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1.Resonera kring avfallsfotavtrycket.
Vad innebär synligt respektive dolt avfall? Synligt avfall är konsumentens avfall, om produkten
slängs efter användning istf att återanvändas, återvinnas eller delar av den som slängs tex
förpackningen, blast på morot etc. Dolt avfall uppstår under produktion, tillverkning, utvinning av
material och elproduktion för att produkten ska bli till och färdig att köpas av konsumenten. Är ej
synligt för konsumenten och totalt en mycket större del än det synliga avfallet.
Välj ut en produkt och beskriv det synliga avfallet och det dolda avfallet som den ger upphov till.
Väljer Mobiltelefonen eftersom jag tycker det är en marknad som är väldigt dålig på cirkulär ekonomi
och bidrar så mycket till slit och släng samhället både i dålig hållbarhet och dålig design.
Synligt avfall är om konsumenten slänger själva telefonen, förhoppningsvis isåfall i elavfall, skal,
sladd, skärmglasskydd. Ca 170g plus tillbehör.
Mobilens dolda kostnader är är att det under produktion, utvinning och tillverkning av en mobil leder
till 110kg i koldioxidavtryck och 86kg avfall. Gruvdrift, anrikning står för hela 85 av de 86 kilona.
Totalt 500 gånger högre än det synliga avfallet.
2.Vad betyder dina prylar för dig? Använder du allt du äger?
Jag har hållit på att rensa och göra mig av med saker i rätt många år. Så jag äger mindre nu än för typ
10 år sedan efter att då läst en bok som heter Rensa i röran med Feng Shui. Då minskade prylar i
värde för mig och jag såg fördelen med att ha mindre prylar och vilken frihet det gav. Därefter har
intresset för miljön och hur den påverkas av vårt sätt att leva växt och intresse för, frivillig enkelhet,
downshifting, minimalism etc som alla går lite hand i hand. Försöker bara ha prylar jag verkligen
tycker om och använder men det är något jag fortfarande jobbar på genom att kontinuerligt rensa ur,
överväga inköp och lära mig mer som med denna kurs.
Om du skulle göra experimentet från filmen "My Stuff", vilka saker tror du att du skulle ta tillbaka
först? Kläder- tallrik,glas,bestick för att kunna äta/dricka- bas hygienartiklar-säng-sängkläder-mobil

3. Anser du att prylar är för billiga? Varför/varför inte?
Både ock. Prylar som är av bra miljömässig kvalitét, handgjort, hållbara, fairtrade, eko, fsc och andra
märkningar för miljö, material och hantverk är ju nu oftast dyrare och tycker väl både att det ska
kosta lite mer för att de är bättre produkter och för att man ska tänka till mer innan man
konsumerar, samtidigt som att de ”borde” vara ”billigare” än produkter med sämre hållbarhet och
större påverkan på naturen och för att alla ska ha råd med dem.
Massproduktion av produkter av låg kvalité och hållbarhet tycker jag absolut är för billiga och har för
stor gömd kostnad. Så lösningen är väl att öka priset på mycket på dessa och få ner priset på hållbara
produkter något.
4. Inventera ditt hem.
Vilka prylar behöver du inte äga, och skulle kunna hyra istället? Borrmaskin, vissa verktyg, golfset,
snorkel/simfötter,
Finns det saker som du i din tur skulle kunna hyra ut och dela med andra? Borrmaskin, verktyg,
cykel, tvättmaskin, golfset, friluftslivsprylar, boxhandskar, böcker, min lgh, symaskin,
Har du saker hemma som andra skulle ha större nytta av? Kläder, simfötter, väskor,
utomhusmöbler, boxhandskar,skor
Hade du kunnat hitta vissa saker begagnat? Ja i princip allt.
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