
Så blir du en cirkulent. VT 2022

Fördjupning delkurs 3 - Prylsvinn
(Länkarna ligger i samma kronologiska ordning som de dyker upp i presentationen)

Föreningen Medveten Konsumtion

Råd och fakta
https://medvetenkonsumtion.se/rad-fakta/

Vår Märkningsguide
https://medvetenkonsumtion.se/markningsguide/

Cirkulära listan över företag i Sverige
https://medvetenkonsumtion.se/cirkulara-listan/

Verktyget Ekoguiden
https://medvetenkonsumtion.se/category/ekoguiden/

Engagera dig här
http://medvetenkonsumtion.se/engagera-dig/

Våra projekt
https://medvetenkonsumtion.se/vara-projekt/

7 tips för att rensa hemma
https://www.jm.se/inspiration/skot-om-hemmet/rensa-hemma-7-tips-som-gor-det-lattare/

Konsumtion och hållbarhet
Vår artikeln i DN hittar du på kurssidan.

Sysav talar på Almedalsveckan om hållbara företag och prylsvinn
https://vimeo.com/344657118

IVL:s rapport om produkters totala avfall - en studie om avfallsfotavtryck och klimatkostnad
https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3f8b1/1591705066886/B2244.pdf

Aktivisten Rob Greenfield
https://youtu.be/9vCstrZ7ilk
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Om våra prylars verkliga kostnad
https://www.hygglo.se/blog/vad-aer-den-verkliga-kostnaden-foer-vara-prylar

Så använder svenskarna - rapport från Myrorna
https://www.myrorna.se/nyheter/sa-anvander-svenskarna-en-rapport-fran-myrorna

Minska prylsvinnet
Traderas plattform For Greater Goods
https://www.tradera.com/forgreatergoods/

Konsumenterna och miljön - en undersökning från Konsumentverket
https://youtu.be/v_PzR74E6To

På Hyber kan man hyra barnkläder
https://hyber.com

Hyberavdraget
https://spraktidningen.se/blogg/veckans-nyord-hyberavdrag

På Hygglo kan man hyra lite allt möjligt, från verktyg till bil
https://www.hygglo.se

Sysavs tips på hållbara presenter
https://youtu.be/ReZNLJ4I8qs

Mer inspiration från Sysav
https://www.sysav.se/Privat/inspiration/hallbara-presenter/

STF
https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/stfs-hallbarhetsarbete/hallbara-friluftsklader/

Bostadsrätterna
https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/ge-prylarna-ett-nytt-liv

Hyr verktyg på Clas Ohlson
https://www.hyrhosclasohlson.se/se
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Avslutningsvis
Läs hela artikeln av klimatpsykologen Frida Hylander
https://modernpsykologi.se/2019/03/04/sa-blir-du-klimatsmart/

Inlägget om Michael Wernstedt från Hygglo
https://www.hygglo.se/blog/hur-blir-man-lyckligare-med-mindre-prylar

Mer om trenderna och boken På spaning efter den tid som kommer
https://www.resume.se/alla-nyheter/opinion/fem-samtidsfenomen-som-forklarar-varlden-vi-l
ever-i/

Fördjupning
Böcker
På spaning efter den tid som kommer (2020)
Av Katarina Graffman, Emma Lindblad och Jacob Östberg

Klimatpsykologi: hur vi skapar hållbar förändring  (2019)
Av Kali Andersson, Frida Hylander och Kata Nylén.

Bättre begagnat: vårda och laga  det du har (2020)
Av Johan Tell

Ägodela - Naturskyddsföreningens årsbok 2016

Yes! Därför köper vi det vi inte behöver (2017)
Av Katarina Bjärvall

Filmer
Minimalism (2015)
https://youtu.be/I027GDBi0HA

The true cost (2015)
https://youtu.be/5-0zHqYGnlo

Kalla Fakta: Annonsbluffarna (2018)
https://www.tv4play.se/program/kalla-fakta/3971014

Återskaparna (2021)
https://www.tv4play.se/program/återskaparna
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Poddar
Prylarnas Pris
https://sverigesradio.se/prylarnaspris

Återbrukspodden
https://play.acast.com/s/aterbrukspodden

Smarta Cash - Prylarnas verkliga pris med Hewan Temeshgen
https://shows.acast.com/smarta-cash/episodes/46-prylarnas-verkliga-pris-med-hewan-tem
eshgen

Vi är vad vi köper
https://poddtoppen.se/podcast/1368659873/vi-ar-vad-vi-koper

Klimatpodden - Avsnitt 69 om perspektiv på ohållbar konsumtion
https://klimatpodden.se/69-graffman-soler-vi-ar-intrasslade-i-en-ohallbar-konsumtionskultur

Här hittar du oss
Medveten Konsumtion
https://www.medvetenkonsumtion.se

Medveten Konsumtion på Facebook
https://www.facebook.com/MedvetenKonsumtion/?fref=ts

Ekoguiden på Facebook
https://www.facebook.com/ekoguiden/?fref=ts

Du hittar oss även på Instagram
https://www.instagram.com/medvetenkonsumtion.se/a
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