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Att bryta avfallshanteringens linearitet 



AVFALL I DEN CIRKULÄRA EKONOMIN 

•  Ersätta linjära affärsmodeller med cirkulära 
affärsmodeller 

•  Stänga kretsloppet 
•  Utveckla: 

– Återvinning 
– Återbruk 
– Avfallförebyggande 

•  Är cirkulär ekonomin något annat än en mer effektiv 
avfallsekonomi? 



AVFALLS FÖREBYGGANDE  

•  Tre dimensioner enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98): 
– Minska de mängder avfall som genereras 
– Minska avfallets farlighet 
– Minska avfallets miljöimpakt 

•  Tre komponenter*: 
– Skapa medvetenhet 
– Mer effektiva tillverknings- och distributionsprocesser 
– Mer hållbar konsumtion 

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



UTGÅNGSPUNKT 

•  Politisk enighet kring avfallsförebyggande 
•  Fokus på verksamhetsavfall 

– Hushållsavfall: 4,2 miljoner ton, 439 kg / pers / år 
– Verksamhetsavfall: 23 miljoner ton, över 2 ton / pers /

år 
•  Fokus på avfallsbolagen  

– Perspektiv 
– Möjligheter 

 

 
  



STUDIENS FRÅGA 

Hur kan avfallsorganisationer hjälpa sina 

företagskunder att minska sitt verksamhetsavfall? 



METOD 

•  Intervju  
– Antal: 19 
– Ansikte mot ansikte eller per telefon 
– Oktober 2013 – Mars 2015 

•  Företrädare för olika organisationer som jobbar med 
avfall: 

– Kommuner 
– Privata och kommunala avfallsbolag 
– Branschorganisationer 
– Avfallskonsulter 



STUDIENS SVAR: INLÅSNINGAR 

”Hur ska man få någon som tjänar 
pengar på avfall att ägna sig åt att 
avfallsförebygga?” 



INLÅSNINGAR 

•  Uttrycker ett historiskt arv 
•  Socio-tekniska system låser fast arbetssätt och 

försvårar förändringar 
•  Uttrycker att för ett flertal aktörer är situationen 

tillfredställande  



 
 
 
 
 
 
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.” 

 
 
 

 



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.” 

 
 
 



EN INLÅSNING I INSTITUTIONELLA 
STRUKTURER 

•  Lagar & regelverk 
•  Ekonomiska incitament 

”Att få ett privat bolag att jobba 
med avfallsminimering är ju 
mycket svårare. För då måste det 
finnas mycket tydligare 
ekonomiska incitament för att vi 
ska vara intresserade att göra 
det.”  



EN INFRASTRUKTURELL INLÅSNING 

•  Förbränningsanläggningar 
•  Återvinningssystem 
•  Deponier ”Våra förbränningsanläggningar 

står och ropar efter avfall. Vad 
ska vi göra? Det är så det är.” 
 



SLUTSATSER 

•  Ett gap mellan å ena sidan politisk vilja och 
medvetenhet om behovet av 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 

•  Behov av nytänkande 



Frikopplingstjänster  
– En lösning för avfallsförebyggande ? 

-  Ersätta ett fokus på material med ett fokus på tjänst 
-  Relationer istället för transaktioner 
-  Leta efter samskapande av värde 
-  Gör avfallsförebyggande till en del av ett cirkulärt 

ekonomiskt tänkande 
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