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LitterLott – Kasta inte bort din chans när fimparna blir lottsedlar
Cigaretten lämnar snabbt kvar en förbrukad produkt som är liten, glöder och luktar illa. Då
den allra mesta rökningen sker utomhus har detta skapat ett nedskräpningsbeteende. En
skräpig miljö föder i sin tur fler nedskräpare och beteendemönster blir svårare att bryta.
För att komma runt problemen och kostnaderna kopplade till pant på fimpar, böter,
rökförbud, en intensifierad maskinell och manuell renhållning eller enbart en ökad
tillgänglighet av askkoppar har projekt LitterLott startats. LitterLott är en vidareutveckling av
ett examensarbete på KTH i Stockholm i samarbete med KTH Innovation. Hösten 2012
startades ett företag upp. Innehavare är David Berg, författaren av examensarbetet ´System
för minskad fimpnedskräpning´. Konceptet går ut på att rökarna själva märker sina fimpar
efter rökning. Mobila askkoppar släcker, komprimerar och inpräntar användarens
mobilnummer i filterplasten.
Filtret på cigaretter består av plasten cellulosaacetat, pressas denna ihop ordentligt är
deformationen bestående. De mobila askkopparna garanterar därmed en släckning av den
glödande cigaretten samtidigt som skräpet komprimeras till en tunn bit filterplast. Alla som
tar ansvar och lämnar in märkta fimpar i tillhörande stationära askkoppar deltar i ett
”lotteri”.
De stationära askkopparna fördelar de inlämnade fimparna mellan två fack. Ett huvudfack
där de flesta fimparna hamnar och ett mindre fack där betydligt färre hamnar. Varje vecka
slumpar ett dataprogram fram EN stationär askkopp inom respektive kommun. De personer
som har märkta fimpar i askkoppens mindre fack erhåller en exklusiv pant. Utbetalningen
sker via Swish (se www.getswish.se), mottagaren meddelas via sms att en insättning ägt rum
till aktuellt konto. Pedagogiskt påvisar detta kostnader och belastningar kopplade till
nedskräpning.
Finansieringen kan delvis ske via kommunala medel, annonsintäkter och sponsorer, i
samarbete med tobaksindustrin eller genom en försäljning av de mobila askkopparna i
tobaks- och livsmedelsaffärer. Samarbetspartners och sponsorer eftersöks att medverka i
projektet, däribland produkttillverkare av askkopparna.
Restauranger, butiker med flera uppmanas att vara med och driva kampen mot fimparna
framåt. Man ska kunna erbjuda incitament kopplade till den egna verksamheten. Till
exempel kan en bowlinghall ha ett frispel, en klädbutik ett presentkort och en restaurang ett
menyerbjudande. Incitamenten kan således variera beroende på vilken stationär askkopp
som för veckan är utlottad. Hemsidan litterlott.se annonserar aktuell stationär askkopp (vid
godkännande även veckans ”återvinnare”) och andra aktuella händelser i projektet.
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Företaget vill starta en pilotstudie med uppsatta askkoppar på platser där
fimpnedskräpningen idag är frekvent. Detta kräver ett gehör hos Trafik – och
Renhållningskontoren inom kommunerna, där bara en kommun kan bli först.

