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Världens produktion av avfall 

Hushållsavfall: 2 miljarder ton 

Verksamhetsavfall: 5-8 miljarder ton (utan gruvavfall)  

 

 

Källa: UNEP: Global waste management outlook (GWMO) 2015 
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Avfallsproduktion i Sverige 

• Hushållsavfall: 4,2 miljoner ton, 

439 kg / pers / år 

 

• Verksamhetsavfall: 23 miljoner ton, 

över 2 ton / pers /år 

 

• Gruvavfall: 129 miljoner ton 

Källa: * Naturvårdsverket 
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Hantering av hushållsavfall 

Källa: Svensk avfallshantering 2015, Avfall Sverige 
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Avfallshierarkin 

 

 

• Avfallsdirektivet 

2008/98 

• Styrande för 

medlemsstaterna 

• Från sämre till 

bäst 
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Återvinning, men… 

• Insamlingsgrad är aldrig 100%, tex, förpackningar:  

– Plastförpackningar: 41% (mål: 30%) 

– Metal: 71 % (mål: 70%) 

– Paper, papp, kartong, …: 78% (mål: 69%) 

– Returburkar: 91% (mål: 90%) 

• Insamling och bearbetning är energikrävande 

• Återvinning kan inte alltid göras för evigt 
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Återbruk 

  Användningav varan, eventuellt efter vissa reparationer, av 

samma eller andra användare 
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Avfalls förebyggande  

• Två dimensioner enligt EU:s avfallsdirektiv: 

– Minska volym av avfall  

– Minska avfallets farlighet 

 

• Två komponenter* 

– Mer effektiva tillverknings- och distributionsprocesser 

– Mer hållbar konsumtion 

 

*Källa: Corvellec Hervé (2015) A performative definition of waste prevention,  

NESS 2015, Trondheim June; Under review 
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Utgångspunkt 

Politisk enighet – avfallet måste minska 

Fokus på återvinning & i ökad grad på 

återbruk 

Att förebygga avfall förutsätter 

samverkan – värde skapas i 

samarbeten 

Hur avfall ska förebyggas är den stora 

frågan? 
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Studiens syfte 

 

• Hur kan avfallsorganisationer 

hjälpa sina kunder att minska sitt 

avfall? 
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INLÅSNINGAR 
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EN INLÅSNING I EN KONVENTIONELL 

AFFÄRSLOGIK 

 

” Det är fortfarande lönsamt att ta hand om 

avfall. Detta är ett problem. Det finns en 

tradition i branschen, ett beteende som 

handlar om att det finns pengar i avfall. 

Gamla affärsmodeller som gynnar 

avfallshantering.” 
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EN INLÅSNING I VANOR & 

FÖRESTÄLLNINGAR 

• Viss tvekan inför hur avfallsbranschens kompetens kan 

användas för att minska kundernas avfallsproduktion 

 

 

 

 ”Menar du att vi skulle gå till våra kunder att säga åt 

 dem vad de ska göra. Skulle vi säga så ska ni inte 

 göra. Vi kan ju inget om deras produktion.” 
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EN INLÅSNING I INSTITUTIONELLA 

STRUKTURER 

• LAGAR & REGELVERK 

• EKONOMISKA INCITAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Att få ett privat bolag att jobba åt det 

hållet (avfallsminimering, författarnas anmärkning) är ju 

mycket svårare. För där måste finnas 

mycket tydligare ekonomiska incitament 

för att vi ska vara intresserade att göra 

det.”  
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EN INFRASTRUKTURELL 

INLÅSNING 

• FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGAR 

• ÅTERVINNINGSSYSTEM 

• DEPONIER 

”Våra förbränningsanläggningar står och  

ropar efter avfall. Vad ska vi göra?  

Det är så det är.” 
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SLUTSATSER 

• Ett gap mellan å ena sidan politisk vilja och medvetenhet 

om behovet och å andra sidan synen på möjligheterna att 

utveckla avfallsförebyggande  

• Inlåsningarna gynnar inte avfallsförebyggande 

• Ökat samarbete mellan avfallsorganisationer och 

företagskunder behövs för utveckling av 

avfallsförebyggande  
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Tack! 

Anette Svingstedt 

Anette.svingstedt@ism.lu.se 
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AFFÄRSMODELLEN PROBLEMATISK 

”Konstruktionen av affärsmodellen hindrar en 

snabbare och större utveckling av avfalls-

förebyggandet. ” 


