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Det bästa avfallet är det som inte uppstår

Att förebygga avfall är att minska mängden avfall och 
avfallets farlighet. Det är något du gör innan en produkt 
blir avfall. Det förebyggande arbetet handlar alltså inte 
om källsortering utan om det vi gör vid till exempel inköp, 
lagring och användning för att förhindra att produkter blir 
avfall överhuvudtaget.

Därför ska vi förebygga avfall

FÖR MILJÖNS SKULL. Allt avfall var en gång nya produkter. För att 
producera dem krävdes råvaror, energi och kemikalier. Den största 

miljöpåverkan under en produkts livscykel sker i de allra flesta fallen vid 
tillverkningen. Ju mindre som slängs desto mindre behov av nya produkter 
och desto mindre påverkas klimat och miljö. Även om materialet i avfallet 
kan återvinnas är det bättre för klimatet och miljön att undvika att avfallet 
överhuvudtaget uppstår. 

FÖR ATT FÅ TID OCH PENGAR ÖVER TILL ANNAT. Genom att före-
bygga avfall kan både inköpskostnader och avfallsavgifter sänkas. Det 
går åt mindre tid för att hantera produkter och avfall. Arbetsmiljön 

kan förbättras och lokalerna kan utnyttjas effektivare när behovet av avfalls-
utrymmen minskar. Allt detta sparar pengar som istället kan användas till 
kärnverksamheten. 

FÖR ATT NÅ MÅL OCH FÖLJA LAGEN. Genom att förebygga avfall 
följer vi lagstiftningen och bidrar till att uppfylla nationella och lokala 
miljömål. Att förebygga avfall ska prioriteras enligt EU:s avfallshierarki 

och att avfallsmängderna ska minskas anges bland annat i det nationella 
miljömålet God bebyggd miljö och i kommunernas lokala avfallsplaner.
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FÖR VARJE KILO  
hushållsavfall  som förebyggs minskar  
klimatpåverkan med i snitt 3 kg  
koldioxidekvivalenter (IVL 2010).  En 
stor del av kontorsavfallet är jämför-
bart med hushållsavfall.  

Göteborgs stad köper IT-utrustning 
för cirka 500 miljoner kronor per år. 
Om den genomsnittliga livslängden 
på IT-utrustningen förlängs från tre 
till fyra år minskar inköpskostnaderna 
med cirka 125 miljoner kronor per år. 

Ett kontor med 100 anställda minskar 
sin pappersförbrukning från 50 till 25 
kg per person och år. Tiden det tar att 
fylla på papper i skrivarna halveras, 
från cirka 24 till 12 timmar per år och 
personalen slipper årligen bära 200 
kartonger som sammanlagt väger 
2500 kg.

Avfall tar plats. Om kontorets restav-
fall minskar med 100 kg per vecka kan 
ett 660 liters avfallskärl tas bort. Då 
frigörs en kvadratmeter i soprummet.

Gå uppåt i avfallstrappan

Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, är en del av EU-lagstift-
ningen och säger att avfall i första hand ska förebyggas. I an-
dra hand kommer återanvändning av produkter, i tredje hand 
återvinning av materialet i avfallet. I fjärde hand ska energin 
i avfallet återvinnas och i sista hand kommer deponering av 
avfallet. Ju högre upp i avfallstrappan vi kommer desto min-
dre påverkas miljön.



Kom igång!

FÖRANKRA 
Både ledningen och medarbetarnas engagemang behövs. Följande funktioner är särskilt viktiga: 
Alla chefer, inköpsansvariga och upphandlingsansvariga, den som sköter avfallshanteringen (ofta 
vaktmästare eller lokalvårdare), miljösamordnare och ansvariga för andra ledningssystem.

VILKET AVFALL HAR NI? 
Ta reda på hur mycket avfall ni har och vilka som är era vanligaste avfallsslag.

VARFÖR UPPSTÅR AVFALLET? 
Analysera, gärna i grupp på till exempel en arbetsplatsträff eller ordna en workshop.

HUR KAN NI MINSKA AVFALLET? 
Ta hjälp av tipsen i denna broshyren. Finns det andra åtgärder ni kan göra?

BESTÄM VAD NI SKA GÖRA 
Starta gärna med åtgärder som känns enklast. Ni kan också utgå från det som ger störst miljöef-
fekt, mest ekonomisk vinst eller minskar avfallet mest.

KÖR IGÅNG! 
Bestäm vem som ska göra vad och sätt igång.

INFORMERA ALLA 
Ha till exempel en kick-off där ni berättar om vinsterna med åtgärderna ni ska göra.

MÄT OCH FÖLJ UPP 
Det hjälper er att se hur avfallet kan minska och ni ser också resultatet av de åtgärder ni genom-
för. Sätt upp mål för minskade avfallsmängder och följ upp som en del i det ordinarie uppfölj-
ningsarbetet. Synliggör avfallsmängder, till exempel på arbetsplatsträffar, intranät och anslags-
tavlor.

FIRA FRAMGÅNGARNA.  
Fira med fika!

 
Skyltar finns överallt. Problemet är att de blir 
avfall alldeles för tidigt, när företag flyttar eller 
byter grafiskt identitet. Accus vill komma ifrån 
marknadens engångsskyltar till smarta fler-
gångsskyltar och designar bort avfall redan vid 
ritbordet. Skylten på bilden går att återanvända 
till 98 % vid uppdatering av grafik.

Accus AB
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Hos Ineos Compounds i Helsingborg till-
verkas PVC-material på beställning från 
företagets kunder. I processerna uppstår 
ett visst spill som inte alltid går att återföra 
i den egna tillverkningen. Spillet uppfyller 
dock kraven för att klassificeras som bipro-
dukt istället för avfall, och säljs till flera olika 
företag där det kan återvinnas och bli råva-
ra till andra produkter. Företagets spill blir 
därmed en resurs hos andra och kundernas 
behov av jungfruliga råvaror minskar. Ineos 
minskar sin miljöpåverkan, samtidigt som 
de sparar pengar, genom att slippa lämna 
spillet till deponi eller förbränning. 

Ineos Coumpounds Sweden AB



Därför blir det avfall – vanliga orsaker

PLANERAT AVFALL
Visst avfall är planerat och ofrånkomligt i produktionen, det kan till exempel vara… 

VISST SPILL I PRODUKTIONEN

UTTJÄNTA PRODUKTER

ENGÅNGSPRODUKTER 

FÖRPACKNINGAR

ONÖDIGT AVFALL
Mycket avfall går att minska eller få bort om man tänker till före, det kan till exempel handla om:

FELPRODUKTION och omarbetning

DÅLIG KOLL PÅ LAGER och för stora lager – produkter glöms och blir för gamla eller inaktuella.

FEL PRODUKTER KÖPS IN – låg kvalitet, dålig passform, bristande funktion och produkter som inte går 
att reparera

PRODUKTER MAN FÅR PÅ KÖPET – till exempel IT-tillbehör 

TRENDKÄNSLIGA PRODUKTER – fullt fungerande produkter, till exempel IT-utrustning slängs för att 
skaffa nytt

FÖR MYCKET EMBALLAGE – fel storlek på förpackningar och förpackningar som inte kan lämnas i retur

MISSTOLKNING AV REGLER – till exempel är det vanligt att bäst före-datum för livsmedel övertolkas

OVARSAMHET – produkter skadas

SKADAT material

”LITE EXTRA” – en extra rapport skrivs ut, tar en servett extra, tar lite extra mat och lägger på lite extra in-
köp för att få fri frakt

”DET BLIR FEL” - till exempel felaktiga utskrifter

RUTINER SAKNAS – exempelvis rutiner för lagerkontroll, IT-skötsel och återanvändning

FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR SAKNAS – exempelvis en plats att ställa möbler på i väntan på återan-
vändning

BRISTANDE UPPFÖLJNING för att kännedom saknas om avfallsmängder, inköpskostnader, pappersför-
brukning, datorers livslängd med mera

BEHOV AV KUNSKAP – bristande kommunikation om att miljöpåverkan och kostnader kan minskas ge-
nom att förebygga avfall. Att veta varför saker ska göras skapar motivation.

Att använda porslinsmuggar istället för engångsmuggar av papp minskar utsläppen 
av koldioxid med 3,3 kg per anställd och år (IVL 2014). På ett kontor med 100 anställ-
da minskar avfallet med 210 kilo per år. 
Om ett kontor med 100 medarbetare ersätter pappershanddukar med lufthandtork 
eller personliga textilhanddukar minskar avfallet med 900 kg per år. Vi antar att varje 
person använder åtta pappershanddukar och två pappmuggar per arbetsdag.



Tänk cirkulärt!   

Genom cirkulära affärsmodeller kan vi minska behovet av nya råvaror och produkter och förebygga att 
avfall uppkommer. Ofta är det dessutom ekonomiskt fördelaktigt. Affärsmodellerna nedan kan använ-
das både för den egna verksamheten och för produkter och tjänster som ni erbjuder era kunder. 

CIRKULÄRA RESURSER – ÅTERANVÄNDNING – ÅTERVINNING: 

• Använd förnyelsebara och återvinningsbara material i produktionen.
• Ta tillvara på avfallet i slutet av en produkts livscykel och återanvänd det till en annan pro-

dukt, hos er eller någon annan. 
• Kombinera olika processer så att de tar tillvara varandras restmaterial.
• Ditt ”avfall” kan bli en resurs hos någon annan. Samarbeta med andra verksamheter för att 

dra nytta av varandras restprodukter och restenergi. 

KÖP/SÄLJ FUNKTION ISTÄLLET FÖR PRODUKT: 

• Hyr, dela, leasa eller låna istället för att köpa. 

EKODESIGN: 

• Designa nya produkter så att det går enkelt att demontera, reparera och uppgradera dem, 
så att de blir mer hållbara, får längre livslängd och till sist enkelt kan återvinnas. 

FÖRLÄNG PRODUKTERS LIVSLÄNGD: 

• Reparera, uppgradera eller sälj vidare istället för att slänga. 
• Kom ihåg förebyggande service, det förlänger livslängden på er utrustning. 

ANVÄND DELNINGSPLATTFORMAR: 
• Använd olika plattformar (företag, webbsidor) för att hitta andras ”avfall” som kan bli en 

resurs hos er, och tvärtom. 

För att förebygga betongavfall används spillbetong för att tillverka betongbyggklossar. Efter en gjutning, när 
betongbilen ska lämna byggarbetsplatsen, finns det rester av spillbetong kvar i bilen. Istället för att skicka iväg 
denna spillbetong som avfall så töms de sista resterna i gjutformar på arbetsplatsen. När en form är full och be-
tongen har härdat har en byggbetongkloss tillverkats. Klossarna säljs och används på olika sätt, till exempel för 
att bygga tillfälliga avskiljande väggar eller påkörningsskydd. Genom att arbeta förebyggande undviker Skanska 
att ge upphov till betongavfall och skapar istället en produkt som kan användas både på den egna arbetsplatsen 
och av andra.

Skanska, på ESS-bygget utanför Lund



Förebygg avfall vid inköp 
och upphandling

• Utse ett fåtal inköpsansvariga – det minskar risken för 
felaktiga beställningar

• Begränsa inköpssortimentet – ett stort sortiment leder 
ofta till mer avfall

• Använd en checklista vid inköp och upphandling för att 
undvika felaktiga och onödiga beställningar

• Återkoppla till inköpsansvarig – lämna synpunkter på 
inköpta produkter

• Utse en lageransvarig som har koll på vad som finns 
hemma

• Håll inte för stora lager

• Utbilda inköpare och upphandlare om hur man före-
bygger avfall

Tänk efter innan ni köper  
ny IT

ÄR IT-PRODUKTEN BARA LÅNGSAM? Ominstallera datorns  
operativsystem. Nollställ mobil och surfplatta. Blås rent från  
damm som kan bidra till överhettning. Uppgradera datorns  
minne och hårddisk. Byt batteri på dator, telefon och platta  
om det behövs.

ÄR IT-PRODUKTEN TRASIG? Se till att leverantören åtgärdar 
felet, om garanti eller serviceavtal finns. Saknas gällande garanti  
eller serviceavtal? Kontrollera då om er egen IT-organisation  
kan åtgärda felet.

ÅTERANVÄND INTERNT. Kontrollera om ni har någon ledig pro-
dukt i den egna organisationen innan ni köper nytt.

KÖP EN BEGAGNAD PRODUKT.

KÖP RÄTT IT. Utgå ifrån det som behövs för att klara arbets- 
uppgifterna. Köp utrustning som går att uppgradera  
och reparera. Avböj tillbehör ni inte behöver.

ÖVERVÄG HYR-IT. Då kan utrustningen lämnas tillbaka om  
behoven ändras.

SE TILL ATT EN GAMMAL PRODUKT TAS OMHAND OCH 
ÅTERVINNS enligt lagstiftningen om farligt avfall, det vill säga 
separat från övrigt avfall.

Till inomhus- EM i friidrott behövde 
det kommunala bolaget Göteborg & 
Co mobiltelefoner till ett stort antal 
volontärer. Istället för att köpa lånade 
man telefoner av Gothia Cup. Det 
minskade både kostnader och elavfall. 
”Det gäller att hitta nya sätt att tänka, 
till exempel att leta efter  ’bankerna’ 
– de som har produkter som inte an-
vänds just då – eller att bli en ’bank’. 
På så sätt kan vi göra resurseffektivare 
och mer hållbara event”,  säger Katari-
na Torstensson, hållbarhets strateg på 
Göteborg & Co. Bolaget testar också 
att inköpsansvarig ska ha en tydlig 
plan för att ta hand om överblivet 
material.

Göteborg & Co  

Livscykelanalyser av IT-produkter visar 
att den största miljöbelastningen sker i 
tillverkningsfasen. Att tillverka en bärbar 
dator  genererar 1 200 kg avfall och kli-
matpåverkan motsvarande 210 kg koldiox-
id (IVL 2015). Kontorsdatorer byts ofta ut 
efter tre år, trots att de kan leva dubbelt så 
länge med rätt skötsel, ominstallation och 
uppgradering.  

Ett kontor med 100 medarbetare, som 
ökar datorernas livslängd från tre till fyra 
år minskar sina inköpskostnader för nya 
datorer med cirka 100 000 kr per år. Samti-
digt minskar klimatpåverkan med cirka 2,3 
ton koldioxid ekvivalenter per år. Genom 
att använda jobbmobilen i tre istället för 
två år minskas inköpskostnaderna med en 
tredje del. Det går också åt mindre arbets-
tid för att beställa, packa upp och förbere-
da telefoner.  



Förebygg avfall i verksamheten… 

FÖRPACKNINGAR
• Drick kranvatten
• Köp lagom stora förpackningar – undvik små portionsförpackningar
• Fråga efter emballage som leverantören tar i retur
• Använd påfyllningsbara behållare
• Välj hämtmat i flergångslådor
• Fråga efter catering utan engångsbehållare

ENGÅNGSPRODUKTER
• Välj flergångsartiklar – muggar, tallrikar, glas och bestick
• Erbjud termosmuggar för dem som reser mycket
• Välj pennor med refillpatroner
• Ställ krav på hotell och konferensarrangörer som ni anlitar  

om att undvika engångsmaterial

GROVAVFALL
• Skänk eller sälj sådant som inte behövs längre
• Reparera, renovera eller köp begagnat istället för att  

köpa nytt
• Bygg om med begagnat – det finns en växande marknad för  

begagnat byggmaterial av olika slag.

PÅ KONTORET
• Använd dubbelsidig utskrift som standard
• Kräv personlig bekräftelse för utskrift
• Gå över till digitala prenumerationer
• Ha externt informationsmaterial på er webbsida – ge ut  

rapporter som pdf:er
• Kommunicera via intranätet – det medför färre utskrifter  

än e-post
• Använd e-fakturor
• Använd digitala dokumenthanteringssystem
• Använd baksidor som kladdpapper

MATSVINN
• Underlätta för personalen att ta med matlådor
• Väg matsvinnet i personalrestaurangen
• Beställ rätt antal portioner vid catering
• Ta vara på överbliven mat
• Ställ krav vid catering och konferenser – fråga hur  

leverantören arbetar för att minska matsvinnet

Om tio personer på en  
kontorsarbetsplats äter 
hämtmat i engångslåda varje 
dag blir lådorna cirka 200 kg 
avfall per år. Avfallet orsakar 
klimatpåverkan motsvarande 
cirka 650 kg koldioxid – lika 
mycket som en bilresa på 
300 mil.

Varje svensk slänger i snitt 48 kilo 
fullt tjänlig mat och dryck varje 
år, enligt Naturvårdsverket.  Den 
genomsnittliga klimatpåverkan av 
ett kilo matsvinn motsvarar 1,6 kilo 
koldioxidutsläpp (Chalmers 2015). 

Att köpa en liter mjölk i portionsförpackningar orsa-
kar fem gånger så mycket avfall som om man väljer 
en enlitersförpackning.



Läs mer!  

Det finns mycket information och inspiration att hitta på nätet, nedan listas ett axplock:

www.naturvardsverket.se – Naturvårdsverket har information om både cirkulär ekonomi och 
avfallsförebyggande

www.resource-sip.se – RE:Source är en mötesplats för aktörer inom svensk industri, avfalls-
hantering och forskning

http://www.cradlenet.se – Cradlenet är en plattform för kunskap och nätverkande kring 
cirkulär ekonomi

www.avfallsverige.se – Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfalls-
hantering

www.goteborg.se – sök på ”Förebygg avfall i Göteborgs stad” – här finns vägledningar, 
checklistor och e-utbildningar

”Förebygga avfall – varför då? Och hur ska vi göra?”  har samman-
ställts av en projektgrupp inom Miljösamverkan Skåne under 2018 
-2019. Till grund för materialet ligger material från förvaltningen 
Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad.

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Skånes 
kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne 
och Arbets- och miljömedicin Syd. En huvuduppgift är att 
utveckla och effektivisera miljöförvaltningarnas tillsyn och 
kontroll.

www.miljosamverkanskane.se

http://www.naturvardsverket.se
http://www.resource-sip.se
http://www.cradlenet.se
http://www.avfallsverige.se
http://www.goteborg.se
http://www.miljosamverkanskane.se

