
Nollvision vad gäller  
nedskräpning från  

on-the-go-konsumtion 
Vi har nya lösningar för ökad insamling av 

förpackningar. Nu behöver de testas!

Vi äter och dricker mer on-the-go, det vill säga i farten. Inte att undra på! Tempot i 
samhället ökar, tiden blir mer dyrbar, och det är ju så enkelt med en kopp kaffe att 
ta med eller lunch på vägen. 
 Men den konsumtionen kräver engångsartiklar som muggar, engångsbestick, 
matlådor och andra förpackningar. Tyvärr bidrar engångsartiklarna till en rad 
miljöproblem. Ökande nedskräpning är ett. Resursslöseri är ett annat.
 Vi har drivit ett projekt för att hitta lösningar. Nu vill vi gå vidare och göra verk-
lighet av förslagen.

PROJEKTPARTERNästa steg
I projektet har vi tagit fram lösningar för ökad insam-
ling av förpackningar på stan. Lösningar som testats 
på aktörer längs hela värdekedjan, inklusive kon-
sumenter. Nu behöver de testas i verklig miljö. Det 
planerar vi att göra i sommar i Örnsköldsviks  
stadskärna.

Detta är våra projekt
• Cirkulära on-the-go-förpackningar finansierat av 

Vinnova
• Ökat resursutnyttjande av plastförpackningar 

från on-the-go produkter finansierat av  
Naturvårdsverket
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Vad har vi gjort hittills?

En nulägesanalys som visar att 
källsortering i stadsmiljö har prövats 
i några kommuner– men utan att 
fungera så bra. Relativt lite plastför-
packningar sorteras ut och den del 
som sorterat har bristande kvalitet.

Plockanalyser i Örnsköldsviks par-
ker. Resultat visar att plast- och pap-
persförpackningar är volymsmässigt 
dominerande i parkernas sopkorgar. 
Viktmässigt utgör även glasförpack-
ningar en betydande del. 

Konsumentenkäter bland COOPs 
medlemmar och Örnsköldsviks 
kommuninvånare visar att de 
allra flesta är villiga att sortera 
on-the-go-förpackningar om det 
finns möjlighet till källsortering inom 
rimligt avstånd. Det är också viktigt 
med tydlig information om hur för-
packningarna ska sorteras och pant 
på on-the-go-förpackningar visar 
sig vara en möjlig lösning för ökad 
insamling.

Idégenereringsworkshoppar med 
aktörer i hela värdekedjan för att ta 
fram nya lösningar för ökad insam-
ling av förpackningar från “on the 
go”-konsumtion.

Djupintervjuer med konsumenter 
och andra aktörer för att testa de 
föreslagna lösningarna.

Både konsumenter och producenter behöver ändra beteende
Engångsartiklarna bidrar till en rad  
miljöproblem. Nedskräpning är ett. 
Håll Sverige Rents mätningar visar att 
dessa är en dominerande skräpkälla 
som har negativa effekter inte minst 
för livet i havet.

Dessutom kan On the go-förpack- 
ningar bli mycket mer resurseffektiva.  

Källsorteringen av engångsmuggar och 
andra engångsartiklar fungerar dåligt 
på allmän plats – det mesta hamnar i 
sopförbränning vilket är ett stort slöseri 
med resurser.

Detta har EU fattat. 

Från juli 2021 gäller ett direktiv som 
förbjuder användning av engångsartik-
lar som engångsserviser, engångsbe-
stick och sugrör av plast liksom många 
snabbmatsförpackningar.

Men det förbudet är inte tillräckligt. 

Det krävs också att vi konsumenter,  
liksom producenterna, ändrar beteen-
de. Förpackningar måste samlas in och 
återanvändas eller materialåtervinnas i 
högre grad. 

RISE har därför samlat flera av  
aktörerna. 

I samarbetet ingår butikskedjor och 
konsumenter liksom livsmedels- och 
förpackningsindustri. Syftet är att kart-
lägga och testa förutsättningarna för 
ökad återanvändning och återvinning 
av förpackningar och engångsartiklar 
från on-the-go-verksamhet.

De allra flesta är villiga att källsortera 
on-the-go 

Det är viktigt med tydlig information 
om hur förpackningarna ska sorteras

Pant är ett bra incitament för att öka 
insamlingen

Det är viktigt att det är lättillgängligt, 
att man inte behöver gå så långt

Ge möjlighet till insamling och källsortering on-the-go, inom rimligt avstånd  
och med tydlig information om hur förpackningarna ska sorteras. Inför pant  
som sporre för att återvinna och återbruka. Det möjliggörs genom en app som  
dessutom underlättar för konsumenter att göra rätt.

Vår lösning:


