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Fakta: 
Avfallshögen motsvarar den 
totala mängden hushållsavfall 
som uppkom år 2008. Av dessa 
mängder gick 76% procent till 
energiåtervinning, 22% till 
materialåtervinning och 2% till 
kompostering.  
 
Data: 
Vikt: 230 400 ton 
Volym: 1680 000 m3 
Höjd: 170 m hög 

Mängden avfall 
från Göteborgs 
hushåll år 2008 
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Hushållsavfall
producerat i
Göteborg 2015

82% brändes och 
användes 
användes till att 
generera energi
18% återvanns

Data:
220 kton
401 kg/ invånare

Högen (170 m) i 
Ullevi är 
beräknad på 
2008, då vi 
slängde något 
mer 10 kton). 
Så, bättre.





Sociala rörelser och urbana allmänningar 
(commoners och commons) i Göteborg

All Win

Food Rescue PartiesCykelköket

Re-Cycle Day

Re-Toy

Gratisbutiken



COMMONS, ALLMÄNINGAR



Commoning praktiker

• De skapar alternativa kanaler

• De omvandlar saker materiellt och symboliskt (rama in och 
värdeskapa)

• De är politiska genom att skapa allmänningar

• Värva medlemmar

• Infiltreras deras ’commoning’ praktiker?



De skapar alternativa kanaler
De här sociala rörelserna samlar, omvandlar, och re-distribuerar material/avfall (oönskade 
leksaker, övergivna cyklar, omoderna kläder)
På så sätt skapas alternativa kanaler: events, kontrakt, överenskommelser, materiella flöden 
(tygpåsar) kommunikation … för att få tillträde till saker, eller för att värva medlemmar för att 
byta med eller för att reparera med
- Omvandla materiellt eller symboliskt (reframe, valueing)
- Se värdet i det som annars skulle slängas
- Utvecklar kunskap och kompetens att omvandla saker till allmänningar



Hävda rätt till allmänningar hänvisar till att 
värna om miljö och socialt ansvar, bortom 
privat ägande.

Moral och lag (laglig men omoralisk eller 
olaglig men moralisk)

Vara politisk genom att skapa allmänningar

“Göteborg säger sig vilja bli 
en cykelstad i världsklass. 
Men att återvinna gamla 
cyklar verkar man ha svårt 
för. Cykelköket Göteborg har i 
flera år lyckats med att ge 
gamla rosthögar ett nytt och 
väloljat liv. I flera år har de 
försökt få till ett samarbete 
med det kommunala 
bostadsbolaget X men utan 
framgång.
Är detta en vettig policy för en 
cykelstad i världsklass?”

(http://www.goteborgnonstop.se/2015/04/17,

https://www.facebook.com/cykelkoket.gbg?fref=ts
http://www.goteborgnonstop.se/2015/04/17


Nya rörelser – vardagliga handlingar är det 
politiska, snarare än konfrontation



Värva medlemmar: vem är en commoner?

• Att ramma in flera idéer för att locka en 
bredare grupp av commoners:
– “Det är helt ok om cyklarna stjäls under natten 

inför Re:Cycle Day imorgon. Målet är nått: 
cyklarna kommer att användas och har 
räddats undan skrotning” (tjuvar kan vara 
commoners)

• Konsument, medborgare och commoner. 
Men vem är commonern? Dem som deltar 
i allmänningars praktik, oavsett deras 
motiv eller erkännande? 

• Det är handlingen, att göra allmänning –
”to common” – som gör commonern, och 
inte tvärtom



                              
 
 
 Bytesrummet i Haga 

Bytesrummet i Haga drivs i Bostadsbolagets regi 
och deras kvartersvärd och miljövärd i området är 
ansvariga för skötseln. Alla hyresgäster har 
tillgång till bytesrummet eftersom det öppnas med 
tvättstugenyckeln. Rummet användes tidigare för 
mattvätt och har målats och fräschats upp. 
Bytesrummet startades när en designer ville testa 
sitt koncept med ett designat hyllsystem, och 
invigningen hölls i april 2014. Bytesrummet är 12 
m2 och runt 85 lägenheter har tillgång till det.  

 

Gratisbutiken i Majorna
Gratisbutiken i Majorna drivs idee
Familjebostäders hyresgäster. 
20 m2 . Boende som har nyckel ka
när som helst. Men butiken har också öppet två 
timmar varje torsdag då alla är välkomna att besöka 
den. Gratisbutiken startade 2009, då en hyresgäst 
utökade den befintliga byteshyllan och började 
ställa ner saker i ett källarrum
kommer besökare från vida omkring 
med kollektivtrafik från Uddevalla!

 

Återbrukshuset i Backa-Röd 
Återbrukshuset i Backa-Röd är en fristående 
byggnad som uppfördes just för att hysa ett 
bytesrum. Poseidon byggde och stod för 
kostnaderna. Återbrukshuset drivs av en ansvarig 
hyresgäst som får en mindre kompensation. 
Återbrukshuset har öppet en kväll i veckan. 
Återbrukshuset har funnits i cirka 4 år och har ett 
upptagningsområde på runt 1500 lägenheter. 

Goda exempel på bytesrum 

 

Gratisbutiken i Majorna 
i Majorna drivs ideellt av en av 

Familjebostäders hyresgäster. Butiken är på cirka 
har nyckel kan komma åt den 

när som helst. Men butiken har också öppet två 
timmar varje torsdag då alla är välkomna att besöka 
den. Gratisbutiken startade 2009, då en hyresgäst 
utökade den befintliga byteshyllan och började 
ställa ner saker i ett källarrum. Förutom boende 
kommer besökare från vida omkring – exempelvis 
med kollektivtrafik från Uddevalla! 
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   Kretslopp och vatten 
 

ggGöteborgs stad 
goteborg.se/kretsloppochvatten 

 
  

 

 

Bytesrum 
Hur du startar och driver ett 

Goda exempel och praktiska tips på hur 

 du startar och driver ett bytesrum. 

Infiltrating commoning practices





• Commoning praktiker främjas som 

pragmatiska och  ofarliga och därmed 

infiltreras de långsamt och tyst i mainstream 

institutioner som t.ex. Göteborgs Stad.

• Filtration betyder att röra sig långsamt I ett 

system eller organisation. Inte medveten 

nödvändvist. 

Infiltrera commoning praktiker

• Infiltrerade praktiker främjades som ofarliga 

men de ha I sig radikala ideér/rationalitet 

(som utmanar predominanta institutioner 

som t.ex. att äga, som kan aktiveras i 

framtiden. Praktikerna kan kumulatively 

utmana den slit-och-slang-samhälle, 

producenten/konsumenten relationen och 

leda till diakronisk sociala förändringar 

(Melucci 1996, Arthur et al 2008, Scott-Cato 

and Hillier 2010)



Städer, institutionella entreprenörer
och nya hållbarhetspolicies
Avfallsförebyggande i Göteborg

Patrik Zapata

Förvaltningshögskolan
Göteborgs universitet



Kommunen: fyra avfallsförebyggandeprojekt

Kretsloppsparken Alelyckan



Kommunen: fyra avfallsförebyggandeprojekt



Kommunen: fyra avfallsförebyggandeprojekt



Kommunen: fyra avfallsförebyggandeprojekt





Hur utför städer sin nya avfallsförebyggande roll?

Städer kan skapa, delta i eller leda förändring och institutionellt 
entreprenörskap genom att:

– Rekombinera resurser
(humana, finansiella, materiella, spatiala)

– Konstruera grund (rationales) för institutionell förändring
(diskurs, om-rama symboler, utmana tabun)

– Artikulera relationer
(intern och extern samverkan, nya institutionella arrangemang, nya roller 
och förväntningar)



Resurser

• En gynnsam politisk och institutionell miljö 

• Handlingsutrymme och lösa mål för tjänstemän

• Tillgång till resurser (ex stadens miljömål kopplas till budget)

• Koppla på den förändrade samhälleliga diskursen (ex klimatfrågan, 
cirkulär ekonomi)
– Experimentprojekt och visst finansiellt stöd
– Omformulera kärnverksamhet med avfallsförebyggande i dem, med resurser





Grund – Rationales

• Rekombinera existerande praktik, policies, aktiviteter och kunskap så 
att avfallsförebyggande hamnar i fronten

• Rama om mening, känslor och tabun 

• Omdefiniera det ”offentliga” och det “privata” (Bozeman 1987): utöka 
offentlig sektors roll
– Bryta tabun om att avfall är gömt och osynligt gör det privata till en offentlig sak, 

och därmed en uppgift för offentlig sektor
– Skapa alternativa röster för att expandera offentlig förvaltnings roll
– Entreprenörskap i det offentliga





Grund – Rationales

• Rekombinera existerande praktik, policies, aktiviteter och kunskap så 
att avfallsförebyggande hamnar i fronten

• Om-rama mening, känslor och tabun 

• Omdefiniera det ”offentliga” och det “privata” (Bozeman 1987): utöka 
offentlig sektors roll
– Bryta tabun om att avfall är gömt och osynligt gör det privata till en offentlig sak, 

och därmed en uppgift för offentlig sektor
– Skapa alternativa röster för att expandera offentlig förvaltnings roll
– Entreprenörskap i det offentliga



Relations
• Anslut till opponenter snarare än att konfrontera dem

• Koppla på/förankra i existerande strukturer för legitimitet 

• Kringgå hierarkisk seperation genom:
– Tvärsektoriell kommunikation och samverkan
– Nya roller och förväntningar

”Det är bättre att tänja … gränserna [för avfallsförvaltningens roller] tills vi vet [vilka de nya 
rollerna blir] för det är först då vi vet. Så är det redan i praktiken, vi gör saker. Om ingen 
annan sätter gränser för en är det lättare att vara visionär och tänja vad som är möjligt” 
(tjm)
”Men, håller er förvaltning på med hållbar konsumtion?”

• Etablera nya relationer med invånare
– Tala i stadens namn
– Samverkansarrangemang med civilsamhället, nya arenor, ”vi stödjer 

varandra” 

• Bortom staden:
– Horisontella nätverk: pre-institutionella faser ger utrymme att skapa normer, 

att bli en institutionell entreprenör



Städer, institutionella entreprenörer och nya 
hållbarhetspolicies

Avfallsförebyggande i Göteborg

Patrik Zapata
Förvaltningshögskolan

patrik.zapata@spa.gu.se http://spa.gu.se/staff/patrikzapata https://gu-se.academia.edu/PatrikZapata



Karin Nielsen

Kretslopp och vatten
Göteborgs stad



180515 Karin Nielsen, processledare

Förebygga

avfall
från projekt till permanent 

verksamhet i Göteborgs Stad
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metallavfall

pappersavfall

matsvinn plastavfall
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tillverkning
utvinning 
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textilavfall
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¼
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Minska avfallet 
30 % till 2030
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3636

”Göteborgs Stad 
ska bli en föregångare i 
miljöfrågor och en av 

världens mest progressiva 
städer i att åtgärda klimat-
och miljöproblem. Därför 

måste vi påbörja 
förändringsarbetet        

hos oss själva”

Göteborg har 12 miljömål
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Staden har muskler
54 000 anställda
Möter alla göteborgare 
Inköp 20 miljarder kr/år
25 % av hushållsavfallet
Äger 50 % av hyreslägenheterna
Största ägare av kommersiella lokaler
Bygger och river
Stadsplanering, tillsyn, myndighetsutövning



KoVs uppdrag 
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O,5 miljoner ton
Mest sortering 



Avfallstrappan 
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Men hur gör vi,

då?
42
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Två pilotprojekt
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1 Vilket avfall har vi?

2 Varför uppstår det?

3 Hur kan vi minska?
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engångsmaterial

inkontinensskydd

matsvinn

Sekelbo 40 åtgärder
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– 23 % matavfall
– 10 % restavfall

Sekelbo gjorde det!
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Sekelbo

- 4,5 ton avfall

+140 000 kr 

- 350 ton avfall

+ 11 miljoner kr

-10 ton CO2e

57 
äldreboenden
Göteborgs 
Stad

- 800 ton CO2e

+ 3000 kr +250 000 kr
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Bättre 
miljö

Pengar 
över 

Mer plats 

Bättre 
arbetsmiljö 

Bättre för 
brukare

Ordning 
och reda 

Nöjdare 
medarbetare 

Mer plats 

Tog inte 
mer tid 



”Nu tycker jag allt har 
blivit mycket roligare. 
Man känner en större 
mening med arbetet 
när man samtidigt gör 
något för planeten”

Birgitta Glada
fd undersköterska

Sekelbo
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”Avfallet är inte lika tungt att
bära nu och det har gjort att
min arbetsmiljö blivit bättre”

Mats Hugosson
vaktmästare Sekelbo

13 kg mindre/dag
4 500 kg/år
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Avfall per boende och månad



Förebygg avfall på kontor 
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pappersavfall

matsvinn

elavfall

Det avfallssnåla kontoret



förpackningsavfall

engångsprodukter

inköp upphandling

grovavfall



www.goteborg.se/forebyggavfall

Vägledningar

Checklistor



Förebyggandecoachning

Lednings-
beslut

Sortering 
införd Mätning

Uppföljnings-
möte Mätning Firarfika

Diplom!

Startmöte Workshop Stöd vid 
införande



Äldreboendena går före!
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Hela Göteborg



Diplom Diplom



Göteborgsregionen
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Aktuella 
kontor

Stadsbyggnadskontoret

SDF Östra hkStadsrevisionen



Avfallssnål förskola 
Gropens Gård, Hammarkullen

Diplom



Gör smoothies av fruktrester

Servera lagom stora portioner

35 åtgärder- 15 % matavfall
- 46 % restavfall

Gästhanddukar i textil
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Gropens 
gård

- 2,3 ton avfall

? kr 

- 890 ton avfall

? kr

- 6 ton CO2e

388 
förskolor i
Göteborgs Stad 

- 2 400 ton CO2e

+ 7 500 kr +2 900 000 kr



Avfallssnål skola       

Sandeklevskolan, Bergsjön
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- 30 %
Vissa kök över 70 %



Inköp och upphandling

IT

Miljödiplomering

Miljötillsyn 

Processledning



Erfarenheter & tips Motivera och engagera Miljö
engagerar

Money 
talks

Krydda med 
bonuseffekter 

Miljö
engagerar



Gör det 
konkret 



Använd det goda exemplets 
makt



Cheferna måste vara med

Använd personalens engagemang

Få med alla på tåget

Den viktiga personalen 



Undvik sorteringsfällan

Gör rutiner

Mät och följ upp

Fira!

Erfarenheter & tips 



Börja med det enkla –
eller börja någonstans
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6 argument mot förändring

Det går inte
Vi får inte
Det är för dyrt
Vi har inte tid
Det är så lite
Det är någon annans ansvar

Bonus: Det gör vi redan



Från projekt till 
permanent verksamhet

1. Skapa ett pilotprojekt

2. Paketera goda exempel och resultat snyggt

3. Skala upp till några fler

4. Sälj in till cheferna för det hela



Göteborg inspirerar Sverige

Förebyggarcoachutbildning

Avfall Sverige Klimatklivet  

Regional turné i Jönköping, Stockholm, Falun

Nationella konferenser och seminarier

Naturvårdsverket webinarium



Årets klimatavtryck 2016
Årets förebyggare 2016



Avfallssnåla evenemang



Minska användningen av engångs
utredningsuppdrag från KF 2018
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Målet
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Farligt avfall

Förpackningar &
tidningar
Elavfall

Grovavfall

Matavfall

Brännbart avfall



Avfallsbanta 100 kg
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100 kg på 14 år
7 kg per år
395 kg till 295 kg



30-30-30
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30 åtgärder 

som minskar göteborgarens                         
hushållsavfall med 30 %                                             

till 2030

BASIC 

MELLAN 

AVANCERAD 

kg 
CO2

kr 



Minst ett cykelkök per stadsdel

Främja uppstarten av en eller flera återbyggdepåer i 

Göteborg

Utveckling av en digital delningsplattform

Cirkulärt i allmännyttan

Främja utvecklingen av fler centrala affärslägen för 

cirkulära lösningar

Kortslut stadens materialflöden

Utred materaileffektiviseringstjänster

Kartlägg Göteborgs materialflöden för att sluta 

kretsloppen

Återtillverkning och remake i stadens sociala 

verksamheter

Förebygg avfall vid miljötillsynen

Inför koncepten Avfallssnål skola och förskola

Samordnad klimatkompensation för klimatintensiva varor 

och tjänster

Utveckla och utöka Dela mera

Cirkulära Älvstaden

Inför konceptet Det avfallssnåla kontoret

Öka återbruk, renovering och redesign vid om- och 

nybyggnation

Nya miljöprogrammet
10 Underlätta för ett Cirkulärt Göteborg

21 Inkludera ytor för avfall och cirkulära lösningar i den 

fysiska planeringen

74 Genomför kommunikationskampanj för minskat 

matsvinn, grovavfall, elavfall

75 Bygg en ny Kretsloppspark

76 Utveckla och starta upp minikretsloppsparker och 

återbrukscentraler

77 Öka insamlingen av textilier

78 Öka återanvändningen på stadens ÅVC

79 Miljöstyrande avfallstaxa

83 Förebygg och sortera avfall vid evenemang

168 Ta fram avfallsplaner i alla förvaltningar och bolag

171 Minska elektronikavfallet i stadens verksamheter

173 Implementera samordnad utskriftshantering i 

staden

Erbjud en ny sorterande grovavfallsinsamling

Minska förpackningsavfallet

Utveckla en metod och verktyg för att säkerställa att 

ytor för avfall inkluderas i den fysiska planeringen



Tack för mig!
www.goteborg.se/forebyggavfall

karin.nielsen@kov.goteborg.se



Från avfallshantering till avfallsförebyggande

Ett forskningsprojekt finansierat av FORMAS 



Richard Ek

Institutionen för 
service management och tjänstevetenskap

Lunds universitet

Genom Hervé Corvellec



Den avfallsförebyggande staden

Richard Ek
genom Hervé Corvellec

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet



Politik är platsbunden

1. Konkurrens mellan politiska processer och 
ekonomiska verksamheter

2. Representationsrivalitet
3. Alla platser är mötesplatser och dess fysiska 

utrymme är begränsat



Staden som konsumtionsintensiv plats



Avfallsförebyggande behöver få ta plats



Den avfallsförebyggande 
stadskärnan?

Utrymmeskonkurrens: 
stadskärnan som konsumtionsplats eller 

avfallsförebyggandeplats?

Representationen av stadskärnan: 
nöjeskonsumtion eller avfallsförebyggande centrum?



Förebygg avfall som man säljer

Emporia, Malmö Retuna, Eskilstuna



… och skala upp

“Sportaffär” i Malmö, Google maps



Anette Svingstedt

Institutionen för 
service management och tjänstevetenskap

Lunds universitet



Om hinder och 
upplåsningar  

Anette Svingstedt & Hervé Corvellec
Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Lunds universitet



Fyra inlåsningar



Fyra inlåsningar

affärslogik



Fyra inlåsningar

vanoraffärslogik



Fyra inlåsningar

vanor

infrastruktur

affärslogik



lagstiftning

Fyra inlåsningar 

infrastruktur

vanoraffärslogik



Upplåsningar 
– En lösning för avfallsförebyggande 

- Ökat fokus på verksamhetsavfall

- Ersätta ett fokus på material med ett fokus på tjänst

- Relationer istället för transaktioner

- Leta efter samskapande av värde



Projektet har finansierats av
Plattformen, Helsingborgs stad

Ladda ner rapporten på:
ww.ism.lu.se/ft  

Herve.Corvellec@ism.lu.se
Anette.Svingstedt@ism.lu.se

mailto:Herve.Corvellec@ism.lu.se
mailto:Anette.Svingstedt@ism.lu.se


Hervé Corvellec

Institutionen för 
service management och tjänstevetenskap

Lunds universitet



Avfallsförebyggande 
som fråga

Hervé Corvellec
Institutionen för tjänstevetenskap

Lunds universitet

Från avfalls-hantering till avfallsförebyggande
Göteborg 15 maj



Är det värt avfallet? 



Avfallsförebyggande handlar om 
effektiv produktion 

och 
genomtänkt konsumtion 

– inte om avfall



Tack för uppmärksamheten

Projektet har finansierats av

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

Herve.Corvellec@ism.lu.se

http://www.ism.lu.se/mtp
mailto:Herve.Corvellec@ism.lu.se


Är det värt avfallet? 



Från avfallshantering till avfallsförebyggande

Ett forskningsprojekt finansierat av FORMAS 




