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Utgångspunkt: Frikopplingstjänster  
– en lösning för avfallsförebyggande?  
 

• Fyra inlåsningar identifieras i avfallsbranschen: 
o affärslogik 

o vanor och föreställningar 

o institutionell struktur 

o infrastruktur   

 

• Det finns ett gap mellan att och hur  



Hur ser avfallsproducenter på 
avfallsförebyggande?  

• Naturvårdsverkets prioriterade områden:   
oBygg 

o Livsmedel 

o Elektronik  

o Textil  

 

• Fas 1: Intervjuer med hållbarhetschefer, inköpschefer,  områdeschefer 
- hösten 2017 och våren 2018 

• Fas 2: Gruppintervjuer- hösten 2018 

 



Resultat: tre förhållningssätt  

Företagsekonomiskt 
synsätt 

 

Resultat 1 

Tekniskt synsätt 
 

Resultat 2 

Organisatoriskt 
synsätt 

 

Resultat 3 



Resultat 1  
- företagsekonomiska principer styr   

• Strikt ekonomisk syn  

• Avfall som kostnader och intäkter  

• Avfall är en produkt på en marknad 

• Avfall ses som ett ”misslyckande” 



 
 
 

”Det som kan bli avfall, det är ju sånt som vi inte kan sälja” 
 
(Hållbarhetschef, textilföretag, 2018) 

 



Resultat 2 
- Förhoppningar om framtida tekniska 
lösningar 

• Sätter sitt hopp till teknisk utveckling    

• Att skapa innovativa lösningar: men vad tillåter lagstiftning? 



”Det är ju inte solklart idag hur man gör när man återvinner 
textilier, det är ju ganska komplicerat, vi är för små och har 
inte så mycket resurser att vi kan vara ledande i den 
utvecklingen, utan där försöker vi mer hänga med och se vad 
som händer” 

 
(Hållbarhetschef, textilföretag, 2018) 



Resultat 3  
- Organisatoriska hinder   

• Företagen är inte organiserade för 
avfallsförebyggande  

• Förlitar sig på andra aktörer utanför 
branschen  



 
”Det börjar med konsument, sen är det de som samlar in, de 
kanske inte alls har samma mål som de som ska sortera, och 
producenterna har aldrig förr tänkt på hela den här kedjan”  
 
 (Områdeschef, textilföretag, 2018) 

 



 
Att förebygga avfall handlar för 
respondenterna om:  
 
•Att förebygga avfall internt: effektivisering   

•Att förebygga avfall externt: samverkan  

•Att bli mer cirkulär  



Tack för er uppmärksamhet 
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