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Prevention of waste and the road to a sustainable 
society 
 
Julia Gustavsson 

 
Abstract 

 
When population increases and natural resources are limited, it’s a challenge to achieve 
sustainable consumption. Until today there has been a strong relation between economic 
growth and the amount of waste. Today a large proportion of the population in developed 
countries are participating in a so-called consumer society, where people buy products and 
services upon desire and not necessarily when they are needed. There is a direct link between 
consumption and environmental problems and how we choose to consume can affect the 
future possibilities to establish a sustainable community. This report focuses on individual 
level of knowledge, opinions and attitudes on sustainable consumption, recycling and 
prevention of waste. To examine this I established a web-based survey that was sent out to 
house owners in Örnsköldviks municipality. The results indicated that majority of the 
participants are aware of the term consumer society and believe that we are over-consuming 
and exploiting the planet, i.e. consuming natural resources at an unsustainable rate. The 
study also highlights that the participants believe that sustainable consumption includes 
limiting consumption, recycling products and waste and purchasing climate smart products. 
The majority of the participants also purchased and sold products online for recycling use at 
least a few times a year and they were looking for the opportunity to repair items before they 
purchased new products. Today the problem in developed countries is not primarily about 
waste management but rather the constant emergence of waste. Therefore, it’s important that 
we start to prevent waste rather that managing it. 
 
Keywords: Consumption, sustainable consumption, prevent waste, environment, waste 
management.     
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1 Inledning och bakgrund 
 

Befolkningen på jorden ökar och tills idag har det funnits en stark koppling mellan 
ekonomisk tillväxt och mängden avfall (Naturvårdsverket 2012). Med tiden har vårat 
samhälle påbörjat en utveckling mot ett konsumtionssamhälle, speciellt när det kommer till 
de senaste årtiondena (Bauman 2005). Vare sig vi väljer att köpa eller inte köpa en produkt 
eller tjänst så påverkar det oss och miljön och bidrar till olika konsumtionsmönster. Inköp av 
produkter och tjänster har konsekvenser för resurser, avfall och samhällen och detta tyder på 
ett samband mellan konsumtion och miljöpåverkan (Young et al. 2010). Hållbar konsumtion 
har blivit ett känt begrepp på grund av de val och handlingar människor har valt att ta till. 
Vare sig vi väljer att köpa vissa produkter eller tjänster så kommer det ha en direkt eller 
indirekt verkan på vår miljö (Jackson 2005). Samhällets uppbyggnad bidrar till 
konsumtionsmönster som konsumenten ser som normala, men som inte bidrar till en hållbar 
livsstil i längden (Mont et al. 2013).  
 
Idag slängs produkter dagligen, inte för att dom är trasiga utan för att de är omoderna, för att 
man har ändrat stil eller helt enkelt för att man vill (Ekström 2015). I dagens samhälle har 
konsumtion och behovet av att köpa nytt ersatt god arbetsmoral när det kommer till 
statusindikator i samhället (Bauman 2005). Ekström (2013) syftar på att vi använder 
konsumtion som ett sätt att uttrycka oss idag när det kommer till bilar, bostäder, mode, 
telefoner. Allt detta speglar den bild på hur vi ser oss själva och hur vi vill att omgivningen 
ska se en (Ekström 2013). Kläd- och skokonsumtionen som ökade med 53% mellan år 1999–
2009 är ett exempel; där konsumenters ökade modemedvetenhet och producenternas nya 
kollektioner som kontinuerligt släpps bidrar en ökning av avfall (Ekström 2013).  
  

 Utmaningar 
I stora delar av världen ökar idag länder med ekonomisk tillväxt och efterfrågan på råvaror 

och mineraler är större än resurserna som finns och detta är en av dagens stora utmaningar 

(Naturvårdsverket 2012). Förhoppningar om att kunna lösa avfallsfrågorna med enbart 

tekniska lösningar förhindrar behovet av att åtgärda svårare frågor som rör konsumtion och 

materialism (Mont et al. 2013). I den nationella avfallsplanen har Naturvårdsverket (2012) 

inkluderat ett mål att återanvändning av hushållsavfall ska öka, där hushållen ska få det 

enklare att lämna in material och produkter för återanvändning (Naturvårdsverket 2012). 

Ytterligare ett problem i dagens samhälle är att människor blir bedömda utifrån vad de äger 

och eftersom människor har olika förutsättningar bidrar detta till en ökad press, speciellt när 

det kommer till ungdomar som kan känna press från samhället att behöva konsumera 

(Ekström 2013).  

 

I ett samhälle är en effektiv politik inom konsumtion betydande för att bli bättre när det 

kommer till resursanvändning och miljöpåverkan (Mont et al. 2013). Olika typer av 

styrmedel och åtgärder krävs för att vi ska uppnå ett mer hållbart samhälle. Trots att vi är bra 

på att återvinna olika typer av material så finner vi den största miljövinsten i att minska 

utnyttjande av våra naturresurser (Naturvårdsverket 2012). Genom att öka återanvändning 

och materialåtervinning kan vi på nya sätt minska produktion av nya varor och spara på våra 

naturresurser (Naturvårdsverket 2012).  

 

 Hållbar konsumtion 
Det är en illusion att tro att vi kan fortsätta leva på det sätt vi gör och uppnå ett hållbart 

samhälle (Mont et al. 2013). Undersökningar visar på att växthusgasutsläppen ska ligga på 2 

ton koldioxid per person per år, men i norden ligger de befintliga utsläppshalterna mellan 6–
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9 ton per person (Mont et al. 2013). Men att leva hållbart kopplas ofta till ett tråkigt liv där 

man blir berövad på vad livet har att erbjuda och uppnår inte full eufori (Mont et al. 2013). 

Genom att ändra våra konsumtionsvanor kan vi minska avfallsmängderna och minska 

innehållet av farliga ämnen i avfallet (Avfall Sverige 2011). En hållbar utveckling handlar inte 

endast om att göra rätt val och handla grönt, utan även att hantera avlagda produkter på 

bästa sätt (Ekström et al. 2012). Det är viktigt att förstå vad som formar konsumtionsmönster 

för att veta hur man kan ändra dem. Det som påverkar våra privata konsumtionsvanor är; 

först och främst utbud och priser, sedan även personens kunskaper, attityd och normer 

(Larsson 2015). Psykologiska studier visar på att beteende kring konsumtion egentligen inte 

förmedlas genom attityd eller avsikt, utan att attityder kan tolkas genom beteenden (Jackson 

2005). Detta tyder på en viktig slutsats gällande motivation för hållbar konsumtion, för det 

föreslår att beteende kan ändras utan att ändra attityd innan (Jackson 2005). Dessa 

förändringar i beteende kan vara viktiga när det kommer till människans attityd kring miljö 

och kan påvisa förändringar hos människor, genom förändringar inom kommunen utan att 

man egentligen tänker på det (Jackson 2005).    

 

En studie av Ekström (2012) visar att inköpen för kvinnor och män tenderar att öka i 

samband med utbildningsnivå och inkomst. Desto högre utbildning desto mer inköp till 

skillnad från om man jämför med lågutbildade (Ekström 2012). Utbildning och inkomst 

håller även ihop och ju högre inkomst en person eller ett hushåll har, desto fler inköp visar 

det på. En förklaring till detta är att en högre inkomst resulterar i en större möjlighet till att 

kunna göra fler inköp (Ekström 2012). En högre inkomst och större möjligheter behöver 

nödvändigtvis inte vara positivt. Studier ifrågasätter även sambandet mellan ekonomisk 

tillväxt, materiella inköp och välbefinnande. Stigande av inkomst, inköp och stress bevarar 

snarare missbelåtenhet istället för att öka individers lycka (Veenhoven 2009). 

 

 Förebyggande åtgärder 
Sverige har etablerat effektiva system när det kommer till att hantera vårt avfall med olika 
typer av lösningar. När det kommer till alla sorters avfall så måste de hanteras och behandlas 
på olika sätt (Avfall Sverige 2017). Problemet som fortfarande består är dock inte vår 
avfallshantering, utan snarare den ständiga uppkomsten av avfall (Avfall Sverige 2017). Idag 
fokuseras det mycket på olika tekniska lösningar om hur avfall ska hanteras, exempelvis hur 
vi kan utvinna energi från avfall eller hur vi ska återvinna avfall. Dessa delar är viktiga när 
det kommer till avfallshantering, men det måste kompletteras med studier på förebyggande 
åtgärder innan avfallet uppstår (Ekström 2015). Trots att vi har blivit effektivare när det 
kommer till avfallshantering, så är den stora utmaningen idag att avfallsmassorna har ökat. 
Andelen avfall per person har sedan 1990 ökat från 300 kg till 500 kg och framtiden tyder på 
dubbelt så mycket avfall om 20 år om inga åtgärder vidtas (Östblom, Ljunggren-Söderman 
och Sjöström 2010).  
 
Förebyggande av avfall finns med i de nationella miljömålen och den nationella avfallsplanen 
(Avfall Sverige 2011). Enligt EU:s direktiv ska även varje medlemsland upprätta särskilda 
program för förebyggande av avfall (Naturvårdsverket 2016b). Förebyggande av avfall eller 
avfallsminimera befinner sig högst upp i avfallshierarkin som EU utgår ifrån 
(Naturvårdsverket 2016b). Avfallshierarkin är ett enkelt tillvägagångssätt för att minska 
avfallsmängderna och den kan hjälpa enskilda individer att sortera sina sopor (Miva 2016).    
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Bild 1: Avfallshierarki, den ordning avfall ska tas hand om. Bild tagen från Miva.se (2014).   

 
Konsumenters medvetenhet och vilja till att återanvända produkter måste uppmärksammas i 
förhållande till socio-kulturella samband (Ekström 2015). Människor som försöker göra 
smarta val när det kommer till en hållbar livsstil ställs inför sociokulturella svårigheter (Mont 
et al. 2013). Detta tyder på att regeringen måste göra det möjligt för samhället att utveckla en 
struktur som motiverar människor att enklare välja den hållbara livsstilen (Mont et al. 2013). 
Genom att utnyttja olika tekniker, infrastrukturer, lagstiftning och marknadsföringar som 
olika styrmedel i samhället kan man skapa möjligheterna till en hållbar livsstil (Mont et al. 
2013).  
 
Kommuner kan genom vissa åtgärder åstadkomma både kortsiktiga och långsiktiga 
förändringar inom bland annat miljöpåverkan, arbetsmiljö och kostnadsfrågor (Avfall 
Sverige 2015). För att hålla motivation uppe till ett fortsatt gott arbete kan man från början 
identifiera enkla åtgärder, som ger snabba resultat. Det gäller även att inte lägga all fokus på 
endast miljö, genom att minska avfall och dess farligheter gynnar man verksamheter och det 
har även sina ekonomiska fördelar (Avfall Sverige 2015).  
 

 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur utvalda deltagare i Örnsköldsviks kommun ser på 
frågor om konsumtion, återanvändning och vad de anser är att leva hållbart, men även 
undersöka hur kommuner kan bidra till förändringar och sprida information bättre angående 
hållbarhet. Syftet är även att nå ut till en blandad åldersgrupp för att kunna analysera om 
man kan se något samband gällande olika målgrupper och deras kunskaper och åsikter 
angående konsumtion och avfallsförebyggande frågor. 
 

 Frågeställningar 
Vad betyder hållbar konsumtion för enskilda konsumenter? 
Hur är våra konsumtionsvanor ett problem? 
Vilken attityd har människor till nytt mot begagnat?  
Vad finns det för samband mellan människors beteende och konsumtionsval?  
Hur kan kommuner arbeta bättre för att sprida budskapet kring ett hållbart samhälle? 
 
 

2 Material och metod 
 

Jag valde att använda en kvantitativ metod i detta projekt gällande insamlandet av data. Vid 

analys av data har jag använt mig både av kvantitativ och kvalitativ metod. Där den 
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kvantitativa riktar in sig på siffror och den kvalitativa riktar in sig på betydelsen av ord. I 

detta avsnitt beskrivs det mer utförligt om metoden under projektets gång.  

 

 Litteraturstudie 
Projektet består av en enkät- och litteraturstudie och en kvantitativ metod som användes för 

att samla in data. Bakgrundsfakta till rapporten består av vetenskapliga artiklar från Web of 

Science och Google Scholar. Miva har även bidragit med relevanta rapporter för att 

möjliggöra grunden i rapporten. Under de två veckor som enkäten var aktiv läste jag 

relevanta artiklar och rapporter för att kunna påbörja och samla information till bakgrunden 

i rapporten. För att undersöka hur kommuner i Sverige arbetar med att inspirera invånare till 

hållbar livsstil och förebygga avfall, så har Miva bidragit med rapporter som beskriver 

kommuners arbete gällande hållbar konsumtion och avfallsreduktion. Olika kommuner har 

även bidragit med information via deras hemsidor som ytterligare beskriver hur de jobbar 

med dessa frågor.   

 
Sökord: Consumption, konsumtion, sustainable consumption, förebygga avfall, environment, 
avfall, waste management    
 

 Enkät 
Den kvantitativa och kvalitativa metoden utförs i form av en webbaserad enkät som skapas 
genom enkätprogrammet Websurvey (se bilaga 1). För att besvara mina frågeställningar 
undersökte jag vilka kunskaper deltagarna var försedd med och vad deras attityd var kring 
frågor om konsumtion, återbruk och avfall. Fokuset riktades inte på jämförelse mellan män 
och kvinnor på grund av att deltagarna var slumpvist utvalda, utan fokuserar mer på en 
helhet om deltagarnas anseende och kunskaper kring frågor om förebyggande av avfall, 
konsumtionsvanor och en hållbar livsstil. Frågorna till enkäten skapades i samarbete med 
mina kontaktpersoner på Miva och min handledare från Umeå universitet och skickades ut 
till 800 slumpvist valda villaägare med hjälp av Miva. Frågorna bestod av slutna och öppna 
svarsalternativ som sedan kunde analyseras med hjälp av de två metoderna jag valt att 
använda. I samband med utskicket berättade jag för deltagarna om syftet med enkäten och 
mitt arbete. På grund av ett tidsbegränsat projekt ansåg jag att enkäten skulle vara öppen i 
två veckor när det var möjligt för individer att besvara enkäten. Efter en vecka skickades en 
påminnelse ut för att nå en högre svarsfrekvens och för att få in mer data. Efter två veckor 
och över 150 svar stängdes enkäten och resultatet kunde börja analyseras med hjälp av 
enkätprogrammet Websurvey.  
 
Enkätsvaren som bestod av öppna och slutna svarsalternativ kunde exporteras till Excel som 
en fil och var sedan tvungna att analyseras på olika sätt. De slutna svaren kunde 
sammanställas i Excel i form av figurer där man tydligt kunde se vad deltagarna hade svarat. 
De öppna svaren sammanställdes i löpande text och i form av en tabell med 
nyckelordsanalys. Där centrala begrepp i svaren blev nyckelord på grund av deras relativt 
höga användningsfrekvens, nyckelorden stod även i fokus och kunde strukturera budskapet 
och lyfta fram särskilt viktiga aspekter (Gustafsson och Seiler 2012). I tabellen redovisades 
den andel av svar som deltagarna nämnde mest. Nyckelorden blev utvalda utifrån ord som 
uppstod mest bland deltagarnas svar. På så vis kunde jag skapa egna kategorier som de 150 
olika svaren kunde placeras in i efter vägledning utifrån nyckelorden.   
 
 

3 Resultat 
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Deltagarna i enkäten bestod av män och kvinnor mellan åldrarna 25–82 år (se figur 1). 

Resultatet från enkäterna visade på att en majoritet av de svarande var män i åldrarna  

43–72 år, medan majoriteten av kvinnor som svarade var i mellan åldrarna 43–52 år. 

Svarsfrekvensen resulterade till 152 individuella svar och detta medförde till en målgrupp 

med flest svaranden mellan åldrarna 37–72 år.   

 

 
Figur 1. Antalet deltagare som deltog i enkäten och deltagarnas ålder. Män presenteras i blå staplar och kvinnor i 

rosa staplar. 

 

 Hållbar konsumtion 
I tabell 1 redovisas resultat från 130 deltagare som uttrycker deras åsikt om hållbar 

konsumtion och vad de anser är att leva hållbart. Många höll sig inom samma ram när det 

kom till sina svar. Att handla smart, kvalitetsprodukter, ekologiskt, inte överkonsumera och 

att återanvända och återvinna är några exempel av vad majoriteten svarade. En stor andel av 

deltagarna höll med FN:s definition som beskriver hållbar konsumtion som ”Att kunna köpa 

det vi behöver för att kunna tillgodose våra behov, utan att äventyra framtida generationers 

möjligheter att kunna tillgodose sina” (Sveriges konsumenter 2017).   

 
Tabell 1. En nyckelordsanalys av deltagarnas svar om vad hållbar konsumtion betyder för dem. I tabellen 

redovisas andelen av de svar som förekom. Frågan bestod av öppet svarsalternativ som resulterade i att 

deltagarnas svar kunde placeras i olika kategorier.   

Inte överkonsumera och slösa på jordens resurser 34,7% 

Återanvända, återvinna och minska avfall.   18,6% 

Håller med FN:s definition. 18,1% 

Tänka miljövänligt när man handlar, veckohandla, ekologiskt och närproducerat. 10,1% 

Handla klimatsmart, kretsloppsanpassat och minska farliga ämnen i produkter.  9,5% 

Köpa kvalitéprodukter och sådant som håller länge. 5,0% 

Produkter idag ska kunna repareras och det ska finnas reservdelar, undvika ”slit 

och släng”.  

2,0% 

Åka kommunalt. 1,0% 

Kunna införskaffa en vara eller tjänst när man behöver/vill. 1,0% 
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 Problem kring dagens konsumtionsvanor 
Tabell 2. En nyckelordsanalys som representerar andelen deltagares åsikter angående de konsumtionssamhälle vi 

lever i. Frågan i enkäten bestod av öppet svarsalternativ som resulterade i att deltagarnas svar kunde placeras i 

olika kategorier utifrån de ord som nämndes mest.   

Köper mycket onödigt och exploaterar 33,3 % 
Slit och släng-koncept  31,7 % 
Ohållbart koncept, vansinne och galet hur vi konsumerar 12,7 % 
Håller med påstående i enkäten 7,1 % 
Det är världen vi lever i och vi som styr samhället i denna riktning 7,1 % 
Regler och ansvar krävs för hållbart samhälle och miljö 4,8 % 
Bra att vi får ta del av nya varor och produkter. Det skapar 
utveckling i samhället och vår ekonomi bygger på konsumtion 

3,2 % 

 

Resultatet visar att majoriteten av deltagare förstår konsekvenserna av påverkan från 
konsumtion och hur det påverkar vår miljö. En stor andel (33,3 %) av deltagarna anser att vi 
överkonsumerar, exploaterar vår planet och förbrukar våra naturresurser i en ohållbar takt 
(se tabell 2). En annan stor andel (31,7 %) av deltagarna anser att idag bygger samhället på 
ett ”slit- och slängkoncept”, där produkter produceras i dålig kvalité och det lanseras hela 
tiden nya kollektioner och produkter som uppmuntrar oss att konsumera (se tabell 2). En av 
deltagarna ansåg att anledningen till att vi konsumerar så mycket är på grund av yttre 
påverkan från sociala medier. En andel av deltagarna (4,8 %) ville se mer ansvar och regler 
för att uppnå en hållbar miljö och en annan ansåg att det borde införas skatt på 
materialåtgång för att återvinning ska bli lönsam. En av deltagarna påpekar att det är vi som 
styr samhället i denna riktning då det handlar mycket om fasad och status idag. Deltagarna 
uppmärksammar bland annat att det är svårt att förstå varför människor idag har ett så stort 
behov av att köpa saker, vi anser oss vara pålästa i Sverige men vi lever inte efter det och att 
vi lever i ett samhälle där varor och produkter är viktigare än människor. En individ ville se 
större medvetenhet hos oss ”rika länder” eftersom i jämförelse med de fattiga så förbrukar vi 
betydligt mer, trots att vi är färre.  
 
Det uppmärksammades även att långa transporter för produkter och varor är ett problem och 
onödigt och att myndigheterna idag inte är till någon hjälp för konsumenterna. Det uttrycktes 
även att vi lever annorlunda idag jämfört med förr. Nu har vi mer prylar, kläder, vi bor större 
och människor köper hellre nytt istället för att laga. Även att yngre generationer tjänar bättre 
och räntorna är lägre än förr i tiden. Det föreslogs även en lösning som skulle kunna vara ett 
steg i rätt riktning gällande konsumtionsminskning. Förslaget var att det enklast skulle 
minska om man begränsar tillgången av snabba lånepengar. Frågan besvarades även som att 
det är den värld vi lever i idag och det kan vara svårt att ändra på, speciellt då många tror 
problemet kommer lösa sig av sig själv. Samhället som vi känner det bygger på att vi 
konsumerar nytt hela tiden. Gör vi inte det så har vi ingen tillväxt och vår ekonomi bygger på 
tillväxt. ”Vår världsekonomi är uppbyggd på konsumtion av köp- och säljvaror som är 
grunden i ett konsumtionssamhälle och vår välfärd”. En av deltagarna såg det som något bra, 
att vi får ta del av nya produkter och får möjlighet att konsumera efter begär, det skapade 
enligt individen utveckling i samhället, framåtskridande. 
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 Konsumtionsvanor kring nya och begagnade produkter 

 
Figur 2. Andel deltagare som besvarade frågan angående deras konsumtionsvanor när det gäller nya och 

begagnade produkter.  

 

Figur 2 redovisar resultat från deltagarnas svar på enkäten kring frågor som berör 

konsumtion av nya produkter och begagnat. Största andelen av deltagande (80,1%) kollar 

först om det går att laga eller reparera varan eller produkten och en andel av deltagarna 

(7,5%) köper oftast begagnat innan de köper nytt. En mindre andel (5,4%) köper alltid nytt 

först, en liten andel (0,7%) undersöker först om det går att låna och 6,1% av deltagarna valde 

alternativ ”Annan” där deras svar var: 

- Köper oftast nytt, men ärver mycket begagnat. 

- 80% av gångerna köper jag nytt, då det inte lönar sig att laga. 

- Köper väldigt sällan nytt. Lagar, lånar och köper begagnat beroende på vad som 

passar bäst just då. 

- Alla tre stämmer före ”Jag köper alltid nytt”. 

- Vid behov. 

- Jag använder tills jag måste köpa nytt. 

- Köper jag något så ska jag veta att det kommer att hålla länge! Nytt eller begagnat.  

- Jag använder oftast kläder/saker tills det är slut på dem. 
 

 
Figur 3. Andel deltagare som besvarade frågan angående deras konsumtionsvanor och hur ofta de köper 

produkter via second hand eller liknande.  
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Figur 3 redovisar hur ofta deltagarna köper produkter via second hand eller liknande. Största 

andelen deltagare (42,9%) köper second hand eller från välgörenhet någon gång om året. En 

mindre andel av deltagarna (17,7%) köper någon gång i månaden och det var även 17,7% av 

deltagarna som köper någon gång vart tredje år. En andel av deltagarna (18,4%) handlar 

aldrig från second hand eller välgörenhet. Det var en liten andel (3,4%) som besvarade frågan 

med ”Annan” där deras svar var; 

- När jag behöver något och om jag hittar något jag gillar.  

- Ca. 4 ggr/år. 

- Då det finns behov. 

 

 
Figur 4. Andel deltagare som besvarade frågan angående hur ofta det lämnar bort produkter till återbruk i form av 

second hand eller välgörenhetsbutiker.  

 

Figur 4 redovisar hur ofta deltagarna lämnar bort produkter till återbruk som second hand 

eller liknande. Största andelen av deltagare (55,5%) lämnar bort till second hand/välgörenhet 

någon gång om året. Det fanns även en andel av deltagare (17,8%) som lämnar någon gång i 

månaden och en andel (13%) som lämnar någon gång vart tredje år. Det fanns även en 

mindre andel deltagare (6,2%) som aldrig lämnade till second hand/välgörenhet. Det var 

även en mindre andel (4,8%) av deltagare som besvarade frågan med alternativ ”Annan”, där 

de svarade: 

- Så fort vi har något med bruksvärde, som vi inte behöver.  

- Vid utrensning och efter jag sålt på begagnat-sajter. 

- Var tredje månad. 

- Ca 4 ggr/år. 

- När behovet finns.  

- Så ofta som möjligt. 
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Figur 5. Andelen deltagare som besvarade frågan angående hur ofta de säljer begagnade produkter via internet.  

 

Figur 5 redovisar hur ofta deltagarna säljer begagnade produkter via internetsidor som 

Facebook, Blocket eller tradera. Största delen av deltagare (42,5%) sålde begagnat på nätet 

någon gång om året. Det fanns även en andel deltagare (21,9%) som sålde någon gång vart 

tredje år och en andel (22,6%) som aldrig säljer begagnat på nätet. En mindre andel deltagare 

(8,2%) säljer någon gång i månaden och ytterligare en mindre andel deltagare (4,8%) valde 

”Annan” som alternativ, där de besvarade med: 

- Efter behov och när det finns något att sälja. 

- Vid utrensning 

- Skänker oftast bort till bekanta (främst elektronik). 

- Dålig på det, men vill bli bättre. 

 

 
Figur 6. Andel deltagare som besvarade frågan angående konsumtionsvanor och hur ofta de köper begagnade 

produkter via internet.  

 

Figur 6 redovisar hur ofta deltagarna köper begagnade produkter via internetsidor som 

Facebook, Blocket eller Tradera. Resultat från enkäten visar att majoriteten av deltagare 

(46,6%) köper begagnat på nätet någon gång om året. Medan en andel (10,8%) köper någon 

gång i månaden och en andel (16,9%) någon gång vart tredje år. En andel av deltagare 

(23,0%) besvarade med att de aldrig köper begagnat på nätet. En mindre andel deltagare 

(2,7%) valde ”Annan” som alternativ och besvarade frågan med:   

- Efter behov. 
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- Varannan månad. 

- När och om jag hittar något jag behöver. 

- Köper inte mycket över huvud taget. 

 

 Attityder och åsikter kring återbruk av produkter 

 
Figur 7. Andel deltagare som besvarade frågan kring deras attityd angående återbruk av produkter och vad deras 
anledning till inköp är.  

 

Figur 7 redovisar deltagarnas anledning till inköp av begagnade produkter. Majoriteten av 

deltagare (46,7%) ansåg att anledningen till att de handlade begagnat/second hand var för att 

det är billigare. Alternativ ”Det är bra för miljön” var även en anledning som en andel 

deltagare (28,8%) ansåg stämma in på varför de handlade begagnat/second hand. En andel 

(16,8%) handlade begagnat/second hand för att de hade större chans att hitta unika 

produkter. Det var även en mindre andel (6,7%) som valde alternativ ”Annan” och fick själva 

skriva deras anledning. Svaren jag fick in var: 

- Produkter man söker efter finns inte alltid tillgänglig som nya.  

- Bra att köpa begagnat till barnen som växer ur kläder snabbt. 

- Gillar att porslin osv. är unikt och att det har ett värde jämfört med att köpa från 

exempelvis Ikea eller Åhléns. Jag säljer det sedan vidare och tjänar på det. 

- Vill stödja biståndsprojekt och missionsarbete genom att handla på second hand.  
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Figur 8. Andel deltagare som besvarade frågan om deras attityd om återbruk av produkter och varför de inte 

köper begagnat/second hand. 

 

Figur 8 redovisar deltagarnas anledning till att inte köper begagnade produkter. Största 

andelen av deltagare (45%) hade besvarat frågan med ”Annan” och en andel (33,3%) hade 

svarat att de ”Aldrig hittade något för dem”. Den var även en mindre andel deltagare (5%) 

som ansåg att det var på grund av sämre kvalitet och en liten andel deltagare (1,7%) som 

ansåg att det var pinsamt. Gruppen av deltagare som hade besvarat frågan med ”Annan” 

hade skrivit att deras anledningar var: 

- Det finns nya produkter i vanliga affärer som är anpassade efter mig. 

- Föredrar nytt.  

- Tar längre tid att hitta något för mig. 

- Inget behov av varor som finns på second hand. 

- Vill inte köpa, är inte intresserad av äldre saker.  

- Beror helt på vilken vara det är. Elektronik och kläder föredras nytt, medan en bil kan 

köpas begagnat. 

- Känns inte bra att köpa. 

- Svårt att hitta något som passar, gällande stil och storlek. 

- Svårare att hitta affärer. 

 

 Kommuners arbete 
Det är viktigt för kommuner att arbeta för att förebygga den ständiga uppkomsten av avfall, 

men också att inspirera befolkningen till att leva en hållbar livsstil (Avfall Sverige 2011). 

Sveriges 290 kommuner har stor potential att komma med nya idéer för att förbättra och 

förebygga avfall. Genom att samarbeta kan kommunerna lära sig av varandra och 

tillsammans göra stor skillnad (Avfall Sverige 2011). I sin rapport lyfter Avfall Sverige (2011) 

fram några bra exempel på hur Sveriges kommuner kan arbeta med att inspirera 

befolkningen och avfallsreduktion. Ett exempel som kan motivera till förändring är ett 

projekt som EU startat ”European Week for Waste Reduction”. Både Avfall Sverige och 

Naturvårdsverket är involverade i projektet som i Sverige kallas ”Europa minskar avfallet”. 

Syftet med projektet är att under en vecka ordna aktiviteter för att nå ut till invånare och visa 

hur miljön påverkas av vårt avfall och vad som kan göras för att minska avfallet (Avfall 

Sverige 2011). I Göteborg har man byggt en kretsloppspark som gör det möjligt att förebygga 

avfall och klättra uppåt i avfallshierarkin. I kretsloppsparken möts man inte endast av en 

återvinningscentral, utan även en sorteringsstation, återbruk av byggnadsmaterial, second 

hand-butik reparationsverkstad (Göteborgs stad 2017). På detta vis går det att återanvända 

produkter i samband med avfallssortering och befolkningen får vara delaktiga och blir 

informerade om att vissa avfall går att återanvända. Verksamheten i sig bidrar även till 

arbetsmöjligheter (Göteborgs stad 2017). Kretsloppsparken i Göteborg förebygger 360 ton 

avfall årligen genom att återbruka användbara produkter (Avfall Sverige 2011). Det skulle 

även vara möjligt att förebygga 80 000 ton grovavfall från hushåll, ifall alla Sveriges 

återvinningscentraler skulle byggas om till kretsloppsparker (Avfall Sverige 2011).  

 

Sundbyberg kommun har startat upp ReTuren, en grovsopbil som kör runt i kommunen 

enligt en schemalagd runda. Detta gör så att invånarna kan lämna grovsopor, farligt avfall 

och elavfall till sopbilen, som även följs av Myrornas bil som samlar in produkter som kan 

användas till återbruk. Detta minskar invånarnas transport med egen bil och man får in 

betydligt mer produkter till återbruk och förlänger livscykeln (Avfall Sverige 2011). 
Kommunerna i Gävle och Göteborg har satsat på liknande projekt för att involvera hushållen, 

där de inspirerar hushållen till att ändra sin livsstil mot en mer hållbar (Avfall Sverige 2011). 
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De utvalda träffas och lyssnar på föreläsare, delar med sig av erfarenheter och får råd om hur 

de ska uppnå en hållbar livsstil. Under detta projekt lyckades deltagare i Gävle bland annat 

minska total elförbrukning med 7%, öka inköp av ekologiska och närproducerade produkter 

med 35% och minska totala bränsleförbrukningen med 21% (Avfall Sverige 2011). Göteborg 

kommun hade lyckats minska matavfall med 25%, tidningar med 10% och hushållssopor med 

40% (Avfall Sverige). I Örnsköldsviks kommun har det kommit in önskemål om hur man som 

hushåll ska kunna påverka sin konsumtion. Genom att bevaka sin avfallsmängd och utföra 

förbättringar för att se om det resulterar i mindre avfall (Högström, muntl.). Vilket skulle 

resultera i att man kan se sin avfallsmängd när det kommer till hushållsavfall och/eller 

matavfall på exempelvis sin användarsida eller på sin faktura (Högström, muntl.).  

 

 

4 Diskussion 
 

 Hållbar konsumtion 
De svar som uppkom mest var att inte överkonsumera och slösa på jordens resurser, 

återvinning av produkter och att de höll med FN:s definition som menar på att vi inte ska 

äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Majoriteten av 

deltagarna verkar förstå innebörden av hållbar konsumtion och hur vi ska bete oss för att 

uppnå detta. Detta resultat speglar det som Naturvårdsverket (2012) lyfter fram i sin rapport, 

som vill inspirera till ett framtida och effektivare samhälle där vi lever mer hållbart. Grannar 

delar på gemensamma verktyg för allt som kan behövas i exempelvis trädgården. På detta vis 

ökar vi trivseln genom att leva resurseffektivt och träffas oftare (Naturvårdsverket 2012). 

Företagen producerar produkter och varor som är kretsloppsanpassade och innehåller inga 

farliga ämnen och en man går till skomakaren för att laga sina gamla skor istället för att köpa 

ett par nya (Naturvårdsverket 2012). Mycket kan sitta i den ekonomiska aspekten, att det kan 

vara dyrt att leva hållbart. När det kommer till bland annat ekologiska matvaror lägger 

konsumenter stor vikt på prisskillnaden (Shepards, Magnusson och Sjödén 2005). Därför är 

det viktigt att prisrelationen mellan hållbara och ohållbara produkter gör det möjligt för 

konsumenter att välja det hållbara alternativet (Larsson 2015). När det kommer till 

konsumtion så påverkas vi även av utbudet på marknaden och för att bidra till mer hållbara 

konsumtionsmönster och styra utbudet föreslås regleringar eller förbud som lösningar 

(Larsson 2015). Dessa två tillsammans med kunskap, normer, attityder och påverkan från 

politiken kan vara avgörande för förändringar gällande konsumtionsmönster (Larsson 2015). 

Tittar man till sig själv finns det beteenden man kan förbättra och det finns alltid nya 

kunskaper att ta till sig inom detta ämne. Frågan är om vi verkligen gör det som krävs för att 

förbättra och utveckla våra egna konsumtionsmönster? Frågan är hur mycket man tjänar på 

att konsumera på ett ohållbart vis i längden? Valet om att köpa flera billiga produkter som 

har sämre kvalité eller att köpa en dyrare produkt som håller en längre tid känns ganska 

självklar om man tänker efter?   

 

 Konsumtionsvanors problem 
Utifrån deltagarnas svar på enkäten visar resultatet att majoriteten är väldigt medvetna om 
problemen kring konsumtion och var vi är på väg. Många beskrev samhället precis som det är 
idag, där vi överkonsumerar, köper produkter som man kanske inte behöver men bara ”vill 
ha” och förbrukar våra naturresurser i en ohållbar takt. Min undersökning visar att många 
besitter kunskapen för att utvecklas och bidra till ett bättre hushåll men även bidra till sitt 
samhälle, men vad är det som gör att vi inte lever efter våra egna kunskaper? Larsson (2015) 
förklarar att för att kunna förändra våra konsumtionsmönster måste vi veta vad som formar 
dem. Det som ständigt påverkar oss är priser och utbud men även människors kunskap, 
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attityd och normer (Larsson 2015). Människans köpbeteende handlar inte enbart om 
rationella val, utan det är även en stor del av vårt identitetsskapande. Vi blir idag påverkade 
av information och reklam som spelar på våra känslor och sociala normer som resulterar i att 
vi inte väljer hållbara val trots vi besitter den kunskap som krävs (Larsson 2015). Vi 
konsumerar ofta för att passa in bland olika grupper och mode är ett bra exempel där det 
syns tydligt att konsumtion är en social markör (Ekström och Söderlund 2012). Men när det 
kommer till all konsumtion så påverkas konsumenterna av varandra och det har inte enbart 
med individuellt beteende att göra. Därför är det viktigt att forskningen fokuserar mer på 
sambandet kring konsumentbeteende och hur vi påverkar varandra (Ekström och Söderlund 
2012). Larsson (2015) förklarar att det är inte tillräckligt med endast effektivisering för att 
vända denna trend. Det krävs radikala förändringar inom bland annat konsumtion, 
produktion, livsmedel och transport (Larsson 2015). På grund av den svenska konsumtionen 
så har andelen utsläpp ökat de senaste 20 åren i andra länder med ungefär 50%. Till skillnad 
från Sverige där utsläppen som är baserade på konsumtion har minskat med 30% 
(Naturvårdsverket 2016a). Klädindustrin är bara ett exempel där bland annat dess 
tillverkningsprocess belastar miljön, men även dess avslutade produkt. Den ständigt ökade 
klädförsäljningen har resulterat i en mycket stor ökning av textilavfall (Madsen et al. 2007).  
Genom att minska vår konsumtion av varor och produkter som orsakar utsläpp av 
växthusgaser så kan minskningar ske. Det kan även bli möjligt genom att produktionen av 
det vi köper effektiviseras (Larsson 2015).  
 

Resultatet visar att samhället idag bygger på utveckling och stor del av ekonomin förlitar sig 
på att människan konsumerar som en av deltagarna förklarade det. Ekström (2012) menar 
att kritiken kring konsumtion är begränsad, då konsumtion ses som den drivande kraften i 
ett samhälle. Som Mont et al. (2013) påpekar så är samhällets uppbyggnad något som vi som 
konsumenter ser som normalt, men istället bidrar det till ohållbara konsumtionsmönster. 
För att uppnå förändring är det viktigt med inblandning från olika aktörer (Tanner och Kast 
2003). Producenter har möjlighet att påverka konsumenter och marknaden genom att 
utveckla hållbara produkter som bidrar till en bättre miljö (Tanner och Kast 2003). Sverige 
släpper ut förhållandevis lite växthusgaser per person per år om man jämför med andra 
industrinationer sett ur ett geografiskt perspektiv (Larsson 2o15). En viktig framgång är att 
våra utsläpp har minskat över tid, men statistik visar inte hur mycket vår konsumtion och 
livsstil påverkar globalt (Larsson 2015). Klimatpåverkan från vår konsumtion kan börja att 
minska genom att befolkningen själva börjar göra annorlunda eller nya val utifrån mer 
kunskap eller förändrade attityder (Larsson 2015).  
 

Jag tror att många anser att det är ett för stort uppdrag att klara av själv som individ och det 

känns hopplöst när ingen annan gör något åt det. Argumentet ”Ingen annan gör något, varför 

ska jag?” är något man hör ofta och kan nog vara en av anledningarna till att denna 

utveckling inte förbättras. Det man kan hoppas på i framtiden är att samhällets uppbyggnad 

ska uppmuntra deras invånare att göra bättre val och bidra till hållbara konsumtionsmönster. 

Nu består samhället av oss, invånare och tillsammans måste vi bli mer medvetna och ställa 

högre krav på oss själva och samhället. Problemet som består är att desto längre vi väntar 

med att ”leva hållbart” och ändra vårt konsumtionsbeteende desto svårare kommer det bli i 

framtiden. Vi skjuter upp ett problem som sedan en lång tid tillbaka skulle ha 

uppmärksammats mer. Med detta menar jag inte vi som individer, utan hela samhällen och 

länder. Denna konstanta tillförsel av nya produkter, lansering av nya versioner och billiga 

varor som transporteras flera mil är något som vi ser som lyx och en tillgång, men som 

egentligen är ett ohållbart koncept.  
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 Beteende och attityd kring nya och begagnade produkter 
Majoriteten av deltagare (80,1%) undersöker om det går att reparera en produkt innan man 

väljer ett annat alternativ (se figur 2). Detta visar på ett samband med resultatet från tabell 1 

och att vi måste motverka ”slit och släng” och det är viktigt att det finns möjlighet att 

reparera produkter. Det ska inte heller vara billigare att köpa en helt ny produkt istället för 

att reparera, för då faller hela konceptet om den hållbara konsumtionen. En av deltagarna såg 

alternativen som något där den undersökte möjligheterna kring alla alternativ innan 

deltagaren köpte nytt. På ett sätt kan man jämföra det med avfallstrappan, som är en enkel 

metod för att minska konsumtion och därmed även minska avfallsmängderna.  

 

Ungefär hälften av deltagarna köper från second hand eller begagnat via nätet någon gång 

per år (se figur 3 och 6). Det finns självklart plats för ökning inom dessa kategorier, men jag 

tror mycket har att göra med vad det är för produkt man letar efter. Några deltagare ansåg att 

de köper efter behov eller om de hittar något de gillar. Jag tror just det där ”gillar” spelar roll, 

man köper inte något begagnat bara för att det är billigt eller det är bra för miljön, utan för 

man även gillar det och det faller en i smaken. Ekström och Söderlund (2012) menar att vare 

sig det handlar om nya eller begagnade produkter så strävar man ofta efter att passa in i 

gruppen och i samhället. Konsumtion är ett sätt att visa vem man är, vad man tycker och den 

ger oss möjligheten att ge omgivningen den uppfattningen vi vill att den ska ha (Ekström, 

Söderlund 2012). Vilken ekonomi man har styr nog även inköpen, men idag är det enklare att 

låna sig till ohållbara konsumtionsmönster och man riskerar att samla på sig onödiga skulder 

för materiella ting som man inte hade råd med från början.  

 

Mer än hälften av deltagarna (55,5%) ger bort till second hand/välgörenhet någon gång per 

år och största andelen (42%) säljer begagnat via internet någon gång per år (se figur 4 och 5). 

Deltagarna som angav ”Annan” som alternativ förklarade att om de gav bort eller sålde 

produkter berodde på om det fanns något i hushållet som kunde ges bort eller säljas. Vid 

utrensning i hemmet kunde det uppstå produkter som var till användning. Figur 7 visar på 

att största andelen deltagare (46,7%) köper begagnat/second hand för att det är billigare och 

en mindre andel (28,8%) köper för att det är bra för miljön. Det var även de som ville bidra 

till biståndsprojekt och missionsarbete som vissa butiker arbetar med. På så sätt gynnar man 

inte bara sin egen ekonomi, utan bidrar även till en bättre miljö och hjälper andra. 

 

Resultatet visade att en liten andel ansåg att det var pinsamt att använda begagnat/second 

hand då deltagaren refererade till ”sin tid”. Det upplevdes som att second hand och återbruk 

inte hade samma betydelse som det har idag. Nu för tiden känns second hand och återbruk 

ofta som ett fynd att man kan ha hittat något unikt som inte kostar en förmögenhet. Eller att 

ärva från tidigare generationer kan vara ett sätt att bevara och hedra sina släktningar. Medan 

förr i tiden ansågs det som pinsamt eller man hade dålig ekonomi om man fick ärva 

produkter eller köpte begagnat. Även idag finns stämpeln kvar att second hand/begagnat 

uppfattas som ohygieniskt eller att man har en dålig ekonomi (Ekström et al. 2012). Trots 

detta visar inte resultatet på en övertygelse kring detta då endast 1,7% angav detta som 

anledning (se figur 8). Majoriteten av deltagarna angav svaret ”Annan” när de förklarade 

deras anledning till att de inte konsumerade begagnat eller liknande (se figur 8). Det var på 

grund av att det man söker inte finns i second hand eller som begagnat eller att det var svårt 

att hitta butiker som erbjuder det utbud man söker. Till skillnad från nya produkter som 

finns i butiker där de är anpassade efter exakt det man vill ha. Det verkar inte spela någon 

roll om vilken produkt man söker så finns det flera olika modeller, färger och inom olika 

prisklasser som passar ens egen ekonomi. Samtidigt så är det förståeligt att man inte hittar 

lika mycket affärer som har second hand/begagnat om efterfrågan inte är lika stor. Idag är 
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det mer vanligt att man finner stora butikskedjor i samhället än lokala butiker eller second 

hand butiker.  

 
Inom marknadens teorier är det väl känt att konsumenter bygger en emotionell relation till 
produkter och det är det emotionella som styr inköpen (Jackson 2005). Vissa studier påstår 
även att när det kommer till beslutsfattande så är det känslor som styr och inte det 
intellektuella (Jackson 2005). Dock speglar troligen inköpen utifrån livssituation och 
intressen. Kläder köps i mycket större omfattning av den yngre generationen i åldrarna 16–
29 år och 30–64 år om man jämför med den äldre generationen i åldrarna 65–85 år 
(Ekström 2012). Under de senaste årtiondena har antalet varor och tjänster ökat och det 
finns en mängd olika varianter att välja på (Ekström 2012). Idag fokuseras mycket på vad 
allting kostar och inte lika mycket på information kring varan, vilket gör att konsumenter 
idag inte har lika bra koll på deras inköp (Ekström 2012).      
 

 Kommuners arbete  
För att förbättra förebyggande av avfall är det viktigt för kommunerna att få med hushållen 
och företagen inom kommunen. Företagen lägger årligen ner stora kostnader på avfall för 
insamling och avfallsbehandling, men även att köpa in nytt material som riskerar att gå till 
avfall. Genom en mer hållbar livsstil kan företag både spara på sin ekonomi samt som miljön 
(Avfall Sverige 2011). Genom att visa hushållen en bättre väg och öka förståelsen och värdet 
av att leva hållbart så kan man uppnå bättre livskvalité, bättre ekonomi, mindre stress och 
kanske få mer tid över till nya äventyr (Avfall Sverige 2011). Jag tror att kommuner har stor 
möjlighet att påverka deras invånare genom olika förändringar som kan uppmuntra 
invånarna till att göra bättre val utan att dom egentligen tänker på det. Jackson (2005) 
menar på att attityder kan tolkas genom beteenden och därför behövs inte attityder ändras 
för att resultera i ett annorlunda beteende (Jackson 2005). Om kommuner istället skulle 
uppmuntra invånare till att ändra sina beteenden genom förändringar inom kommunen, så 
tror jag dessa beteenden kan med tiden forma ens attityd och åsikter angående hållbar 
konsumtion. Så istället för att det blir ett tillfälligt projekt man provar under en viss tid, så 
blir det istället en del av sin livsstil som man inte ens tänker på. Jackson (2005) menar också 
på att personer lär sig bättre genom olika projekt och att observera andra, till skillnad från 
information- och medvetenhetskampanjer (Jackson 2005). Jag tror därför det är viktigt för 
kommuner och kommunala bolag att få återkoppling på olika projekt, kampanjer och deras 
sätt att påverka invånarna. Det är ju trots att invånarna som ska vara delaktiga, bli 
informerade och uppmärksamma det hållbara tänket. Genom exempelvis kundenkäter, 
intervjuer och projekt kan man bidra med kunskaper, information och råd på hur hushåll och 
företag kan förbättra sina hem och verksamheter.        
 

 Metoddiskussion  
Syftet med detta arbete var att få en bred målgrupp så det skulle vara möjligt att jämföra 
olika åldersgrupper, jämföra den yngre generationen med den äldre. Då enkäten skickades ut 
till villaägare blev målgruppen mer riktad till åldrarna 43–72 år både när det gällde män och 
kvinnor. Det var även betydligt mer män som deltog i enkäten än kvinnor (se figur 1). Mitt val 
av metod har bidragit till mycket intressant data som kunde analyseras och besvarade mina 
frågeställningar. Det jag skulle kunna gjort annorlunda är att fokuserat mer på urvalet av 
deltagare till enkäten som hade kunnat medföra att resultatet skulle kunna jämföras mellan 
åldersgrupper och kön. För att få en bättre förståelse av konsumtionsvanor och människors 
beteende gällande inköp, tror jag det hade varit bättre med individuella intervjuer med några 
utvalda ur befolkningen. Samtidigt så resulterar en webbaserad enkät till mer data. Men 
genom intervjuer kan man fokusera mer på djupet och få en bättre förståelse för 
konsumtionsvanor.  
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 Slutsats 
För många av deltagarna handlar hållbar konsumtion om att inte överkonsumera, exploatera 
jordens resurser och på olika sätt återanvända och återvinna produkter för att minska 
avfallet. Studien visar att majoriteten av befolkningen besitter en mängd kunskaper för att 
kunna göra hållbara val och de förstår hur konsumtion påverkar vår miljö. Det som är viktigt 
är att använda denna kunskap för att förbättra sin egen livsstil och bidra till en hållbar 
utveckling inom samhället. Konsumtion har stor inverkan på miljön och det gör det behövligt 
att vi börjar välja annorlunda och mer hållbara val. På grund av vår konsumtion har 
växthusgasutsläpp ökat i andra länder och avfallsmängderna stiger. Därför är det viktigt att vi 
inte bidrar till detta koncept och istället väljer långvariga produkter, hållbara tjänster och 
intressen. Majoriteten av deltagarna undersöker möjligheten om att reparera produkter 
innan man köper nytt och en stor andel av deltagarna köper eller säljer/ger bort till second 
hand någon gång om året. Enligt deltagarna handlade det mycket om behov och om det finns 
något att sälja eller ge bort. När det kommer till second hand och begagnat är det viktigt att 
dagens butiker och begagnade produkter i överlag försöker utvecklas ytterligare, genom att 
förbättra nuvarande koncept som kan locka potentiella kunder att handla begagnat i första 
hand istället för nytt. Det är svårt att beskriva hur människans beteende påverkar våra val att 
konsumera vissa produkter eller inte. Det styrs av många olika aspekter i samhället och kan 
vara allt ifrån att man vill passa in eller priset på produkten. Men studier visar att 
förändringar i konsumenters beteende och attityder kan inspirera till förändringar i politiska 
och ekonomiska system, som kan resultera i förändringar i människors livsstilar. Kommuner 
har stor möjlighet att inspirera invånarna och bidra till förändringar i samhället. Resultatet 
visar en del av Sveriges kommuner som har utvecklats och kommit med nya idéer om hur det 
ska kunna minska de stigande avfallsmängderna. Något som kan hjälpa ytterligare är att 
kommunerna i Sverige börjar samarbeta och hjälpa varandra för att utvecklas ytterligare. Det 
verkar finnas stor potential till utveckling inom hållbar konsumtion, men dess utveckling 
möter dagligen motstånd. Det finns både möjligheter och upplevelser med konsumtion men 
det blir problematiskt när människor idag bedöms utifrån deras ägodelar, eftersom alla 
människor har olika förutsättningar. Detta tyder också på att det är viktigt att vi är kritiska 
till konsumtion och fortsätter forskning på vad som styr människans konsumtionsbeteende.   
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