Sammanfattning delkurs 3: Prylsvinn
Här följer en sammanfattning av den tredje delkursen om prylsvinn.
Det som inte är i kursiv stil och inom citationstecken är Medveten Konsumtions ord.
/Rebecka, Kursledare
2019 erkändes ”prylsvinn” som ett ord av den statliga myndigheten för språk och folkminnen.
Definition: ”Prylsvinn är när prylar inte används. Genom att eliminera prylsvinnet kommer vi
tillrätta med den miljöpåverkan vår konsumtion innebär. Precis som att matsvinn har gjort oss
medvetna om hur mycket mat som slängs så ska prylsvinn göra oss medvetna om hur lite våra
saker används.” https://prylsvinn.se/
Det finns stora miljövinster med att producera färre produkter och använda de produkter vi har
mer effektivt eftersom man då kan minska avfallsfotavtrycket från den totala konsumtionen.
Detta ger ytterligare argument till vikten att ändra konsumtionsbeteendet hos allmänheten samt
uppmuntra företag att införa affärsmodeller som går från dagens produktförsäljning till något
annat, affärsmodeller som uppmuntrar nya sätt att konsumera och nya mer hållbara livsstilar, till
exempel genom att dela produkter och ökad återanvändning.
Nedan ser ni samlat några utvalda sammanfattningar och åsikter i diskussionerna av tidigare
kursdeltagare. Kanske kan de hjälpa dig att komma igång med egna reflektioner!
" Det dolda avfallet är enligt IVL cirka 1200 kilo. Det verkar helt galet att tänka på det, speciellt med
tanke på hur många bärbara datorer som har passerat mitt hushåll de senaste 10 åren. Och då
handlar det egentligen inte om en överkonsumtion, utan om att datorerna har gått sönder, blivit
långsamma mm, och det har inte gått att reparera dem eller byta ut delar. Vi har behövt datorer i
jobb och studier och har helt enkelt fått ersätta dem. Det dolda avfallet för en mobiltelefon består
av gruvavfall och blysmältverks slagg. För att tillverka en dator krävs metaller som guld, silver,
krom och magnesium. Dessa tar mycket resurser i anspråk för att utvinnas och processas. "

" Om priset för prylarna vi köper betalas av någon annan, till exempel av människor i
utvecklingsländer, så är de för billiga. Om det vore dyrare att köpa prylar skulle vi förhoppningsvis
tänka efter mer innan varje inköp. Vi skulle vara mer intresserade av att det skulle gå att reparera
dem, till exempel genom en modulär design eller genom att laga kläder som fått något hål. Om
prylar är för billiga blir det för lätt att slänga och köpa nytt. Samtidigt blir det här dubbelt för mig.
Det är lätt att som medelklass och höginkomsttagare förfasas över billiga prylar, eller över Black
Friday som det snart är dags för igen. Överkonsumtion är naturligtvis inte bra, men det är också
viktigt att förstå att Black Friday kanske är det som gör att vissa familjer har möjlighet att köpa
julklappar till sina barn eller kan köpa en mer rejäl bilbarnstol än den som de annars hade haft råd
med. Det är ändå inte de grupperna som står för det största klimatavtrycken. "

" Varför lägga ner stora summor på nya saker när man kan få dem billigare begagnat, saker som
kanske tom är i nyskick då den tidigare ägaren aldrig använt prylen och bara vill bli av med den. "

" Jag har svårt att göra mig av med prylar. Inte för att jag behöver eller använder dem, men det blir
någon slags känslomässig koppling till prylar. Det är delvis därför jag vill bli inspirerad av den här
kursen :-). Vi har ett helt förråd med grejer 15 mil bort som vi packade ihop i början på 2017 när vi
flyttade till USA. Har nu varit hemma i Sverige i snart 1,5 år och ännu inte orkat hämta tillbaka
grejerna till vårt hus igen. Uppenbarligen saknar vi dem inte. "

" Om det hade funnits en bilpool eller en uthyrare i mitt område, dvs mycket nära mitt hem så skulle
jag kunna tänka mig att vi hade kunna nyttja den servicen istället för att äga en bil. För närvarande
har jag svårt att tänka mig ett liv utan snabb tillgång till bil. Helst inom 5 minuter, kanske skulle
kunna sträcka mig till 10 minuter. Däremot används bilen mycket sällan på veckodagar och då
skulle den kunna nyttjas av någon annan, till exempel hyras ut. Egentligen gillar jag tanken på att
låta någon som behöver den bättre nyttja den när vi inte använder bilen. Tyvärr går mina tankar till
allt krångel för att få till ett sådant erbjudande. Det blir krångligt om jag skulle stå för hyreskontrakt
och dylikt själv. Om det fanns en tjänst där någon annan stod för fixande av hyreskontrakt,
försäkring och tar hand om situationen om något händer med bilen så skulle jag helt klart överväga
att hyra ut den. "

" Jag tänker att en pryl kan användas för att ge glädje och få en själv att tänka på fina minnen från
en person, en händelse eller något annat. Men om de sakerna bara ligger i kartonger i förrådet så
blir det ju per automatik att de inte används för att ge den glädjen och ofta glömmer vi bort vad för
prylar som ligger där. Så jag ska titta på om det är saker som jag hellre vill ha framme eller i alla fall
mer lättillgängliga. "

" Jag tror också att det finns en negativ inställning till att låna saker av varandra, särskilt någon
man inte känner eller inte känner så väl. Rädsla över att uppfattas som snål kan vara en anledning,
oro att inte få saker tillbaka och i rätt skick en annan. Jag tror att mycket av detta skulle gå att
överkomma om den som vill låna tydligt förklarar varför hen vill låna och att man har hunnit bygga
en tillit till varandra för att det ska funka att låna ut till varandra. Det kan vara svårt och därför är
tredjepartslösningar så bra. Till exempel Hygglo som erbjuder försäkring och möjlighet att
recensera uthyrare så man själv känner sig säkrare på att hyra. Jag ser fram emot fler liknande
plattformar för utlåning också där pengar inte ens behöver vara inblandade. "

