehållet bygger på källsorteringsguiden - ”Rätt lätt”.

Källsorteringsväskan
En kombinerad budskapsbärare och ett hjälpmedel vid källsortering. En lite större kasse i kraftigt material som 
kan användas både för återvinning och inköp. Förses med information om källsortering samt budskap t ex
”Jag källsorterar - gör du?. Kassen kan delas ut vi event och föredrag. I sammanhang där budskapet överförts 
till målgruppen.

Digitala medier

Presentationsmaterial - föredragsstöd
Ett personligt presentationsmaterial som tas fram i samråd med kommunikatören. Det ska kunna användas från 
laptop eller surfplatta vid föredrag och events. Innehållet bygger på källsorteringsguiden - ”Rätt lätt”

Webben
En pågående webbenkät under uppsala.vatten.se/gottsunda. Här kan man svara på frågorna som framtagits för 
grundmätningen och även följa trenden i svarsutvecklingen, antal och resultat. 

I både den personliga och tryckta kommunikationen är det viktigt att kunna hänvisa till befintlig information som 
finns	på	webben.	T	ex	öppettider	på	ÅVC	och	sorteringssguide.	I	den	personliga	kommunikationen	kan	man	i	
viss mån även hänvisa till andra aktörers information. Här råder ju ingen direkt konkurrenssituation. Till exempel 
bra sajter med källsorteringsinformation och källsorterings-appar till smartphones.

Sociala medier
Kommunikatören bör även kunna använda Facebook och Twitter som kanaler för att sprida budskap om kam-
panjen. Detta genom att skapa FB-sida och twitteranvändare som löpande ger information och svarar på ev 
frågor. Detta bygger på att kommunikatören själv behärskar teknik och användande.


