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INNEHÅLL FÖRORD
Ett stort tack till alla medarbetare på Envac, LocalLife, Stockholmshem och Kungliga 
Tekniska Högskolan som bidragit till de resultat och lärdomar som ligger till grund för 
denna rapport. Ett stort tack till Maud och Helena med kollegor på Stockholm Vatten och 
Avfall samt Stefan på Stockholmshem som stöttat projektet under den här tiden. Stort 
tack även till Energimyndigheten och SVID som finansierat projektet inom ramen för 
forskningsprogrammet Design För Energieffektiv Vardag. Till sist vill vi också rikta ett stort 
tack till alla grannar som deltog i projektet, utan er hade de ovärderliga lärdomar och 
resultat som projektet lett fram till inte varit möjliga.



SAMMANFATTNING
För att nå våra klimatmål behöver vi bli 
bättre på att engagera medborgarna

Detta projekt har utforskat frågan om hur en 
boendeplattform kan bidra till att skapa ett 
ökat hållbarhetsengagemang hos boende kop-
plat till avfall och elförbrukning. Genom att 
ge positiv återkoppling och visualisera el- och 
avfallsflöden via en boendeplattform har vi 
demonstrerat hur detta kan utgöra ett effektivt 
sätt att hjälpa och sporra boende till att leva 
mer energi- och resurseffektivt i vardagen.

+48%
bättre återvinningsgrad i sopsugen 

-55%
färre schaktstopp i sopsugen

-7%
minskat restavfall bland deltagarna 

+15%
nöjdare hyresgäster

-63%
elanvändning under topplasttimmar 

Bättre
trivsel, tillit och lokalkännedom hos deltagarna 

Resultaten talar sitt tydliga språk. Denna nya typ 
av platsbaserade informationskanal har i pilot-
försöken bidragit till beteendeförändringar och 
ökad miljömedvetenhet hos de boende, smidi-
gare kommunikation och nöjdare hyresgäster. 

Samtidigt öppnar tjänsten nya möjligheter för 
kommuner, fastighetsägare eller infrastruktur-
bolag att konkretisera sitt hållbarhetsarbete och 
mäta och bevisa de framsteg som görs för aktörer 
i avfalls- och energisektorn.

Det ger en känsla av att man 
bättre integreras i sitt bostadsområde 
och kan följa med i vad som händer”

— Boende i pilotkvarteret i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

“

Vår approach
Projektet har utgått ifrån att om vi kan 
skapa en enklare och mer trivsam lokal 
vardag för boende genom en digital 
plattform, så öppnas en ny naturlig 
kanal för ökat medborgarengagemang 
upp. Denna kanal möjliggör att vi kan           
arbeta mer långsiktigt för att bidra till 
ett ökat hållbarhetsengagemang och             
beteendeförändringar enligt konceptet 
Re3 - Reduce, Reuse, Recycle.



ENGAGEMENT TECH FÖR HÅLLBARHET
Allt större krav ställs på städer,  
bostadsutvecklare och stadsdelsområden
Dels efterfrågas mer attraktiva och livskraftiga boende-
miljöer, dels måste städer omsätta sina hållbarhetsmål i                                              
handling för att bidra till minskade utsläpp. Det blir dessutom 
allt viktigare att kontinuerligt kunna mäta och bevisa framsteg 
som görs. För många aktörer i avfalls- och energibranschen 
handlar en viktig del av utmaningen om hur vi bättre kan nå ut 
till och påverka de medborgare, hyresgäster eller slutanvändare 
vars livsstilsförändringar väntas spela en allt större roll i fram-
tidens smarta och hållbara avfalls- och energisystem. Samtidigt 
blir det allt svårare att nå ut i en tid då många konkurrerar om 
vår uppmärksamhet. Fastighetsägare, energi- och avfallsbolag 
har tillsammans med akademin prövat många metoder för att   
bättre engagera medborgarna. Många lyckas under kortare  
tidsperioder, efter vilket engagemanget vanligtvis dör ut. Om 
vi ska lyckas nå våra hållbarhetsmål måste mer till. Det behövs 
lösningar som bidrar till ett varaktigt engagemang som leder 
till beteendeförändringar. Det behövs engagerande teknik som 
främjar en hållbar utveckling.

OM LOCALLIFE
LocalLife är en cleantech start-
up som bildadades vid Kungliga 
Tekniska Högskolan som svar på 
att många tekniklösningar idag 
misslyckas med att involvera med-
borgarna i hållbarhetsfrågor. Vi 
samarbetar med fastighetsägare, 
infrastrukturbolag och kommun-
er för att bygga nya digitala verk-
tyg för att bättre engagera boende 
i resurs, avfall och energifrågor.

VEM ÄR DET HÄR 
DOKUMENTET FÖR?
Rapporten riktar sig till dig som 
arbetar med avfall eller energi-
frågor hos en fastighetsägare, på 
ett avfall- och energibolag eller en 
kommun, och som är intresserad 
av hur nya digitala  lösningar kan 
bidra till beteendeförändringar 
och ökat hållbarhetsengagemang 
hos dina slutanvändare.

OM PROJEKTET
Projektet genomfördes under åren 
2019-2021  av  sopsugsleverantören 
Envac i samarbete med LocalLife, 
KTH och fastighetsägaren Stock-
holmshem inom forskningspro-
grammet Design för energieffek-
tiv vardag med stöd från Stiftelsen 
för svensk industridesign (SVID) 
och Energimyndigheten.

Istället för att betrakta de boende som ett 
problem för omställningen, så utgår projektet 
från behov i de boendes vardag, samtidigt som 
de ges återkoppling på el och sortering
— Hossein Shahrokni, forskningschef på LocalLife

“



VAD ÄR EN 
BOENDEPLATTFORM?

En boendeplattform är en mobilapp som digitaliserar 
byggnader, kvarter eller stadsdelar med målet att 
underlätta de boendes vardag. Det som gjorde detta 
projekt unikt var att  plattformen hade ett särskilt 
fokus på att visa en enkel väg till en mer hållbar 
vardag med hjälp av beteendeforskning.

I boendeplattformen kunde deltagarna: 

• Se status och felanmäla sopsugen direkt via appen
• Läsa nyhetsbrev med lokala reportage från området
• Få guider/tips som inspirerar till ett klimatsmartare vardagsliv
• Se visualiseringar av statistik om sin elförbrukning eller hur mycket

de återvunnit i sopsugssystemet

I Sverige konsumerar idag varje person som om vi 
hade fyra planeter. De val vi gör i vardagen påverkar 
i allra högsta grad omställningen mot mer hållbara 
energi- och avfallssystem. Samtidigt håller en accel- 
ererande teknikutveckling på att öppna upp nya    
dörrar för fastighetsägare, energi och avfallsbolag att 
skapa nya typer av data-drivna digitala tjänster som 
både skapar kundnytta och som öppnar upp nya     

informationskanaler mot slutanvändarna. Kanaler 
som kan användas för att konkretisera, accelerera 
och följa upp hållbarhetsmål. De nya möjligheterna 
handlar inte om att avfall- och energibolag nu ska 
flytta in i människors vardagsrum. De handlar om att 
tillgängliggöra de data som ny teknik möjliggör, som 
ett kraftfullt verktyg för att kunna bidra till att främja 
mer hållbara vanor.

TESTOMRÅDE 2  - KVARTERET HORNSLANDET, NORRA DJURGÅRDSSTADEN I STOCKHOLMTESTOMRÅDE 1 - MALVINAS VÄG, KTH CAMPUS I STOCKHOLM

PILOTOMRÅDEN
Projektet har arbetat i två pilotområden i Stockholm. 
Kvarteret Hornslandet i Norra Djurgårdsstaden och 
Malvinas väg på KTH Campus. I Norra Djurgårdssta-
den prövades lösningar med fokus på att engagera 
boende i avfalls- och sorteringsfrågor, och på KTH 
Campus låg fokus på att engagera kring elförbrukning.

DIGITALISERING AV FASTIGHETER OCH STADSDELAR 
FÖR EN ENKLARE OCH KLIMATSMARTARE VARDAG
En accelererande teknikutveckling öppnar upp nya möjligheter inom energi och avfallsektorn

BETEENDEFÖRÄNDRINGSPROGRAM
Projektet har löpande utvecklat och testat insatser som 
bygger på beteendeforskning och forskning inom fältet 
människa-datorinteraktion. Ett beteendeförändrin-
sprogram är en uppsättning informationsinsatser som 
har som mål att förändra utvalda beteenden. Insatserna 
kan vara både analoga eller digitala.



HÖJDPUNKTER
Här sammanfattas projektets viktigaste resultat i punktform.

Hållbarhetsappen som 
digitaliserar ditt närområde
En digital boendeplattform kan bidra till att 
skapa en enklare och trevligare lokal vardag, 
samtidigt som den uppmuntrar boende till 
mer hållbara beteenden, t.ex. en ökad grad 
av sopsortering.

Det osynliga visualiseras 
När du får återkoppling kring hur mycket du 
faktiskt bidrar och känner en samhörighet 
med de du bor nära är du mer benägen 
att leva mer hållbart. Med hjälp av nya 
visualiseringar för elförbrukning och avfall 
minskade deltagarna sin resursförbrukning.

Smartare sopsug
När sopsugen digitaliseras uppstår vinster 
för de boende och de som arbetar med att 
drifta och förvalta systemet. Här bidrog 
projektets insatser med en ökad förståelse 
och upp till 55% färre stopp i systemet.

Ökat återbruk och ökad 
delningsekonomi
Projektets digitala boendeplattform 
underlättade för delning av t.ex saker 
grannar emellan. Under projektet testade 
flera att lägga upp något i den digitala 
marknadsplatsen och hälften av de sakerna 
hittade ett nytt hem.

Sopmonster engagerar
Projektet tog fram ett 
sopsugsmonsterkoncept som ökat 
engagemanget för återvinning och sopsugen 
hos både vuxna och barn.

Bättre sortering, mindre avfall 
och minskad elförbrukning
Deltagarna minskade sitt restavfall och 
förbrukade mindre el med i genomsnitt 7%. 
Deltagarna i den så kallade “Paustimmen” 
minskade sin elförbrukning med hela 63%.



RESULTAT

LOKALT NYHETSBREV
Varannan vecka fick pilotanvändarna ta del av ett lokalt nyhetsbrev 
med nyheter och information med direkt relevans för deras område. 
Nyhetsbrevet blandade praktisk information med lokala reportage 
och klimatsmarta tips.

FELANMÄLAN SOPSUG
Pilotanvändarna hade möjlighet att felanmäla sopsugen via 
appen direkt till personalen som sköter drift och underhåll. 
Tidigare kunde detta bara göras per telefon och då via 
fastighetsskötaren. Felan-mälan via appen har gjort vardagen 
enklare både för de boende och för driftspersonalen.

LÖPANDE TIPS OCH LOKALA GUIDER
Deltagarna i projektet fick via sin boendeplattform löpande ta del 
av smarta tips och guider kring hur de kan leva mer resurseffektivt, 
exempelvis vad man kan göra för att leva mer energieffektivt eller 
förbättra sin sortering och minska sitt avfall.

1 Hållbarhetsappen som 
digitaliserar ditt närområde

Resultaten visar att projektets boendeplattformar används och skapar mervärde för de boende. 
De främsta fördelarna för användarna handlar om att kunna felanmäla sopsugen och ta del av 
praktisk information, nyhetsbrev och guider som rör deras närområde och att ha möjligheten att 
smidigt kunna kontakta sina grannar om så skulle behövas.

211
pilotanvändare från 
tre områden
deltog i projektet

30
inlägg gjordes 
i appen under 
projektet

4
gånger i veckan 
öppnade de mest aktiva 
användarna appen

Att vara med i appen gav mig en känsla av att lära känna mitt 
bostadsområde bättre.”

- Boende i testområdet“
94%
av deltagarna uppger att 
de skulle sakna appen om 
den försvann



Min

RESULTAT

POSITIV ÅTERKOPPLING 
Tillsammans med deltagarna i 
projektet har nya typer av 
visualiseringar designats för att kunna ge 
återkoppling avseende avfall och energi 
på hushålls-, fastighets- och stadsdelsnivå.

SMARTA MÄTARE
Med hjälp av smarta mätare i sopsugen var 
projektet ett av de första i världen att tes-
ta att ge återkoppling för sortering. Samma 
sak gjordes för elförbrukning med hjälp av 
smarta elmätare.

PAUSTIMMEN
Med fler förnybara energikällor i den nor-
diska elmixen blir det vanligare att elnätet 
är högt belastat under vissa av dygnets tim-
mar. Under paustimmen fick deltagarna i 
projektet en notis som uppmanade till att ta 
en paus från elkonsumtion och göra något 
annat, som exempelvis att ta en promenad, 
träffa vännerna, eller spela brädspel.

2 Det osynliga
visualiseras

Statistiken blir en påminnelse i vardagen kring 
något jag annars inte reflekterar över så mycket.”

- Boende i testområdet
“

Som en följd av projektet har pilotanvändarna blivit mer medvetna om sin resursförbrukning och 
sporrats till att bli bättre genom att deras sorterings- och elförbrukningsdata görs tillgänglig för 
dem. Flera av deltagarna vittnade även om att de inte tidigare reflekterat särskilt mycket över hur 
mycket avfalls deras hushåll slänger, eller hur mycket el de gör av med.

-63%
Minskad elanvändning hos de 
deltagare som sparade el
under Paustimmen

-7%
Minskad generell elanvändning 
hos deltagarna jämfört med en 
kontrollgrupp



RESULTAT

SMART ÅTERKOPPLING
I sin boendeplattform kunde  deltagarna kontinuerligt ta del av 
återkoppling på hur mycket avfall som de och grannskapet slängde i 
sopsugen, hur mycket de sorterade för återvinning eller hur mycket 
el som deras hushåll förbrukade.

INSATS I MILJÖRUMMET
Projektet genomförde även en beteendeinsats i ett av pilotkvarterens 
miljörum där rummet möblerades om och sorteringskärlen för plast 
och tidningar minskades, samtidigt som de boende uppmanades till 
att sortera mera i sopsugen.

NYA SORTERINGSKÄRL GAV GOD EFFEKT
Under projektet fick tre pilothushåll testa nya sorteringskärl 
för hemmet under 6 månader, sponsrat av Envac, LocalLife, KTH 
och inredningsföretaget Itsdesign.se. Insatsen blev mycket lyckad 
och de deltagande hushållen minskade sitt restavfall med hela 
-18% under testperioden, jämfört med en kontrollperiod innan
testperioden.

3 Bättre sortering och 
mindre restavfall

Det var kombinationen av guider, tips, sopmonster och återkoppling som motiverade många av 
deltagarna till att öka sin sortering och minska sitt restavfall.

Sortering av plast och

+48%
 

tidningsfraktionerna i sopsugen
CO  sparat per hushåll enbart

123 k
 

g
genom mindre restavfall

-7%
Mindre restavfall hos deltagarna 
(1.2 kg per hushåll och månad)

Jag känner mig triggad när jag ser 
hur numren går upp och ner. Jag kollar appen 
cirka en till två gånger i veckan för att se hur 
mycket plast och sånt jag återvunnit.”

— Boende i testområdet

“



RESULTAT

4 Ökad lokal delningsekonomi

Under de fem månader som den lokala marknadsplatsen testades delade grannarna på flera 
saker och den lokala cykelaffären publicerade sin mountainbike för uthyrning i plattformen. De 
stora fördelarna med att dela på prylar med grannar är att det är smidigt att dela på saker med 
människor som bor nära. Att kunna hjälpa varandra i vardagen bidrog även till en större känsla av 
samhörighet och tillit bland grannarna som deltog i projektet.

50%
Av sakerna som publicerades hittade ett nytt hem 

+11%
Ökad tillit mellan grannarna  i pilotkvarteret

LÅNA, HYRA, GE, FÅ, KÖPA, SÄLJA MED GRANNAR 
I boendeplattformen kunde deltagarna via en digital 
marknadsplats enkelt låna något av en granne, istället för att 
köpa nytt eller åka långt för att införskaffa det man behövde.

EN MÅNGFALD AV SAKER
Flera olika saker har lagts upp i plattformen under projektet. 
Allt ifrån soffor, TV-hållare och sängar som säljes, till klassiska 
saker till utlåning som borrmaskin och pirra. En granne lånade till 
och med ut sin blodtrycksmätare till grannar vid behov.

MYCKET SÄLJES OCH SKÄNKES
Ungefär hälften av sakerna som lades upp i boendeplattformen (54%) 
var säljes och skänkes. Detta tyder på ett behov från de boende att 
bli av med sina grovsopor, och att det finns p otential a tt m inska 
grovsoporna i området, för att fler prylar ska cirkulera genom att de 
säljs second hand eller återanvänds av grannar.

När jag insåg att jag behövde borren 

gjorde jag ett inlägg på Facebook, men det tog 

lite tid innan det blev godkänt. Under tiden 

kollade jag i appen och såg att en granne 

hyrde ut sin. — Boende i testområdet

“



RESULTAT

PLASTIS
Plastis är den gula sopsugens väktare, som tar 
hand om all plast som sorteras för att kunna 
skapa nya och häftiga plastprylar.

PRASSEL
Har du alltid velat ha ett vackert 
pappersflygplan, eller en origamifigur? Det fixar 
Prassel, som representerar den blå 
tidningsfraktionen.

FLAMMAN
Restsoporna som slängs hos Flamman 
förbränns och blir till fjärrvärme, men det 
orsakar också stora koldioxidutsläpp som gör 
att Flamman mår allt sämre. Flamman mår 
mycket bättre när av-fallet minskar, och mer 
sorteras hos hans vänner. Prassel och Plastis.

5 Mata sopmonstren 

Initiativet blev mycket populärt bland områdets många barnfamiljer och har varit ett sätt 
engagera både barn och vuxna i återvinningsfrågan. Monstren finns även uppsatta som dekaler 
i Norra Djurgårdsstaden och flera förskolor i området har hittills besökt dem.

För att göra det lättare och roligare att sortera  och för att  
lyfta fördelarna med att sortera mera i sopsugssystemet så 
tog projektet fram tre sopsugsmonster, Prassel, Plastis och 
Flamman,  namn som lånats från ett liknande initiativ i Skåne.  
En karaktär för varje fraktion i sopsugssystemet!

MONSTER-TÄVLING
Under april-juni 2021 fick pilotanvändarna en utmaning av sopsugsmonstren att minska sitt restav-
fall med 5%. Deltagarna i projektet minskade sitt restavfall med 1.8%, en minskning som motsvarar 
3 kilo för varje hushåll och månad, eller totalt 345 kg. En riktigt god insats, trots en svår utmaning!

Ja, barnen tycker det är 
jätteroligt att lista ut vad de olika 
monstren äter för skräp.” 

— Boende i testområdet

“



RESULTAT

Sopsugen blir digital

Att digitalisera ett komplicerat infrastruktursystem som ett sopsugssystem möjliggör en ny 
typ av tvåvägskommunikation med slutanvändaren. Det bidrar i sin tur både till en bättre 
förståelse och en ökad nöjdhet med systemen.

Jag har verkligen förstått 
tanken bakom allt, från sopsugen 
till hur välplanerat området är.”

— Boende i testområdet

“

Med guider och en digital felanmälan-funktion för sopsugen 
i plattformen bidrog projektet till smidigare kommunikation 
och snabbare åtgärder vid eventuella driftstopp.

DIGITAL FELANMÄLAN AV SOPSUG
I boendeplattformen kan du som boende enkelt felanmäla ditt inkast 
och om du vill, skicka in en bild som beskriver problemet. Du hålls 
uppdaterad kring ärendet, och får en notis i appen när problemet 
har åtgärdats.

BÄTTRE UTBILDNING
Deltagarna i projektet fick även lära sig mer om fördelarna med sitt 
sopsugssystem och ta del av smarta tips kring hur de bör och inte 
bör använda sig av systemet.

FÖRDELAR I DRIFT OCH FÖRVALTNING
Detta bidrar till mindre huvudvärk i drift och förvaltning och smi-
digare kommunikation. Det skapar även möjligheter för nya typer 
av rapportering och automatisering i driften av systemet, exempelvis 
att inkasten tömmer sig själva när en felrapport skickas in.

68
Inkomna felrapporter för 
sopsugen via appen

+15%
Ökad nöjdhet med sopsugssystemet 
hos deltagarena i appen

-55%
Färre schaktstopp i sopsugen 
under projektet

Innan den här appen fanns 
kunde det vara som ett svart hål 
när jag anmälde, man visste inte 
ifall anmälan nått fram eller vad 
som pågick

— Boende i testområdet

“

6



...

Konkretisera hållbarhetsarbetet
Denna typ av boendeplattform för ökad resurseffektivitet 
och beteendeförändringar i vardagen utgör en möjlighet 
för fastighetsägare, kommuner och infrastrukturbolag att 
konkretisera sitt hållbarhetsarbete. Samtidigt som det kan 
öka nöjdhet och trivsel hos de boende.

Nöjdare hyresgäster och slutanvändare
För fastighetsägare har tjänsten starka kopplingar till 
måluppfyllelser för nöjdare hyresgäster, där en tillgänglig 
och välfungerande avfallshantering är av stor relevans för  
hyresgästernas nöjdhet med sin boendemiljö. Vi ser även 
att projektet bidragit till smidigare kommunikation för de 
som arbetar i service, drift och fastighetsförvaltningen.

En ny typ av informationskanal
För kommuner och andra aktörer utgör detta en ny typ av 
informationskanal och ett sätt att bättre nå ut till medbor-
gare för att bidra till arbetet med Agenda 2030. Tjänsten 
bidrar med en mätbarhet som kan ge bevis för de fram-
steg som görs och följas upp för att ge konkreta resultat till 
hållbarhetsrapporteringen. 

Jag tycker att vi kan se att det blivit bättre 
under den här tiden, och de nya lösningarna funkar 
bra och är smidigare för oss att använda.”

— Team Lead, Envacs driftspersonal

Jag tycker att detta är ett fint exempel på hur 
man kan engagera de boende. Där har man verkligen 
gjort ett jättebra jobb tycker jag.”

— Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg Stockholm Stad

“
“

VÄRDEN FÖR FASTIGHETSÄGARE 
AVFALLSBOLAG OCH KOMMUNER



LÄRDOMAR & NÄSTA STEG
Projektet har demonstrerat att helhetslösningen  
fungerar och används av de boende, samtidigt 
som det bidrar till nöjdare hyresgäster och mer 
hållbara beteenden i vardagen

Lärdomarna från projektet är många, potentialen är stor, 
och det är mycket som kan förbättras. Vi ser att de boende 
som deltagit i projektet efterfrågar mer skräddarsydda 
guider och tips, som kan hjälpa just dem att sortera bättre 
eller minska sin elförbrukning. Det är också tydligt att de-
taljerade grafer med statistik inte är något som tilltalar alla 
typer av användare. Vi måste därför bli ännu bättre på att 
designa innehåll som passar olika behov och preferenser. 
Trots detta, och kanske viktigast av allt, så ser vi att denna 
typ av lösning har potential att skapa nya gemenskaper 
och ett varaktig engagemang kopplat till resurs- och ener-
gifrågor hos medborgare.

SMARTA MÄTARE SKAPAR NYA 
MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR
Smarta mätare för el och avfall öppnar nya 
spännande möjligheter att ta vara på data, 
som ett kraftfullt verktyg för att kunna skapa 
beteendeförändringar. Samtidigt finns det 
en oro hos medborgare kopplat till integritet 
som måste hanteras. Inte bara tekniskt och 
juridiskt, som gjordes i detta projektet, utan 
även mer kommunikativt i framtida 
projekt.

NÄSTA STEG – ENVAC REFLOW
Med sopsugsleverantören Envac tas nu 
en vidareutvecklad och professionaliserad 
version av konceptet fram. Nästa steg 
handlar om att utforska om de goda 
effekterna som uppmätts kan bibehållas 
och förstärkas vid en uppskalning och 
professionalisering av konceptet.
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