
Kan man få avfall att försvinna?
HERVÉ CORVELLEC & ANETTE SVINGSTEDT



Det är mycket avfall vi talar om!

• Hushållsavfall
– 4,2 miljoner ton

• Verksamhetsavfall
– 24 miljoner ton

• Gruvavfall
– 139 miljoner ton

Presentatör
Presentationsanteckningar
Naturvårdsverket 2 miljarder ton i världen **5-8 miljarder ton (utan gruvavfall) i världen **



Avfallstrappan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bilden fri att använda: www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-avfallstrappan



En cirkulär ekonomi?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nytt förslag bild 5



Cirkulär ekonomi – räcker det?



Förvisso produceras det fjärrvärme …
• Energiåtervinning 

– lite cirkulärt

• Förbränningen tar 
endast tillvara avfallets 
energiinnehåll

• Förbränning lämnar 
kvar farligt avfall 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bilden fri att använda: http://www.mynewsdesk.com/se/malarenergi/images/maelarenergi-bygger-jaettelik-termos-i-vaesteraas-726938. Fotograf Per Nyström



Återvinning i all ära, men …

• Alltför stort hopp till materialåtervinning

• Insamling av avfall är inte perfekt – visst läckage
sker

• Materialinsamling och bearbetning energikrävande

• Material tröttnar - återvinning kan inte
göras för evigt

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi samlar i nuläget inte allt avfall dessa Insamlingsgrader har vi för förpackningar:Plast: 41% Metall: 71 %Paper, papp, kartong, …: 78% Returburkar: 91% 



Återanvänding

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bildenär fri att använda: http://se.freeimages.com/photo/repair-the-boat-1554592Bilderna fria att använda: https://pixabay.com/sv/skulptur-trädgård-återvunnet-990214/http://se.freeimages.com/photo/repair-the-boat-1554592www.lu.se/bildbankAnvändning av varan, eventuellt efter vissa reparationer, av samma eller andra användare



Avfallsförebyggande då? 
• Vad ska minska? 

– Mängden avfall

– Avfallets inverkan

– Avfallets farlighet

• Hur ska avfallet minska?
– Med information

– Med effektivare processer

– Med hållbar konsumtion

Källa: Corvellec H. (2016) A performative definition of waste prevention.
Waste Management 52: 3-13.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad är det som ska minskaMängden avfall måste minskasAvfallet inverkan på miljön måste minskaAvfallet farlighet måste bli mindre – dvs. Mindre farligt avfallHur ska avfallet minska?Bättre, tydligare och mer Information om behovet av att minska avfalletUtveckla mer effektiva tillverknings- och distributionsprocesser – ökad materialeffektivitet, resurseffektivitet.Ökad hållbar konsumtion



Inte så enkelt …

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns en mängd hinder för att ställa om till en mer cirkulär ekonomi – i vilken man tänker sig att man kan få avfall att försvinna.Vi har i en tidigare studie visat att det är fyra hinder för avfallsminskning (av verksamhetsavfall) som framträder och dessa är: visa nästa bild.



Inlåsningar 

Konventionell affärslogik – avfall säljs och köps

Vanor & föreställningar – ovana att samverka 

Institutionella strukturer – lagar och regelverk

Infrastrukturer – förbränningsanläggningar

… utan att låsa upp inlåsningarna, 
försvåras den cirkulära ekonomin 

Svingstedt A and Corvellec H. (2015) Frikopplingstjänster: En lösning 
för avfallsförebyggande? – www.ism.lu.se/ft

Presentatör
Presentationsanteckningar
Inlåsningar – hinder för förändringar. Det som kännetecknar många inlåsningar är att användarna anser att det arbetssätt eller den teknologi som används är effektiv och att det rådande tekniska systemet utgör en tillfredställande lösning . Varför ändra på något som fungerar och är framgångsrikt? De aktörer eller koaliitioner av aktörer som är verksamma inom t.ex. som här avfallsindustrin  kan därför motsätta sig förändring och hålla tillbaka nya idéer till utveckling och förändring. De ser inte att de har något att vinna på förändringen, snarare kan de ana förluster. Det funkar bra som det gör är deras utgångspunkt.Även problem att skala upp och permanentisera försöksprojekt

http://www.ism.lu.se/ft


Den cirkulära ekonomins problem 
• Få saker är designade för

nedmontering

• Material åldras

• Avfall sprids globalt –
svårt att samla in

• Teknikens utveckling –
produkter föråldras



• Idén om ett samhälle utan avfall, är en i raden av 
avarter om det perfekta och effektiva samhället

• Om man istället skulle lära sig umgås 
med avfall? 

En förförisk berättelse 
om den eviga materiella lyckan?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förvisso utgör avfall ett problem. Men att få avfall att försvinna som just nu lanseras som en “realistisk”idé genom en omställning till en cirkulär ekonomi behöver en kritisk granskning och diskussion.Men ett alternativ till att föreställa sig ett liv utan avfall är att lära sig att leva med avfall.Detta genom att göra avfall synligt, I alla fall mer synligt än det görs idag!



• Totalt producentansvar

• Avfallsmärkning

• Förbud för produkter som inte kan återvinnas

• Synliggör kopplingen mellan avfall och
konsumtion

Gör avfall synligt
(istället för att fortsätta försöka göra det osynligt)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Införa ett totalt producentansvar: den som släpper ut något på marknaden ska också förbinda sig att ta tillbaka denna produkt.Införa ett totalt producentansvar med systematiskt krav på återtagAvfall (eller åtminstone platser för återvinning) bör finnas där konsumenten är (och inte forslas bortom konsumenters syn och luktsinnenDetaljerad avfallsmärkning av produkterna – dvs. En beskrivning av hur  den aktuella produkten ska tas om hand när den ska bli avfall.Förbud för produkter som leder till avfall som inte går att ta hand om på ett vettigt sätt, läs hållbart, återvinningsbart.Avfallsdeklarera kommunernas avfallshanteringSynliggör kopplingen mellan avfall och konsumtionT.ex. bered plats åt återvinningscentraler i shoppingcentra eller andra publika konsumtionsplatser.T.ex . låt turister ta hem sitt avfall om det saknas anpassade avfallsbehandling på platsen som besöks. Man får helt enkelt ta med sin inköpta vattenflaska hem eller till något ställle för återvinning ÅVS



Kom ihåg!

• Historiskt har avfall gjorts osynligt

• Både avfallstrappan och den 
cirkulära ekonomin fortsätter 
med avfallets osynlighet

• Om man istället gör avfall mer 
synligt? Skulle man få ett 
avfallshelvete eller ett mer hållbart 
avfall och mer hållbarhet?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gapet kan minskas genom att utveckla en tätare samverkan och ökat relationsskapande med företagskundernaSatsningar på gemensamma projekt för att utveckla avfallsförebyggande idéer





Bilagor



En video från EU om principen för en circular 
ekonomi: 
Circular Economy, it’s the way forward
• http://ec.europa.eu/environment/circular-

economy/index_en.htm
• https://youtu.be/lK00v_tzkCI?t=4. 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://youtu.be/lK00v_tzkCI?t=4
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