Skala upp återbruk
Examensarbete

Amanda Möller, LTH Lunds universitet

DELAD ENERGI
ÄR DUBBEL ENERGI

Arbetspaket 2

Urban symbios lyfter Malmö

Svanenmärkt trycksak, 3041 0903
Tryckt av Media-Tryck, Lund 2018

Skala upp återbruk		
En studie om att utforma ett hållbart återbruk i större skala samt en
fallstudie av Malmö
amanda möller | LTH | Lunds universitet

Miljö- och Energisystem
Institutionen för Teknik och samhälle
Lunds Tekniska Högskola
Lunds universitet
Tryckt hos Media-Tryck, Lund 2018

Skala upp återbruk
En studie om att utforma ett hållbart återbruk i större
skala samt en fallstudie av Malmö.

Amanda Möller

Examensarbete

Juni 2018

ISRN LUTFD2/TFEM—18/5131+ (1-99)

Dokumentutgivare, Dokumentet kan erhållas från

Dokumentnamn

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Examensarbete

vid Lunds universitet

Utgivningsdatum

Institutionen för teknik och samhälle

Juni 2018

Miljö- och energisystem

Författare

Box 118

Amanda Möller

221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00
Telefax: 046-222 86 44
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Skala upp återbruk: En studie om att utforma ett hållbart återbruk i större skala samt en fallstudie av Malmö.

Att byta ut fullt funktionella klädesplagg och möbler eller renovera ett hem för nöjes skull är inget uppseendeväckande
idag. Att konsumera är normen. En stor del av de miljöproblem som finns beror dock på den utarmning av
naturresurser som sker för att tillgodose samhället med detta flödet av varor. Dessutom leder konsumtionen till att
stora mängder avfall genereras. En del av lösningen till dessa problem kan vara att ta till vara på de produkter som
redan tillverkats genom att använda dem igen, så kallat återbruk.
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur återbruk kan få en större och mer självklar plats i
avfallsinfrastrukturen, detta för att bidra till en mer hållbar avfallshantering. I uppsatsen ingår därför en litteraturstudie
där hållbar utveckling kopplat till avfallshantering presenteras. Även en fallstudie av Malmö som inom de närmaste
åren ska utveckla en återbrukscentral ingår. I fallstudien presenteras ett innovationsarbete där två workshopar med
återbruksaktörer som deltagare genomförts. Dessutom analyseras i uppsatsen olika funktioner som kan ingå i ett
återbrukskoncept där fyra olika intressenters perspektiv vägts in.
Resultatet visar att återbruk har stora miljömässiga fördelar jämfört med många andra avfallsbehandlingsmetoder.
Detta främst som ett resultat av utebliven nyproduktion. Det finns dessutom många exempel på även sociala nyttor
som kan uppfyllas genom ett återbrukskoncept, framförallt genom att arbetstillfällen skapas. Gällande den
ekonomiska hållbarheten leder återbruk ofta till högre kostnader än andra avfallsbehandlingsmetoder. Emellertid är
det genom återbruk möjligt att bygga hållbara affärskoncept som bidrar till en cirkulär ekonomi.
Fallstudien visar att det finns en stor potential för återbruk i Malmö. Dels tycks det finnas många engagerade aktörer
och det finns också en återbrukspotential på 20% hos de produkter som lämnas till stadens återvinningscentraler.
Workshoparna som genomförts har bidragit med kreativa förslag till utformandet av en återbrukscentral. Dessutom
bidrog workshoparna med andra värden såsom nätvärkande och nya samarbeten.
Analysen visar att av de funktioner som studerats är ”Specifika säljkanaler” den funktion som har bäst potential att
ge en god effekt för alla tre hållbarhetsaspekterna, miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.
Även funktionen ”Inkubator” visade på goda resultat. Resultaten bygger på en subjektiv bedömning och andra
erfarenheter och lokala förutsättningar kan ha stor påverkan. Analysen har dessutom utgått från att en kommun ska ta
ett stort ansvar. Det kan emellertid krävas en stark aktör såsom en kommun som kan ta ett helhetsg repp för att lyckas
med att skala upp återbruk.
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Begrepp och förkortningar
Agenda 2030 – En resolution som antogs i FN 2015 och innehåller 17 globala hållbarhetsmål.
Avfallsförebyggande – Arbete som främjar att avfall förebyggs. Kan var insatser utanför traditionell
avfallsverksamhet såsom beteendeförändringar men också åtgärder med en närmare koppling till
verksamheten som till exempel återanvändning.
Hushållsavfall – Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) är hushållsavfall sådant avfall som uppkommer i
hushåll och jämförbart avfall. Hushållsavfall är allt från köksavfall, slam och kläder till skrymmande
avfall såsom uttjänta möbler och cyklar. Det är kommunens skyldighet att bortskaffa eller återvinna
hushållsavfall.
LCA – Livscykelanalys, analysmetod för att studera en produkt eller tjänst miljöpåverkan under en hel
eller bestämd del av livstiden.
LCI – Livscykelinventering, metod för att samla in data från en produkt eller tjänst hela livscykel.
Vagga till grind – Systemgräns i livscykelanalys som avser beräkningar där råmaterial samt
tillverkning fram till färdig produkt ingår.
ÅVC – Återvinningscentral, bemannad mottagningsplats för grovavfall från hushåll. Avfallet sorteras
inför fortsatt behandling som exempelvis materialåtervinning eller energiåtervinning.
ÅBC – Återbrukscentral, storskaligt koncept för återanvändning.
Återbruk - Återbruk eller återanvändning definieras i Miljöbalken (SFS 1998:808) som ” något som
inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som det ursprungligen var avsett för”.
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1 INLEDNING
Att köpa ett nytt klädesplagg inför en fest eller att byta ut ett funktionellt kök till ett mer moderiktigt är
idag inget uppseendeväckande. Konsumtion av materiella varor är för många ett nöje och följer helt
normen. Enligt en årlig sammanfattning från Göteborgs universitet har konsumtionen mellan år 2006
till år 2017 ökat med 23 procent (Roos, 2017). En stor del av de miljöproblem som finns i världen är
emellertid kopplade till den utarmning av naturresurser som krävs för att kunna upprätthålla det stora
flödet av konsumtionsvaror. Allt som konsumeras blir dessutom förr eller senare avfall. Att arbeta med
avfallsförebyggande åtgärder kan därför bidra till minskad miljöpåverkan ur flera olika perspektiv
(Avfall Sverige, 2015).
De senaste 40 åren har det skett en stor utveckling av metoder för att behandla avfall. En förändring
har gjorts från en stor andel deponering till andra behandlingsformer såsom energi- och
materialåtervinning (Avfall Sverige, 2017b). Däremot genereras idag nästan 30% mer avfall per
person och år än för 40 år sedan. Detta gör att vinsten med förändrade avfallsbehandlingsmetoder till
viss del går förlorad på grund av ökad konsumtion (Elander, Holmström, Jensen, Stenmarck,
Sundberg, 2014).
För att uppnå de svenska miljömålen och Förenta Nationernas (FN) globala hållbarhetsmål krävs en
större hushållning med jordens resurser. Målen ställer krav på en hållbar utveckling bland annat genom
minskade avfallsmängder som en följd av åtgärder för avfallsförebyggande, återanvändning eller
återvinning (Miljödepartementet, 2012; Regeringskansliet, 2016). Även Europeiska Unionens (EU)
avfallsdirektiv (2008/98/EG) ställer krav på att mindre avfallsmängder ska deponeras och att
avfallshanteringen istället ska fokusera på förebyggande av avfall och återanvändning. För att denna
process ska lyckas är det betydelsefullt att återanvändning som metod kan hantera större avfallsflöden
än idag, återbruk måste skalas upp.
I Sverige är kommunerna ansvariga för omhändertagandet av hushållens avfall och kommunerna har
därför en viktig roll i arbetet med avfallsförebyggande (Avfall Sverige, 2017b). Av denna anledning blir
varje enskild kommuns åtgärder för att skala upp återbruk intressant och av stor vikt. För att klara av
den omställning som krävs kan innovation vara ett viktigt hjälpmedel. En nyckelfaktor kan vara att ta
hjälp utifrån den egna organisationen och bjuda in medborgare och andra aktörer för att utveckla nya
samhällstjänster och uppnå en förbättrad service (Hovlin, Arvidsson & Ljung, 2013).
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1.1 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur återbruk kan få en större och mer självklar plats i
avfallsinfrastrukturen, detta för att bidra till en mer hållbar avfallshantering.
Målet är att undersöka hur avfall bättre ska kan nyttogöras och cirkuleras. Detta genom att studera hur
återbruk kan bidra till en ökad hållbarhet med fokus på vilka lämpliga funktioner som kan ingå i ett
återbrukskoncept. Dessutom kommer en fallstudie av Malmö genomföras där målet är att med
innovation bidra till utvecklingen av en kommunal återbrukscentral.

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR
De frågeställningar som examensarbetet utgått från är;
1. Vilka funktioner och tjänster är tänkbara i ett storskaligt återbrukskoncept och vilka effekter har
de för ökad hållbarhet?
2. Vilka miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av återbruk finns?
3. Kan workshopar med framtida aktörer bidra till utvecklingen av en återbrukscentral i Malmö?

1.3 AVGRÄNSNINGAR
Examensarbetet har ett svenskt perspektiv och avser att belysa avfallsminimerande och förebyggande
åtgärder för hushållsavfall. Uppsatsen har också ett fokus kring återbruk av avfall från den kommunala
avfallsinfrastukturen. Uppsatsen har inget syfte att vara heltäckande för alla möjliga funktioner som kan
ingå i ett återbruk utan utgår från de utvalda exemplen som tas upp i uppsatsen.
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1.4 METOD OCH DISPOSITION
Uppsatsen består av två hudsakliga komponenter. Den första är en litteraturstudie som redovisas i kapitel
2, Teori. Teoriavsnittet inleds med en övergripande presentation av hållbarhetskonceptet och cirkulär
ekonomi. Vidare presenteras miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter av återbruk. Utöver dessa
beaktas även juridiska och praktiska perspektiv av återbruk. Avslutningsvis innehåller teorin en
omvärldsbeskrivning av ett antal utvalda existerande återbrukskoncept samt ett avsnitt om
innovationsarbete.
Den andra komponenteten i uppsatsen är en fallstudie från Malmö, denna presenteras i kapitel 3,
Fallstudie. Kapitlet innehåller bakgrundsinformation om hållbarhetsarbetet i Malmö och en inledande
presentation av hur avfallshanteringen förvaltas. Bakgrundinformationen har samlats både genom
litteraturstudie och intervju. Vidare omfattar fallstudien en övergripande livscykelberäkning för att
uppskatta den potentiella miljönyttan med ett storskaligt återbruk i Malmö. Dessa beräkningar bygger
på kvantitativa data från avfallsmängder i Malmö samt livscykeldata från representativa produkter.
Avslutningsvis ingår även en serie workshopar i fallstudien vars metod och utfall presenteras i
kapitel 3.
Uppsatsen avslutas med en kvalitativ analys av olika funktioner och tjänster som har identifierats att
kunna ingå i ett återbrukskoncept. Analysen utgår från de tre aspekterna i hållbar utveckling och
metoden presenteras närmare i kapitel 4. I Tabell 1.1 visas den huvudsakliga metod som använts för att
svara på respektive frågeställning samt var i uppsatsen detta presenteras.
Tabell 1.1. Metod och disposition kopplat till studiens frågeställningar.

Frågeställning
1. Vilka funktioner och tjänster är tänkbara i ett
storskaligt återbrukskoncept och vilka effekter
har de för ökad hållbarhet?
2. Vilka miljömässiga, sociala och ekonomiska
aspekter av återbruk finns?

Metod
Disposition
Litteraturstudie, fallstudie Kapitel 2, 3
ink. workshop
och 4
Litteraturstudie och analys

3. Kan workshopar med framtida aktörer tillföra Fallstudie ink. workshop
något till utvecklingen av en återbrukscentral i
Malmö?
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Kapitel 2, 5

Kapitel 3 och 5

2 TEORI
I kapitel två ges en grundläggande kunskap om hållbarhetsarbete kopplat till avfall och
avfallsförebygganade åtgärder. Dessutom innehåller kapitlet även en avslutande del om innovation och
kreativa processer som en grund inför fallstudien.

2.1 HÅLLBARHET OCH CIRKULÄR EKONOMI
Hållbar utveckling och cirkulär ekonomi är två grundläggande begrepp inom miljöarbetet. Hållbar
utveckling har tre grenar vilka presenteras i avsnittet. Dessa fundamentala koncept ligger till grund för
många av de styrmedel som finns både nationellt och internationellt, några av dessa styrmedel
presenteras sist i avsnittet.
2.1.1 Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ingen ny tanke men konceptet fick spridning år 1987 efter publiceringen av
Brundtlandrapporten; Our common future. Rapporten belyser att utmaningar med exempelvis fattigdom,
befolkningstillväxt och miljöpåverkan går hand i hand och att problem inom olika områden därför måste
ha en gemensam lösning. I Bruntlandrapporten finns även en vedertagen definition av hållbar
utveckling;
“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs.”
(World Commission on Environment and Development, 1987).
Hållbar utveckling har tre dimensioner; miljömässig, ekonomisk och social (Ammenberg, 2012). En
illustration över samspelet mellan dessa aspekter syns i Figur 2.1, där hållbar utveckling sker i
överlappningen mellan dimensionerna. I Förenta Nationernas (FN) globala hållbarhetsmål, Agenda
2030, integreras dessa tre aspekter i sjutton övergripande mål med flera delmål. Några av dessa
övergripande mål presenteras närmare senare i avsnittet (se 2.1.3).

Social hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Miljömässig
hållbarhet

Figur 2.1. De tre aspekterna som utgör konceptet hållbar utveckling (efter Ammenberg, 2012)
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Miljömässig hållbarhet
Miljömässig hållbarhet handlar övergripande om att jordens ekosystem ska fungera väl. För miljömässig
hållbarhet behövs bland annat ett stabilt klimat, begränsad förorening av vatten, luft och mark, biologisk
mångfald samt fungerande pollinering och naturlig vattenrening (Ammenberg, 2012).
I Brundtlandrapporten: Our common future (1987) sätts konsumtion och levnadsstandard i relation till
miljömässig hållbarhet. Rapporten konstaterar att konsumtion som faller utanför de ekologiska
gränserna aldrig kan vara långsiktigt hållbar. Rapporten belyser också att uttaget av ändliga resurser
måste ske på ett sådant sätt att dessa inte sinar innan substitut finns (World Commission on Environment
and Development, 1987) .
Social hållbarhet
Enligt definitionen i Brundtlandrapporten är syftet med hållbar utveckling att tillfredsställa människors
behov. Att arbete för hållbar utveckling innebär också att skapa förutsättningar för människor att
uppfylla dessa behov över lång tid. För att uppnå en social hållbarhet krävs en god hälsa och tillgång till
sjukvård, trygghet och säkerhet. En förutsättning för att detta ska kunna uppnås är att basala behov
såsom rent vatten, avlopp och tillgång till en bostad tillfredsställs. En viktig aspekt blir därför en
möjlighet till sysselsättning för att ha råd med mat och andra förnödenheter (World Commission on
Environment and Development, 1987). Social hållbar utveckling innefattar inte bara möjligheten till
grundläggande behov utan också sådant som människors rätt till personlig utveckling och kultur. Det
finns även mer mänskliga och individbaserade behov som bör tas hänsyn till i diskussionen om social
hållbarhet. Detta är bland annat behovet av att få uppskattning och att bli omtyckt, känna delaktighet
och att ha en identitet samt att känna meningsfullhet och frihet (Ammenberg, 2012).
Ekonomisk hållbarhet
En förutsättning för att bygga en hållbar ekonomi är att skapa ett långsiktigt och stabilt ekonomiskt
system (Ammenberg, 2012). Definitionen av ekonomisk hållbarhet grundar sig i att det ska vara möjligt
att upprätthålla produktivitet och konsumtion över obegränsad tid (Rankin, 2011). En viktig aspekt för
ekonomisk hållbarhet blir därför att hushålla med samhällets resurser och vilken typ av resurser som
används (Ammenberg, 2012). Enbart ekonomisk tillväxt är ingen lösning för en hållbar ekonomi, en
hållbar ekonomi måste ta hänsyn till hela hållbarhetskonceptet. Ekonomisk tillväxt kan emellertid i vissa
fall vara en förutsättning för att uppnå ekonomisk hållbarhet i utvecklingsområden där grundläggande
behov såsom näring och sanitet inte är uppfyllda (World Commission on Environment and
Development, 1987). En annan aspekt av ekonomisk hållbarhet är att resurser och tillgångar fördelas
jämlikt mellan olika länder och grupper (Ammenberg, 2012).
2.1.2 Cirkulär ekonomi
För att klara av en omställning till ett mer hållbart samhälle krävs att hänsyn till miljön tas i samhällets
alla led. En känd modell för en sådan förändring är cirkulär ekonomi (Naturvårdsverket, 2017b). En
pionjär inom cirkulär ekonomi är Ellen MacArthur Foundation som grundades 2010 och som sedan dess
har verkat för en omställning mot cirkulär ekonomi. Ellen MacArthur Foundation utgår från tre principer
gällande cirkulär ekonomi;
•
•
•

Att designa bort avfall och föroreningar
Att behålla produkter och material i bruk
Att återbilda ett naturligt system
(Ellen MacArthur Foundation, 2018)

Det finns många olika koncept och affärsmodeller som ryms inom ramen för cirkulär ekonomi.
Exempelvis kan företag eller produktionsprocesser sammankopplas för att på ett effektivt sätt kunna
utnyttja restprodukter och restenergi, så kallad industriell symbios. En annan cirkulär affärsmodell är ett
nytt sätt att se på ägande, istället för att köpa produkter kan dessa utnyttjas som tjänster genom
exempelvis leasing, så kallad delningsekonomi. Dessutom är en central del i en cirkulär ekonomi att
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förnybara och biobaserade bränslen och material används i så stor utsträckning som möjligt
(Naturvårdsverket, 2017b). Enligt EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi, som presenterades år 2016,
är en viktig del att hitta nya affärsmöjligheter och innovation som kan skapa nya, mer hållbara, sätt att
producera och konsumera. Dessutom kan cirkulär ekonomi skapa lokala arbetstillfällen och blir därför
ett värdefullt redskap i integration och sociala frågor (Europeiska Kommissionen, 2015).
Att ta hand om de avfall som uppkommer är en avgörande del av en cirkulär ekonomi. I linje med Ellen
MacArthur Foundation tankar om cirkulär ekonomi bör avfall användas som en resurs. För detta krävs
förändringar i hela produktionskedjan. En förutsättning för att avfall ska bli en effektiv resurs är att
produkter som kasseras är lätta att reparerbara, återvinna och fria från farliga ämnen. För att komma till
rätta med de stora uttaget av råmaterial som sker är det fördelaktigt med längre hållbarhet på de
produkter som konsumeras men också att mängderna avfall minskar genom minskad konsumtion
(Naturvårdsverket, 2017b).
I Figur 2.2 syns en skiss över hur ett cirkulärt system kan se ut från utvinning av råmaterial till
avfallshantering. Bilden visar hur produkter efter att de konsumerats cirkuleras och åter blir till
råmaterial som sedan kan återtillverkas till nya produkter. Endast en mindre mängd resurser försvinner
ut ur kretsloppet som restavfall.

Figur 2.2. Figuren visar en skiss över cirkulär ekonomi där produkter kan användas flera gånger genom
återanvändning och redesign eller materialåtervinning (efter Naturvårdsverket, 2017a).

En förutsättning för cirkulär ekonomi, förutom ökad återanvändning, är en effektiv materialåtervinning.
Behandlingsmetoderna för materialåtervinning utvecklas hela tiden, det är emellertid fortfarande främst
rena material som återvinns medan sammansatta material fortsatt är en utmaning. Dessa produkter
energiåtervinns istället i stor utsträckning (Avfall Sverige, 2017b). Ett annat problem med
materialåtervinningen är den degradering av kvaliteten som sker (i olika grad) hos alla material (Rankin,
2011). Dessutom finns en stor utmaning i att öka efterfrågan på återvunna material (Avfall Sverige,
2017b). EU:s handlingsplan berör också denna utmaning och menar ett en stor utmaning ligger i
osäkerheten kring kvaliteten på återvunnet material. En åtgärd som kommissionen ska vidta för att stärka
marknaderna är enligt handlingsplanen att arbeta fram kvalitetsstandarder för återvunna varor i
samarbete med respektive bransch (Europeiska Kommissionen, 2015).
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2.1.3 Styrmedel och hjälpmedel för hållbar utveckling
Det finns olika metoder för att arbeta med och att mäta hållbar utveckling. Insatser för hållbar utveckling
drivs på många olika nivåer; allt från enskilda företag, organisationer och kommuner till stora globala
sammanhang som Europeiska unionen (EU) eller FN. Nedan uppmärksammas två, från ett svenskt
perspektiv, viktiga styrmedel inom hållbar utveckling, FN:s globala utvecklingsmål (Agenda 2030) och
de svenska miljömålen. Dessutom presenteras avfallshierarkin, som är en viktig del av
avfallslagstiftningen både nationellt och på EU nivå.
Agenda 2030
Ett globalt övergripande arbete som antogs under en FN konferens i New York 2015 är Agenda 2030.
Agendan besår av 17 globala hålbarhetsmål som kombinerar de tre aspekterna av hållbar utveckling,
både regionalt och globalt. Tanken är att alla världens länder ska arbeta för att nå målen och det är upp
till regeringen i varje land att driva frågorna nationellt. FN:s roll är att uppmuntra och hjälpa
medlemsländer i deras utvecklingsarbete (Regeringskansliet, 2016).
Målen i Agenda 2030 integrerar ofta alla tre dimensioner av hållbar utveckling. Kopplingar till
avfallsminimerande åtgärder kan göras till många av målen. Mål 8 ”Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt” lyfter till exempel en omställning till hållbar konsumtion för att frikoppla
miljöförstöring från ekonomisk tillväxt (Regeringskansliet, 2016).
Ett exempel på ett mål som knyter an mer till de sociala aspekterna är mål 1, ”Avskaffa fattigdom i alla
dess former”. Målet innefattar inte bara fattigdom i utvecklingsländer utan också nationellt. Målet
uppger att varje land till 2030 ska halvera fattigdom utifrån en nationell definition (Regeringskansliet,
2016). Sverige har ännu ingen egen definition av fattigdom men enligt EU:s definition befinner sig en
person som tjänar 60% mindre än landets medianlön i riskzonen för fattigdom. I Sverige lever idag,
enligt denna definitionen, omkring 14% av landets befolkning i risk för fattigdom och siffran bland
utrikes födda är 25% (SCB, 2018).
I Agenda 2030 finns också ett mål som kopplar mer direkt till avfall och resurshullshållning nämligen
mål 12 ” Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster”. Mål 12 handlar bland annat om
att effektivt utnyttja naturresurser. Angående avfall säger målet att avfallsmängderna ska minska
väsentligt genom förebyggande åtgärder, återanvändning och återvinning till år 2030. Som nämnts
tidigare finns synergier mellan de olika aspekterna i hållbarhetskonceptet och detta gäller även för målen
i Agenda 2030, målen är därför svåra att uppfylla var för sig (Regeringskansliet, 2016).
De svenska miljömålen
De svenska miljökvalitetsmålen är 16 stycken exklusive ett generationsmål. Generationsmålet är
alltomspännande och kräver ett stort arbete på många håll i samhället, ett lyckat arbete med
generationsmålet bidrar också till att uppnå andra mål (Naturvårdsverket, 2017a). De svenska
miljömålen är till skillnad från Agenda 2030 mer inriktade på miljömässiga hållbarhet. De delar i
Agenda 2030 som kopplar till miljö stämmer emellertid väl överens med de svenska miljömålen
(Naturvårdsverket, 2016b). Exempel på miljökvalitetsmål är ”Begränsad klimatpåverkan”, ”God
bebyggd miljö” och ”Giftfri miljö”. Det mål bland de svenska miljömålen som har starkast koppling till
avfallshantering är just miljömål nummer 15 ”God bebyggd miljö”. Under detta mål finns ett etappmål
som kopplar till ökad resurshushållning (Naturvårdsverket, 2016b).
Program för förebyggande av avfall
I EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) finns krav på att alla medlemsländer ska ha ett program för att
förebygga avfall. Sveriges avfallsplan och program för förebyggande av avfall gällde fram till år 2017,
en ny avfallsplan håller därför på att tas fram och i denna ska programmet för förebyggande av avfall
integreras. Den nya avfallsplanen och program för förebyggande av avfall ska publiceras under 2018
(Naturvårdsverket, 2018b).
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Det tidigare avfallsförebyggande programmet i Sverige, publicerat år 2014, innehåller åtta
inriktningsmål som är tänkta att komplettera etappmålen i de svenska miljömålen. Dessutom ska
programmet styra mot minskade avfallsmängder oberoende av att ekonomin växer. De åtta målen ryms
inom programmets fyra fokusområden; textil, bygg och rivning, elektronik och mat. Målen handlar
framförallt om att mängden avfall inom dessa fyra områden ska minska. För textil finns också ett konkret
återbruksmål nämligen att andelen andrahandsvaror ska öka i jämförelse med totalkonsumtionen av
textil. Även mål om minskning av farliga ämnen finns för textilier (Naturvårdsverket, 2014).
2.1.4 EU:s avfallshierarki
En annan strategi som styr mot hållbar utveckling men också mot cirkulär ekonomi är avfallshierarkin.
Den är grundpelare för mål- och utvecklingsarbete i avfallsbranschen i hela EU. Avfallshierarkin är en
del av ett avfallsdirektiv från EU (2008/98/EG) som implementeras i svensk lag genom miljöbalken
(SFS 1998:808) (Naturvårdsverket, 2017c).
EU:s avfallshierarki innehåller fem steg som fungerar som en prioriteringsordning i arbetet med avfall
och ökad resurseffektivitet. Avfallshierarkin är tänkt att styra mot att i större grad förebygga och
återanvända avfall samtidigt som andelen deponering minskar. Hierarkin är dock bara vägvisande och
direktivet uttrycker att medlemsländerna ska tillämpa den behandlingsmetod som ger bäst utfall för
miljön som helhet även om det innebär avvikelser från hierarkin (Naturvårdsverket, 2012). I Figur 2.3
syns en illustration över hur avfallshierarkin kan visualiseras som en trappa med deponi på det lägsta
trappsteget och förebygga och minimera avfall som det översta.

Figur 2.3. EU:s avfallshierarki, modell efter 2008/98/EG. Illustration: (VA SYD, 2018a)
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2.2 ÅTERBRUK OCH MILJÖN
Sverige har ett avfallshanteringssystem som är världsledande ur ett klimatperspektiv. Detta beror på att
i Sverige är andelen deponering låg och en stor del av avfallet material- och energiåtervinns. Även om
Sverige har ett relativt effektivt system för att hantera avfall så genererar svenskar fortfarande stora
mängder avfall (Waste Refinery, 2013).
Fokus för avsnittet är att gestalta avfall och återbruk i relation till miljöpåverkan. Återbruk eller
återanvändning definieras i Miljöbalken (SFS 1998:808) som ” något som inte är avfall används igen
för att fylla samma funktion som det ursprungligen var avsett för”. Detta betyder att i återanvändning
används material och produkter i befintligt skick medan återvinning bryter ner material till dess yttersta
beståndsdelar för att tillverka ett råmaterial.
Detta avsnitt är tänkt att ge en fördjupad förståelse för de behandlingsmetoder som används i Sverige
idag, vilka avfallsmängder som genereras och hur detta påverkar miljön. Inledningsvis i avsnittet
presenteras därför hur hushållsavfall i Sverige behandlas och hur mycket avfall som uppkommer.
Avsnittet avslutas med en redogörelse för miljönyttan med återbruk genom bland annat att studera
livscykelberäkningar från en kretsloppspark i Göteborg.
2.2.1 Avfallsmängder och behandlingsmetoder
I Sverige uppkommer varje år stora mängder avfall. I Figur 2.4 syns de behandlade mängderna
hushållsavfall i Sverige år 2012–2016 uppdelat på de olika behandlingsformerna. Figuren visar att den
vanligaste behandlingsformen för hushållsavfall i Sverige är energiåtervinning. Figuren visar också att
drygt en tredjedel av avfallet behandlas genom materialåtervinning. Biologisk återvinning står för en
lite mindre del av de behandlade mängderna och deponering för en väldigt låg andel. Andelen avfall
som behandlas genom deponering skiljer svensk avfallshantering från den europeiska. Sverige
producerar emellertid jämförbara avfallsmängder med resten av Europa. År 2015 uppkom i Sverige 478
kg avfall per person, att jämföra med den europeiska siffran som samma år var 477 kg / person (Avfall
Sverige, 2017b).

Behandlade hushållsavfallsmängder
Ton behandlat avfall

5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2012

Materialåtervinning

2013

2014

Biologisk återvinning

2015

Energiåtervinning

2016

Deponering

Figur 2.4. Behandlingsmetoder för mängden behandlat hushållsavfall 2012-2016 (efter Avfall Sverige, 2017).

2.2.2 Miljönytta med återbruk
Den största nyttan med återbruk är den undvikna eller senarelagda miljöbelastningen av nyproduktion
(WSP, 2012). För att kunna motivera en insats för ökat återbruk är det av vikt att veta hur stor denna
nytta är. Dessutom är det intressant att studera hur återbruk förhåller sig till andra behandlingsformer
när det kommer till miljönytta, vilket detta avsnittet berör.
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Jämförelse mellan behandlingsmetoder
Generellt är förebyggande av avfall eller återanvändning alltid ett bättre miljöval än andra
behandlingsformer. Exempelvis minskar potentiellt koldioxidutsläppen med 15 kg om ett kilogram textil
förebyggs, utsläppen minskar med 8 kg om samma mängd återanvänds och 0-3 kg om mängden
materialåtervinns (Avfall Sverige, 2015). För att jämföra hur återbruk står sig mot andra
behandlingsformer finns det ett mer detaljerat sätt att gestalta avfallshierarkin. I Figur 2.6 syns till
vänster en utökad modell där bland annat material- och energiåtervinning samt biologisk behandling har
delats upp på effektiv och ineffektiv behandling. Dessutom skiljs deponering och dumpning åt i den
utökade versionen. Till höger i Figur 2.6 syns en grov uppskattning på skillnaden i klimatnytta mellan
de olika stegen i den utökade avfallstrappan ur ett systemperspektiv. Bilden visar att förebyggande av
avfall och återanvändning är de överlägset bästa alternativen. Gestaltningen är generell och skillnader
med hänsyn till avfallsslag och lokala förutsättningar kan förekomma (Waste Refinery, 2013; Bisaillon,
2017).

Figur 2.5. T.v. en utökad modell av avfallstrappan. T.h. en jämförelse av klimatnyttan mellan avfallshierarkins olika steg
(Bisaillon, 2018).

Ett exempel när den generella systemanalysen som presenteras i Figur 2.6 inte stämmer är produkter
som har energieffektiviserats mycket de senaste åren, såsom vitvaror. Generellt är produkter som har en
stor energiförbrukning efter tillverkning inte lika förmånliga att återbruka. Ett annat exempel på
produkter som lämpar sig sämre för återbruk är produkter som innehåller farliga ämnen, vilka vid
återbruk inte fasas ut (för vidare läsning se 2.8). Även den återstående livslängden påverkar hur stor
miljönyttan blir (WSP, 2012).
Beräkningar av miljönytta med LCA-metodik
En praktisk åtgärd för att öka återbruk är att ändra konceptet på ÅVC:er med ett ökat fokus på återbruk.
Detta är något som gjordes i Göteborg år 2007 då kretsloppsparken Alelyckan lanserades (mer
information om konceptet följer i avsnitt 2.9.1). Kretsloppsparken förebyggde år 2010 360 ton avfall,
detta motsvarar 5,6% av det totala invägda avfallet på ÅVC:en. För att beräkna miljönyttan av detta
gjorde IVL år 2010 en studie med LCA-metodik (Söderman Ljunggren, Palm & Rydberg, 2011).
Studien har kartlagt vilka produkter och vilka mängder som lämnats för återbruk på kretsloppsparken
och tar dessutom hänsyn till om produkten faktiskt lyckats återbrukas eller ej.
Även
behandlingsformerna, för en motsvarande mängd avfall, på en traditionell ÅVC har studerats och sedan
jämförts med resultaten från kretsloppsparken. Vidare har livscykelinventeringsdata (LCI-data) från
kommersiella databaser såsom Ecoinvent använts för livscykelberäkningar. Det studien har undersökt
är bland annat vilken miljöpåverkan (i form om klimatgasutsläpp, försurning och övergödning) som
undvikits eller uppkommit till följd av utebliven nyproduktion, avfallstransporter och eventuell ökning
eller minskning av energiutvinning (Söderman Ljunggren, Palm & Rydberg, 2011).
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Kretsloppsparkens sorteringsstation tog år 2010 emot 500 ton avfall varav 70% kunde återbrukas. På en
konventionell ÅVC visar studien att endast 11% av jämförbara mängder återbrukas. För att genomföra
livscykelberäkningarna delas avfallet i studien in i olika produktgrupper, dessa förenklas sedan till en
produkt eller ett material som används i modelleringen. Exempelvis modelleras textilier som 50%
bomull och 50% polyester och byggvaruprodukter gjorda av trä modelleras som en trädörr med ett
fönster i. En fullständig beteckning av de produktgrupper som studien utgått från samt vad de
modellerats som redovisas nedan i Tabell 2.1 (Söderman Ljunggren, Palm & Rydberg, 2011).
Tabell 2.1. Produktkategorier använda i studien på Alelyckans kretsloppspark samt vad de modellerades som
(Söderman Ljunggren, Palm & Rydberg, 2011).

Produktkategori:

Modellerat som:

Byggvaruprodukt trä

Trädörr med fönster

Byggvaruprodukt övriga

Tegel

Böcker

Papper/ Kartong

Möbler

Behandlat trä 75%/ Kontorsstol 25%

Metallprodukter

Järnprodukt 90%/ Aluminiumprodukt 10%

Plastprodukter

Formsprutad PP

Små elprodukter

CRT-skärm

Stora elprodukter

Kyl-frys

Textil

Bomull 50%/ Polyester 50%

VVS-porslin

VVS-porslin

I Figur 2.7 visas de invägda mängderna från studien samt de mängder som faktiskt återbrukades i
respektive produktgrupp. Figuren visar att de produktgrupper som förekom i störst mängd var textil och
metallprodukter. Även böcker var vanligt förekommande och dessa visade sig vara svåra att återbruka.
Vidare visar figuren att alla byggvaruprodukter i trä som samlats in har återbrukats. (Söderman
Ljunggren, Palm & Rydberg, 2011).

Insamlade respektive förebygga mängder avfall från Alelyckan
VVS-porslin
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Figur 2.7. Insamlade och förebyggda mängder år 2010 på Kretsloppsparken i Alelyckan (efter Söderman
Ljunggren, Palm & Rydberg, 2011).
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LCA beräkningarna för de 358 ton avfall som år 2010 kunde återbrukas bekräftar att den största
miljönyttan är till följd av utebliven nyproduktion. De koldioxidbesparingar som kunde göras under ett
år genom införandet av Kretsloppsparken i jämförelse med en konventionell ÅVC var 1300 ton
koldioxidekvivalenter (Söderman Ljunggren, Palm & Rydberg, 2011). Det är lika mycket som 120
svenskars totala utsläpp under ett år inklusive privat och offentlig konsumtion i och utanför Sverige, det
vill säga ungefär 11 ton per person och år (Naturvårdsverket, 2018a). Det är framförallt textil och små
elprodukter som har stor påverkan på undvikna växthusgasutsläpp vid återbruk. För textil påverkas
resultatet till stor del av att det är så stora mängder textilier som samlas in, medan små elprodukter har
större miljöbelastning per insamlat ton (Söderman Ljunggren, Palm & Rydberg, 2011).
Studien visar även att Kretsloppsparken år 2010 förhindrade utsläpp av ämnen med försurande och
övergödande effekt med 10 respektive 1,5 ton, vilket är i storleksordning med det årliga utsläppet från
400 svenskar. Avslutningsvis konstaterar studien att om alla ÅVC:er i Sverige byggdes om med ett
återbrukskoncept liknande Alelyckans skulle 80 000 ton avfall kunna förebyggas årligen (Söderman
Ljunggren, Palm & Rydberg, 2011) vilket är lika mycket avfall som generas i en större svensk stad med
bakgrunden att svenskar genererar 478 kg hushållsavfall per år.
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2.3 EKONOMISKA ASPEKTER AV ÅTERBRUK
Ekonomi är en vital del för alla verksamheter oavsett om de är privata, ideella eller offentliga. I detta
avsnitt avhandlas därför olika aspekter av ekonomi kopplat till återbruk. Avsnittet är generellt och
behandlar både potentiella kostnader för ett större återbrukskoncept och möjliga intäkter då avfalls
ekonomiska värde studeras.
2.3.1 Kostnader
Driftkostnaderna för en ÅVC med större återbruksfokus, även kallad återbrukscentral (ÅBC) eller
kretsloppspark, är till skillnad från en traditionell ÅVC med största sannolikhet högre. Det är framförallt
personal- och lokalkostnader som är högre för en ÅBC. Personalkostnaden ökar eftersom det krävs
personal för att exempelvis sortera det inkomna avfallet, informera besökare och märka avfall som
förberetts för återanvändning. Högre lokalkostnader uppstår till följd av att en sorteringsstation,
magasineringsmöjligheter och fler sorteringskärl krävs (WSP, 2012). För att täcka de ökade kostnaderna
finnas det olika alternativ. Ett exempel är att reglera avfallstaxan. Detta är möjligt då förberedelse av
avfall inför återanvändning kan klassas som en återvinningsaktivitet. Det finns därför inget legalt hinder
för att använda intäkter från avfallstaxan till att finansiera sådan verksamhet (Avfall Sverige, 2014).
Det är idag vanligt att återbrukskoncept drivs ideellt och innefattar någon form av arbetsmarknadsåtgärd.
Det är dessutom vanligt att återbruksverksamheter runtom i Europa på något sätt, direkt eller indirekt,
får statliga stöd för att gå runt (Zajko & Hojnik, 2014).
2.3.2 Värde av avfallet
Avfallet som återanvänds har inte bara ett materialvärde utan också ett ekonomiskt värde som produkt.
Det kan alltså teoretiskt finnas en ekonomisk nytta med att återbruka till skillnad från återvinning (Avfall
Sverige, 2015). Det finns även exempel på att produkter, till synes utan funktion, kan bli lönsamma att
sälja. Ett sådant fall är längre brädor som på Alelyckans Kretsloppspark genererade tiotusentals kronor
i vinst år 2012 (Avfall Sverige, 2012).
Den avfallsström som kommer in till en ÅVC är mycket heterogen och kan även variera beroende på
säsong. Detta medför att även det kommersiella värdet av avfallet kan komma att variera, därmed också
intresset från utomstående aktörer (WSP, 2012). Vilka typer av produkter som återfinns påverkar också
värdet av avfallet. Sannolikt lämnas inte produkter med stort kommersiellt värde till en ÅVC. Dessa
produkter lämnar hushållen på andra sätt, exempelvis genom privat försäljning på internet, försäljning
till vintage-affärer eller lämnas till välgörenhetsorganisationer för vidareförsäljning. Största delen av de
produkter som hamnar på en ÅVC är antagligen sådant som hushållen inte anser tillräckligt värdefullt
för att göra sig av med på något annat sätt (WSP, 2012).
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2.4 SOCIALA ASPEKTER AV ÅTERBRUK
Många av de arbetsuppgifter som uppkommer i samband med införandet av en ÅBC skulle kunna
utföras inom ramen för ett arbetsmarknadsprojekt (WSP, 2012). Redan idag utgör de ideella secondhandverksamheterna en arbetsplats för många personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden;
det kan handla om personer som är anställda med subventioner, som praktikanter eller som arbetstränar
(Jannesson & Nilsson, 2014).
De sociala effekter av återbruk som tas upp i avsnittet berör främst ökad sysselsättning. Inledningsvis
finns en kort beskrivning av vilka effekter ökad sysselsättning kan få på människors välbefinnande och
delaktighet i samhället. Avsnittet innehåller också en utblick över några av de arbetsmarknadsåtgärder
som finns nationellt. Dessutom presenteras kort sociala fördelar återbruk kan ha för kunder.
2.4.1 Välbefinnande och delaktighet
I en studie gjord av SERUS på uppdrag av organisationen Ideell Second Hand (ISH) har en analys som
fokuserat på andra värden än ekonomiska gjorts, en så kallad ”Social Return on Investment-analys”
(SROI) (Jannesson & Nilsson, 2014). Studiens syfte var att undersöka samhälleliga vinster med second
hand-verksamhet. Av studien framgår att en stor del (över 74%) av de som sysselsätts inom en second
hand-verksamhet genom en praktik, anställning med subventioner eller arbetsträning upplever en ökad
meningsfullhet, minskad stress, ökad delaktighet i samhället och förbättrade sociala relationer. Studien
visar också att 60% eller mer upplevde ett förbättrat fysiskt välmående och ökad självkänsla. Studien
från SERUS visar även på positiva effekter för myndigheter såsom arbetsförmedlingen och
försäkringskassan i och med att resurser frigörs när fler personer kommer ut i arbete. En annan effekt
av ökad sysselsättning som studien tar upp är ökade skatteintäkter (Jannesson & Nilsson, 2014).
Det finns även sociala effekter för kunder som handlar andrahandsprodukter. En växande
andrahandsmarknad skulle ge en positiv effekt för hushållen då de får en större tillgång till prisvärda
produkter (WSP, 2012). I Sverige finns idag en ökande fattigdom (SCB, 2018) och tillgången till
prisvärda produkter är en allt viktigare social aspekt av återbruk. Andra positiva effekter för
konsumenten kan vara känslan av att handla miljömedvetet eller att pengarna går till ett välgörande
ändamål, om så är fallet (Jannesson & Nilsson, 2014).
2.4.2 Arbetsmarknadsåtgärder
Som nämnts i avsnittet om ekonomiska aspekter (se 2.3) är olika arbetsmarknadsinsatser en viktig del i
många återbruksverksamheters affärsmodell. I Sverige finns arbetsmarknadsåtgärder både på nationell
och kommunal nivå. Den övergripande strategin i Sverige är att aktivt verka för insatser där individen
får en introduktion till arbetsmarknaden istället för bidrag, denna modell kallas arbetslinjen. Den
myndighet som ansvarar för att driva igenom arbetsmarknadspolitiken, beslutad av riksdag och regering,
är Arbetsförmedlingen (SKL, 2017).
Arbetsförmedlingen har tre huvudsakliga syften; att föra samman arbetssökande med arbetsgivare, att
lägga extra fokus på dem som står långt ifrån arbetsmarknaden samt att över tid bevara och öka den
totala sysselsättningen. Arbetsförmedlingen har 280 lokala kontor runtom i landet och samverkar även
med andra statliga myndigheter såsom Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsmyndigheten och
Pensionsmyndigheten (SKL, 2017).
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Det finns olika insatser för att öka graden av sysselsättning. Exempelvis kan Arbetsförmedlingen ge stöd
till arbetsgivare som vill anställa personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Exempel på
sådana stöd är;
• Nystartsjobb – Gäller vid anställande av någon som varit arbetslös länge. Innebär stöd
motsvarande arbetsgivaravgiften.
• Instegsjobb - Gäller vid anställande av någon som är nyanländ till Sverige. Innebär stöd
motsvarande upp till 80% av lönen.
• Lönebidrag - Gäller vid anställande av någon som har nedsatt arbetsförmåga på grund av
exempelvis psykiskt eller fysiskt funktionshinder. Innebär stöd för en del av lönen under
begränsad tid för att kunna anpassa arbetsplatsen.
• Extratjänst - Gäller för offentligt verksamhet eller ideell sektor vid anställande av någon som är
nyanländ eller långtidsarbetslös, gäller emellertid inte för verksamheter som erbjuder varor eller
tjänster på en marknad. Insatsen innebär ekonomiskt ersättning för den anställda med upp till
100% av lönen och även handledarbidrag, under begränsad tid, finns.
(Arbetsförmedlingen, 2018)
Det är staten som har det yttersta ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder men en stor del av arbetet sker
lokalt på kommunal nivå. Ungefär 85% av landets kommuner har även en egen
arbetsmarkandsverksamhet, mycket av det lokala arbetet sker genom ett samarbete mellan den lokala
Arbetsfördelningen och kommunen. Då bekostas en del av arbetsmarknadsinsatserna av kommunen
själv, år 2015 bekostade Sveriges kommuner insatser för 4,6 miljarder. Arbetsmarknadsinsatser skiljer
sig åt i olika kommuner och är anpassade efter de utmaningar och förutsättningar som finns lokalt (SKL,
2017).
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2.5 ÅTERBRUK UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV
En viktig del i att utforma ett återbrukskoncept är att se över de juridiska förutsättningar som finns för
en kommun när det kommer till att hantera avfall för återanvändning. Detta avsnitt är tänkt att ge en
överblick över vilka juridiska omständigheter som bör beaktas vid införandet av ett återbrukskoncept. I
avsnittet presenteras det juridiska omständigheterna ut ett generellt perspektiv och vid ett faktiskt
införande av ett återbrukskoncept bör därför en specifik juridisk bedömning ske.
Avsnittet inleds med att fastställa äganderätten för avfall varpå förutsättningar för tillståndsprövning i
samband med återbruk presenteras. Avsnittet redogör också för regler kring offentlig säljverksamhet
som kan komma att bli aktuella samt andra lagar att ta hänsyn till vid återbruk.
2.5.1 Vem äger avfallet
Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun ansvarig för att bortskaffa eller återvinna
hushållsavfallet. En del i det kommunala ansvaret är därför att upprätta ÅVC:er där medborgarna kan
lämna sådant som inte samlas in fastighetsnära. När en produkt lämnats till en ÅVC övergår denna i
kommunens ägo och det är av den anledningen inte tillåtet för allmänheten att ta med sig något från en
ÅVC. Äganderätten gör att kommunen har ensamrätt att bestämma över hur avfallet ska behandlas, med
hänsyn till nationella riktlinjer såsom avfallshierarkin. Kunden kan alltså inte efter inlämning motsätta
sig att avfallet behandlas genom återanvändning (Avfall Sverige, 2014).
2.5.2 Tillståndsprövning
För de verksamheter som endast hanterar produkter som lämnats in i det explicita syftet att återbrukas,
och då inte klassas som avfall, behöver inte tillstånd sökas enligt miljöprövningsförordningen (MPF)
(Naturvårdsverket, 2017d).
För att återanvändning ska vara möjligt krävs det i vissa fall att det inlämnade avfallet på något sätt
bearbetas eller förbereds för återanvändning. Detta kan exempelvis innebära kontroll, reparation eller
rengöring. I senaste ändringen av miljöprövningsförordningen (MPF) (SFS 2013:251) tillkom en
prövningspunkt nämligen §47 ”Förberedelse för återanvändning” med verksamhetskod 90.29. Detta
underlättar för verksamheter som arbetar med förberedelser för återanvändning. Detta eftersom sådana
verksamheter nu klassas som anmälningspliktiga och därför inte måste genomgå en tillståndsprocess,
utan endast en anmälan till kommunen krävs (Naturvårdsverket, 2017d).
2.5.3 Offentlig säljverksamhet
En viktig aspekt att ta hänsyn till vid kommunal försäljning av återbrukade varor är konkurrenslagen
(SFS 2008:579). Detta eftersom staten, landstinget och kommunen inte får bedriva en säljverksamhet
som kan snedvrida eller hämma konkurrensen. Detta kan bli fallet om avfall som inkommer till en ÅVC
förbehandlas och säljs i kommunal regi. Andra återbruksaktörer har då inte samma möjlighet till fritt
råmaterial och kan missgynnas. En möjlig tolkning är dock att andra aktörer inte har möjlighet att driva
insamling, sortering och förberedelse för återanvändning i den omfattning som krävs för att uppfylla det
kommunala ansvaret, och att det därför inte föreligger någon konkurrensfördel för kommunen. Oavsett
måste kommunerna ta hänsyn till Kommunallagen (SFS 1991:900) som fastslår att en kommun inte får
bedriva verksamheter med vinstintresse och att alla verksamheter inom kommunal verksamhet måste ha
ett allmännyttig syfte (Avfall Sverige, 2014).
En möjlig lösning för att gå runt komplikationer med offentlig säljverksamhet är att sälja det avfall som
förberetts för återanvändning till entreprenörer till marknadspris, likt hur försäljning av exempelvis
metaller sker vid en traditionell ÅVC. Överskottet kan då användas för att reglera avfallstaxan. Det går
däremot inte att reglera avfallstaxan med intäkter som inkommer till kommunen genom en kommunal
mer traditionell ”second hand-verksamhet”. Detta eftersom en sådan verksamhet står utanför det
kommunala avfallsansvaret och måste därför redovisas separat. Dessa intäkter kan istället användas för
att exempelvis finansiera lokal- och personalkostnader (Avfall Sverige, 2014).
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2.5.4 Andra lagar vid försäljning
Det finns även andra lagar som måste tas hänsyn till vid försäljning av både avfall som förberetts för
återanvändning eller produkter som återanvänds direkt. Exempel på sådana lagar är konsumentköplagen,
produktsäkerhetslagen och produktansvarslagen (Avfall Sverige, 2014).
•

•

•
•

Konsumentköplagen (SFS 1990:932) – Lagen gäller för ”lösa saker” som säljs till konsument.
Avser bland annat fel på varan, reklamationer och bestämmelser för överlämning av varan. Är
främst till för att skydda konsument.
Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) – Lagen är menad att säkerställa så att tjänster och varor
som säljs inte ska orsaka personskador. Denna lag gäller inte för reparerade varor om
konsumenten har blivit informerad innan köpet eller begagnade varor som klassas som
antikviteter.
Produktansvarslagen (SFS 1992:18) – Lagen reglerar skadestånd vid säkerhetsbrist gällande en
produkt eller vara som i sin tur orsakar personskada.
Inkomstskattelagen (1999:1229) 7 kap. 3 § – Lagen berör återbruk i den mån att trossamfund
och föreningar som bedriver ideella second hand-verksamheter är skattebefriade ”om inkomsten
till huvudsaklig del kommer från verksamhet som avser försäljning av skänkta varor och som
utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete”.
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2.6 PRODUKTER LÄMPLIGA FÖR ÅTERBRUK
Det finns idag ett stort intresse för att köpa och sälja begagnat. Anledningarna kan variera men ett ökat
miljöintresse syns tydligt. I en undersökning som Ipsos gjorde i november 2013 på uppdrag av Blocket
svarade 42% att de köpte och sålde begagnat för att värna om miljön (Blocket, 2014). Även på ÅVC:er
runtom i landet blir återanvändning ett mer vanligt alternativ. Ett större återbrukskoncept finns idag på
ungefär 25 av totalt 580 ÅVC:er, och närmare hälften har någon form av enklare insamling av till
exempel möbler eller kläder för återanvändning (Avfall Sverige, 2017b). Detta visar att återbruk är en
attraktiv och aktuell avfallshanteringsmetod.
Potentialen för återbruk skiljer sig dock mellan olika typer av produkter och detta avsnitt är därför tänkt
att ge en mer praktisk bild av återbruk. I avsnittet presenteras en översikt av vilka typer av produkter
som lämpar sig bäst för återbruk.
2.6.1 Utvärdering från Alelyckans kretsloppspark
För att studera närmare vilka produkter som lämpar sig för återbruk gjorde Avfall Sverige 2012 en
utvärdering av Alelyckans kretsloppspark i Göteborg. I undersökningen betygsattes tio olika
produktgrupper med en skala från 0-3 utifrån parametrarna miljö, logistik och ekonomi. Betygsättningen
i studien är bland annat baserad på intervjuer med personal på Alelyckan. En sammanställning av
utvärderingen syns i Tabell 2.2. Miljöaspekten i utvärderingen tar främst hänsyn till miljönytta per
viktenhet. Logistikparametern tar hänsyn till om produkterna är skrymmande, men också om produktens
funktionalitet behöver testas eller om produkten behöver skyddas mot väder och vind. Den ekonomiska
parametern visar hur stora intäkter produkten kan ge och tar också hänsyn till personalkostnad om till
exempel produkten behöver funktionstestas (Avfall Sverige, 2012).
De tre produktkategorier som fått högst ranking, med hänsyn till alla tre parametrar, är hemelektronik
och små elprodukter, kläder, mattor, gardiner, filtar och övrig textil samt CD/DVD och plastleksaker.
Dessa är markerade med grönt i tabellen. Under tabellen följer en kort förklaring till betyget för de olika
produktgrupperna men också aspekter från andra studier presenteras för vissa av produktgrupperna.
Tabell 2.2. Sammanställning av lämplighet för återbruk för tio olika produktgrupper (Avfall Sverige, 2012).

Produktgrupper
Fönster, dörrar och virke
Marksten, betongplattor, takpannor och tegel
Vitvaror och spisar
Hemelektronik och små elprodukter
Skåp, kontorsmöbler, inne- och utemöbler
Kläder, mattor, gardiner, filtar och övrig textil
Badkar, cyklar, kastruller, verktyg och övriga metallprod.
CD/DVD och plastleksaker
Toalettstolar, handfat och andra VVS-produkter
Böcker och tidningar
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Ekonomi
1
2
2
2
2
3
1
2
2
1

Miljö
2
1
2
3
1
3
2
3
1
1

Logistik
0
0
0
2
1
2
2
3
1
0

Totalt
3
3
4
7
4
8
5
8
4
2

Fönster, dörrar och virke
Ur miljösynpunkt kan det vara klokt att sortera ut och återanvända fönster med bra energiprestanda.
Äldre fönster kan ha många andra användningsområden, till exempel som växthus. Det kan därför vara
fördelaktigt att kommunicera alternativa användningsområden till kunderna. Miljönyttan med att
återbruka trä är relativt liten, dessutom är det ekonomiska värdet i virke begränsat och produkterna är
relativt skrymmande och krångliga att hantera. Förutom detta kan impregnerat trä innebära att personer
som hanterar produkterna exponeras för farliga ämnen. Sådant trä kan därför priorernas bort vid
exempelvis platsbrist. Ståldörrar och säkerhetsdörrar har däremot ett högt ekonomiskt värde (Avfall
Sverige, 2012).
Marksten, betongplattor, takpannor och tegel
Marksten, betongplattor, takpannor och tegel har relativt låg miljönytta per kilo men behöver ingen
bearbetning och är därför enkelt att sälja vidare. Det är viktigt att ta reda på ursprunget av byggmaterialet
då det finns risk för spridning av farliga ämnen, exempelvis kan PCB förekomma i gamla fogmassor.
Begagnat tegel har ofta ett högt andrahandsvärde. Negativa aspekter är att produkterna är tunga och kan
ur arbetsmiljösynpunkt vara ett problem (Avfall Sverige, 2012).
Vitvaror och spisar
Vitvaror och spisar innehåller mycket metall och elektronik och är därför ur miljösynpunkt bra att
återanvända, energiklass bör tas hänsyn till vid prioritering. Vitvaror kräver stor yta för förvaring och
dessutom krävs en funktionskontroll vilket är resurskrävande. Det kan bli aktuellt att lämna garanti på
återbrukade vitvaror för att höja värdet. Ett alternativ är att tydligt märka ut att varan säljs i befintligt
skick. Om varan demonteras för reparation finns risk för exponering av farliga ämnen (Avfall Sverige,
2012).
Hemelektronik och små elprodukter
Att återbruka hemelektronik och små elprodukter ger en stor miljövinst då de ofta innehåller
ädelmetaller och mycket plast. Det ekonomiska värdet av produkterna varierar stort. Exempel på
svårsålda produkter är ”tjock-tv” medan hemelektronik såsom våffeljärn eller mikrovågsugnar är mer
eftertraktat. Små-elektronik är också relativt enkelt att lagra och hantera men det kräver väderskydd.
Likt vitvaror finns det vid demontering risk för exponering av farliga ämnen (Avfall Sverige, 2012).
I en studie från den internationella organisationen Waste & Resources Action Programme (WRAP) har
återbrukspotentialen för grovavfall i England undersökts. Resultaten från undersökningen av
elprodukter där funktionstest ingick visar på en återbrukspotential på 49% (WRAP, 2012b) .
Skåp, kontorsmöbler, inne- och utemöbler
De möbler som innehåller metall och textil har högre miljönytta än trämöbler vid återbruk. Det är ofta
lönsamt att återbruka kontorsmöbler då dessa håller högre kvalitet. Det krävs en stor lokal för att
återbruka möbler och i förhållande till priset på varorna kan det bli dyrt. Möbler är skrymmande och
kräver också varsam hantering då skador har stor inverkan på det ekonomiska värdet. Det kan finnas
risk för skadedjur vid återbruk av möbler vilket återbrukspersonalen bör vara uppmärksamma på (Avfall
Sverige, 2012).
Av de avfall som sorterats som grovavfall på allmänna återvinningstationer i England uppskattades i en
studie av WRAP att 42% var möbler. I samma studie visas att av de möbler som kasseras på
återvinningstationer är uppskattningsvis 50% återanvändningsbara (WRAP, 2012a).
Kläder, mattor, gardiner, filtar och övrig textil
Tillverkning av textil har en stor miljöpåverkan vilket gör det till en viktig produkt att återbruka. Kläder
och textil ger generellt en bra ekonomisk vinst och är dessutom enkelt att hantera. En del av produkterna
kan vara svåra att återbruka i Sverige och en hel del sortering krävs. Det kan vara fördelaktigt att tvätta
kläderna för att göra dem mer attraktiva för kunderna (Avfall Sverige, 2012).
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Även andra studier har visat att återanvändning av textil kan vara ekonomiskt lönsamt. I en studie gjord
av Svenska Miljöinstitutet IVL och PlanMiljø har återbruksverksamheter och andra verksamheter som
förlänger livstiden på textilier undersökts. Studien visar att majoriteten av verksamheterna lyckades gå
med ekonomisk vinst. De faktorer som visade sig viktiga för att verksamheterna skulle lyckas var bland
annat tillgång till kostnadsfritt material, tillgång till volontärarbetare, effektiv logistik och tid för
etablering på marknaden. (Elander, Watson & Gylling, 2017).
Badkar, cyklar, kastruller, verktyg och övriga metallprodukter
Det finns en stor miljönytta att återbruka metallprodukter, nyttan ökar dessutom med komplexiteten i
produkten. Produkterna genererar ofta bra avkastning men kan kräva hantering innan försäljning.
Exempelvis är många av de cyklar som lämnas in i behov av renovering. En viktigt aspekt är att endast
sälja vidare säkra produkter, vilket måste tas hänsyn till framförallt när det gäller cyklar och verktyg
(Avfall Sverige, 2012).
CD/DVD och plastleksaker
Plastprodukter ger upphov till fossila utsläpp vid förbränning och det finns därför en miljömässig
vinning att återbruka dessa produkter. CD- och DVD-skivor är ofta svårsålda och kan behöva slängas i
nästa steg om de sorteras ut för återbruk. Däremot genererar ofta leksaker bra intäkter. Äldre
plastprodukter kan innehålla farliga ämnen och bör därför sorteras ut och inte återanvändas (Avfall
Sverige, 2012).
Toalettstolar, handfat och andra VVS-produkter
Finare VVS-produkter ger ofta en bra ekonomisk vinst, erfarenheter från Alelyckan har visat att handfat
genererar större vinst än toalettstolar. Miljönyttan för VVS-porslin är däremot inte speciellt stor per
viktenhet. Porslin kräver varsam hantering vilket försvårar logistiken. Produktkvaliteten är för att
undvika att kunderna drabbas av vattenläckage (Avfall Sverige, 2012).
Böcker och tidningar
Böcker och tidningar är svårsålda produkter som lämnas i stora mängder till återbruk. Det kan därför
vara en bra idé att noga värdera produkterna vid mottagandet för att slippa onödig hantering. Böcker
kan i större mängder vara tunga att hantera och kan därför blir ett arbetsmiljöproblem (Avfall Sverige,
2012).
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2.7 HÅLLBAR KONSUMTION
Den svenska konsumtionen är långt ifrån hållbar. Svenskars konsumtion ger idag upphov till ett
ekologiskt fotavtryck som är ungefär fyra gånger större än vad som beräknas vara hållbart (WWF, 2016;
Naturvårdsverket, 2017a). Som en del i att styra mot ett mer hållbart samhälle, och för att nå målen i
Agenda 2030 och de svenska miljömålen, presenterade regeringen 2017 en strategi för hållbar
konsumtion. Strategin tar upp aspekter som att sprida kunskap om vilka konsekvenser konsumtionen har
för miljö, samhälle och enskilda individer, både i Sverige och globalt. Dessutom syftar strategin till att
uppmuntra hållbara beteendemönster och att resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt (Regeringskansliet,
2017).
I detta avsnitt presenteras hållbar konsumtion med ett återbruksperspektiv. Inledningsvis beskrivs
huruvida köp av begagnade varor ersätter konsumtion av nya varor eller ej. Dessutom berör avsnittet
allmänhetens medvetenhet om konsumtions påverkan på miljön och kopplingen till uppkomst av avfall.
2.7.1 Ersätter andrahandsköp annan konsumtion?
En viktig fråga när det kommer till återbruk är om köp av begagnade varor ersätter annan konsumtion.
I fallet textil indikerar en undersökning från SMED (Svenska MiljöEmissionData) att återbruk i viss
grad kan ersätta annan konsumtion. Studien visar nämligen att konsumtionen av återanvänd textil ökar
i Sverige med hela 16% från 2011 till 2013 och att konsumtionen av nytillverkad textil under samma
period minskade i absoluta tal med 9%. Enligt studien är det främst online som den ökande
andrahandsmarknaden av textilier sker (SMED, 2014). Det finns även enkätstudier om andrahandstextil
som pekar i samma riktning. En enkätstudie av Farrant, Olsen och Wangel (2010) med 200 medverkande
i Sverige, Danmark och Estland visar att 1 kg återanvänd textil beräknas ersätta 0,6-0,85 kg nytillverkad
textil (Farrant, Olsen & Wangel, 2010). I en mindre enkätundersökning genomförd inom ramen för ett
examensarbete på textilhögskolan i Borås uppger 53% av 100 respondenter att de handlar färre
nyproducerade plagg till följd av att de handlar secondhandkläder (Börjesson, Janitzek & Bernestål,
2012). I viss mån verkar alltså begagnatköp ersätta andra köp.
Det finns å andra sidan studier som visar det motsatta, att vissa insatser mot återanvändning medför
oförändrad eller till och med en ökad konsumtion. En engelsk studie som undersökt fenomenet
backluckeloppisar, eller på engelska ”car boot sales”, visar att det finns en skev koppling mellan att
handla på dessa tillställningar och avfallsförebyggande. Studien menar att för många är den främsta
anledningen till att handla på en bakluckeloppis eller en loppmarknad att hitta billiga varor och själva
nöjet i att göra en bra affär. Studien pekar på att det finns en risk att produkter säljs för billigt eller till
och med skänks bort och att detta kan uppmuntra till överkonsumtion. Produkter som inhandlas på ett
sådant sätt kommer ofta inte till nytta i hushållen och blir därför snabbt avfall. En möjlighet enligt
studien är att en sådan typ av andrahandsmarknad endast cirkulerar överflödiga varor och att nyttan med
återanvändning då försummas. Studien pekar också på vikten av att uppmärksamma skillnaden mellan
att spara pengar på att handla begagnade varor som går till ökad annan konsumtion eller att
andrahandsköpen ersätter annan konsumtion helt och hållet (Gregson, Crang, Laws, Fleetwood, Holmes,
2013).
2.7.2 Medvetenhet hos allmänheten
En pågående studie från Malmö Universitet studerar konsumtionsmönster kopplat till avfallshantering.
Studien bygger på djupintervjuer med nio hushåll om konsumtionsmönster och avfallsförebyggande.
Den preliminära populärvetenskapliga artikeln diskuterar svårigheter för avfallsbolag att arbeta med
förebyggande åtgärder. Detta eftersom arbetet måste ske utanför organisationen vanliga insatser, det vill
säga i konsumtionsledet innan produkterna blir avfall. Studien visar också på att det finns en
kunskapslucka hos hushållen när det kommer till avfallsminimerande åtgärder. Som en åtgärd nämner
studien vikten av att arbeta med kunskapsspridning om att konsumtion har en direkt koppling till
avfallsmängder och då också miljöpåverkan. Ett viktigt arbete är att också att göra det lätt för hushållen
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att göra rätt och studien pekar därför på att ändrade normer, strukturer och vanor, likt de för källsortering,
är en faktor som skulle underlätta förebyggande av avfall för hushållen (Bissmont, 2017).
Att hushållen saknar kunskap om avfalls miljöpåverkan visas också i en Sifo-undersökning som
avfallsbolaget Ragn-Sells låtit göra (RagnSells, 2018). Bakgrunden till undersökningen är en rapport
som ifrågasätter de styrmedel som finns för europeisk avfallshantering. Rapporten menar att en
förutsättning för att leva upp till de globala målen i Agenda 2030 är ett större fokus på användandet av
resurser och resurseffektivitet. Som en lösning förslår rapporten en metod för att beräkna ett lands totala
materialkonsumtion, på engelska Total Material Consumption (TMC) (Aid, Lazarevic & Kihl, 2016).
Beräkningar med denna metod, utförda av Ragn-Sells med data hämtad från bland annat Statistiska
Centralbyrån och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), visar att
konsumtionen från en svensk person kräver årligen ungefär 60 ton naturresurser (Ragn-Sells, 2017).
För att undersöka medvetenheten om denna materialkonsumtion ställdes under perioden 10-16 januari
år 2018 frågan ” En svensk ger upphov till cirka 450 kilo hushållsavfall varje år. Hur stor mängd
naturresurser tror du krävs per person varje år för att producera det vi konsumerar i Sverige (exklusive
vatten)?” till 1000 svenskar. Resultatet visar att 53% underskattar behovet av naturresurser, se Figur 2.8
(Ragn-Sells, 2018) .

Hur stor mängd naturresurser tror du krävs per
person varje år för att producera det vi konsumerar i
Sverige?
40%
30%
20%
10%
0%
Ett halvt ton

2 ton

10 ton

60 ton

90 ton

Vet ej

Figur 2.8. Resultat från en Sifo-undersökning som visar hur svenskar uppskattar sitt årliga naturresursbehov
(RagnSells, 2018).
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2.8 FARLIGA ÄMNEN I KRETSLOPPET
Trots att återbruk av avfall har stora miljömässiga fördelar finns det andra viktiga parametrar att ta
hänsyn till. En stor utmaning när det kommer till återanvändning, men också när det gäller återvinning,
är att se till att inga farliga ämnen, som borde fasas ut, sprids vidare (Naturvårdsverket, 2012). Detta är
också en viktig komponent för att till år 2020 uppnå miljömålet Giftfri miljö. Målet är enligt 2017 års
uppföljning inte är uppnått och dessutom saknas en trend mot en förbättring (Naturvårdsverket, 2017a).
Detta avsnitt är tänkt att ge en inblick i problematiken med farliga ämnen i kretsloppet. Dessutom tar
avsnittet upp vilken typ av farliga ämnen som förekommer samt utmärkande avfallsströmmar.
2.8.1 Särskilt farliga ämnen
I ett hållbart samhälle är det en förutsättning att produkter och material är fria från ämnen som allvarligt
kan skada människor, djur och natur. I miljömålet Giftfri miljö lyder en av preciseringarna
”Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört”. Särskilt farliga ämnen i
denna kontext är ämnen som är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande, persistenta och
bioackumulerande (PBT eller vPvB), samt cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska
(CMR). Andra ämnen som har akut giftiga egenskaper såsom kvicksilver och kadmium klassas också
som särskilt farliga ämnen (Miljödepartementet, 2012).
Det finns få studier gjorda på den specifika kopplingen mellan farliga ämnen i kretsloppet och återbruk.
En pågående studie som Svenska Miljöinstitutet IVL genomför berör dock detta men inga resultat är
ännu publicerade (Hultén, Youhanan, Belleza &Vukicevic, 2018b). Det finns emellertid studier gjorda
med fokus på materialåtervinning. En sådan studie gjordes år 2016 av Naturvårdsverket, syftet med
studien var att kartlägga hur materialåtervinningen kan öka samtidigt som spridningen av farliga ämnen
i kretsloppet minskar (Naturvårdsverket, 2016a).
I Naturvårdsverkets kartläggning fastställdes att det finns en bristande information om vilka halter av
särskilt farliga ämnen som finns i olika material och varugrupper. Utredningen identifierade trots det
fyra avfallsströmmar som har högre risk att innehålla särskilt farliga ämnen och därför bör behandlas
med försiktighet. Dessa strömmar är;
• PVC-plast
• Plast från uttjänta fordon
• Plast från uttjänt elektrisk utrustning
• Återvunnet däckmaterial till konstgräsplaner
(Naturvårdsverket, 2016a)
Som en del i kartläggningen undersökte WSP Environment potentiellt kritiska, konsumentnära
avfallsströmmar som exempelvis elektronik, textil, förpackningar av plast och papper samt bilar. De
ämnesgrupper av särskilt farliga ämnen som valdes ut för analys i studien var till stor del tillsatsämnen
såsom perfluorerade ämnen, cancerogena azofärgämnen och bromerade flamskyddsmedel (Stenbeck,
Eriksson, Ekberg Österdahl, Österås, 2016).
I stora drag visar WSP Environments granskning på att särskilt farliga ämnen förekommer i kretsloppet
men att halterna i det återvunna materialet är betydligt lägre än i nytillverkade produkter. Detta rör
exempelvis textilier vilket ger skäl till att skärpa kontrollen av farliga kemikalier i nytillverkade kläder.
Det finns emellertid en risk att användningsområdet för materialet eller produkten ändras i och med
återanvändning eller återvinning. Då ändras exponeringsvägarna vilket kan medföra en potentiell risk
(Stenbeck m.fl., 2016).
En förutsättning för en cirkulär ekonomi utan farliga ämnen är därför att dessa ämnen minimeras i
produktionsledet. Dessutom är det betydelsefullt att det hela vägen från vagga till grav går att följa
förekomsten av kemikalier med farliga egenskaper. En sådan spårbarhet skulle även underlätta
utsorteringen av farliga ämnen i avfallsledet (Naturvårdsverket, 2017a).
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2.9 OMVÄRLDSBESKRIVNING
Idag utgör välgörenhetsorganisationer eller icke-vinstdrivande företag en stor del av de verksamheter
som sysslar med återbruk. Ofta ligger någon form av socialt entreprenörskap bakom
återbruksverksamheterna då verksamheterna exempelvis kombineras med att erbjuda arbeten till
personer långt ifrån arbetsmarknaden (Zajko & Hojnik, 2014).
Även om den sociala entreprenörsmodellen är vanlig i återbruksbranschen finns flera olika
affärsmodeller att tillämpa. För att få en insikt i befintliga återbrukskoncept följer i detta avsnitt sex
specifika exempel på återbruksverksamheter och deras affärsmodeller, framförallt i Sverige men även
två stycken från andra delar av Europa. De olika koncepten som presenteras i avsnittet är valda för att
illustrera en mångfald av återbrukskoncept. Exemplen är hämtade både från storstadsregioner och
mindre städer, från enstaka butiker till kedjor samt även en digital tjänst presenteras. Avsnittet avslutas
med en sammanfattande tabell där alla verksamheterna beskrivs kortfattat.
2.9.1 Alelyckans kretsloppspark
Kretsloppsparken Alelyckan är den första anläggningen i en storstadsregion i Sverige där ett stort
återbrukskoncept har införts. På Alelyckan passerar alla besökare en stor sorteringshall under tak innan
de kör vidare till en klassisk ÅVC. I sorteringshallen finns personal på plats som hjälper besökarna att
sortera ut det som går att återanvända, även farligt avfall sorteras ut. I kretsloppsparken finns tre olika
typer av försäljningsställen för begagnade varor; Återbruket, Stadsmissionen och Returhuset. På
Återbruket säljs begagnat byggmaterial, Stadsmissionen är en mer klassisk second hand-butik och
Returhuset är ett kafé och verkstad som bland annat säljer renoverade cyklar. Returhuset och Återbruket
är även vägar för arbetssökande personer att komma ut i arbetslivet (Göteborgs Stad, 2018).
På Alelyckan är sorteringsstationen bemannad vilket har flera fördelar. Generellt blir utsorteringen av
avfall för återanvändning bättre då kunden direkt kan få hjälp att avgöra om avfallet är möjligt att
återanvända. Var sak hamnar då på rätt plats direkt och onödig lagerhantering undviks. Dessutom
minimeras risken att produkterna skadas då personalen direkt tar om hand det som ska återbrukas (Avfall
Sverige, 2012). En strategi som finns för att öka servicen till kunderna men också för att öka priset på
el-produkter är att lämna garanti. Garantin som ges på elprodukter på Alelyckan är 90 dagar och
konceptet har fallit ut väl (Avfall Sverige, 2012).
År 2010 undveks tack vare Kretsloppsparken 360 ton avfall vilket minskade grovavfallsfraktionen med
5% på Alelyckans ÅVC. Av de produkter som lämnats in för återanvändning på Alelyckans
Kretsloppspark kunde över 70% säljas i någon av parkens butiker. De produkter som främst
återbrukades, sett till vikt, var möbler, textil och byggvaruprodukter (Söderman Ljunggren, Palm och
Rydberg, 2011). Tack vare försäljningen av dessa produkter står parkens butiker på egna ben ekonomiskt
medan kretsloppsparken och ÅVC:n finansieras av avfallstaxor (Sysav & VA SYD, 2018).
Alelyckan är ett så kallat helhetskoncept vilket innebär att hela kedjan kontrolleras i och med att
verksamheten sköter allt från insamling till att driva butik. Identifierade fördelar med detta koncept är
möjligheten att anpassa både in- och utflödet (Sysav & VA SYD, 2018).
2.9.2 ReTuna återbuksgalleria
ReTuna är världens första återbruksgalleria och är ett återbrukskoncept i Eskilstuna som drivs av
Eskilstuna Energi och Miljö. ReTuna ligger i anslutning till en ÅVC och kunderna erbjuds där att lämna
in produkter i en bemannad inlämningsdepå. Produkterna som lämnas in sorteras för att sedan lämnas
ut till butikerna i gallerian. Inlämningen bemannas av personal från resursenheten för Aktivitet,
Motivation och Arbete (AMA) vilket är ett arbetsmarknadsprojektet i Eskilstuna (Eskilstuna Energi &
Miljö, 2018). I hyran som butikerna i gallerian betalar ingår tillgång till material från den intilliggande
ÅVC:en. Materialflödet för återanvändning är stort och mycket av det som lämnas in för återanvändning
sorteras senare bort och kasseras på den konventionella ÅVC:en (Hultén, Youhanan & Sandkvist,
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2018a). I ReTunas lokaler finns också ett café, en folkhögskola, konferenslokaler med möjlighet till
kurser och workshopar, cafét drivs som en arbetsmarknadssatsning (Sysav & VA SYD, 2018).
Gallerians nisch är specificerade butiker. Exempel på butiker som finns i återbruksgallerian är en ITbutik som lämnar 3 månaders garanti på produkterna, en butik för barnartiklar, en butik som restaurerar
och reparerar möbler samt en blomsterhandel. Det finns även en fraktfirma som erbjuder hemkörning
och hämtning av möbler (Hultén, Youhanan & Sandkvist, 2018a).
Butikerna på ReTuna utför en ytterligare sortering innan produkterna kommer ut i butik (Sysav & VA
SYD, 2018). För att starta ReTuna har hyran för hyresgästerna de första åren varit reducerad. Projektet
har ännu inte gått med vinst och en förutsättning för att detta ska ske år 2018 är att fler butiker etablerar
sig (Sysav & VA SYD, 2018).
Återbruksgallerian är en plattform för olika återbruksaktörer och hanterar ej hela kedjan i samma
verksamhet. Fördelar med att inte hantera hela kedjan är att administrationen minskar och att
verksamheten dessutom blir mer flexibel. Exempelvis kan butiker i gallerian relativt bytas ut. Dessutom
är konceptet innovativt vilket skapar uppmärksamhet och lockar kunder (Sysav & VA SYD, 2018).
2.9.3 Ta till vara-butik
”Ta till vara”-butik är ett återbrukskoncept i Borlänge. Till butiken kan både företag och privatpersoner
lämna saker. Inlämning av varor kan ske även på en av kommunens ÅVC:er, dessutom hämtas varor
gratis inom kommunen (Borlänge kommun, 2018). ”Ta till vara”-butiken utför olika former av
bearbetning såsom tvättning, målning och reparation. I butikens lokaler ryms nämligen en
cykelverkstad, syverkstad, snickeri samt en elverkstad. Dessa verkstäder bearbetar inte bara det som
säljs i butiken, utan utför även uppdrag åt kommunen och socialtjänsten. Uppdragen kan handla om att
bygga en lekstuga till en förskola men också om att sätta ihop paket för exempelvis sovrum eller kök
till personer som har försörjningsstöd (Sysav & VA SYD, 2018).
Ungefär en tredjedel av materialflödet till ”Ta till vara”-butiken kommer från ÅVC:en medan resten
lämnas eller hämtas direkt till butiken. Butiken fyller också ett social behov genom att skapa arbeten.
Inom verksamheten finns både möjlighet till arbetsträning och anställning genom lönebidrag (Sysav &
VA SYD, 2018).
De identifierade styrkorna hos ”Ta till vara”-butiken är bland annat dess centrala lokalisering i Borlänge
vilket gör återbruket tillgängligt för många kunder. ”Ta till vara”-butiken är ett helhetskoncept som
hanterar hela kedjan från insamling till butik och har därför liknande styrkor som kretsloppsparken
Alelyckan (Sysav & VA SYD, 2018).
2.9.4 Rehab Recycle
Rehab Recycle är en återbruksverksamhet på Irland som riktat in sig på elektiskt och elektroniskt avfall.
Den icke-vinstdrivande organisationen har över 300 anställda varav runt 50% har någon form av
funktionsvariation. Organisationen arbetar med att renovera IT-utrustning till företag, så kallad
business-to-business-verksamhet. Insamlingen sker via olika kanaler, dels genom anslutna återförsäljare
men också genom ÅVC:er, konventionell sophämtning och speciella insamlingsdagar för allmänheten.
En del av Rehab Recycles affärsmodell är att hålla hög kvalitet på de produkter som reparerats och de
är bland annat auktoriserade av Microsoft att utföra godkända reparationer (Zajko & Hojnik, 2014).
Just den höga kvaliteten på produkterna är ett av framgångskoncepten för Rehab Recycle och de har
anställt IT-experter och kunnig personal från privata företag för att upprätthålla denna kvalitet. En annan
faktor som gör konceptet framgångsrikt är samarbete och kontrakt med kommersiella företag. Rehab
Recycle har inga butiker för försäljning av sina varor utan systemet bygger på en mellanhand som kan
förmedla och sälja varorna till olika företag (Zajko & Hojnik, 2014).
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2.9.5 De KringWinkel
De KringWinkel är ett stort nätverk med över 100 stycken icke-vinstdrivande second hand-butiker
runtom i Belgien (Zajko & Hojnik, 2014). Verksamheten startade som ett socialt projekt och av de 5500
anställda är 80% anställda genom ett arbetsmarknadsprojekt där lönerna subventioneras med 35- 65%
av staten (Hultén, Youhanan & Sandkvist, 2018a). Verksamheten är ett helhetskoncept vilket innebär
att de tillhandahåller hela kedjan från insamling, sortering, rengöring till försäljning (Sysav & VA SYD,
2018). Dessutom erbjuds gratis upphämtning av produkter samt en tjänst för flytt och städhjälp där
produkter också kan samlas in (Hultén, Youhanan & Sandkvist, 2018a). I Antwerpen finns en stor
sorteringscentral samt ett lager som distribuerar varor till 9 butiker i området. Ytterligare en butik är
planerad med ytor för verkstad, kursverksamhet och café (Sysav & VA SYD, 2018).
De KringeWinkel får de största intäkterna från sina second hand-butiker. Desstom bygger verksamheten
på subventioner av löner. En anledning till verksamhetens framång menar Zajko och Hojnik (2014) är
att De KringeWinkel är ett känt och tydligt varumärke. En annan nyckel är att arbete för att erbjuda
varor med kvalitet genomförs. Bland annat ingår verksamheten i ett initiaitv för kvalitetsmärkning av
elektriska produkter (Zajko & Hojnik, 2014). De KrigeWinkel är ett helhetskoncept och tidigare nämnda
fördelar är därför aktuella även här.
2.9.6 Blocket
En stor del av begagnathandeln sker idag på internet. Även om det som säljs online idag är produkter
som troligen inte skulle hamnat i den kommunala avfallshanteringen, kan det vara intressant att i en
alltmer digitaliserad värld studera en av dessa affärsmodeller.
Blocket är Sveriges största begagnathandel online och fungerar som en plattform där företag och
privatpersoner kan sälja produkter (Blocket, 2014). År 2016 uppskattades begagnathandeln på Blocket
bidra till att 0,8 miljoner ton koldioxidutsläpp undveks till följd av uppskjuten eller undviken
nyproduktion (Schibsted, 2016). Detta går att jämföra med Stockholms vägtrafiks utsläpp under ett helt
år. Den största potentiella klimatnyttan låg i andrahandsförsäljning av bilar och möbler (Schibsted,
2016).
Blocket grundades 1996 av Henrik Nordström. Enligt Blockets Presschef och hållbarhetsansvariga
Linnéa Aguero var Nordström tidigt med att starta handel online och red på den digitala vågen som
rådde (Aguero, 2018). En faktor för Blockets framgång är att tjänsten är lättillgänglig dessutom är det
stora utbudet av produkter betydelsefullt. Blocket lyckats skapa en tjänst där hållbarhet är en konsekvens
av affärsidén något Aguero betonar som betydelsefullt (Aguero, 2018).
För att hantera varor med lägre värde har Blocket gjort en satsning genom att lansera en app med namnet
Shpock som riktar sig till en yngre målgrupp. Appen har tidigare funnits i andra länder och har redan
många användare. Appen är inriktad på bilder istället för text och erbjuder tjänsten att gratis köpa och
sälja prylar lokalt (Blocket, 2015).
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2.9.7 Sammanställning av omvärldsbeskrivning
I Tabell 2.3 syns en sammanställning av de olika återbrukskoncepten beskrivna i omvärldsbeskrivningen. I tabellen syns namnet på tjänsten, en kortfattad beskrivning av affärsmodellens samt de
funktioner som identifierats hos de olika återbrukskoncepten.
Tabell 2.3. Sammanställning omvärldsbeskrivning

Tjänst
Alelyckans
kretsloppspark

Affärsidé
En kretsloppspark kombinerat med
en ÅVC. Konceptet innehåller både
insamling, sortering och försäljning.
Reperationsservice finns. Vissa av
verksamheterna på kretsloppsparken
bemannas av personal från
arbetsmarknadsprojekt.

ReTuna
återbuksgalleria

Plattform för återbruksaktörer i form
av ett köpcenter. Avfallsbolaget
sköter insamling och en första
utgallring i samband med ÅVC. I
köpcentret finns sedan specialiserade
butiker som säljer produkterna. Viss
reparationsservice finns. Caféteria
och avfallsmottagningen sköts av
personal från
arbetsmarknadssatsningar.

Ta till varabutiken

Helhetskoncept vars materialflöde
består av både gåvor och insamling
på ÅVC. Reparationsverksamhet är
en stor del av affärsmodellen. Vissa
är anställda med lönebidrag eller
arbetstränar.
Återbruksverksamhet för elprodukter som riktat in sig på
försäljning till företag. Konceptet har
en social inriktning då många av de
anställda har ett funktionshinder.

Rehab Recycle

De KringWinkel Ett helhetskoncept som samlar in,
sorterar och säljer begagnade varor.
Har många butiker och kedjan är
spridd i hela Belgien. Verksamheten
har ett stort socialt fokus.

Blocket

Försäljning online där privatpersoner
och företag lägger upp sina egna
annonser. Verksamheten är helt
kommersiell.
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Funktioner
▪ Möjlighet att styra in- och utflöde.
▪ Erbjuder kvalitetsgaranti på vissa
varor
▪ Verkstad/ Bearbetning
▪ Butik med viss nisch
▪ Caféverksamhet
▪ Inlämning på bemannad
sorteringsstation på ÅVC
▪ Etablerade aktörer förvaltar vissa
delar av försäljningen
▪ Specifika butiker
▪ Samlingsplats för externa aktörer
▪ Erbjuder kvalitetsgaranti på vissa
varor
▪ Erbjuder logisktjänster mot avgift
▪ Caféverksamhet
▪ Inlämning på bemannad
sorteringsstation på ÅVC
▪ Utbildningsverksamhet
▪ Etablerade aktörer driver vissa delar
av försäljningen
▪ Central placering
▪ Verkstad/ Bearbetning
▪ Bemannad inlämning
▪ Insamling på bemannad ÅVC
▪ Avgiftsfri upphämtning av varor
▪ Möjlighet att styra in- och utflöde.
▪ Möjlighet att styra in- och utflöde.
▪ Specialisering på en produkt.
▪ Kvalitetsgaranti på utgående
produkter.
▪ Ingen butik utan försäljning genom
samarbete med andra företag.
▪ Insamling på bemannad ÅVC.
▪ Speciella insamlingsdagar.
▪ Möjlighet att styra in- och utflöde.
▪ Stort nätverk av butiker.
▪ Arbetar med kvalitetsgaranti på
vissa varor
▪ Avgiftsfri upphämtning av varor
▪ Flytt och städhjälp.
▪ Planerad utbildning och
caféverksamhet.
▪ Digital försäljningslösning.
▪ Stort utbud av produkter.
▪ Olika forum för varor med olika
värde.

2.10 INNOVATIONSARBETE
Samhället kräver idag innovation inom många olika områden för att klara framtida utmaningar. Exakt
vad som menas med innovation kan variera. Enligt regeringens innovationsråd används innovation
främst för att beskriva processen att skapa något helt nytt eller något som förändrats i grunden.
Innovation kan också innebära att förbättra en befintlig tjänst eller hitta nya samarbeten
(Innovationsrådet, 2018). Innovation beskriver både processen att generera nya idéer och resultatet av
arbetet i form av en ny produkt, tjänst eller lösning (Hovlin, Arvidsson & Ljung, 2013).
I detta avsnitt presenteras innovation i relation till offentlig sektor och begreppet social innovation
introduceras. Avslutningsvis i avsnittet beskrivs hur innovation kan användas mer praktiskt genom att
presentera arbetssätt för kreativa processer och workshop-metoder.
2.10.1 Innovation i offentlig sektor
Innovation är viktigt inom alla sektorer, inte minst inom den offentliga sektorn. Det finns många
utmaningar inom den offentliga sektorn; såsom globaliseringen, hur välfärdssystemet ska klara en äldre
befolkning samt miljö och hållbarhet där innovation kan vara ett hjälpmedel. Att använda innovation
utifrån medborgares och företags behov är en förutsättning för att upprätthålla effektivitet, kvalitet och
produktivitet i välfärdssamhället (Hovlin, Arvidsson & Ljung, 2013).
I en studie av VINNOVA med syftet att kartlägga hur innovationer i offentlig sektor skapas konstateras
att innovationsarbetet inom varje organisation är unikt. Inte heller inom offentlig sektor finns alltså en
modell som passar alla. En viktig utgångspunkt är att det inom organisationen finns en gemensam vision
och förståelse för varför utveckling behövs. Dessutom är mångfald en viktig komponent i innovation
för att skapa nya perspektiv. I offentlig sektor kräver innovation ofta att extern kompetens involveras,
detta kan vara aktörer inom till exempel näringslivet eller akademin men också medborgare (Hovlin,
Arvidsson & Ljung, 2013).
Social innovation
Ett alltmer vanligt arbetssätt när det kommer till innovation och utvecklingsarbete idag är att tidigt ta
fram en prototyp och lansera denna i mindre skala. Detta gör att slutanvändaren får en allt viktigare roll
i framställandet av den färdiga produkten (Michanek & Breiler, 2015). Denna typ av innovation innebär
lägre kostnader i förhållanden till stora utvecklingsprojekt med stor risk. Arbetssättet som benämns som
social innovation uppstår ofta i möten och nätverk mellan människor med olika kompetens (Solding &
Szücs Johansson, 2012).
En stor del av arbetet med social innovation går därför ut på att skapa relationer mellan olika aktörer,
det är därför viktigt att låta relationsbygget ta tid. Arbetet med social innovation går ut på att sätta
användaren i fokus och testa olika lösningar som en del i att definiera och kartlägga problemet. Social
innovation är ett lämpligt angreppsätt för att lösa samhällsutmaningar som ofta innebär stora komplexa
problem, vilket betyder att det är en metod som är tillämpbar för många utmaningar inom offentlig
sektor. Arbetsprocesserna i social innovation har ofta ett övergripande fokus snarare än att bryta ner
problemen (Solding & Szücs Johansson, 2012).
2.10.2 Kreativa processer
Att definiera kreativitet kan vara svårt då det finns många olika tolkningar och tillämpningar.
Nationalencyklopedi definierar kreativitet som ” förmåga till nyskapande och frigörelse från etablerade
perspektiv” (NE, 2018). I en lyckad innovationsprocess är kreativitet en viktig pusselbit men exakt hur
den används kan variera. Oavsett vilken kreativ strategi som tillämpas krävs ofta någon form av plan
för kreativitet för att nå fram till ett resultat. Kreativiteten i sig skapar inte innovation utan denna måste
bearbetas och verklighetsanpassas för att vara värdefull (Eriksson & Nählinder, 2015).
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En idéprocess följer ofta ett mönster som böjar med att identifiera ett behov. Sedan följer en faser av
idéenegering, idéutveckling och urval för att sedan konkretisera idéerna och nå fram till ett resultat. En
skiss av en idéprocess syns i Figur 2.10 (Michanek & Breiler, 2015).
Behov

Idégenerering

Idéutveckling
och urval

Konkretisering

Resultat

Figur 2.10. En skiss hur en idéprocess kan se ut (efter Michanek & Breiler, 2015).

Behovsfasen är till för att identifiera problemet och lägga en grund för det fortsatta arbetet. Det kan till
exempel handla om att göra en marknadsundersökning. Idégenerering är den största kreativa delen av
processen. Viktigt i denna fas är att ha högt till tak och att generera många idéer utan att värdera dem.
Nästa steg, idéutveckling och urval, är en analytisk fas. Konkretisering är del i processen där konkreta
lösningar skapas, konkretisering kan vara en ritning, en prototyp eller projektplan. Som nämnt tidigare
går företag idag alltmer mot att släppa produkter och koncept redan under utvecklingsfasen. Den sista
fasen, resultat, är därför ofta det färdiga konceptet med tillhörande utvärderingar av den redan testade
produkten eller konceptet (Michanek & Breiler, 2015).
En viktig del i arbetet med kreativa processer är att välja ut vilka personer som ska bjudas in att delta i
arbetet. Det är viktigt för en nyskapande, kreativ process att ha med personer med olika kompetens i
gruppen (Hovlin, Arvidsson & Ljung, 2013) En förutsättning är att det finns personer med i gruppen
som senare ska arbeta vidare med projektet och som har kompetens inom området (Michanek & Breiler,
2015).
2.10.3 Workshop-metoder
Det finns många olika kreativa metoder att använda i en workshop för utvecklingsarbete. En välkänd
metod är ”brainstorming” som först beskrevs av Alex Osborn år 1953. Denna metod blev ett genomslag
för arbete med kreativa processer Trots att det idag finns en uppsjö av andra metoder och mycket
forskning inom området är denna en av de mest använda (Michanek & Breiler, 2015).
Oavsett vilken metod som tillämpas är syftet att hjälpa deltagarna att tänka utanför boxen. För att lyckas
med detta är en viktig avvägning hur mycket information deltagarna bör få i början av en workshop. En
tumregel är att en introduktion bör vara väldigt grundläggande och tidsmässigt inte överstiga 15-20
minuter (Michanek & Breiler, 2015). För att ge exempel på olika konkreta metoder att använda under
en workshop redovisas nedan en idégenererande metod, en urvalsmetod och en metod som innehåller
både idégenerering och urval.
Idé-propping
”Idé-propping” är en idégenererande metod som går ut på att finna idéer med hjälp av fysiska saker,
eller på engelska ”props”, som skapar associationer. Praktiskt får deltagarna generera idéer utifrån ett
objekt de har framför sig, idéerna som genereras kan andra deltagare senare kan bygga vidare på.
Metoden är enkel för deltagarna att ta till sig och främjar kreativitet vilket ofta utmynnar i många
konkreta idéer. Metoden kräver noggrant förarbete för att uppnå önskat resultat (Michanek & Breiler,
2015).
Tankekarta
Tankekarta eller ”mind map” är en metod för att organisera information genom att utgå från en bild, ett
nyckelord eller rubrik och sedan fritt låta informationen växa ut som grenar. Varje gren på en tankekarta
består med fördel av ett ord eller en fras, detta gör att idéer skalas av och simplifieras vilket inte
begränsar kreativitet inför nästa gren. Strukturen på tankekartan med utsträckande grenar från kärnan är
fördelaktig i jämförelse med en mer traditionell lista. En tankekarta blir mer stimulerande om grafik
eller bilder används (Budd, 2004).
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Tre prickar
Tre prickar är en enkel och avslappnad urvalsmetod. Metoden är bra för en första urgallring eller för att
få reda på deltagarnas magkänsla kring olika idéerna. Metoden går ut på att deltagarna får rösta på
genererade idéer utifrån olika kriterier. Rent praktiskt får varje deltagare klisterlappar som används som
röster. Betydelsen av klisterlapparna kan anpassas efter varje idéprocess men exempelvis kan
klisterlapparna har olika färg med olika betydelse. Exempel på betydelser kan vara; En snabb realiserbar
idé, en innovativ idé eller en stor marknadspotential (Michanek & Breiler, 2015).
Future workshop
Future workshop är en metod som ursprungligen utformades med syftet att föra samman människor med
olika bakgrunder för att utveckla beslut som traditionellt fattats av beslutsfattare och politiker. Future
Workshop fungerar bra på komplexa problem där det finns många möjliga infallsvinklar. En Future
Workshop innehåller som grundregel fyra faser; förberedelse, analys, utopi och implementation
(Lauttamäki, 2014).
I förberedelserna ingår moment som att dela ut material, gå igenom förutsättningarna för övningen och
dela in grupper. Grupperna ska med fördel vara heterogena och personer med olika erfarenheter, ålder
och kunskap kan ingå. I nästa fas, analys, gäller det att fördjupa förståelsen för problemet och förstå de
olika förutsättningarna som finns. Nästa del i workshopen, utopi, är den kreativa delen. I utopifasen är
det meningen att deltagarna ska skapa visioner och framtidsscenarier utifrån problemet. I denna fas ska
det vara högt till tak och ingen lösning ska anses omöjlig, meningen är att tänka utanför ramarna. I sista
delen, implementation, ska utopierna analyseras, värderas och anpassas till verkligheten. Workshopen
avslutas vanligtvis med en diskussion där grupperna får redovisa vad de kommit fram till (Lauttamäki,
2014).
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3 FALLSTUDIE
Malmö stad ska inom de närmaste åren arbeta för att skapa förutsättningar för ett ökat återbruk i
kommunen (Malmö Stad, 2018). En stor del av arbetet är öppnandet av en ny ÅBC som innebär att
traditionell ÅVC-verksamhet ska kombineras med ett återbrukskoncept i större skala. Som en del i
planeringen av ÅBC:en följer här en fallstudie där Malmös förutsättningar för att skala upp återbruk
presenteras. Fallstudien innehåller en översikt av hållbar utveckling i Malmöregionen samt en
beskrivning av hur stadens avfallssystem är konstruerat där viktiga aktörer, behandlingsmetoder och
avfallsmängder presenteras.
I fallstudien ingår också en redogörelse för återbrukspotentialen i regionen samt en överskådlig
livscykelberäkning som visar de miljömässiga besparingar som kan göras om ett storskaligt återbruk
införs. En central del i fallstudien är ett innovationsprojekt där två workshopar har genomförts. Dessa
workshopar är tänka att bidra med nya perspektiv till utvecklingsarbetet av ÅBC:en. Syftet med att
genomföra workshoparna var att med hjälp av olika återbruksaktörer kartlägga utmaningar som finns
vid återanvändning av ett större avfallsflöde och att hitta innovativa sätt att överkomma dessa hinder.

3.1 HÅLLBARHET I MALMÖ
Malmö är en region som har starka värderingar gällande hållbarhet. Inledningen till det övergripande
målet i Malmö stads översiktsplan lyder;
”Malmö ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad och en attraktiv plats att bo
och verka i.”
(Malmö Stad, 2018)
Det övergripande målet trycker på att främja insatser för att skapa arbetstillfällen, detta för att ge
förutsättningar för invånarna att skapa sig ett bra liv i Malmö. Planens fokusområde berör alla tre delar
av hållbar utveckling. Planen lyfter också att utmaningar och inlåsningseffekter som hindrar hållbarhet
i Malmö måste lösas med innovation (Malmö Stad, 2018).
Malmö är också en kreativ stad och tidningen Forbes utnämnde år 2013 Malmö till världens fjärde mest
innovativa stad. På samma lista finns även San Fransisco med på en tredjeplats och Stockholm är enligt
listan världens åttonde mest innovativa stad. Utmärkelsen har utgått från uppgifter från Organization for
Economic Co-Operation and Development (OECD) där antal patent per 10 000 invånare har legat till
grund för bedömningen (Pentland, 2013).
Rädda Barnen pekade i en rapport från år 2015 ut Malmö som en stad med ett stort behov av sociala
insatser. Detta eftersom att Malmö är den stad i Sverige med högst andel barnfattigdom (~30%). Under
2000-talet har barnfattigdomen i Malmö stadigt legat två och en halv gång högre än riksgenomsnittet
(Rädda Barnen, 2015). Av bland annat denna anledningen tillsattes därför år 2014, på uppdrag av
kommunstyrelsen, en kommission för att granska den sociala hållbarheten i Malmö. Kommissionen
visar i en rapport att det finns stora skillnader mellan olika stadsdelar i Malmö Exempelvis skiljer sig
sysselsättningsgraden mellan de olika stadsdelarna. En utstickande grupp med hög arbetslöshet är
utrikes födda mellan 18-24 år. Rapporten lyfter att hög sysselsättningsgrad inte bara har sociala fördelar
utan är också en viktig förutsättning för att uppnå ekonomisk hållbarhet i en kommun. Kommissionen
konstaterar dock att Malmös arbete med miljö har fungerat väl, Malmö har ambitiösa mål och
utvecklingen går åt rätt håll. En sammankoppling mellan alla tre aspekter är emellertid avgörande för en
hållbar utveckling (Malmö Stad, 2013).
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Gällande hållbar utveckling kopplat till avfall i Malmö har den lokala avfallsplanen tre mål som anknyter
till olika delarna i avfallskedjan. Målen innefattar hållbar konsumtion och avfallsminimering, hållbar
sortering och återvinning samt hållbar hantering av avfallet. Exempelvis säger ett av målen att den totala
mängden hushållsavfall ska till 2020 vara mindre än 2015 (VA SYD, 2016). Även regionalt i Skåne sker
mycket arbete mot hållbar utveckling som delvis kopplar till avfallshantering. I regionens
åtgärdsprogram för att uppnå miljömålen är exempelvis hållbar konsumtion ett prioriterat område där
avfallsförebyggande åtgärder ingår (Länstyrelsen Skåne, 2016).
3.1.1 Arbetsmarknadsinsatser
I Malmös arbete mot hållbarhet är den sociala aspekten viktig. Som Malmö Stads översiktsplan anger
är sysselsättning ofta en nyckel för att hantera andra sociala problem. År 2016 bildades en ny förvaltning
inom Malmö Stad Arbetsmarknad- och Socialförvaltningen. Omorganisationen skedde för att ge
arbetsmarknadsfrågor ett större fokus (Malmö Stad, 2017). För att få bakgrundsinformation och en större
förståelse för främst arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete intervjuades anställningsenhetens
enhetschef Jahangir Hosseinkhah den 27 mars 2018. Intervjun behandlade de olika insatser som görs
för att ökad sysselsättningen i Malmö.
I Malmö drivs arbetsmarknadsinsatser av den nya förvaltningen som utför det operativa arbetet i
verksamheten samt genom Näringslivsutskottet som sköter kontakt med näringsliv och politiker. Totalt
arbetar 250-300 personer inom Malmö Stad med arbetsmarknadsåtgärder (Hosseinkhah, 2018).
Verksamheten för arbetsmarknadsåtgärder i Malmö är uppdelad i olika enheter som har olika
inriktningar. Enheten för kartläggning och vägledning arbetar med kortare insatser såsom utbildning och
arbetsförmågebedömning. Inom insatsenheten sker ett arbete främst mot specifika grupper. Ett exempel
är KRAMI som har fokus på personer som kommer från kriminalvården. Anställningsenheten är den
enhet som förmedlar arbetsplatser åt personer som står lång ifrån arbetsmarknaden. De flesta personer
som får hjälp av anställningsenheten har försörjningsstöd (Hosseinkhah, 2018).
Arbetsmarknad- och socialförvaltningen har själva flera arbetslag inom exemeplvis lokalvård, textil och
design och caféverksamhet. Hosseinkhah betonar att de arbetsuppgifter som utförs är nyttiga uppgifter
som fyller en funktion för kommunen. De som arbetar i dessa arbetslag är anställda av Malmö Stad,
vilket innebär att arbetstagarna får tillgång till den trygghet en anställning innebär. Även andra
förvaltningar anställer personer som är i kontakt med anställningsenheten. Exempelvis har
Serviceförvaltningen anställda för grönytearbete på området Sege park. Alla tjänsterna bekostas med
stöd från arbetsförmedlingen genom så kallade extratjänster eller nystartsjobb (se 2.4.2). Emellertid
bekostas handledning av Malmö Stad. Handledningen består en arbetsledare och en sekreterare som
sköter den personliga utvecklingen för varje individ. Även det strategiska arbetet och administrationen
bekostas av Malmö Stad. Idag sysselsätts 400 personer via arbetsmarknadseneheten men en ökning till
1100 platser ka ske inom ett år. Syftet med anställningen är att deltagarna inom ungefär ett år ska vara
anställningsbara på den ordinarie arbetsbarknanden och inte längre i behov av stöd (Hosseinkhah, 2018).
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3.2 AVFALLSHANTERING I MALMÖ
3.2.1 VA SYD och Sysav
I Malmö Stad har kommunalförbundet VA SYD ansvar för stadens hushållsavfall. VA SYD verkar
regionalt i hela sydvästra Skåne och är främst en vatten- och avloppsorganisation men hanterar även
hushållsavfall i Malmö och Burlöv (VA SYD, 2018b). I dessa kommuner ansvarar VA SYD för att
samla in restavfall, matavfall, grovavfall, slam från enskilda avlopp, fett från fettavskiljare samt
trädgårdsavfall. VA SYD har även en viktig roll i det strategiska arbetet med avfall i Malmö och Burlöv
och har bland annat utformat regionens avfallsplan (VA SYD, 2016). Annat avfall som uppkommer i
hushållen faller till stor del under producentansvaret. Det är då Förpacknings- och tidningsinsamlingen
(FTI) som har ansvaret för att upprätthålla insamlingslösningar för detta, exempelvis
återvinningstationer eller fastighetsnära insamling (FTI AB, 2018).
Företaget Sysav AB behandlar hushållsavfallet i Malmö. De verkar i hela södra Skåne och ägs
gemensamt av 14 kommuner. Sysav är ett stort företag med många olika uppgifter, bland annat
producerar de värme och el i en avfallsförbränningsanläggning, förbehandlar matavfall, driver fyra
omlastningsstationer för att sortera, lagra och omlasta avfall, hanterar farligt avfall och driver flera
deponier. Dessutom driver Sysav 16 stycken återvinningscentraler där invånarna och småföretag har
möjlighet att lämna avfall (Sysav, 2018b).
3.2.2 Avfallsmängder och behandlingsmetoder
År 2016 genererade Malmöborna 411 kg hushållsavfall per person varav drygt häften var rest- och
matavfall som hämtades fastighetsnära (Avfall Sverige, 2017a). Denna siffra kan jämföras med
rikssnittet som år 2016 var 467 kg/person (Avfall Sverige, 2017b). De behandlingsmetoder som
tillämpats på hushållsavfallet i Malmö är främst energiåtervinning (~ 64%), materialåtervinning (~ 19%)
och biologisk behandling (~ 16%) (Avfall Sverige, 2017a). I Malmö finns idag två ÅVC:er och ingen
av dem har någon egen insamling av återbruksmaterial (Avfall Sverige, 2017a).
I Tabell 3.1 syns de invägda mängderna hushållsavfall på ÅVC:er från invånarna i Malmö och Burlöv.
Mängderna är från 2017 och visar de sammanlagda resultatet för de båda kommunerna. Resultatet är i
tabellen uppdelat på de kategorier som återfanns i Avfalls Sveriges statistikdatabas Avfall Webb.
Tabell 3.1. Avfallsmängder för ÅVC:er i Malmö och Burlöv år 2017.

Kategori
Brännbart
Trä
Plast
Skrot/ Metall

Avfallsmängder ÅVC från Malmö och
Burlöv [ton]
15 437
9 369
133
2 254

3.2.3 Återbrukscentral i Elisedal
I de delar av Malmö stads översiktsplan från 2018 som berör avfall och avfallshantering finns en strategi
för att nå en mer hållbar avfallshantering. Strategin lyfter fram att återvinningscentraler ska anläggas så
att återbruk och förberedelse till återbruk möjliggörs (Malmö Stad, 2018). Ett steg mot detta mål är att
anlägga en ny ÅVC i Elisedal där återbruk ska få ett större fokus (Malmö Stad Stadsbyggnadskontoret,
2017). Bild 3.1 visar en kartbild där den planerade lokaliseringen av den så kallade ÅBC:en är utmärkt
enligt detaljplan 5550.
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Bild 3.1. Kartbild som visar placeringen av den nya återbrukscentralen i Elisedal (karta från google.se/maps
område från detaljplan 5550).

Den nya anläggningen i sydöstra delarna av staden blir den tredje ÅVC:en i Malmö. Enligt detaljplan
5550 är den planerade storleken för ÅBC:en, inklusive de mer traditionella ÅVC-delarna, 18 000-21 000
m2 (Malmö Stad Stadsbyggnadskontoret, 2017), att jämföra med ÅVC:en i Bunkeflo som med sina
30 000 m2 är Sysavs största (Sysav, 2014). Enligt planförslaget ska också en separerad gång- och
cykelbana längs södra sidan av Jägersrovägen anläggas för att öka tillgängligheten till området. I
området ska också andra småindustrier etableras och i närheten finns också Mahmoodmoskén (Malmö
Stad Stadsbyggnadskontoret, 2017).
Utvecklingen av den nya anläggningen är en del av ett projekt med namnet ” Delad energi, dubbel
energi”. Projektet är ett lokalt initiativ med stöd från Vinnova för att öka industriell symbios och cirkulär
ekonomi i Malmö. Målet med utvecklingen av en ÅBC är att utveckla en affärsmodell för att öka
återbruk, innovation och sysselsättning (Delad Energi, 2018).

3.3 ÅTERBRUKSPOTENTIAL
För att undersöka hur stor återbrukspotential avfall som inkommer till en ÅVC har pågår just nu ett unikt
projekt som utförs av Svenska Miljöinstitutet IVL och Envir med finansiering av Avfall Sverige och
stiftelsen IVL. Största delen av projektet går ut på att utföra och analysera plockanalyser. Fokus för
plockanalyserna är inte det traditionella, att studera material och felsortering, utan istället att sortera
avfallet efter produktgrupper med potential för återbruk. Studien är pågående men en första omgång
plockanalyser utfördes under hösten 2017 och preliminära resultat har därför redovisats (Hultén m.fl.,
2018b).
3.3.1 Metod för plockanalys
Plockanalyserna utfördes år 2017 på ÅVC:en Norra Hamnen i Malmö samt ÅVC:en i Örkelljunga i
Norra Skåne. Plockanalyserna har utgått från ” Manual för plockanalys av grovavfall” (Avfall Sverige,
2016). Plockanalyser innefattar fyra fraktioner: brännbar rest, trä, metall och hårdplast. Produkter som
återfanns i dessa fraktioner delades sedan in 18 produktgrupper såsom bland annat kläder, accessoarer,
möbler, leksaker, barnvagnar, cyklar och byggprodukter (Hultén m.fl., 2018b). I samband med
plockanalyserna har produkterna vägts och fotograferats. I studien analyserade också innehållet av
farliga ämnen men resultat av denna del av studien finns inte tillgängligt än (Hultén m.fl., 2018b).
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I plockanalysen har avfallet kategoriserats i fyra kategorier utefter en bedömning av avfallets potential
för återbruk;
•

Kommersiellt återanvändbart – Produkter som i befintligt skick går att sälja på second handmarknaden i Sverige eller utomlands. Vissa produkter såsom cyklar räknades också hit även om
de var i behov av renovering eller reparation.
• Funktionellt återanvändbart – Produkter vars funktion var fullt duglig men som bedömdes
svårsålda på grund av bristande efterfråga. Också produkter vars flöde inte var anpassat efter
marknaden, som till exempel stora flöden av böcker eller enstaka armeringsjärn.
• Reparerbart – Produkter som efter reparation har potential att bli kommersiellt återanvändbara.
Även kompletterbara produkter såsom en bordskiva utan ben klassades som reparerbara.
• Icke-återanvändbart – Trasiga produkter som inte bedömdes reparerbara för en rimlig
arbetsinsats och kostnad.
(Hultén m.fl., 2018b)
3.3.2 Preliminärt resultat
Det preliminära resultatet av studien visar en total återbrukspotential på 19% kommersiellt
återbruksbart, resultatet för alla kategorier visas i Tabell 3.2 och alla resultat är viktprocent. En stor del
av det analyserade avfallet (35%) har i resultatet klassats som Övrigt avfall vilket är avfall som inte
ingick i studien såsom bildelar och vitvaror men också felsorterat avfall såsom emballage. Ingen specifik
data för vilka produktgrupper som återfanns i vilken fraktion finns att tillgå i det prelimära resultatet
(Hultén m.fl., 2018b).
Tabell 3.2. Återbrukspotential för de fyra fraktioner som analyserats i plockanalysen (Hultén m.fl., 2018b).

Kategori
Kommersiellt återanvändbart
Funktionellt återanvändbart
Reparerbart
Icke återanvändbart
Övrigt avfall

Andel [viktprocent]
19%
5%
3%
38%
35%

De produktgrupper som var störst både till vikt och antal i studien var husgeråd och vardagsföremål,
byggprodukter samt möbler. Enligt studien ansågs potentialen för möbler vara god och drygt hälften var
i skick att återanvända direkt eller efter enklare reparation. Galgar, bestick och köksredskap var
framförallt de husgeråd och vardagsföremål som ansågs kommersiellt återanvändningsbara. Den största
mängden byggprodukter i studien bedömdes inte vara återanvändningsbar då det rörde sig om skarvbitar,
plåtbitar eller uppbrutna golv. Emellertid ansågs att vissa av produkterna skulle haft potential för
återanvändning om de hade hanterats mer varsamt vid rivning. Det byggprodukter som ansågs
återanvändningsbara var beslag, unika dörrar och hängare (Hultén, Youhanan & Sandkvist, 2018a).
I plockanalysen har fyra fraktioner analyserats. Den fraktion med störst återbrukspotential var metall
med 22% kommersiellt återanvändbart och den fraktion med lägst potential var hårdplast med 6%
kommersiellt återanvändbart, se Tabell 3.3 (Hultén m.fl., 2018b). I Appendix 1 finns ett mer utförligt
resultat från studien, där syns fraktionsspecifika resultat för alla kategorier.
Tabell 3.3. Potentialen för kommersiellt återanvändbart för de fyra fraktionerna: hårdplast, metall, trä och
brännbar rest (Hultén m.fl., 2018b)..

Fraktion
Hårdplast
Metall
Trä
Brännbar rest

Kommersiellt återanvändbart [viktprocent]
6%
22%
20%
20%
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3.4 LIVSCYKELBERÄKNINGAR VID INFÖRT ÅTERBRUK
För att analysera miljönyttan med införandet av återbruk i större skala i Malmö har beräkningar med
livscykelanalysmetodik (LCA-metodik) gjorts. Metoderna är mycket förenklade jämfört med en LCA,
och det som beräknats är endast den undvikna nyproduktionen av produkter som ett köp av en begagnad
vara förväntas ersätta. Ett antagande i beräkningarna är att ett köp av en återbrukad produkt helt och
hållet ersätter konsumtionen av en ny vara. Beräkningarna utgår från avfallsmängder från ÅVC:er i
Malmö och Burlöv samt den preliminära återbrukspotential som framkommit i studien av Hultén m.fl.
(2018b). Resultatet visar därför den uppskattade miljönyttan om ett återbrukskoncept införts på alla
ÅVC:er som invånarna i Malmö och Burlöv använder och att dessa återbrukskoncept dessutom uppnår
den fulla potentialen, ett så kallat ”best-case-senario”.
3.4.1 Metod för livscykelberäkningar
Metoden för livscykelberäkningarna har utgått ifrån avfallsmängder registrerade i Avfall Sveriges
statistikverktyg AvfallWebb. Fyra olika avfallsfraktioner har studerats: brännbar rest, metall, hårdplast
och trä (se Tabell 3.1). Den av Hultén m.fl (2018b) uppskattade potentialen för kommersiellt
återanvändningbart för varje avfallsfraktion (se Tabell 3.3) användes för att beräkna den mängd avfall
som potentiellt kan förebyggas genom återanvändning. Genom att använda LCA-data för representativa
produkter för varje avfallsfraktion kunde sedan en uppskattad miljöpåverkan av nyproduktion av dessa
produkter beräknas. Denna miljöpåverkan antas i beräkningarna undvikas i och med återbruk.
De miljöpåverkanskategorier och karaktäriseringsfaktorer som valts är klimatpåverkan (CO2ekvivalenter), övergödningspotential (PO43—ekvivalenter) och försurningspotential (SO2-ekvivalenter).
I studien gjord av Hultén m.fl. (2018b) återfanns ingen information om vilken typ av produkt som
återfanns i de olika avfallsfraktionerna, emellertid fotograferades många av produkterna i
plockanalysen. Utifrån dessa bilder samt med hjälp av Sysavs sorteringsguide för ÅVC:en i Norra
Hamnen kunde en uppskattning göras av vilken typ av produkt som förekom i vilken avfallsfraktion.
Denna bedömning gjordes för att välja ut en representativ produkt med tillhörande LCA-data för
fortsatta beräkningar. I Tabell 3.4 syns en uppskattning av materielinnehållet i varje avfallsfraktion, vad
de olika avfallsfraktionerna har simulerats som i beräkningarna samt vilken datakälla som används.
Tabell 3.4. Visar de fraktioner som studerats, vilken produkt fraktionen simulerats som i livscykelberäkningarna
samt datakällan för denna.

Avfallsfraktioner
Metall

Simulerat som
Produktion rostfritt beslag

Hårdplast

Produktion av Polypropen (PP)

Trä

Produktion av träskåp

Brännbar rest

15% Produktion av träskåp
25% Produktion av
kopieringspapper
10% Produktion av PP
25% Produktion av bomull
25% Produktion av polyester

37

Datakälla
(Fachverband Schlossund Beschlagindustrie
e.V., 2013)
(European Plastics
Manufacturers, 2008)
(Aarsland Møbelfabrikk
AS, 2017)
(Aarsland Møbelfabrikk
AS, 2017)
(The American Forest &
Paper Association, 2006)
(European Plastics
Manufacturers, 2008)
(Jarnehammar, Palm, Harris
& Ekvall, 2013)

I livscykelberäkningarna har endast miljöpåverkan av råmaterialet samt produktionen av produkten
tagits med i beräkningarna, systemgränsen har alltså varit så kallat ”vagga till grind”. De datakällor som
används för beräkningarna är till stor del miljövarudeklaration (EPD), vilket är ett oberoende certifierat
dokument för att öka transparensen om produkters miljöpåverkan. Dokumentet innehåller information
om produktens livscykel och är standardiserade för varje typ av produkt för att ge ett jämförbart resultat
(Erlandsson, 2014). Dessutom har mer traditionella livscykelanalyser också använts. Data från EPDer
har använts för produktionen av ett rostfritt beslag, produktionen av träskåp samt produktionen av PPplast. Data från livscykelanalyser har använts för produktion av kopieringspapper samt produktion av
textil (bomull och polyester). I Appendix 2 finns detaljerad information om datakällorna. Dessutom
presenteras den rådata som använts.
3.4.2 Resultat
Resultatet som redovisas är den besparing som ett ökat återbruk skulle innebära till följd av undviken
nyproduktion. Resultaten redovisas här som positiva tal men är alltså en besparing. Drygt 5000 ton avfall
kan förebyggas i Malmö och Burlöv om den fulla återbrukspotentialen av kategorin kommersiellt
återanvändningbart från av Hultén m.fl. (2018b) uppnås. Detta motsvarar avfallet från 13 300
Malmöbor, med utgångspunkten att en person i Malmö genererar 411 kg avfall (Avfall Sverige, 2017a).
I Tabell 3.5 syns de förebyggda avfallsmängderna som har beräknats utifrån de mängder som presenteras
i Tabell 3.1., de största mängderna kommer ifrån fraktionerna brännbar rest och trä.
Tabell 3.5. Förebyggda mängder avfall om potentialen från studien av Hultén m.fl. (2018b) uppnås.

Fraktion
Trä
Plast
Brännbar rest
Metall
TOTALT

Förebyggt [ton]
1874
8
3087
496
5465

Resultatet för klimatbesparingarna syns i Figur 3.1. Figuren visar att den totala klimatbesparingen av
undviken nyproduktion är drygt 30 500 ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar ungefär 3000
svenskars totala utsläpp under ett år. Beräkningarna bygger på svenskars totala utsläpp från privat och
offentlig konsumtion både inrikes och utrikes, det vill säga ungefär 11 ton koldioxidekvivalenter per
person och år (Naturvårdsverket, 2018a). Den största klimatbesparingen görs genom förebyggande av
fraktionen brännbar rest. För denna fraktion har en besparing på drygt 25 000 ton koldioxidekvivalenter
per år beräknats. Resultatet beror till stor del på de ingående avfallsmängderna för respektive fraktion.
Resultatet påverkas även av att metall och textil är de material som enligt analysen är mest
klimatbelastande.

Klimatbesparing
30000

ton CO2-ekv.

25000
20000
15000
10000
5000
0
Trä

Plast

Brännbar rest

Metall

Figur 3.1. Resultat för den beräknade klimatbesparingen av ett ökat återbruk i Malmö och Burlöv.
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Resultatet för övergödningspotentialen visar att brännbar rest bidrar till den största besparingen, knappt
50 ton PO4-ekvivalenter, men också att återbruk av trä har en betydelse för att förhindrade utsläpp av
ämnen med övergödande effekt. Även metallfraktionen står för en liten del av besparingen av
övergödningspotentialen medan plastfraktionen är försumbar, resultatet syns till vänster i Figur 3.2. Den
fraktion som har störst betydelse för att förhindra utsläpp med försurande effekt är enligt resultatet
brännbar rest, med en besparing på knappt 700 ton SO2-ekvivalenter. Metallfraktionen står för en mindre
besparingen och de andra fraktionerna är försumbara. Resultatet för besparingen av försurningspotential
syns till höger i Figur 3.2.

Besparing av försurningspotential

Besparing av övergödningspotetial
60

800

40

ton SO2-ekv

ton PO4-ekv

50

30
20
10

600
400
200

>0,01

0

2,6

0,05

Trä

Plast

0
Trä

Plast

Brännbar
rest

Metall

Brännbar
rest

Metall

Figur 3.2. Resultat för den beräknade besparingen av t.v. utsläpp av ämnen med övergödande effekt och t.h.
utsläpp av ämnen med försurande effekt.

Ett fullständigt numeriskt resultat, både total och per fraktion finns i Appendix 2.
3.4.3 Känslighetsanalys
För att studera tillförlitligheten i beräkningarna har en känslighetsanalys gjorts. Det som har studerats
är klimatbesparingen när återbrukspotentialen av den mest betydande fraktionen brännbar rest varierar.
Dessutom har besparingen per ton förebyggt avfall räknats ut för varje miljöpåverkanskategori. Dessa
resultat har sedan jämförts med resultat från studien av Söderman Ljunggren, Palm och Rydberg (2011)
där livscykelberäkningar gjorts för Kretsloppsparken i Alelyckan (se avsnitt 2.2.3).
I Tabell 3.6 redovisas de förebyggda mängderna från studien av Alelyckan samt beräkningarna gjorda
för Malmö (se avsnitt 3.4.2). Dessutom presenteras de beräknade undvikta utsläppen av CO2-ekv., PO4ekv. och SO2-ekv. för de olika platserna.
Tabell 3.6. Förebyggda mängder avfall i Malmö och Alelyckan samt de beräknade undvikta utsläppen av CO2ekv., PO4-ekv. och SO2-ekv.

Alelyckan

Malmö

Förebyggda avfallsmängder [ton]

358

5465

Undvikt utsläpp av ton CO2-ekv

1300

30 596

Undvikt utsläpp av ton PO4-ekv

1,5

60

Undvikt utsläpp av ton SO2-ekv

10

719

I Tabell 3.7 syns de besparingar som sker vid återbruk till följd av undviken nyproduktion per ton
förebyggt avfall. I tabellen syns också en kvot där beräkningen från Malmö jämförs med studien från
kretsloppsparken i Alelyckan. Resultaten visar att miljöpåverkan per ton förebyggt avfall beräknade för
Malmö är i samma storleksordning som de resultat som beräknats för kretsloppsparken i Alelyckan. I
Tabell 3.7 syns att resultaten för klimatpåverkan är de som stämmer bäst överens. För denna kategori är
besparingarna beräknade för Malmö och Burlöv 1,5 gång större än de beräknade för kretsloppsparken i
Alelyckan.
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Resultaten av känslighetsanalys anses rimliga då resultaten i studien från Alelyckan är en
livscykelberäkning som jämför kretsloppsparken med en konventionell ÅVC. Dessutom har studien från
Alelyckan tagit hänsyn till fler parametrar än endast undviken nyproduktion såsom utsläpp från
avfallshanteringen.
Tabell 3.7. Besparingen för varje miljöpåverkanskategori per förebyggt ton avfall samt kvoten beräknad i
jämförelse med studien för kretsloppsparken i Alelyckan.

Besparing per ton
förebyggt Alelyckan
Besparing per ton
förebyggt avfall Malmö
Kvot

Klimatpåverkan
3,63 CO2-ekv.

Övergödningspotential Försurningspotential
0,004 PO43—ekv.
0,028 SO2-ekv.

5,6 ton CO2-ekv.

0,01 ton PO43—ekv.

0,13 ton SO2-ekv.

1,5

2,6

4,7

Då de största förebyggda avfallsmängderna enligt beräkningarna härstammar från fraktionen brännbar
rest gjordes en känslighetsanalys för hur undvikna utsläpp av klimatgaser påverkas av förändrad
återbrukspotential för denna fraktion. Resultatet syns i Figur 3.3 och visar att om den verkliga
återbrukspotentialen för brännbar rest är exempelvis 5% så sjunker klimatbesparingarna till drygt 10
000 ton CO2-ekvivalenter per år.

Klimatbesparing vid variation av återbrukspotential för
brännbar rest

ton CO2-ekv

50000
40000
30000
20000
10000
0
30%

25%

20%

15%

10%

5%

Återbrukspotential brännbar rest
Figur 3.3. Känslighetsanalys som visar undvikta utsläpp av klimatgaser när återbrukspotentialen för brännbar
rest varieras. På x-axeln syns en varierad återbrukspotential för fraktionen brännbar rest och y-axeln visar
besparingen av koldioxidekvivalenter.
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3.5 WORKSHOP-SERIE FÖR ATT UTVECKLA EN ÅTERBRUKSCENTRAL
För att innovera arbetet med återbruk i Malmöregionen genomfördes inom ramen för examensarbetet
två workshopar som hölls under våren 2018 i Malmö. Det övergripande syftet var att på ett innovativt
sätt använda återbruk för att minska avfallsmängderna i regionen. Dessutom var syftet att få en ökad
förståelse för olika återbruksaktörers behov, förutsättningar och erfarenheter.
Förarbetat som ligger till grund för workshoparna är bland annat en litteraturstudie om innovation och
kreativa processer (se avsnitt 2.10). Där beskrivs bland annat modell för en idéprocess utformad av
Michanek och Breiler (2015). Denna användes som utgångspunkt för utformandet av workshoparnas
metoder. Ett förslag till genomförande omarbetades sedan i samarbete med Anna Seravalli,
universitetslektor vid Malmö Universitet vars forskningsområde är design av processer. I examenarbetet
ingick att efter genomförd workshop sammanställda utfallet och författa en sammanfattning av
genomförandet och resultatet som deltagarna och berörda på VA SYD sedan fått ta del av.
Enligt Hovlin m.fl. (2013) kräver ofta innovation i offentlig sektor att extern kompetens involveras.
Detta innebär att en viktig del av förarbetet enligt Hovlin m.fl (2013) är att välja ut deltagare. Detta
gjordes genom att identifiera aktuella aktörer. Ett 50-tal olika aktörer bjöds in. Gemensamt var att de
inbjudna på något sätt hade möjlighet att hantera en avfallsström. De som bjöds in var en blandning av
stora second hand-verksamheter såsom Erikshjälpen och Emmaus, mindre återbruksaktörer som
exempelvis Återskaparna Malmö och Cykelköket samt pedagogiska verksamheter som bland annat
Holma folkhögskola. Även ett fåtal andra aktörer var inbjuda såsom avfallsbolaget Sysav.
3.5.1 Metod och resultat av Workshop 1
Den första workshopen hölls onsdagen den 14 mars klockan 09:00-11:30 på STPLN i Malmö och hade
ett övergripande syfte och bred ingång. Fokus vid det första tillfället var att identifiera utmaningar med
att återanvända större avfallsflöden från en ÅVC. Dessutom var syftet att skapa kontakt med
återbruksaktörer för att undersöka intresset och identifiera önskemål inför ett nytt återbrukskoncept. Det
fullständiga programmet för den första workshopen finns i Appendix 3.
I den första workshopen deltog 15 stycken av de 50 inbjudna. Deltagarna var främst personer från stora
second hand-butiker och små kreativa återbruksaktörer samt Sysav. Nedan presenteras metoden och
utfallet av Workshop 1. I utfallet presenteras en samlad bild av de anteckningar som gjorts av åhörare
som fanns med under dagen samt deltagarnas egna anteckningar från de övningar som genomfördes. I
Appendix 3 finns kompletterade material och ett fullständigt resultat från workshopen.
Metod Workshop 1
Den första workshopen inleddes med en kortare introduktion av projektet och dagens agenda. Dessutom
fick deltagarna presentera sig själva och den organisation de representerade. Enligt Michanek och
Breiler (2015) bör en inledning hållas kort. Därför var den inledande presentationen under 15 minuter.
Efter introduktionen följde workshopens två huvudsakliga delar. Deltagarna serverades även fika under
dagen.
I den första övningen användes metoden ”idé-propping” (beskriven i avsnitt 2.10.4), som ”props”
användes bilder från studien av Hultén m.fl. (2018b) som visade produkter från plockanalyserna i Norra
Hamnen i Malmö. Bilderna föreställde produkter från tre av studiens kategorier; kommersiellt
återanvändningsbart, funktionellt återanvändningsbart och ej återanvändningsbart. Deltagarna fick inte
veta vilken kategori bilderna var hämtade ifrån. Syftet med denna metod var främst att väcka deltagarnas
kreativa tänkande. En bild på när deltagarna genomför den första övningen i workshopen, ”Lära känna
materialet” kan ses i Bild 3.2. Rent praktiskt placerades stora pappersark med 13 olika bilder ut på
väggarna runtom i rummet. Varje deltagare tog sedan plats framför en bild och skrev ner en idé utifrån
bilden på en post-it lapp, lapparna fästes runt bilden. Varje person fick 90 sekunder per bild innan byte
skedde. Vid de efterföljande bilderna var det tillåtet att på nytt spåna utifrån bilden men också utifrån
de idéer som redan andra deltagare formulerat.
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Bild 3.2. Deltagare som genomför den första övningen "Lära känna materialet". Foto: Amanda Möller.

Som avslutning på den första delen i workshopen användes urvalsmetoden ”tre prickar” (beskriven i
avsnitt 2.10.4). Denna övning användes som ett översiktligt urval av idéerna från ”idé propping”.
Metoden förenklades något och deltagarna fick tre klistermärken i form av droppar att dela ut till de
bästa idéerna. Metoden kallades under workshopen för idé-vernissage. Metoden var en lättsammare
omröstning som också var till för att deltagarna skulle få chans att läsa varandras idéer.
Andra delen av workshopen inleddes med att deltagarna delades in i grupper för att skapa tankekartor
(se avsnitt 2.10.4). Till hjälp fanns olika rubriker som relaterade till utmaningar med återbruk. En lista
med rubrikerna kan ses i Appendix 3. Det var valfritt att använda rubrikerna och deltagarna fick även
formulera egna rubriker. Grupperna formades så att liknande aktörer placerades i samma grupp. Det
antogs att liknande aktörer hade många gemensamma utmaningar. I slutet av övningen uppmanades
deltagarna att med hjälp av tankekartan formulera 1-6 konkreta utmaningar med att återbruka större
avfallsmängder. Avslutningsvis redovisade alla grupper en utmaning varpå en gruppdiskussion följde.
Resultat av ” Lära känna materialet och idévernissage”
När deltagarna genomförde den första övningen och tittade på bilder från plockanalyserna inkom
generellt mer positiva idéer till de bilder som klassats som kommersiellt återanvändningsbara i studien
gjord av Hultén m.fl. (2018b). Värt att belysa är att det även fanns intresse från deltagarna för material
och produkter i de andra kategorierna, funktionellt återanvändningsbart och ej återanvändbart. Det var
emellertid främst idéer om att återanvända materialet efter någon form av förädling/upcycling som
inkom till bilder från dessa grupper. Idéer om förädling inkom även till bilder från kategorin
kommersiellt återanvändbart vilket indikerar att ett intresse för förädlingstjänster finns. En viktig
synpunkt gällande just förädling som deltagarna hade var att sådant arbete är tidskrävande och kostsamt.
De idéer som fick mest uppmärksamhet under idé-vernissagen var innovativa idéer som innefattade
omarbetning av produkterna till andra användningsområden än de ursprungliga. Exempel på detta var
att använda avloppsrör till vertikal odling.
Olika aktörer såg varierande potential i materialet. De mindre återbruksaktörerna värderade generellt
produkter och material från kategorierna funktionellt återanvändbart och ej återanvändbart högre än de
mer konventionella second hand-aktörerna. Det fullständiga resultatet från den första övningen kan ses
i Appendix 3, där även antalet röster varje idé fick i urvalsmetoden ”tre prickar” syns.
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Resultat av ”Kartlägga utmaningar”
Under del två i workshopen uppmanades deltagarna att formulera utmaningar och hinder med att skala
upp återbruk. Deltagarna var uppdelade i grupper med små och stora återbruksaktörer var för sig för att
kunna föra diskussioner med liknande organisationer. Utmaningar som de större återbruksaktörerna
diskuterade var delvis byråkratiska hinder. Både hinder med nuvarande insamlingsmodell på
återvinningscentraler men också andra utmaningar såsom momsförpliktelser vid försäljning av
förädlade produkter diskuterades. Gällande insamling konstaterades att bemannad insamling är att
föredra. Dessutom diskuterades fördelar med att samla in produkter innan de hamnar i en container på
en återvinningscentral och blir till avfall, till exempel genom en digital lösning. Aktörerna diskuterade
även problem med att sortera ut produkter som kan innehålla farliga ämnen och att en stor kunskap krävs
för detta. De stora aktörerna diskuterade även samverkan sinsemellan och utmaningar med konkurrens
mellan aktörer uppmärksammades. Ett resonemang om hur samverkan kunde öka fördes och önskemål
om en digital lösning för att samordna fördelningen av resurser men också för att effektivisera
transporter efterfrågades. En bild på när deltagarna genomför workshopens andra övning, ”Formulera
utmaningar” syns i Bild 3.3.

Bild 3.3. Deltagare som genomför den andra övningen "Kartlägga utmaningar". Foto: Amanda Möller

Även de mindre aktörernas diskussioner kretsade mycket kring samverkan. De konstaterade att
samverkan är avgörande för att kunna växa. Därför efterfrågades någon form av samlingsplats för
mindre aktörer och även dessa aktörer efterfrågade en digital resursbank. De påtalade även problemet
för mindre aktörer att få tillgång till material från stora insamlingstjänster såsom en återvinningscentral.
De mindre aktörerna diskuterade också utmaningar med att få ekonomisk hållbarhet i ett litet företag
och problemen med att kommunicera kvalitet till kunder och ta ut ett rimligt pris för varor. Dessutom
berördes attitydförändringar och att folkbildning krävs för att genomföra en samhällsförändring samt att
kreativa återbruksaktörer kan ha en viktig del i en sådan omställning.
Diskussionerna utmynnade i att aktörerna formulerade konkreta utmaningar, se Tabell 3.6. Många av
grupperna belyste även möjliga infallsvinklar till utmaningarna de formulerat utifrån vad som hade
diskuterats. Även dessa syns i Tabell 3.6. I Appendix 3 finns listat vilka aktörer som formulerade vilka
utmaningar.
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Tabell 3.8. De konkreta utmaningarna med att skala upp återbruk som deltagarna i Workshop 1 tog fram.

Utmaningar

Möjliga utgångspunkter

Att arbeta med attitydförändringar och
kunskapsspridning.
Få ekonomisk hållbarhet i ett litet företag.

֍
֍
֍
֍
֍
֍

Att samverkan med andra aktörer för att få
tillgång till material.
Samverkan med andra liknande aktörer för att
nätverka och för att synas.
Att utföra förädling.

֍ IT lösning
֍ Skapa kontakter

Mycket byråkrati.

֍ Krångliga avtal med återvinningscentral som
innebär svåra upphandlingsförfarande.
֍ Svårt att inneha tillräcklig kompetens vid sortering
för en ideell förening om exempelvis farliga ämnen
och utrotningshotade träslag.

Folkbildning
Konsumentutbildning
Tid
Konkurrens med lågavlönad arbetskraft
Lokal
Administration

֍ Tidskrävande
֍ Momsförpliktelser.
֍ Hur skulle kommunen kunna ansvara för
reparation genom exempelvis
arbetsmarknadsinsatser.

Hur och vilka produkter ska samlas in och i
vilka mängder för att möta efterfrågan?
Ha tillräcklig kunskap om farliga ämnen för att
kunna erbjuda säkra varor.
Få rätt resurs vid rätt tillfälle, skapa digital
portal/nätverk för att förmedla resurser.
Kanalisera resurser innan de når en
återvinningscentral och då blir ”avfall”.
Ekonomisk säkerhet för att stötta social- och
ekologisk innovation.
Effektivare transporter.
Matcha utflöde med inflöde.
Hantering av inflöde respektive utflöde.

Öka symbiosen mellan återbruksaktörer.
Byråkrati kring resursers in- och utflöde.

֍
֍
֍
֍
֍

Finns större inflöde
Tillgänglighet
Lokaler
Logistik
Digital lösning för att matcha med efterfrågan

֍ Underlätta för nya aktörer

3.5.2 Genomförande och resultat av Workshop 2
Den andra workshopen hölls onsdagen den 11 april klockan 09:00-11:30 också den på STPLN i Malmö.
Syftet med den andra workshopen var att utifrån de utmaningar som formulerats vid det första tillfället
hitta lösningar. Det fullständiga programmet för Workshop 2 syns i Appendix 4. Ett övergripande syfte
även för den andra workshopen var att skapa kontakt med återbruksaktörer för att undersöka intresset
och identifiera önskemål inför ett nytt återbrukskoncept.
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I den andra workshopen deltog 17 personer. Deltagarna små och stora återbruksaktörer men också
personer från Sysav, både från den operativa och den strategiska verksamheten. Ett fåtal av deltagarna
var samma som under den första workshopen. Dessutom deltog tre personer från Malmö Stads
Miljöförvaltning och en person Malmö Universitet. I Appendix 4 finns kompletterade material från
workshopen innehållande en fullständig deltagarlista samt mallar som användes i workshopens olika
övningar.
Metod Workshop 2
I den andra workshopen användes metoden ”future workhop” (beskriven i avsnitt 2.10.4). Workshopen
började med en kortare introduktion och sammanfattning av den första workshopen, bland annat
presenterades de utmaningarna som togs fram i Workshop 1. Deltagarna fick därefter välja en utmaning
att arbeta vidare med. De utmaningar som deltagarna kunde välja bland syns i Tabell 3.7, där de rutor
som markerats grå representerar de utmaningar som valdes. Grupper formades utefter vilken utmaning
deltagarna valde och blev därför heterogena vilket är önskvärt enligt Lauttamäki, (2014).
Tabell 3.9. Utmaningar framtagna under Workshop 1 som deltagarna kunde välja bland, de som valdes är i
tabellen markerat med grått.

Behov av attitydförändringar och
kunskapsspridning

Få rätt resurs vid rätt tillfälle, skapa digital
portal/nätverk för att förmedla resurser.

Få ekonomisk hållbarhet i ett litet företag.

Kanalisera resurser innan de når en
återvinningscentral och då blir ”avfall”.

Att utföra förädling.

Behov av ekonomisk säkerhet för att stötta socialoch ekologisk innovation.

Mycket byråkrati.

Behov av effektivare transporter.

Hur och vilka produkter ska samlas in och i
vilka mängder för att möta efterfrågan?

Öka symbiosen mellan återbruksaktörer.

Den första delen av workshopen ägnades, som metoden ”future workshop” förespråkar, åt att skapa
utopiska lösningar till de valda utmaningarna. Syftet med workshopens första del var att väcka
deltagarnas kreativitet men också att generera idéer utanför ramarna. Praktiskt genomfördes denna
övning med hjälp av en mall där deltagarna hade möjlighet att både i ord och med en skiss formulera en
utopisk lösning. Övningen avslutades med att varje grupp genomförde en kort presentation av sin
lösning.
Nästa del av workshopen innebar att deltagarna skulle verklighetsanpassa utopierna som formulerats.
Den andra övningen inleddes med en kort presentation där övergripande ramar för projektet att anlägga
en ny ÅVC:en i Elisedal presenterades. I presentationen visades till exempel en visionsbild från
detaljplanen. Efter presentationen fick deltagarna välja den utopi de ville arbeta vidare, detta innebar att
delvis nya grupper formades. Uppgiften nu var att verklighetsanpassa de utopiska lösningarna med
utgångspunkt att lösningarna skulle vara gångbara i Malmö. I workshopens andra del
”Verklighetsanpassnig” följde sedan fyra olika moment. I Figur 3.4 presenteras en skiss av alla stegen.
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Kartor

Konkretisera

Flödeskedja

Verklighetsanpassa

Figur 3.4. Visualisering av metoden i workshopens andra del, ”Verklighetsanpassning”.

I första steget av övningen fick deltagarna två kartbilder som hjälp att skissa upp den
verklighetsanpassade lösningen. Den ena kartbilden visade hela Malmö och syftet var att deltagarna
skulle resonera kring synergier runtom i staden. Den andra kartbilden visade det planlagda området i
Elisedal. En ytterligare hjälp till det kreativa arbetet var idékort med symboler som bland annat
representerade logistik, ekonomi, inflöde, utflöde och samverkan. Deltagarna uppmanades att klistra
upp dessa kort på de båda kartorna för att visualisera sina idéer.
I det andra steget i verklighetsanpassningen delades en mall ut för att hjälpa deltagarna att konkretisera
den verklighetsanpassade lösningen, se Appendix 4. Mallen innehöll rubriker att fundera kring såsom
aktörer och kompetens. Dessutom presenterades kort flödeskedjan för återbruk och en tillhörande mall
delades ut. Detta för att få deltagarna att fundera över vilka delar av kedjan deras lösning tangerade.
Detta kunde sedan fyllas i mallen, även denna mall kan ses i Appendix 4. Workshopen avslutades med
att varje grupp fick presentera sin lösning.
Resultat av ”Utopi”
Utfallet av workshopen var både de utopier som formulerades i den första övningen men också
verklighetsanpassade lösningar. En generell sammanfattning av utfallet presenteras nedan och en
utförlig förklaring där alla utopier och lösningar förklaras var för sig finns i Appendix 4.
De utopier som formulerades handlade dels om att höja statusen och efterfrågan på återbrukade
produkter genom subventioner och skatter men också genom en förändring av hur och var återbrukade
produkter säljs. Ett förslag som presenterades var att sälja återbruksprodukter i lika attraktiva butiker
som konventionella produkter med liknade ljussättning, frontning av produkter och samma centrala läge.
En utopi handlade om att öka samarbetet mellan återbruksaktörer. Idén som introducerades var att skapa
ett kluster av återbruksakörer var samarbete organiseras med hjälp av en så kallad ”trust based currency”.
Detta innebar enligt förslaget en gemensam valuta som grundar sig i att utföra tjänster åt varandra
snarare än ett utbyte av pengar. Även en utopi om en IT-tjänst där återbruksaktörer skulle kunna ”känna
på” och se material digitalt presenterades.
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Resultat av ”Verklighetsanpassning”
De verklighetsanpassade lösningar som presenterades i workshopens andra del handlade i huvudsak om
att skapa en samlingsplats för olika typer av återbruksaktörer på det planlagda området i Elisedal.
Förslag som utvecklades var exempelvis en kreativ återbrukscentral. På centralen i Elisedal skulle
försäljning av stora produkter, kreativ verksamhet, ett café samt en verkstad finnas. Enligt förslaget
skulle de mindre produkterna säljas centralt i staden i befintliga butiker. Skissen som deltagarna skapade
över den kreativa återbrukscentralen syns i Bild 3.4.

Bild 3.4. Skiss gjord av deltagarna med hjälp av kartmallarna som delades ut. Foto: Amanda Möller

Ett annan lösning tog fasta på innovation och digitalisering och redovisade ett förslag kallat SKANEXHUB. Idén grundade sig i en IT-lösning för att sammanlänka resurser med användare och
återbruksaktörer och på så sätt delvis komma ifrån en central hantering av avfall. Denna IT-lösning
skulle aktörer som anslöt sig till nätverket SKANEX få ta del av. Dessutom ingick i förslaget att etablera
olika funktioner på den anlagda marken i Elisedal som medlemmarna i nätverket skulle få ta del.
Exempel funktioner som presenterades var en gemensam verkstad och ett ”work-space” för återbrukare.
Enligt förslaget skulle nätverket kunna använda sig av en tjänstevaluta. Bild 3.5 visar när en av
grupperna presenterar sin verklighetsanpassade idé med hjälp av de mallar som delats ut under
workshopen.
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Bild 3.5. Deltagarna presenterar resultaten från verklighetsanpassningen. Foto: Amanda Möller.

Ett förslag som skilde sig något från de andra var en idé om en central insamling och sortering av avfall.
Fördelar som förslaget lyfte med insamling till en plats var att även kunna samla kunskap om; hur flödet
ska sorteras, farliga ämnen i kretsloppet samt vilka aktörer som kan ta del av vilket flöde. Förlaget
innebar att externa och redan etablerade aktörer skulle sköta utflödet av produkter för återbruk.
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4 ANALYS OCH DISKUSSION
I ett återbrukskoncept kan flera olika funktioner och tjänster ingå. I följande avsnitt analyseras möjliga
funktioner närmare med hållbar utveckling som utgångspunkt. Analysens resultat kan ses som ett
beslutsunderlag som en beslutsfattare kan använda sig av för att välja ut funktioner till ett återbruk.
De funktioner som analyseras har identifierats i uppsatsens tidigare delar. De funktioner som
förekommit både i litteraturstudien och fallstudien har prioriterats i analysen. I kapitlet presenteras
metoden för analysen. Kapitlet innehåller även en redogörelse för var i uppsatsen de olika funktionerna
identifierats och en motivering till de funktioner som valts ut. Kapitlet är sedan uppdelat i avsnitt där
resultat och analys av olika intressenters perspektiv presenteras. Kapitlet avslutas med ett samlat resultat
och analys.

4.1 METOD FÖR ANALYS
Analysen har genomförts med en kvalitativ metod där funktioner i ett återbruk har identifierats och
bedömts efter parametrar som är framtagna med hjälp av litteraturstudiens och fallstudiens resultat. I
nästföljande avsnitt (se 4.2) presenteras och motiveras de valda funktionerna.
Analysen bygger på en kategorisering i tre olika nivåer. Den övergripande nivån för analysen är de tre
hållbarhetsaspekterna. Nästa kategori är olika intressenters perspektiv och avslutningsvis har specifika
parametrar utformats med de överliggande kategorierna som grund. För visualisering se Tabell 4.1.
Parametrarna är specifika för varje intressent såväl som hållbarhetsaspekt. Exempel på en ekonomisk
parameter med en kommuns perspektiv är ”minimerade kostnader för invånarna”. Alla parametrar
kommer att presenteras och definieras närmare i varje intressents respektive avsnitt (se 4.3,4.4,4.5 och
4.6).
Tabell 4.1. Kategoriseringens olika nivåer i analysen.

Aspekter
Intressenter

Ekonomiska

Miljömässiga

Sociala

Kommun Återbruks- Kund Sam- Kommun Återbruks- Kund Sam- Kommun Återbruks- Kund Samaktörer
hälle
aktörer
hälle
aktörer
hälle

Parametrar 3 st

3 st

2 st

2 st

3 st

2 st

2 st

3 st

3 st

3 st

2 st

I analysen har varje funktion bedömts efter 30 olika parametrar. Bedömningarna som gjorts är subjektiva
värderingar där funktionerna antingen bedömts ha god möjlighet att uppfylla respektive parameter eller
mindre god möjlighet att uppfylla parametern. Om möjligheten bedömts varit god har värdet fem
tilldelats och en etta har delats ut vid mindre god möjlighet att uppfylla parametern.
I värderingen har alltså endast två utfall varit möjliga. Resultatet visar emellertid ett medelvärde för
varje hållbarhetsaspekt i förhållande till respektive funktion, vilket resulterar i ett värde mellan ett och
fem. I det totala resultatet har varje funktion bedömts efter alla parametrarna, totalt 30 stycken.
Resultatet av analysen visar därför generellt hur framgångsrik varje funktion är inom respektive
hållbarhetsfaktor. Det totala resultatet är ett samlat resultat för alla intressenter när de viktas lika
gentemot varandra.
Parametrarna är formulerade efter litteraturstudien och till viss del fallstudien. Till stor del är
parametrarna baserade på definitionen av ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet (se 2.1). För att
formulera parametrarna har dessutom avsnitt 2.2.3, 2.3.1 och 2.4.1 där hållbarhetsaspekterna kopplas
till återbruk använts i stor utsträckning. Av litteraturstudien har också avsnitt 2.8 om farliga ämnen i
kretsloppet och avsnitt 2.7 om hållbar konsumtion använts. Synpunkter från workshoparna har vägts in
i till viss del.
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2 st

4.1.1 Grund för bedömning
Totalt har 8 funktioner bedömts med hjälp av 30 parametrar. Detta betyder att analysen totalt består av
240 olika värderingar. I bedömningen av parametrarna har beskrivningen av varje funktion (Tabell 4.4)
värderats i förhållande till definitionen av parametrarna (se Tabell 4.5, Tabell 4.6, Tabell 4.7, Tabell
4.8). I analysen ingår dessutom ett antal generella riktlinjer och antaganden. Dessa riktlinjer och
antaganden är:
•
•

•
•

Vid oförändrat eller oklar förändring jämfört med dagens läge har parametern tilldelats en etta.
Främst primära effekter av funktionen har bedömts. Exempelvis har funktioner som indirekt
kan uppmuntra till en beteendeförändring, som in sin tur kan påverka parametern, inte fått en
fördel av detta.
Ett antagande som gjorts är att kommunen har tillräckliga resurser och kunskap att göra en
bedömning gällande innehållet av farliga ämnen i de produkter som inkommer.
Bedömningar har utgått från att det finns risk för spridning av farliga ämnen vid förädling eller
omarbetning av återbrukade produkter. Detta enligt erfarenheter presenterade i Avfall Sveriges
guide ”Avfallsförebyggande i praktiken: En guide till hur kommunerna kan arbeta med
återbruk” (2012).
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4.2 FUNKTIONER I ETT ÅTERBRUK
De funktioner som valts ut för analys är hämtade både från uppsatsens litteraturstudie men också från
de genomförda workshoparna tillhörande fallstudien. I följande avsnitt sammanställs alla de funktioner
som uppmärksammats i uppsatsens olika delar. Kapitlet redovisar ur vilka delar i uppsatsen de olika
funktionerna är hämtade. Dessutom redovisas och motiveras de funktioner som valts ut för vidare analys.
4.2.1 Litteraturstudie
I litteraturstudien uppmärksammades främst olika funktioner och tjänster i ett återbruk genom
omvärldsbeskrivning (se Tabell 2.3). En sammanställning syns i Tabell 4.2.
Tabell 4.2. Funktioner som identifierats genom litteraturstudien.

Kontrollera hela flödet

Specifika säljkanaler/butiker

Lättillgänglig information om återbrukstjänster

Plattform för återbruksaktörer

Reparationsverkstad

Kvalitetsgaranti

Tillgänglighet av produkter och tjänster online

Tillgänglig lokalisering

Logistiktjänster

Samarbete med företag för utflöde

Caféverksamhet

Kvalificerad personal

Utbildningsverksamhet

Bemannad central sortering

Städ och flytthjälp i samband med insamling

Insamling genom speciella insamlingsdagar

Etablerade aktörer sköter vissa delar av
försäljningen
4.2.2 Workshop
Workshopens huvudsakliga fokus var inte att identifiera funktioner i ett återbruk. Trots det
uppmärksammades många möjliga funktioner i deltagarnas lösningar, se Tabell 4.3. Även i
diskussionerna under workshoparna påpekades olika önskvärda funktioner och tjänster i ett återbruk av
deltagarna.
Tabell 4.3. Funktioner som identifierats genom uppsatsens workshopar.

Folkbildning/ pedagogiskt koncept

Nätverk för samverkan mellan aktörer

Digital resursbank

Decentraliserad fördelning av resurser

Reparationsverkstad

Bemannad central insamling och sortering

Inkluderande handledning till återanvändning
och återvinning.
Etablerade aktörer som förvaltar försäljning

Tillgänglighet av produkter och tjänster online

”Work-space” för återbruksaktörer

Workshop verksamhet för barn

Plats för forskning och utveckling

Bemannad sortering

Närverk som använder tjänstevaluta

Insamling centralt i staden

Caféverksamhet

Attraktiv försäljning av återbrukade varor
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4.2.3 Funktioner för analys
Funktioner som berörts både i litteraturstudien samt i workshoparna har prioriterats vid val av funktioner
för analys. Funktioner och tjänster som inte direkt berör någon del av återbruksflödet såsom
caféverksamhet eller lättillgänglig information har inte valts ut för analys. De åtta funktionerna som
analyserats presenteras i Tabell 4.4. I tabellen finns också en förklaring till antaganden som gjorts
gällande funktionerna.
Tabell 4.4. Funktioner som valts för analys samt antaganden som gjorts gällande funktionerna.

Funktioner

Antaganden

Specifika
säljkanaler/butiker

Funktionen innebär att återbruksprodukter säljs i specifika butiker. Detta kan
innefatta en uppdelning av varor med olika kvalitet men också olika
produkttyper. Specifika säljkanaler innebär också ett arbete för att göra
försäljning av återbrukade varor mer attraktivt, detta genom att efterlikna butiker
med nyproducerade varor. Analysen har utgått ifrån sortering i kommunal regi
medan driften av butiker kan skötas antingen kommunalt eller av en extern
återbruksaktör beroende på intressentperspektiv.
Tillgänglig
Funktionen innebär att insamling och försäljning är tillgängligt för kunden. Det
lokalisering
kan innebära att insamlingsstationer centralt placerade, att butiker i stadskärnan
sköter försäljningen eller att en logistiktjänst kan hämta och leverera produkter
till kunder. Analysen har utgått från att den tillgängliga insamlingen drivs och
bekostas av kommunen. Leverans av sorterade produkter har dock antagits
bekostas av kunden eller den mottagande butiken i stadskärnan.
Externa aktörer
Funktionen innebär att externa aktörer driver försäljningen av de varor som
förvaltar
sorterats ut för återbruk. Placeringen av butikerna antas likna dagens situation.
försäljningen
Analysen har utgått från viss kommunal insamling av återbrukade produkter likt
dagens insamlingscontainrar. Även viss insamling direkt till återbruksaktör är
en möjlighet.
Inkubator
Funktionen innebär att skapa en samlingsplats för många olika återbruksaktörer.
(plattform för
Detta genom att exempelvis erbjuda butiksyta, verkstäder eller kontorsplatser
samverkan)
till självkostnadspris för aktörerna på samma plats som insamlingen sker. Även
tillgång till insamlat material antas ingå i inkubatortjänsten. Analysen har utgått
från drift i kommunal regi och därför inkluderat att viss administration och
lokalkostnader tillfaller kommunen.
Bemannad central
Funktionen innebär en storskalig utsortering av återbruksmaterial på en
sortering
bemannad sorteringsplats i kombination med en ÅVC. Analysen har utgått från
att sorteringen sker i kommunal regi och att insamlingsplatsen är bemannad av
personal som kan göra en första bedömning av återbrukspotentialen och innehåll
av farliga ämnen.
Reparationsverkstad Funktionen innebär att återbrukskonceptet har möjlighet att förädla produkter
som sedan kan säljas vidare till kund. Förädlingen kan innebära både
reparationer och upcycling. Analysen har antagit att en verkstad i kommunal
regi implementeras men med möjlighet till samarbete med andra
återbruksaktörer som även skulle kunna sälja vidare de förädlade produkterna.
Digital resursbank
Funktionen innebär en IT-tjänst där kommunen, återbruksaktörer, företag och
till viss del privatpersoner ska kunna utbyta material för återbruk. Funktionen
innebär att inte all sortering sker centralt utan att vissa varor förmedlas direkt
mellan aktörer. Analysen har utgått från en utveckling och administration med
kommunal inbladning vilket medför kostnader för kommunen. Ersättning från
företag och återbruksaktörer för att få ta del av tjänsten är tänkbart.
Pedagogisk
Funktionen innebär en pedagogisk verksamhet såsom workshopar, kurser och
verksamhet
temadagar för olika grupper och åldrar där insamlat material används. Det har
då antagits att lokaler och en mindre verkstad upprättas på samma plats som
insamlingen. Analysen har utgått ifrån drift i kommunal regi men med andra
aktörer som samarbetsparter.
52

4.3 KOMMUNPERSPEKTIV
En kommun har ansvar enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) att bortskaffa eller behandla hushållsavfall
och blir därför en viktig aktörerna i avfallsinfrastukturen. Detta är något som speglar analysen och hur
antagande gällande funktionerna har formulerats. I följande avsnitt presenteras de parametrar som är
specifika för en kommuns perspektiv där även delresultat och tillhörande analys redovisas.
4.3.1 Parametrar
Totalt har nio parametrar använts för att analysera funktioner i ett återbruk från en kommuns perspektiv,
se Tabell 4.5. I tabellen finns även definitionen av parametrarna som ligger till grund för bedömningen.
Tabell 4.5. Parametrar för analys av en kommuns perspektiv

Aspekt

Parameter

Definition

Ekonomisk

Lönsamhet

Funktionen eller tjänsten har möjlighet att
generera ekonomisk vinst.
Funktionen eller tjänsten kan bidra till att öka
det cirkulära kretsloppet av material.
Funktionen eller tjänsten minimerar uttaget av
skatt/avfallstaxa.
Funktionen eller tjänsten innebär att en kommun
på ett enkelt sätt kan utesluta att farliga ämnen
sprids.
Funktionen eller tjänsten har potential att inte
påverka eller minimera den lokala
miljöpåverkan i form av exempelvis luftkvalitet
och buller.
Funktionen eller tjänsten har stor potential att
hantera stora och varierade avfallsströmmar.
Funktionen eller tjänsten har potential för att
skapa många arbetstillfällen.
Funktionen eller tjänsten bidrar till att invånarna
upplever att servicen från kommunen ökar.
Funktionen eller tjänsten bidrar till att skapa
mötesplatser eller aktiviteter för olika grupper i
samhället.

Bidrag till cirkulär ekonomi

Miljömässig

Minimera kostnader för
kommuninvånarna
Kontroll över av farliga ämnen

Minimerad lokal
miljöpåverkan

Social

Möjlighet att hantera stora
avfallsflöden för återbruk
Ökad sysselsättning
Nöjdhet bland invånare
Skapa en mötesplats för alla
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4.3.2 Resultat och analys
Delresultatet visar att de åtta olika funktionerna lever väl upp till de tre hållbarhetsaspekterna baserat på
bedömningen utav de nio parametrarna, se Figur 4.1. Figuren visar att de funktionerna med störst
miljömässiga nytta är ”Bemannad central sortering”, ”Tillgänglig lokalisering” samt en ”Digital
resursbank”. Dessa funktioner har uppfyllt två av de tre miljömässiga parametrarna och har därför värdet
3,7. En gemensam framgångsfaktor är att funktionerna har bedömts kunna hantera stora avfallsflöden.
Figuren visar även att sex utav de åtta funktionerna har stora sociala fördelar, med ett medelvärde på
omkring 4, exempel på sådana funktioner är ”Inkubator”, ”Reparationsverkstad” och ”Specifika
säljkanaler”. Den funktion som ur en kommuns perspektiv bedömts ha mindre god potential att bidra
med sociala värden är funktionen ”Externa aktörer förvaltar försäljningen”.
Många av funktionerna hade ur en kommuns perspektiv mindre goda förutsättningar att uppfylla de
ekonomiska parametrarna. De funktioner som enligt resultaten har störst ekonomisk potential är
”Externa aktörer förvaltar försäljningen” samt ”Specifika säljkanaler”. Den fullständiga bedömningen
med redovisat värde för varje parameter finns redovisad i Appendix 5.
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Figur 4.1. Delresultat för analys av funktioner i ett återbruk med en kommuns perspektiv.

En digital resursbank skulle enligt resultaten ha miljömässiga fördelar. En anledning till resultatet är att
funktionen har bedömts ha potential för att hantera stora avfallsflöden. Detta är en viktig komponent då
avfallsflödena som inkommer till en ÅVC är stora. Exempelvis presenterades i fallstudien att om den
fulla återbrukspotentialen uppfylldes i Malmö skulle 5465 ton avfall kunna återbrukas. Detta kan
jämföras med de 358 ton som återbrukas på Alelyckans kretsloppspark 2010 (Söderman Ljunggren,
Palm & Rydberg, 2011).
En inkubator skulle enligt analysen ge goda effekter på social hållbarhet. En anledning till resultatet är
att en inkubatorfunktion skulle kunna ge förutsättningar för många återbruksaktörer att verka. Detta
skulle innebära en variation i utbudet av återbrukade produkter, vilket har potential att skapa en nöjdhet
bland invånarna. Att ge förutsättningar för många återbruksaktörer att etablera sig genom en
inkubatortjänst skulle troligen öka tillgången på begagnade och prisvärda produkter. Detta är en allt
viktigare aspekt eftersom det idag finns en ökad fattigdom i Sverige (SCB, 2018).
Funktionen som innebär att externa aktörer förvaltar försäljningen skulle kunna innebära att kostnader
för återbruket sprids och att en höjning av avfallstaxan då möjligen kan undvikas. Höjd avfallstaxa är
annars är en möjlig åtgärd för att täcka kostnaderna enligt Avfall Sverige (2014). Däremot har denna
funktion inte ansetts bidra till cirkulär ekonomi enligt de grundpelare som Ellen MacArthur Foundation
tagit fram och som presenteras i avsnitt 2.1.2. Detta främst för att skillnaden från dagen system inte
ansetts vara tillräckligt stor.
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4.4

ÅTERBRUKSAKTÖRSPERSPEKTIV
Det finns många återbruksaktörer som kan tänkas ingå i ett återbrukskoncept. Allt från små kreatörer,
ideella föreningar till stora privata second hand-kedjor. Analysen har antagit en palett av olika aktörer
och utgått från en samlad bedömning av deras perspektiv. Avsnittet innehåller en presentation av de
parametrar som berör en återbruksaktörs perspektiv samt delresultat och tillhörande analys.
4.4.1 Parametrar
De parametrar som använts för att analysera funktionerna med en återbruksaktörs perspektiv syns i
Tabell 4.6. Totalt innehåller denna del av analysen sju parametrar och dessa förklaras närmare i tabellen.
Tabell 4.6. Parametrar för analys av återbruksaktörs perspektiv.

Aspekt

Parameter

Definition

Ekonomisk

Självständig strategi för att
täcka kostnader

Funktionen eller tjänsten är attraktiv och kan
överleva utan bidrag eller annan hjälp både vid
uppstart och på längre sikt.
Funktionen eller tjänsten begränsar
användningen av ändliga resurser för en hållbar
affärsmodell.
Funktionen eller tjänsten bidrar till att
återbruksresurser fördelas rättvist mellan olika
aktörer.
Funktionen eller tjänsten innebär att en
återbruksaktör på ett enkelt sätt kan förhindra att
få in och sälja vidare produkter som kan
innehålla farliga ämnen.
Funktionen eller tjänster innebär att en
återbruksaktör kan erbjuda ett tillräckligt brett
sortiment av produkter med tillräckligt hög
kvalitet så att begagnatköp kan ersätta en
liknande nyproducerad vara.
Funktionen eller tjänsten har möjlighet att drivas
av en ideell organisation som i så fall kan
generera bistånd.
Funktionen eller tjänsten innebär en ökning av
arbetsuppgifter som ger möjligheter för en
återbruksaktör att anställa en person lång ifrån
arbetsmarknaden.
Funktionen eller tjänsten kan bidra till att
samverkan återbruksaktörer emellan men också
mellan aktörer och samhället stärks. Dessutom
att dessa stärkta samarbeten kan leda till ökad
möjlighet att arbeta kring sociala frågor såsom
sysselsättning och inkluderande aktiviteter.

Begränsad användning av
ändliga resurser
Rättvis tillgång på material

Miljömässig

Kontroll av farliga ämnen

Erbjuda produkter som ersätter
köp av nyproducerade varor

Social

Möjlighet till bistånd

Möjlighet till anställning av
personer lång ifrån
arbetsmarknaden
God samverkan
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4.4.2 Resultat och analys
Delresultatet visar att de allra flesta av funktionerna har potential att uppfylla den ena av de två
miljömässiga parametrarna och har därför värdet tre, se Figur 4.2. Två funktioner, ” Pedagogisk
verksamhet” och ”Externa aktörer förvaltar försäljningen”, har bedömts ha mindre god möjlighet att
uppfylla båda de miljömässiga parametrarna.
Gällande de sociala aspekterna har i princip alla funktionerna goda möjligheter att uppfylla parametern.
Den funktionen som utmärker sig något är ”Inkubator”. Den fullständiga bedömningen med redovisat
värde för varje parameter finns redovisad i Appendix 5.
Figuren visar även att flera av funktionerna har goda möjligheter att uppfylla de ekonomiska
parametrarna. Allra bäst utfall har funktionerna ”Digital resursbank”, ”Bemannad central sortering” och
”Inkubator”. De funktioner som ur ett ekonomiskt perspektiv har sämre förutsättningar är ”Tillgänglig
lokalisering” och ”Externa aktörer förvaltar försäljningen”.
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Figur 4.2. Delresultat för analys av funktioner i ett återbruk med en återbruksaktörs perspektiv.

Enligt återbruksaktörerna som medverkade i Workshop 1 i fallstudien finns en utmaning för en privat
återbruksaktör att ha tillräcklig kunskap om farliga ämnen i kretsloppet. Detta är något som reflekteras
i resultatet.
Många av de återbruksaktörerna som finns idag är ideella aktörer som anställer personer långt ifrån
arbetsmarknaden, enligt Jannesson och Nilsson (2014). En fortsatt försäljning genom dessa kanaler
skulle ge en fortsatt möjlighet till bistånd samt sysselsättning för dessa personer. Detta med
förutsättningen att flödet av återbruksprodukter ökar. Ett ökad flöde kan styrmedel som Agenda 2030
och Strategin för hållbar konsumtion hjälpa till att styra mot (Regeringskansliet, 2016, 2017).
En digital resursbank skulle enligt utfallet av Workshop 1 kunna underlätta för alla slags aktörer att få
tillgång till material. Därmed skulle inte bara en rättvisare fördelning av material ske utan också en ökad
möjlighet för fler aktörer att driva en lönsam verksamhet.
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4.5 KUNDPERSPEKTIV
Alla marknader är beroende av ett utbud och en efterfrågan, så även återbruksmarknaden. Det är därför
avgörande att det finns kunder som vill köpa begagnade produkter. Denna del av analysen har därför för
avsikt att väga in kundens perspektiv på tänkbara funktioner i ett återbruk. Avsnittet innehåller en
förklaring av de parametrar som används för att spegla kundens perspektiv samt ett delresultat och
tillhörande analys.
4.5.1 Parametrar
De parametrar som använts för analys av funktioner i ett återbruk med en kunds perspektiv presenteras
och definieras i Tabell 4.7. Totalt har sex parametrar använts för denna del av analysen.
Tabell 4.7. Parametrar för analys av kundens perspektiv.

Aspekt

Parameter

Definition

Ekonomisk

Tillgänglighet på varor med ett
lågt pris.

Funktionen eller tjänsten kan bidra till en ökad
tillgänglighet av varor till ett pris som är lägre
än nyproducerade varor i förhållande till dess
kvalitet.
Funktionen eller tjänsten kan erbjuda kunderna
en ökad tillgänglighet på begagnade produkter
med bra kvalitet jämfört med exempelvis
nyproducerade produkter.
Funktionen eller tjänsten kan på ett enkelt sätt
säkerställa att inga farliga ämnen sprids.
Funktionen eller tjänsten kan erbjuda tillräcklig
kvalitet på varor så att annan konsumtion
ersätts.
Funktionen eller tjänsten kan bidra till en ökning
av utbudet av begagnade varor som känns
meningsfulla för kunden, dels ur hållbarhetssyfte
men också att varan är något som kunden
behöver.
Funktionen eller tjänsten kan bidra till att
erbjuda attraktiva återbruksaktiviteter, att det
blir mer attraktivt att handla second hand
och/eller att ÅBC:er blir attraktiva utflyktsmål.

Tillgång till varor med kvalitet

Miljömässig

Minimerad exponering av
farliga ämnen
Minskad annan konsumtion

Social

Meningsfull konsumtion

Attraktiv aktivitet
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4.5.2 Resultat
De miljömässiga delarna av resultatet visar att två funktioner utmärker sig genom att ha god möjlighet
att uppfylla parametrarna. Dessa är ”Specifika säljkanaler” och ”Tillgänglig lokalisering”, se Figur 4.3.
Det finns även två funktioner som i motsats har mindre god potential att uppfylla de miljömässiga
parametrarna, nämligen ”Externa aktörer förvaltar försäljningen”. Det miljömässiga resultatet för de
övriga funktionerna visar att en av parametrarna är uppfylld och funktionerna har därför värdet tre.
Delresultatet visar också att majoriteten av funktionerna har bedömts ha goda möjligheter att uppfylla
de ekonomiska parametrarna, se Figur 4.3. De funktioner som värderats ha mindre god möjlighet är
”Pedagogisk verksamhet”, ”Externa aktörer förvaltar försäljningen” samt även delvis
”Reparationsverkstad”.
Delresultatet i figuren visar att gällande de sociala aspekterna har tre funktioner värderats ha goda
möjligheter att uppfylla alla de sociala parametrarna. Dessa parametrar är ”Specifika säljkanaler”,
”Inkubator” och ”Reparationsverkstad”. Fyra funktioner har bedömts ha goda möjligheter att uppfylla
en av de två av parametrarna. En funktion som har bedömts ha lägre potential att uppfylla de sociala
aspekterna ur ett kundperspektiv är ”Externa aktörer förvaltar försäljningen”. Den fullständiga
bedömningen med redovisat värde för varje parameter finns redovisad i Appendix 5.
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Figur 4.3. Delresultat för analys av funktioner i ett återbruk med en kunds perspektiv.

Tillgänglig lokalisering är en funktion som har potential att bidra till både de miljömässiga och
ekonomiska aspekterna. Detta resultat är inte så förvånande då båda de ekonomiska parametrarna med
kundperspektiv är utformade med tillgänglighet i fokus. Ökad tillgänglighet har potential att bidra till
att valet att konsumera återbrukade produkter ligger närmare till hands och att annan konsumtion på så
sätt minskar. Att denna funktion är önskvärd i ett återbrukskoncept är något som ”Ta till vara-butiken”
i Borlänge visar prov på (se avsnitt 2.9.3) då tillgänglig lokalisering är just en av konceptets styrkor
(Sysav & VA SYD, 2018).
Reparationsverkstad kan bidra till sociala fördelar för kunden. En vara som genomgått en förädling har
större potential att bli nyttig för kunden. Detta i sin tur kan göra det möjligt att undvika att endast
överflödiga varor cirkuleras i en återbruksverksamhet vilket befaras av Gregson m.fl (2013). Dessutom
ger en verkstad möjligheter till många andra aktiviteter som kan skapa ökad delaktighet vilket är ett av
de mer individbaserade behoven som krävs för social hållbarhet (Ammenberg, 2012).
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4.6 SAMHÄLLSPERSPEKTIV
Hållbar utveckling är inte något som endast berör enskilda aktörer utan framförallt det gemensamma
samhället. I analysen studeras därför också övergripande effekter av ett återbrukskoncept. De parametrar
som valts ut för att representera samhällets perspektiv presenteras närmare i detta avsnitt. Dessutom
presenteras de delresultat i analysen som berör samhällets perspektiv samt tillhörande analys.
4.6.1 Parametrar för analys
De parametrar som använts för att analysera funktionerna ur ett samhällsperspektiv syns i Tabell 4.8.
Totalt har sju parametrar använts för denna del av analysen. I tabellen finns även definitionen av
parametrarna som ligger till grund för bedömningen.
Tabell 4.8. Parametrar för analys av samhällets perspektiv.

Aspekt

Parameter

Definition

Ekonomisk

Rättvis fördelning av resurser

Funktionen eller tjänsten har potential att vara
tillgänglig för olika socioekonomiska grupper.
Funktionen eller tjänsten bidrar till att
arbetslösheten sjunker vilket i sin tur kan bidra
till ökade skatteintäkter, förbättrad individuell
hälsa och därmed minskade
samhällsekonomiska kostnader.
Funktionen eller tjänsten bidrar till att minska
klimatpåverkan.
Funktionen eller tjänsten bidrar till ett minskat
uttag av naturresurser.
Funktionen eller tjänsten har bidrar till att öka
miljömedvetenheten hos medborgarna.
Funktionen eller tjänsten innebär ökad
tillgänglighet till återbruk för alla oavsett
exempelvis kön, utbildning och inkomstnivåer,
eller etnisk tillhörighet.
Funktionen eller tjänsten innebär andra
delaktighetsaktiviteter såsom workshopar och
tillgängliga verkstäder som ökar delaktigheten
för speciellt utsatta grupper i samhället.

Ökad sysselsättning hos
medborgarna.

Miljömässig

Minimerad klimatpåverkan
Minskat uttag av naturresurser
Ökad medvetenhet

Social

Tillgänglighet för alla

Ökad delaktighet
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4.6.2 Resultat och analys
Resultatet visar att majoriteten, sex av åtta, av funktionerna som analyserats har goda möjligheter att
uppfylla alla de miljömässiga parametrarna, se Figur 4.4. Dessutom har funktionen ”Digital resursbank”
bedömts ha goda möjligheter att uppfylla alla förutom en parameter. Den funktion som utmärker sig är
”Externa aktörer förvaltar försäljningen” som har bedömts ha mindre god möjlighet att uppfylla alla de
miljömässiga parametrarna, denna funktion har därför värdet ett.
Gällande resultatet för de ekonomiska parametrarna har ”Specifika säljkanaler” bedömts ha god
möjlighet att uppfylla alla parametrar, se Figur 4.4. Sex av de resterande sju funktionerna har endast
uppfyllt den ena av de två ekonomiska parametern, där flertalet av parametrarna har bedömts ha mindre
god möjlighet att fördela resurserna rättvist.
Resultatet visar även på ett spretigt resultat i den sociala delen av analysen. Funktionerna ”Pedagogisk
verksamhet” och ”Inkubator” har bedömts ha god möjlighet att uppfylla alla parametrar. Av resterande
funktioner har tre bedömts ha möjlighet att uppfylla den ena av de två sociala parametrarna. De
avslutande tre funktionerna har bedömts ha mindre god möjlighet att uppfylla de båda parametrarna. De
funktioner som lyckats sämre i den sociala delen av analysen är ”Reparationsverkstad”, ”Bemannad
central sortering” och ”Externa förvaltar sköter försäljningen”. Den fullständiga bedömningen med
redovisat värde för varje parameter finns redovisad i Appendix 5.
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Figur 4.4. Delresultat för analys av funktioner i ett återbruk med ett samhällsperspektiv.

En reparationsverkstad kan ge ett nytt liv till produkter som annars inte hade varit möjliga att återbruka.
Studien av Hultén m.fl (2018b) har reparerbarheten klassats till 3% vilket kan ifrågasätta miljönyttan.
Emellertid bidrar avfallsflödenas storlek till att en ökad andel reparationer skulle bidra både till
minskade klimatutsläpp och minskat uttag av naturresurser.
Specifika säljkanaler kan ha samhällsekonomiska fördelar. Ökad variation av säljkanaler skulle kunna
innebära fler butiker vilket ökar möjligheten till sysselsättning. Ökad sysselsättning har
samhällsekonomiska effekter delvis genom ökade skatteintäkter men också för att behovet av
arbetsmarknadsinsatser minskar vilket idag är något som både stat och kommuner satsar mycket pengar
på (SKL, 2012).
En inkubator kan få sociala fördelar för samhället då en sådan funktion ökar variationen av
återbruksaktörer och då också återbruksprodukter, vilket bidrar till att göra återanvända produkter mer
tillgängliga. Dessutom är det möjligt att en inkubatorfunktion kan skapa flera olika mötesplatser. Ett
exempel på detta är återbruksgallerian ReTuna i Eskilstuna där en folkhögskola och olika workshopar
och kurser sker i anslutning till gallerian (Sysav & VA SYD, 2018).
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4.7 TOTALT RESULTAT
Det totala resultatet för analysen presenteras i Figur 4.5. Resultatet är en sammanvägning av
delresultaten från alla intressenter och har viktats lika gentemot varandra. Det totala resultatet visar att
det finns en spridning på hur framgångsrika de olika funktionerna är gällande de miljömässiga
aspekterna. En funktion har bedömts ha möjlighet att uppfylla alla de miljömässiga parametrarna,
nämligen ”Specifika säljkanaler”. Även funktionen ”Tillgänglig lokalisering” har bedömts uppfylla de
allra flesta miljömässiga parametrarna. Fyra funktioner har bedömts uppfylla majoriteten av de
miljömässiga parametrarna och har i det totala resultatet värden mellan tre och fyra. De resterande två
funktionerna ”Pedagogisk verksamhet” samt ”Externa aktörer förvaltar försäljningen” har bedömts ha
lägre potential att uppfylla de miljömässiga parametrarna.
Figur 4.5 visar även att flera av funktionerna har goda möjligheter att uppfylla de ekonomiska
parametrarna. Hälften av funktionerna har ett värde över fyra. Två funktioner har bedömts kunna
uppfylla mer än hälften av de ekonomiska parametrarna och har ett värde omkring 3, dessa funktioner
är ”Reparationsverkstad” och ”Tillgänglig lokalisering”. De funktioner som bedömts ha något sämre
möjlighet att uppfylla de ekonomiska parametrarna är ”Externa aktörer förvaltar försäljningen” samt
”Pedagogisk verksamhet”.
Gällande de sociala aspekterna i det totala resultatet visar Figur 4.5 att det är totalt fyra funktioner som
uppnått värdet fyra eller mer. Dessa funktioner är ”Specifika säljkanaler”, ”Pedagogisk verksamhet”,
”Reparationsverkstad” samt ”Inkubator”. Resterande funktioner har värden mellan två och fyra, detta
betyder att alla funktioner har bedömts ha potential att uppfylla någon av de sociala parametrarna.
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Figur 4.5. Totalt resultatet för analysen när delresultaten från alla intressenter vägts samman.

Den funktion som lyckats bäst sett till alla kategorier är ”Specifika säljkanaler” där alla
hållbarhetsaspekter i det totala resultatet har ett värde över 4. Även funktionen ”Inkubator” har lyckats
väl och för denna funktion har alla aspekter ett resultat över fyra förutom de miljömässiga aspekterna
som har ett värde strax under 4.
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För att åskådliggöra alla intressenters resultat i samlad form samt för en ökad förståelse av det totala
resultatet i Figur 4.5 syns i Tabell 4.9 det genomsnittliga resultatet för varje hållbarhetsaspekt och
intressent presenterat i siffror. Resultat med värde mellan 0–2 är i tabellen markerat med rött, värden
mellan 2–3,5 är gulmarkerade och värden över 3,5 är märkta med grönt.
Tabell 4.9. Numeriskt resultat för den samlade bedömningen.

Funktion

Specifika säljkanaler/butiker

Tillgänglig lokalisering

Externa aktörer förvaltar
försäljningen

Inkubator (plattform för
samverkan)

Bemannad central sortering

Reparationsverkstad

Digital resursbank

Pedagogisk verksamhet

Intressenter

Ekonomisk
samlad
bedömning

Miljömässig
samlad
bedömning

Social
samlad
bedömning

Kommun

3,7

2,3

5,0

Återbruksaktörer

3,7

5,0

5,0

Kunder

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
3,0

2,3

3,7

3,7

Återbruksaktörer

2,3

5,0

3,7

Kunder

5,0

5,0

3,0

Samhälle

3,0

5,0

1,0

Kommun

3,7

1,0

5,0

Återbruksaktörer

2,3
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0

5,0
1,0
1,0

Samhälle
Kommun

Kunder
Samhälle
Kommun

2,3
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4.8 AVSLUTANDE ANALYS
Specifika säljkanaler är en av de funktioner som presterat bäst inom alla hållbarhetsaspekterna. Gällande
den miljömässiga och ekonomiska nyttan går denna att maximera genom att prioritera vissa
produktgrupper. Enligt Avfall Sverige (2012) är den produktgrupp som ska prioriteras av ekonomiska
skäl kläder, mattor, gardiner och andra textilier. För miljömässig nytta ska, enligt studien, hemelektronik
och små elprodukter, textilier samt leksaker prioriteras.
En reparationsverkstad kan få många sociala fördelar. Redan idag bedriver exempelvis Malmö stad en
verkstad med ett socialt syfte (Hosseinkhah, 2018). En möjlighet är att en verkstad i anslutning till en
återbrukscentral skulle kunna tjäna ett liknande syfte. Möjliga anställningsbidrag som kan komma att
bli aktuella är bland annat extratjänster eller nystartsjobb, vilket beskrivs i avsnitt 2.4.2.
De ekonomiska fördelar som en digital resursbank ger berör främst återbruksaktörer och kunder. Det
lyckade resultatet för denna funktion beror till stor del på tillgängligheten. Att tillgänglighet är en viktig
komponent för en återbruksverksamhet visar återbrukstjänsten Blocket som pekar ut tillgänglighet som
en av sina främsta framgångsfaktorer (Aguero, 2018). Med ökad tillgänglighet av hållbara
affärsmodeller kan ”hållbarhet blir en konsekvens, inte en drivkraft” vilket är något som framhålls av
Linnéa Aguero, hållbarhetsansvarig på Blocket.
4.8.1 Känslighetsanalys
För att kunna analysera tillförlitligheten i resultatet från analysen har en känslighetsanalys gjorts.
Grunden för känslighetsanalysen bygger på att låta en referensperson värdera alla funktioner med ett
urval av de parametrar som analysen utgår ifrån. Referenspersonen som används är examensarbetets
handledare som arbetar på VA SYD och har god insyn i återbruk ur ett samhälls- och
kommunalperspektiv. Referenspersonen har fått gradera funktionerna utifrån parametrarna tillhörande
intressenterna kommun och samhälle. Känslighetsanalysen gjordes efter en kortare skriftlig förklaring
av analysmetoden och med tillgång till antaganden om både funktionerna och de berörda parametrarna.
Resultatet av känslighetsanalysen syns i Figur 4.6. I figuren visas en kvot mellan bedömningen som
gjordes i analysen för varje specifik parameter och referenspersonens bedömning. I figuren finns också
en referenslinje som visar var total korrelation sker. Ett resultat över referenslinjen ska tolkas som att
referenspersonen värderat funktionen mer positivt än analysen. Det motsatta gäller för resultat under
refrenslinjen. Figuren visar alla tre hållbarhetsaspekterna.
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Figur 4.6. Resultat av känslighetsanalysen där intressenterna samhälle och kommun har vägts samman. Grafen
visar en kvot mellan bedömningen från analysen och referenspersonens gradering. Ett resultat över referenslinjen
ska tolkas som att referenspersonen värderat funktionen mer positivt än analysen. Det motsatta gäller för resultat
under refrenslinjen
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Resultatet visar att för flertalet av funktionerna överensstämmer bedömningen i analysen relativt bra
med referenspersonens bedömning. Dessutom följs alla tre hållbarhetsaspekterna åt när det gäller
skillnaden i bedömning för de flesta av funktionerna. Den ekonomiska bedömningen stämmer i större
grad överens till skillnad från bedömningen gällande de sociala och miljömässiga aspekterna. Generellt
gäller att referenspersonen har bedömt funktionerna mer positivt än analysen med ett undantag för
funktionen ”Inkubator”.
De utmärkande funktionerna är ”Externa aktörer förvaltar försäljningen” och ”Inkubator”. Gällande
”Externa aktörer förvaltar försäljningen” är referenspersonens bedömning betydlig mer positiv än
bedömningen i analysen. Framförallt när det gäller de miljömässiga aspekterna. Även de sociala
aspekterna är enligt referenspersonens bedömning betydligt mer positiva medan den ekonomiska
bedömningen är relativt lik bedömningen i analysen. Som belysts är ”Inkubator” den enda funktion där
referenspersonen har en mer negativ bedömning än analysen. Detta innefattar alla tre
hållbarhetsaspekterna.
Resultaten av känslighetsanalysen stärker till viss del bedömningarna som gjorts i analysen. Det bör
dock belysas att känslighetsanalysen också är en subjektiv bedömning av en enskild person. För en större
säkerhet skulle känslighetsanalysen behövts utökats till fler referenspersoner.
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4.9 DISKUSSION AV ANALYS
Diskussionen som följer är relaterad till analysen. Övriga resonemang och rekommendationer finns i
kapitel 5. Först i detta avsnitt presenteras en metoddiskussion. Därefter följer en generell diskussion av
utfallet av analysen varpå resultatet diskuteras utifrån de tre hållbarhetsaspekterna.
4.9.1 Metoddiskussion
En helt avgörande faktor i analysmetoden är de valda parametrarna. Totalt har åtta funktioner bedömts
med hjälp av 30 parametrar. Detta betyder att analysen totalt består av 240 olika värderingar. Detta
medför att resultatet är subjektivt. Även metoden för hur de funktioner som analyserats valts ut bygger
på en subjektiv bedömning med sin grund i litteraturstudien. Dessutom bygger urvalet av funktioner
delvis på en fallstudie av Malmö och är därför färgad av förutsättningarna där. Det är alltså författarens
samlade kunskap och erfarenhet som är en avgörande komponent i analysens för analysens utfall.
Delresultaten för de olika intressenterna som beskrivs i Figur 4.1, Figur 4.2, Figur 4.3 och Figur 4.4
samt det totala resultatet uppmuntrar till en generell slutsats om hur väl de olika funktionerna lever upp
till respektive hållbarhetaspekt. En viktig anmärkning är att resultatet endast är en subjektiv bedömning
av de parametrar som valts. Även om intentionen vid formuleringen av parametrarna var att
tillhandahålla olika perspektiv i återbrukskedjan är det otänkbart att alla infallsvinklar i detta komplexa
problem har vägts in i analysen. Emellertid kan det totala resultatet i större utsträckning än delresultaten
tolkas som en samlad bedömning av hur väl funktionen bidrar till en hållbar utveckling.
En svaghet i metoden är att variationen i bedömningen av respektive parameter för olika funktioner kan
vara stor. Exempelvis skulle vägtrafik kunna vara något som påverkar den lokala miljöpåverkan, vilken
är en miljömässig parameter med en kommuns perspektiv (se 4.3). Det är då troligt att den ökade trafiken
till följd av en pedagogisk verksamhet är betydligt mindre än trafiken för att transportera ett helt
återbruksflöde. Ändå har båda bedömts ha mindre god förutsättning att uppfylla denna parameter. För
att komma till rätta med ett sådant problem hade analysmetoden kunnat utvidgas till fler än två
graderingsalternativ. Det gjordes dock en avvägning att en sådan utvidgning skulle öka osäkerheten i
andra delar av analysen till följd av en ökad subjektivitet.
En möjlighet för att få ett mer anpassat resultat är att vikta de olika parametrarna. Även i det totala
resultatet skulle de olika intressenterna kunna viktas mot varandra. Anledningen till att ingen viktning
gjordes i analysen var att öka transparensen i den redan relativt komplexa analysmetoden. Dessutom
kan det finnas ett värde i att olika intressenter har möjlighet att i efterhand vikta resultaten i analysen
utifrån egna värderingar.
Analysen har påverkats av hur funktionerna har definierats. Överlag har ett antagande varit att
kommunen är en drivande aktör. Det är möjligt att vissa funktioner skulle kunna uppstå och fungera
utan kommunens inblandning vilket finns bevis för redan idag. Antagandet bygger dock på att ett
helhetsgrepp förmodligen måste tas för att kunna skala upp återbruk i den omfattningen som krävs för
ett kliv uppåt i avfallstrappan. Kommunen är då en stark aktör som skulle kunna ha kapacitet att agera
paraplyorganisation.
Känslighetsanalys
Resultatet för känslighetsanalysen i avsnitt 4.8.1 kan ha flera orsaker. Anledningen till att värdet för
”Externa aktörer förvaltar försäljningen” skiljer sig så pass mycket beror troligen till stor del på att de
generella grunderna för bedömningen inte kommunicerats tillräckligt tydlig. Analysen har utgått från
att ett oförändrat läge från dagens ger låga poäng, vilket referenspersonen möjligen inte tagit del av.
Detta gäller även generellt då funktioner och parametrar kan ha uppfattats olika vilket är en svaghet i
känslighetsanalysen.
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Det är också en avvägning hur mycket analysen bör diskuteras med en referensperson i förväg. Det kan
finnas en risk i att diskussionen färgar referenspersonens bedömning vilket ville undvikas. Möjligen
kunde i detta fall en något bättre kommunikation givit ett mer tillfredställande resultat. En annan
förbättringsåtgärd hade varit att låta fler än en referensperson göra en bedömning för ett mer nyanserat
resultat.
Känslighetsanalysen är färgad av att referenspersonen arbetar i Malmö och har förmodligen utgått från
förutsättningar där. Syftet med analysen var att ha en generell utgångspunkt även om den har vissa
influenser från Malmö till följd av att workshop-serien genomfördes där.
Bedömningarna beror mycket på hur funktionerna utformas i verkligheten. Båda de funktioner som
utmärker sig i känslighetsanalysen kan utformas på mycket skilda sätt, vilket kan påverka hur
bedömningarna gjorts. Resultatet från känslighetsanalysen kan emellertid ge indikationer på att
slutsatser som görs gällande funktionen ”Inkubator” kan vara för optimistiska. Det motsatta gäller
slutsatser för funktionen ”Externa aktörer förvaltar försäljningen” som alltså kan tendera att vara för
kritiska.
Slutligen måste återigen konstateras att bedömningen är subjektiv och beror helt på hur de olika
funktionerna och parametrarna definieras samt bedömarens kunskap och erfarenhet.
4.9.2 Resultatdiskussion
Till följd av att analysen har fyra olika intressenters perspektiv finns en bredd i de parametrarna som har
definierat hållbarhetsaspekterna och resultaten kan därför ses som generella. Gällande delresultaten är
dessa mer en direkt reflektion av de parametrar som skapats och det kan därför bli problematiskt att dra
för stora växlar av dessa resultat. Uppdelningen av de olika intressenternas perspektiv kan istället för att
ses som ett eget resultat användas för en ökad förståelse för det totala resultatet. Alla resultat av analysen
är tänkta att tolkas som en fingervisning snarare än en absolut sanning.
I analysen finns, som nämnt i metoddiskussionen, vissa influenser från Malmö trots att utgångspunkten
för analysen var att den skulle vara geografiskt generell. Detta eftersom vissa av funktionerna hämtades
från workshopar med aktörer från Malmö. När ett återbruk utformas kärvs emellertid att hänsyn tas till
de lokala förutsättningarna som finns.
Resultaten är en bedömning av hur hållbara olika funktioner i ett återbruk är. Då ett återbruk förmodligen
kommer att bestå av fler än en funktion är det möjligt att välja ut funktioner som har styrkor i de olika
hållbarhetsaspekterna. För att skala upp återbruk är emellertid en avgörande faktor om konceptet klarar
av att hantera ett stort avfallsflöde. Denna faktor speglas till viss del i miljöaspekten men det är möjligt
att detta en komponent som skulle behöva undersökas separat.
Miljömässiga aspekter
Det finns flera faktorer som har påverkat de miljömässiga delarna av analysen. En viktig faktor är det
antagande som har gjorts att kommunen är den enda instans som har fullständig kunskap om farliga
ämnen i kretsloppet och har därmed kompetens att sortera ut dessa. Det är rimligt att återbruksaktörer
till viss del besitter denna kompetens då de redan idag sorterar ut produkter som inkommer till deras
verksamheter Det kan därför konstateras att antagandet troligen stämmer till viss del men att det finns
undantag. Värt att nämna är att det finns lagar gällande produktsäkerhet som delvis reglerar just detta.
En kort beskrivning finns i avsnitt 2.5.4 och sammanfattningsvis får inga produkter eller tjänster säljas
som kan orsaka personskada, varken nya eller begagnade. Emellertid lyftes aspekten med svårigheter
att sortera ut farliga ämnen under Workshop 1 i fallstudien. Parametrar som berör farliga ämnen i
kretsloppet ingår hos flera av intressenterna i analysen vilket gör att denna aspekt får stor betydelse för
det totala resultatet.
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Antagandet att det finns risk för spridning av farliga ämnen när en produkt bearbetas kan ifrågasättas.
Möjligen är de nya användningsområdena för produkten snarlika de gamla och nya exponeringsvägar
är därför inte aktuellt. Det finns även en osäkerhet kring hur farliga de ämnen är som kan återfinnas i
återbrukade produkter. Resonemang från litteraturstudien visar att halterna av särskilt farliga ämnen i
flera produkter inte är kritiskt höga (se avsnitt 2.8). Möjligen kan kunskap inom detta område kopplat
specifikt till återbruk ökas som följd av publiceringen av den slutgiltiga rapporten av Hultén m.fl.
(2018b) som delvis undersöker just detta.
Många avgörande miljöaspekter, såsom klimatpåverkan och minskat uttag av naturresurser, finns
samlade under intressenten ”samhälle”. Dessa aspekter kan tyckas vara mycket väsentliga i analysen av
miljömässig hållbarhet, trots det har de inte en avgörande roll för det slutgiltiga resultatet. Emellertid
finns det flera parametrar tillhörande andra intressenter som indirekt påverkar miljöaspekter såsom
klimat. Ett exempel är ”minskad annan konsumtion” som är en parameter med kundperspektiv. Detta
betyder att analysen både direkt och indirekt väger in avgörande miljöaspekter.
Ekonomiska aspekter
Den ekonomiska analysen utgår, som beskrivet, från att kommunen bär en stor del av kostnaderna. Det
är rimligt att tänka sig att kostnaderna inte enbart ska tillfalla avfallsbolaget i kommunen utan delas upp
mellan olika förvaltningar. Exempelvis kan de sociala fördelarna i många av återbruksfunktionerna
motivera att den förvaltningen med ansvar för arbetsmarknads- och socialfrågor bidrar. Sådana
samarbeten finns det redan idag prov på, exempelvis i Borlänge.
Det finns även möjlighet att andra aktörer skulle kunna bära mer av kostnaderna än vad analysen har
tagit hänsyn till. Exempelvis finns det en ekonomisk vinning för många återbruksaktörer med en digital
resursbank, då en sådan tjänst skulle innebära en möjlighet att effektivt kanalisera värdefulla produkter.
Å andra sidan är många av återbruksaktörerna som finns idag ideella verksamheter vars huvudfokus är
att maximera sitt bistånd, detta betyder att det sällan finns rum för utvecklingsarbete vilket är ett hinder
för gemensamma investeringar.
Gällande reparationsverksamhet finns det ett juridiskt hinder för ideella föreningar att i större grad syssla
med detta. Orsaken är att deras verksamhet då enligt inkomstskattelagen (SFS 1992:18) kap.7 3 § kan
komma att bli skatteskyldig (se 2.5.4). Detta stärker antagandet i analysen att en reparationsverkstad bör
drivas i kommunal regi. Det kan också diskuteras om en reparationsverksamhet bör vara en del av ett
storskaligt återbrukskoncept, med tanke på den låga potentialen av reparerbart material som studien av
Hultén m.fl. (2018b) identifierade under de genomförda plockanalyserna. Troligen kan dock många
produkter som i studien klassats som funktionellt återanvändningbara eller kommersiellt
återanvändningbara få ett ökat värde genom en förädling.
Det kan finnas andra juridiska hinder vid etablering av en återbruksverksamhet. Till exempel vid
försäljning i kommunal regi måste hänsyn tas till konkurrenslagen (SFS 2008:579) som reglerar regler
kring offentlig säljverksamhet. Då juridiska aspekter inte vägts in i analysen är detta en osäkerhet.
Juridiska hinder skulle exempelvis kunna innebära att vissa funktioner inte är genomförbara på det sätt
som antagits i analysen.
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En viktig del för att få ett återbruk lönsamt är att det finns en efterfrågan på de produkter som samlas in.
Om en storskalig satsning på återbruk sker kommer tillgången på begagnade produkter att öka. En
utmaning blir då att se till att det finns en efterfrågan från konsumenter. För att lyckas med detta kan det
vara en fördel med en variation av försäljningssätt vilket också innebär en variation av återbruksaktörer.
En kreativ upcycling designer har troligen en annan kundkrets och marknad än en traditionell storskalig
second hand-butik. En annan angelägen aspekt är dessutom att kundernas attityd till återbrukade
produkter förändras. Enligt Rang-Sells (2018) och Bissmont (2017) verkar det finns ett glapp i
konsumenters medvetenhet när det kommer till kopplingen mellan konsumtion, miljöpåverkan och
avfallsminimering. Åtgärder för att synliggöra detta samband skulle kunna hjälpa till att öka efterfrågan
på återanvända produkter. Kreativa designers som arbetar med upcycling kan bli en pusselbit i denna
beteendeförändring och bidra med goda exempel på hållbar konsumtion.
Sociala aspekter
Externa aktörer sköter idag en stor del av återbruksverksamheten genom att driva second hand-butiker.
Dessa butiker skapar många arbetstillfällen och många butiker har redan idag någon form av socialt
fokus och anställer personer långt ifrån arbetsmarknaden. Trots det visar resultatet för funktionen
”Externa aktörer förvaltar försäljningen” på mindre goda resultat även för den sociala aspekten.
Anledningen till detta är att i analysen har endast en förbättring av dagens läge värdesatts. Som
diskuterats i analysens känslighetsanalys kan denna bedömning vara något orättvis. Det kan dock finns
en risk att funktionen ”Externa aktörer förvaltar försäljningen” är för lik dagens modell vilket kan
försvåra en uppskalning av återbruk. Detta eftersom det redan idag finns ett stort materialflöde och
deltagande återbruksaktörer i workshoparna vittnade om att vissa produkter som samlas in för återbruk
tvingas lämnas till materialåtervinning. Efterfrågan från kunder är helt enkelt för låg. Detta indikerar att
dagens modell måste förändras för att klara av en uppskalning.
Många av de sociala aspekterna får vid lyckade resultat även ekonomiska effekter för samhället där det
självklara exemplet är ökad sysselsättning. Även andra sociala värden som ökad känsla av delaktighet
och meningsfullhet kan enligt studien av Jannesson och Nilsson (2014) resultera i ett ökat välmående
hos en befolkning. Detta kan i sin tur har positiva effekter på sjukvårdskostnader och sjukskrivningar.
Liknande synergieffekter är anledningen till att det i en beslutsprocess är viktigt att ta hänsyn till hela
hållbarhetsperspektivet.
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5 AVSLUTANDE RESONEMANG OCH REKOMMENDATIONER
Kaplitet är en avslutande del där de delar av uppsatsen som inte direkt berör analysen diskuteras.
Exempelvis diskuteras återbrukspotential och hur detta påverkat de livscykelberäkningar som
presenterats i uppsatsen. Även återbruks bidrag till hållbarhet i mer generella termer och utfallet av
uppsatsens kreativa workshopar diskuteras. Avslutningsvis presenteras rekommendationer tillhörande
fallstudien där rekommendationer till fortsatt arbete i Malmö presenteras.

5.1 ÅTERBRUKSPOTENTIAL
Många av de funktioner som har analyserats har utgått från att insamling ska ske på en ÅVC. En
avgörande faktor är därför hur stor del av det avfall som inkommer till en ÅVC som faktiskt kan
återanvändas. I det preliminära resultat från studien av Hultén m.fl. (2018b) (se 3.3) visade en
plockanalys bland annat från Norra Hamnens ÅVC i Malmö på att ungefär 20% av produkterna som
analyserades hade ett direkt värde på andrahandsmarknaden. Det finns motstridiga resultat från en studie
gjord av Söderman m.fl. (2011) på Alelyckans kretsloppspark (se 2.2.3) som visar att kretsloppsparken
genom återbruk kunde förebygga 5,6% av de avfallet som lämnats in.
De olika resultaten kan ha många förklaringar. Först och främst bör det poängteras att potentialen
uppskattad i studien från Malmö är ett preliminärt resultat. Möjligen kommer resultatet att förändras
efter nästa omgång plockanalyser. I studien gjord av Hultén m.fl. (2018b) har inte heller någon
försäljningskanal för produkterna specificerats utan endast en potential är uppskattats. Det resultat som
redovisats för Alelyckans kretsloppspark skiljer sig därför då resultatet är ett direkt resultat av vad som
faktiskt sålts i de närliggande butikerna. Möjligen hade potentialen kunnat vara mer lik den i Malmö
uppskattat om försäljningen var mer utbredd. Det kan även vara så att produkters säljbarhet kan skilja
sig något mellan olika städer.
Olika produktgrupper har dessutom olika potential. Detta berörs i avsnitt 2.6 där det konstateras att
textilier, elavfall och leksaker är de produkter som är mest lönsamma att återbruka när parametrarna
miljö, ekonomi och logistik vägs in. Just olika produktgruppers potential kan vara en förklaring till de
skilda återbrukspotentialerna. I studien från Malmö har endast fyra olika fraktioner analyserats medan i
studien om Alelyckan presenteras ett totalt resultat för alla fraktioner. Exempelvis har studien från
Malmö inte studerat elektronik och vitvaror.
I studien av Hultén m.fl. (2018b) har bedömningen utgått från vad som är kommersiellt säljbart på
dagens marknad. Något man troligen inte har vägt in är att vid en storskalig satsning på återbruk så kan
marknaden förändras. Utbudet kommer bli betydligt större och frågan blir då om även efterfrågan kan
lyckas växa i samma takt. Troligen kommer inte en återbrukspotential på 20% kunna uppfyllas direkt,
utan ett stort arbete med attityd och beteendeförändringar krävs för en marknad där utbud och efterfrågan
kan matchas.
5.1.1 Livscykelberäkningar
I uppsatsen presenteras data från två olika livscykelberäkningar. En från en studie av kretsloppsparken
i Alelyckan och en i fallstudien där författaren beräknat bland annat koldioxidbesparingen av ett infört
återbruk i Malmö. Beräkningarna är baserade på de två olika återbrukspotentialerna och dessa blir alltså
en avgörande komponent för utfallet av livscykelberäkningarna. Den känslighetsanalys som
presenterades i samband med livscykelberäkningen i fallstudien, se avsnitt 3.4, visar till viss del de
skillnader som finns mellan de olika studierna. Emellertid visar känslighetsanalysen på liknande
storleksordning av besparingen av växthusgasutsläpp, försurningspotential och övergödningspotential
vilket stärker trovärdigheten för beräkningarna som gjorts i fallstudien. Den miljöpåverknaskategori
som stämmer bäst överens med studien från Alelyckan är besparing av växthusgasutsläpp.
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Gällande resultaten från livscykelberäkningen i fallstudien indikerade föregående diskussion om
återbrukspotential på att dessa resultat är något för gynnsamma, eftersom det går att ifrågasätta om
potentialen verkligen är omkring 20%.
Andra osäkra faktorer som finns i livscykelberäkningarna som gjorts i avsnitt 3.4 är att endast utebliven
nyproduktion har beräknats. Systemgränserna är valda med vagga till grind-perspektiv vilket bland
annat betyder att avfallssteget är utelämnat. Hur detta påverkar resultaten kan skilja sig från de olika
avfallsslagen. Vid andra avfallsbehandlingsmetoder än återbruk utvinns i Sverige antingen ett nytt
material eller el och värme vilket minskar nyttan med återbruk sett ur ett livscykelperspektiv. Det finns
dock exempel på när medräknandet av avfallsteget kan öka nyttan med återbruk. Ett exempel är när plast
förbränns som då ger upphov till ett fossilt utsläpp.
I livscykelberäkningarna finns det även en osäkerhet i antagandet om att en återbrukad produkt ersätter
en nyproducerad produkt. Som redovisat i avsnitt 2.7.1, där teorier om hållbar konsumtion presenteras,
verkar det finnas skilda meningar om till vilken grad återbrukade produkter ersätter nya. Enligt Gregson
m.fl. finns det en risk att endast överflödiga produkter cirkuleras och att ekonomiska besparingar vid
köp av begagnade produkter kan leda till ökad annan konsumtion.
De datakällor som använts i livscykelberäkningarna är också en potentiell osäkerhet. Den största delen
av livscykeldatan är hämtade från så kallade EPD:er vilket är granskade dokument vilket ökar
tillförlitligheten. Emellertid fanns i beräkningarna ingen geografisk avgränsningen och data hämtad
både från USA och Europa finns med. Dessutom kan produkterna i de olika avfallsfraktionerna skilja
sig stort från de produkter som valts som referens i beräkningarna vilket också ökar osäkerheten.
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att beräkningarna som gjorts inom ramen för fallstudien inte
kan användas som exakta värden utan snarare en indikation på den potentiella miljönyttan.

5.2 BIDRAG TILL HÅLLBARHET
Väl utfört avfallsförebyggande arbete kan få goda effekter för den miljömässiga hållbarheten. Detta
eftersom avfallsförebyggande åtgärder måste ta hänsyn till hela livscykeln från råvaruutvinning,
produktion, konsumtion och slutligen avfallshantering. I mål 8 i Agenda 2030 belyses vikten av att
frikoppla konsumtion från miljöpåverkan. Detta är något som insatser för att förebygga eller återanvända
avfall kan bidra till då sådana satsningar bland annat ställer krav på förändrade konsumtionsmönster.
Denna studie har dock visat på flera utmaningar med sådana insatser. Exempel på en utmaning är att
avfallsbolag av tradition inte har arbetat med mer mjuka värden såsom beteendeförändringar. Dessutom
visar Bissmont (2017) på en svårighet för avfallsbolag att arbete utanför den egna organisationen, vilket
arbete med avfallsförebyggande kräver.
Att använda återbruk som en åtgärd för ökad hållbarhet har även sociala fördelar vilket bör tas tillvara.
I ett samhälle med ökad fattigdom är åtgärder för ökad sysselsättning viktiga, men också tillgång till
prisvärda produkter är en betydelsefull aspekt. Att arbeta med återbruk kan därför bidra till att uppnå
mål 1 i Agenda 2030, ”Avskaffa fattigdom i alla dess former”.
Att arbeta med återbruk och avfallsminimering är ofta dyrare en traditionell återvinningsverksamhet.
Det bör ifrågasättas om det verkligen är avfallsbolag som ska bära hela kostnaden för dessa insatser.
Andra initiativ för ökad hållbarhet såsom cirkulär ekonomi bidrar till högsta grad även till
avfallsminimering. Det kan därför behövas en integrering mellan olika instanser och aktörer. Ett ökat
samarbete kan göra att parallella insatser samordnas och drar nytta av varandra istället för att ”hjulet
uppfinns” flera gånger om.
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5.3 KREATIVA WORKSHOPARS BIDRAG TILL UTVECKLINGSARBETE
Ingången till den första workshopen var relativt bred. Detta gjorde att diskussionen i vissa fall svävade
iväg. Detta hade både för- och nackdelar. De spridda diskussionerna uppmärksammade problem och
utmaningar med det nuvarande systemet vilket kan vara lärorikt även inför etableringen av ett nytt
återbrukskoncept. De breda diskussionerna tog dock lång tid så vid ännu mer begränsad tid är en
konkretiserad frågeställning att föredra.
Gällande tidsåtgång är en erfarenhet från de två workshoparna som genomförts att problemformulering
är lättare och mindre tidskrävande än att hitta lösningar. Det verkar alltså som att deltagare har lättare
för att vara negativa och identifiera utmaningar snarare än lösningar. En förklaring till detta kan vara att
det är mer komplext att hitta lösningar då detta ställer krav på att väga in flera olika infallsvinklar i
samma övning. Metoden ”Future workshop” valdes delvis för att överkomma denna utmaning i och med
den utopiska delen av metoden. Att skapa en utopi hjälpte deltagarnas kreativitet men tydligare ramar
för verklighetsanpassningen hade möjligen varit en ytterligare hjälp.
En viktig lärdom är att både förberedelser och efterarbetet av en workshop tar lång tid. Att sammanställa
och dokumentera allt material är något som måste avsättas tid för i förväg. Detta är dock en mycket
viktig fas för att ta tillvara resultatet av en workshop. Dessutom har deltagarna vittnat om värdet i att få
tillgång till en sammanställning, speciellt inför den uppföljande workshopen.
5.3.1 Andra värden av en workshop
Vid genomförandet av workshoparna identifierades även andra värden än bara de presenterade
resultaten. Exempel på sådana mervärden är det nätverkande som skedde både deltagarna emellan men
också mellan deltagarna och arrangören. Deltagarna erbjöd varandra studiebesök i sina respektive
verksamheter och erbjöd varandra material. Med hjälp av workshoparna kunde olika verksamheters
hållbarhetsarbete runt om i staden uppmärksammas och synergier hittas för fortsatt kontakt och
samarbete. Nätverket är något som består även efter en avslutad workshop och kan komma att bli
värdefullt i det fortsatta arbetet. Ett annat värde var ett ökat intresse för återbruksfrågor och i VA SYDs
utvecklingsarbete. Möjligen kommer detta att leda till förbättrade relationer med externa aktörer som
underlättar framtida samarbeten och även implementeringen av de återbrukskoncept som slutligen ska
introduceras.
Slutligen kan konstateras att kreativa workshop som en del av en social innovation har inom ramen för
denna studie varit ett fungerande koncept. Enligt Solding och Szücs Johansson (2012) kan
utvecklingsmetoden i vissa hänseende vara tidskrävande men har flera goda synergieffekter. En fortsatt
användning av social innovation rekommenderas därför som en del av utvecklingsarbetet. Exempelvis
skulle liknande workshopar kunna hållas med berörda förvaltningar inom staden och med allmänheten.
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5.4 REKOMMENDATIONER TILL ÅTERBRUKSKONCEPT I MALMÖ
Att skala upp återbruk i Malmö skulle kunna innebära många fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv.
Oavsett vilka funktioner som ingår i ett framtida återbrukskoncept visar LCA-beräkningarna att det finns
en stor miljömässig potential, drygt 5000 ton avfall per år har potential att förebyggas. En storskalig
satsning på återbruk skulle bidra till att nå vissa av målen i bland annat stadens avfallsplan och
översiktsplan.
5.4.1 Funktioner för utflödet av produkter
Utifrån det totala resultatet verkar det klokt att välja funktioner som har goda resultat inom alla
hållbarhetsaspekter. De funktioner som har de mest framgångsrika resultaten enligt analysen är
”Inkubator” och ”Specifika säljkanaler”. Dessa två funktioner utesluter inte varandra och båda skulle
kunna ingå i en modell i Malmö.
En inkubatorfunktion skulle vara ett passande koncept i Malmö då detta koncept överensstämmer väl
med den kreativitet som finns i staden. Att Malmö utnämnts som världens fjärde mest innovativa stad
(Pentland, 2013) visar på att det finns en drivkraft i staden som bör tas tillvara på även när det gäller
återbruk. Även uppsatsens workshopar har visat på att det i Malmö finns många engagerade och kreativa
aktörer. Dessutom innebär en inkubatortjänst en variation av återbruksaktörer. Fördelar med mindre och
kreativa återbruksaktörer som resultaten från Workshop 1 visar är att dessa i större utsträckning ser
potential även i produkter med lägre kvalitet. En mångfald av återbruksaktörer innebär dessutom en
ökad variation av försäljningskanaler vilket kan bidra till att skapa en marknad för ett större avfallsflöde.
Specifika säljkanaler kan ingå i ett inkubatorkoncept men också vara en egen strategi. Denna funktion
kan bli mer lönsam för kommunen om det går att hitta en modell att driva försäljningen i kommunal regi
eller på annat sätt ta del av vissa inkomster av försäljningen.
5.4.2 Insamlingsmodell
Gällande insamlingsmodell kan både en digital resursbank och en central sortering ge goda resultat,
båda har dock styrkor och begränsningar. En digital resursbank kräver en stor investering och stora ITresurser. Det kan finnas svårigheter för en kommunal avfallsaktör att driva en sådan satsning då denna
kan bli svår att finansiera med avfallstaxan. Emellertid finns goda möjligheter till samarbete både med
andra förvaltningar inom kommunen men också med privata aktörer. En digital resursbank ligger väl i
linje med tankar om industriell symbios och cirkulär ekonomi vilket finns ett stort intresse för både
bland privata och offentliga aktörer.
En central sortering är en insamlingsform som är lättare att finansiera med avfallstaxan då ”förberedelse
för återanvändning” klassas som en återvinningsaktivitet (se 2.3.1). En central sortering skulle möjligen
också få andra synergieffekter. Funktionen skulle innebära att besökarna på ÅVC:en skulle mötas av en
storskalig insamling av produkter för återbruk. Detta skulle kunna användas för att öka medvetenheten
hos allmänheten om kopplingen mellan konsumtion och avfall, vilken idag verkar vara låg. En central
sortering är troligen mer genomförbar för ett avfallsbolag med dagens resurser då funktionen ligger
närmare den nuvarande verksamheten. Denna funktion utesluter dock inte utvecklingen av en IT tjänst.
5.4.3 Beakta lokala behov och skapa en flexibel lösning
Malmö har ett stort socialt behov så att implementera funktioner med stora sociala fördelar är att
rekommendera. Ett exempel på en sådan funktion är en pedagogisk verksamhet, vilken i Malmös fall
kan anpassas efter stadens mångkulturella medborgare. Det är även viktigt att ta vara lokala
förutsättningar. Malmö arbetar redan idag mycket med arbetsmarknadsinsatser samt är en kreativ stad.
Sådana tillgångar och kärnvärden bör vägas in i beslutet.
En sista rekommendation till det fortsatta utvecklingsarbetet med återbrukscentralen i Elisedal är att
skapa en flexibel lösning. Detta för att även fortsättningsvis kunna ta hjälp av social innovation, där en
viktig del enligt Solding och Szücs Johansson (2012) är att kunna testa olika lösningar som en del av att
ytterligare förstå problemet och finna en effektiv lösning.
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6 SLUTSATSER
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur återbruk kan få en större och mer självklar plats i
avfallsinfrastrukturen för att bidra till en mer hållbar avfallshantering. Genom att tillämpa några av de
funktioner som enligt uppsatsens analys presterar bra inom alla hållbarhetsaspektrar, såsom ”Specifika
säljkanaler”, finns det möjlighet att skapa ett hållbart återbrukskoncept. Även andra funktioner som till
exempel ”Inkubator” skulle enligt analysen kunna vara hållbara funktioner i ett storskaligt
återbrukskoncept. För att lyckas skala upp återbruk krävs det också att konceptet som etableras kan
hantera stora avfallsmängder. Det kan därför vara fördelaktigt att det finns en stark och drivande aktör
såsom en kommun som kan ta ett helhetsansvar. Emellertid är avfallsbolag av tradition inte vana vid att
arbete med mjuka värden vilket kan vara en utmaning.
Ett storskaligt återbruk har många fördelar i jämförelse med andra avfallshanteringsmetoder. De
miljömässiga nyttorna beror till största del på utebliven nyproduktion. Det är därför viktigt att
begagnatköp verkligen ersätter andra köp. Attityd och beteendeförändringar är således viktiga för ett
lyckat storskaligt återbruk.
Gällande de ekonomiska aspekterna så tenderar återbruk att vara dyrare än andra
avfallsbehandlingsmetoder. Återbruk kan å andra sidan utmynna i samhällsekonomiska fördelar genom
exempelvis ökad sysselsättning. Just sysselsättning är också en av de viktiga sociala aspekterna av
återbruk. Även tillgången på prisvärda produkter kan bli en allt viktigare social aspekt då fattigdom är
ett växande problem även i Sverige.
Utfallet av de kreativa workshoparna har i allra högsta grad bidragit till utvecklingen av en
återbrukscentral i Malmö. Dels har en begynnande kartläggning av aktörer gjorts. Dessutom har många
kreativa förslag hur återbrukscentralen kan utformas genererats. Genom att använda social innovation
kan även andra värden uppnås. Exempel på sådana värden från de genomförda workshoparna är
nätverkande och nya samarbeten. Social innovation ligger också i linje med Malmös kreativa anda och
det finns värden i att utnyttja stadens kreativa resurser och eldsjälar.
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APPENDIX 1 - ÅTERBRUKSPOTENTIAL
HÅRDPLAST
I Appendix tabell 1 visas resultaten för plockanalyserna från hårdplastfraktionen. Resultatet visar på
en kommersiell återanvändningspotential på 6 % (Hultén m.fl., 2018b)
Appendix tabell 1. Återbrukspotentialen från fraktionen hårdplast (Hultén m.fl., 2018b).

Kategori
Kommersiellt återanvändbart
Funktionellt återanvändbart
Reparerbart
Icke återanvändbart
Övrigt avfall

Andel
6%
9%
0%
33%
53%

METALL
I Appendix tabell 2 visas resultaten för plockanalyserna från metallfraktionen. Resultatet visar på en
kommersiell återanvändningspotential på 22 % (Hultén m.fl., 2018b)
Appendix tabell 2. Återbrukspotentialen från fraktionen metall (Hultén m.fl., 2018b).

Kategori
Kommersiellt återanvändbart
Funktionellt återanvändbart
Reparerbart
Icke återanvändbart
Övrigt avfall

Andel
22%
4%
3%
46%
26%

TRÄ
I Appendix tabell 3 visas resultaten för plockanalyserna från träfraktionen. Resultatet visar på en
kommersiell återanvändningspotential på 20 % (Hultén m.fl., 2018b)
Appendix tabell 3. Återbrukspotentialen från fraktionen trä (Hultén m.fl., 2018b).

Kategori
Kommersiellt återanvändbart
Funktionellt återanvändbart
Reparerbart
Icke återanvändbart
Övrigt avfall

Andel
20%
9%
5%
42%
23%

BRÄNNBAR REST
I Appendix tabell 4 visas resultaten för plockanalyserna från brännbar rest. Resultatet visar på en
kommersiell återanvändningspotential på 20 % (Hultén m.fl., 2018b)
Appendix tabell 4. Återbrukspotentialen från fraktionen brännbar rest (Hultén m.fl., 2018b).

Kategori
Kommersiellt återanvändbart
Funktionellt återanvändbart
Reparerbart
Icke återanvändbart
Övrigt avfall

Andel
20%
4%
0%
30%
46%
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APPENDIX 2 - LIVSCYKELBERÄKNINGAR
DATAKÄLLOR
I Appendix tabell 5 nedan redovisas den rådata som används för beräkningen av miljöpåverkan från
respektive avfallsfraktion. Under rubrikerna som följer presenteras de datakällor som används för att
simulera respektive avfallsfraktion närmare.
Appendix tabell 5. Rådata från livscykelberäkningar

Miljöpåverkanskategori

Karaktäriseringsfaktor

1 kg PP

1 kg
bomull

1 kg
1kg Träskåp
polyester

1 kg
Rostfritt
beslag

1kg
Kopieringsoch
skrivpapper

Klimatpåverkan

kg CO2-ekv

2

16

14

0,811

8

1,224

Övergödningspotential

kg PO4-ekv

0,0007

0,045

0,012

0,006

0,004

0,002

Försurningspotential

kg SO2-ekv

0,0061

0,15

0,095

0,001

0,062

0,640

Trä
Enligt Sysavs sorteringsguide ska träfraktionen innehålla avfall såsom trämöbler, köksluckor,
garderober, brädor och spånskivor. Guiden uppmanar även att skruvar och metall detaljer inte behöver
tas bort (Sysav, 2018a). Bilderna från studien av Hultén m.fl. (2018b) visar att mycket av det med
potential för återanvändning är just trämöbler. För simulering av träfraktionen användes träskåpet
därför Flexi cabinet F531 från Aarsland Møbelfabrikk AS som representativ produkt. Värden för de
olika miljöpåverkanskategorierna i Appendix tabell 5 hämtades från en EPD utförd för Aarsland
Møbelfabrikk AS publicerad Norwegian EPD Foundation (Aarsland Møbelfabrikk AS, 2017). En EPD
är indelade i olika processteg och då vagga till grind perspektivet används har värden från steg A1-A3
använts.
Enligt specifikationen består skåpet av 92,4% trä, 1,7% ABS-plast 1% melamin-plast, 0,7% stål, 0,2%
aluminium och 0,2% övriga material. Även förpackningsmaterialet är inräknat och står för 3,9% av
materialåtgången i analysen. Den beräknade livslängden för skåpet är 15 år. Andelen återvunnet
material beräknas vara 3%. Datakällor som använts i EDP:n är Ecoinvent 3.0.1. och Østfoldforskning
databaser (Aarsland Møbelfabrikk AS, 2017). Produkten i studien väger 72 kg vilket räknades om till
1kg vilket är det värdet som visas i Appendix tabell 5.
Hårdplast
Enligt Sysav sorteringsguide ska hårdplastfraktionen innehålla avfall såsom pulkor, plastmöbler och
plasthinkar (Sysav, 2018a). Bilderna från studien av Hultén m.fl. (2018b) visar en stor variation av
produkter som möjligen härstammar från hårdplastfraktionen såsom leksaker, behållare och
garderobsinredning. För beräkning av hårdplastfraktionen användes därför produktion av polypropen
(PP) som referensvärde. Polypropen är en av de vanligaste plastsorterna och är en hård plast som
bland annat används till leksaker och pulkor (Andersson, 2017). Värden för de olika
miljöpåverkanskategorierna i Appendix tabell 5 hämtades från en EPD från European Plastics
Manufacturers, PlasticEurope (European Plastics Manufacturers, 2008).
Datan i EPD är ett medelvärde för industrier som tillverkar plastprodukter i Europa där medlemmar av
European Plastics fått lämna data som används som grund till beräkningarna men även LCI databaser
har använts. Information om energi och bränsle har hämtats från internationella energimyndigheten
(IEA) (European Plastics Manufacturers, 2008).
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Metall
Enligt Sysav sorteringsguide ska metallfraktionen innehålla avfall såsom cyklar, armeringsjärn, takplåt
och stekpannor (Sysav, 2018a). Bilderna från studien av Hultén m.fl. (2018b) visar att mycket av det
som möjligen härstammar från metallfraktionen och med potential för återanvändning är beslag och
verktyg. För beräkning av träfraktionen användes därför beslag från Fachverband Schloss- und
Beschlagindustrie e.V. som representativ produkt. Värden för de olika miljöpåverkanskategorierna i
Appendix tabell 5 hämtades från en EPD utförd för Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e.V
och publicerad av Institut Bauen und Umwelt (IBU) (Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie
e.V., 2013). I EPD har värdena för råvara och produktion har använts vilket är steg A1-A3.
Data från EPD:n som använts är en studie där medelvärden från olika beslag såsom knoppar och
låskomponenter från Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e.V har beräknats. Produkterna
består av liknande material och studien har utgått ifrån en komposition av 20% galvaniserat stål, 70%
rostfritt stål och 10% plast. Även förpackningen av kartong ingår i studien. Studien har använt data
från LCI databasen GaBI 6 (Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e.V., 2013). Referensvikten i
studien var 0,5 kg vilket räknades om till 1kg vilket är det värdet som visas i Appendix tabell 5.
Brännbar rest
Enligt Sysav sorteringsguide ska fraktionen brännbar rest innehålla ”brännbart avfall som ej går att
materialåtervinna”, exempel på produkter som listas är textil, inbundna böcker och laminatgolv
(Sysav, 2018a). Bilderna från studien av Hultén m.fl. (2018b) visar att mycket av det som möjligen
härstammar från fraktionen brännbar rest och med potential för återanvändning är böcker, kläder och
laminatgolv. Då denna fraktion innebär en blandad fraktion finns risk att kunder som väljer att inte
sorterar kasserar andra produkter i denna fraktion och möjligen härstammar även vissa plastprodukter
från denna fraktion. För simulering av brännbar rest har därför fem olika referensprodukter används,
bomull, polyester, kopierings- och skrivpapper, träskåp och polypropen.
Värden för de olika miljöpåverkanskategorierna för träskåpet och polypropen i Appendix tabell 5
hämtades från EPD:er och har specificerats i tidigare avsnitt. För bomull och polyester hämtades
värden från livscykelanalysen ”Livscykelanalys av svensk textilåtervinning” utförd av svenska
miljöinstitutet IVL. Rapporten är del av underlaget till Naturvårdsverket uppdrag att bestämma nya
etappmål. Datan som använts presenteras i rapporten under ”ytterligare resultat” och endast data för
produktion av textil har använts då detta är de valda systemgränserna. För beräkningarna har textilien
antagits producerats i Kina och data från bland annat LCI databaserna Ecoinvent och GaBI har använts
för beräkningar i rapporten (Jarnehammar m.fl., 2013).
För simulering av böcker och andra trycksaker har värden från livscykelanalysen ” Printing & Writing
Papers: Life-Cycle Assessment Summary Report” använts som är en rapport från American Forest and
Paper Association. Produkten som studerats och som värdarna i Appendix tabell 5 härstammar från är
500 sidor kopieringspapper, dessa väger 2,15kg men har i tabellen räknats om till 1kg. I beräkningarna
har 4% återvunnen råvara använts. Endast värden från produktion av pappret har tagits med och
värden för transport och avfallshantering har räknats bort med hjälp av den procentuella fördelningen
som angivits i rapporten. Stor del av datan för studien har hämtats från 72 fabriker i USA och Kanada
(vilket motsvarar 77% av den nord amerikanska pappersproduktionen), för ingående och utåtgående
råvarumängder har i studien databasen Fisher International använts (The American Forest & Paper
Association, 2006).
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KOMPLETTERANDE NUMERISKT RESULTAT
Appendix tabell 6 visar det numeriska resultatet för livscykelberäkingarna. Tabellen visar resultatet för
varje fraktion samt det totala resultatet.
Appendix tabell 6. Numeriskt resultat för livscykelberäkningarna.

Fraktioner
Klimat [ton CO2-ekv.]
ÖP [ton PO43—ekv.]
FP [ton SO2-ekv.]
Trä
1520
10
3
Plast
16
>0,01
>0,01
Brännbar rest
25093
48
686
Metall
3967
2
31
TOTALT
30596
60
719
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APPENDIX 3 – WORKSHOP 1
KÖRSCHEMA
Tid
9:009:10

Metod
Intro - Presentera syftet och problemformulering.

Förberedelse
Kontrollera
projektor

Material
Projektor

9:109:15

Presentera sig själv - kort presentation med namn
och organisation

9:159:40

Idé-propping + Idévernissage – Fäst bilderna från
IVL studien på stora papper och placera ut i
rummet. Varje deltagare skriver ner idéer utifrån
bilden som de ser och skriver ner dessa på post-it
lappar. Lapparna fästs på pappret runt bilden. Efter
90 sekunder byter deltagarna station. Då får
deltagarna på nytt spåna utifrån bilden men också
utifrån de ideér som redan finns där.

Sätta upp bilder
runtom i
rummet. Dela ut
pennor och
post.-it.

Stora papper,
pennor och postit lappar.

09:4009:45

Utvärdering/röstningar – Tre prickar- Varje
deltagare får tre små klisterlappar i form av
droppar. Deltagarna får sedan mingla runt likt en
vernissage och rösta på de idéer de tycker om mest.

Dela ut
klisterlappar

Klisterlappar

9:4510:00

Fika

10:0010:50

Kartläggning utmaningar – Dela upp deltagarna i
grupper utifrån vilka organisationer de
representerar. Diskutera och ta fram utmaningar
med att hantera flödet med hjälp av färdiga och
egna rubriker. Skapa en ark med olika mind maps
med utmaningar för de olika rubrikerna. På
baksidan kunde sedan utmaningarna konkretiseras.

Dela ut
tankekarta, sax,
lim, rubriklappar
och pennor.

Lappar med
rubriker och
utan. Stora
pappersark och
pennor.

10:5011:00

Återkoppling idégenerering – Återkoppla vilka
idéer som uppkom under idé-propping. Intro till
presentationerna och berätta syftet med nästa WS.
Presentation – Varje grupp presenterar sin
viktigaste utmaning +kort diskussion i storgrupp.

Gå igenom idévernissagen.

11:0011:30
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DELTAGARLISTA
Namn

Organisation

Rebecca Edwards
Erika Jacobs Lord
Pernilla Bergman Fowles

The Upcycle Collective
The Upcycle Collective

Magnus Nilsson
Eva Casspe
Jimmy Sok
Malin Svensson
Ebba Sellberg
Lars Fridell
Tommy Persson
Sara Button
Ola Sjödin
Hannah Runnqvist
Stefan Engström
Daniel Boström

Humana
Föreningen Emmaus Björkå
Erikshjälpen Second Hand,
Pingstkyrkan i Lund
Hemmlis, Sin Pantal
Hemmlis, Sin Pantal
SYSAV
Lions Club Reng Höllviken
Lions Club Reng Höllviken
Sarah Button recycle design
Soeco
HandyHands
Erikshjälpen Secon Hand
Emmaus Fredriksdal

7

FULLSTÄNDIGT RESULTAT FRÅN DEL 1 – LÄRA KÄNNA MATERIALET
Smilisarna representerar antalet röster idéerna fick under idé-vernissagen. Då bilderna som användes
är från en pågående studie har de i sammanställningen blivit utbytta mot en kameraikon. Rubriken
förklarar istället var fotot deltagarna såg föreställde.
Kommersiellt återanvändningsbart

Diverse husgeråd såsom fat, koppar, glas
och fönsterlampor
☺ ☺ ☺ Smycken av porslin, smyckeshållare av tallrikar
och skålar. Vajer på lampan kan användas för material i
smycken.
☺ Anti-jul skulptur.
Reparera/sälja.
Byteshandel, gratisbutik.
Återbruk, roliga lådan, re-design, materialåtervinning.

Blandare och diskbänk i metall
☺ ☺ ☺ ☺ Fontän
Återbrukbar metall
"Gratis" diskbänk, krångligt med lagstiftning och avfall
och vad man får ta av det som slängs.
Återanvändbar blandare.
Rekonstruktion, återbruk.

Diverse böcker, främst barnböcker
☺ ☺ Återbruka som workshop-material, origami, klipp
och klistra på förskola.
☺ ☺Inslagspapper till jul/födelsedag eller material till
kollage.
☺Affektionsvärde, Svårt att sälja kan användas till design.
Bytes eller liknande.
☺Säljbart rakt av.
Återanvänd som det är eller skapa heminredning av
pappret.
Böcker svår produkt att sälja. Bibliotek tar ej emot
rariteter?
Utlåning, bytesbutik, upcycling
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Diverse leksaker av plast
☺ Säljbart i återbruksbutik
Sälja/ge till dagis eller bistånd
Ge till andra barn eller smält ner plast och omforma.
Kreativitet, lekfullhet, minnen
Mala ner och göra något "nytt"

Trädgårdsstolar, byrå i furu, träskänk
och furubänk
☺ ☺ Försäljning
☺ Bryt sönder och återanvänd virket
☺ Barskåp - Går att sälja i befintligt skick men värdet kan
höjas genom förädling
Försäljning och måla om
Terrass/ Paris - Rokoko/Jugend

Diverse verktyg
☺ ☺ Helt användbara verktyg. Eftersom de har slängts gör
lagstiftningen det svårare för dem att komma till användning.
Kunskapen måste öka
☺ ☺ Loppisfynd.
Delvis användbart.
Kan äldre typer av verktyg och resurser gå till pool för
samägande/delande?
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Funktionellt återanvändningsbart

Planteringskrukor av plast i olika
storlekar
☺ ☺ Till en stadsodling. Community Supported Agriculture?
☺ ☺ Material plast? Kan bli pellets, tråd till textil
☺ Material till odlingsprojekt eller kolonilott
Materialåtervinning
Brännbart

Oöppnat paket med laminatgolv
☺ ☺ ☺ Bortbytesmaterial - speciell insamlingsplats för
sådant som går att nyttja i befintligt skick.
☺ ☺ Någon har slängt istället för att skänka. Vissa orkar inte
mecka med att skänka/sälja (eller vet inte om). Det borde
underlättas med tjänster så att sådant ökar.
Nytt golv i garderoben
Sälj-och användbart, nya produkter blir en intäkt för ideell
förening

Diverse prylar såsom tidskriftssamlare,
bestickinsats, små tavelramar och
plastlådor
☺ Återförsäljning, mala ner plasten och göra nytt.
Nästan allt går att återanvända/skänkas.
Säljbart, upcycling.
Mycket går att sälja vidare, måste jobba på människors
attityder och förändra konsumtionsmönster.
Svårsålt, bortbytes eller liknande. Kan materialet återvinnas
och användas till 3D-prining eller liknande

Diverse byggmaterial såsom avloppsrör
och byggmaterial
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Vertikal odling av avloppsrör
Materialåtervinning
Till kreativa projekt, konstutbildning. Instrument.
Blandmaterial, ej för återbruk i hemmiljö
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Ej återanvändningsbart

Trasig eu-pall
☺ Bord av pall med glastopp
Byggmaterial - komponera till möbler och inredning
Använda virket till hanterverk och slöjd
TV-bänk
Flis
Såga av ändarna och sälj på byggdepån
Skoställ - använd vilket till att bygga till vad som
Använd virket till att göra hyllor
Bra material men kräver mycket arbete. Oklart om trät är
behandlat - Byggmaterial.

Badkar i metall
☺ ☺ ☺ ☺ Snurrstol, soffa, flygplan, akvarium
☺ ☺ Fiskdamm drickskål till kor, Aquaponics till
vattenodling.
☺ Till odling/ stadsodling, dryckeskar till kor/hästar.
Återbruk i hem eller annan verksamhet men även konstverk.
Iskar till festen.
Tveksamt.
Sälja som byggvara.

Trasig barnstol, spegelbitar och
väggklocka
☺ ☺ ☺ Använd klockdelar till smycken. Bit plast kan
smältas ner till olika former.
Förädla och ta om hand, tar tid! Spegelbild.
Reparerbar barnstol. Återanvända klocka eller skapa ny
produkt.
Klocka går att sälja övrigt skrot.
Blandmaterial, plast och metall, svårt att se ett utlopp.
Dela upp/demontera barnstol och använd rören till annat.
Nya möbler som gått sönder är dålig kvalitet. Klockan går
kanske att laga.
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RUBRIKFÖRSLAG TILL ATT FORMULERA UTMANINGAR
Kompetens
Kvalitet
Byråkrati
Intern administration
Arbetsmarknadsinsatser
Förädlingsmöjligheter
Efterfrågan
Samverkan

Efterfrågan
Lokal
Arbetskraft
Digitalisering
Ekonomi
Lokalisering
Tillgänglighet
Marknadsföring

SAMMANSTÄLLNING AV VILKA DELTAGARE SOM KOM FRAM TILL VILKA UTMANINGAR
Bord 1 – SYSAV, Hemmlis och Humana
De konkreta utmaningar som gruppen tog fram var:
•
•
•
•

Matcha utflöde med inflöde.
Hantering av inflöde respektive utflöde.
Öka symbiosen mellan återbruksaktörer
Byråkrati kring resursers in- och utflöde.

Bord 2 – Hemmlis, Soeco och Erikshjälpen
De konkreta utmaningar som gruppen tog fram var:
•
•
•
•
•
•

Hur och vilka produkter som ska samlas in och i vilka mängder för att möta efterfrågan?
Ideella företag besitter kompetens men saknar lokal att agera.
Få rätt resurs vid rätt tillfälle, skapa digital portal/nätverk för att förmedla resurser.
Kanalisera resurser innan de når en återvinningscentral och då blir ”avfall”.
Ekonomisk säkerhet för att stötta social- och ekologisk innovation.
Effektivare transporter.

Bord 3 – Lions Höllviken, Emmaus Fredriksdal, Emmaus Björkå och Erikshjälpen
De konkreta utmaningar som gruppen tog fram var:
•
•

Att utföra förädling.
Mycket byråkrati

Bord 4 – HandyHands, The upcycle collective, Sarah Button recycle design
De konkreta utmaningar som gruppen tog fram var:
•
•
•
•

Att arbeta med attitydförändringar och kunskapsspridning.
Få ekonomisk hållbarhet i ett litet företag.
Att samverkan med andra aktörer för att få tillgång till material.
Samverkan med andra liknande aktörer för att nätverka och för att synas.
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APPENDIX 4 – WORKSHOP 2
KÖRSCHEMA
Tid
9:00-9:10

9:10-9:15

9:15-9:45

9:45-10:00
10:00-10:10
10:10-10:15

10:15-10:50

10:40

10:50-11:10

11:10-11:30

Metod
Intro – Presentera kort projektet,
sammanfattning av WS1 och syftet med
WS2. Deltagarna får presentera sig.
Presentera utmaningar från WS1 Presentera metod för första övningen
och vilka utmaningar som finns.
Utopi - Deltagarna delas in i grupper
utifrån vilken utmaning de väljer.
Deltagarna fyller sedan i sin utmaning på
mallen, det är möjligt för deltagarna att
omformulera utmaningen något.
Deltagarna får sedan spåna kring
lösningar med högt tak. Målet är att
komma fram till lösningar utanför boxen
med obegränsade resurser. När tiden är
ute ska de ha ritat en skiss med
lösningen med tillhörande förklaring i
text.
Presentation utopi – Deltagarna får
presentera sin utmaning och sin utopi.
Fika

Förberedelse
Koppla upp PP

Material
Projektor
Namnskyltar till
deltagarna.
Projektor

Placera papperna
ut utmaningar på
scenen eller ett
bord. Dela ut mall
för utopi.

Färgpennor
A3 Mall
Blyertspennor
Anteckningsblock

Intro till verklighetsanpassning - Sätta
arbetet i en kontext genom att visa bilder
från detaljplanen, detta för att styra
idéerna att bli användbara och konkreta.
Verklighetsanpassad –Deltagarna väljer
nu en utopi de vill jobba vidare med,
vilket kan innebära att nya grupper
formas. Utopin verklighetsanpassad med
hjälp av två kartbilder och inputkort.
Deltagarna får alltså spåna fritt kring ett
koncept/lösning och möjligen hitta
synergier runtom i Malmö.
Sista 10 min delas verklighetsmallen ut
där deltagarna får konkretisera sin
diskussion.

Koppla upp PP.

Projektor

Placera ut
utopierna på
borden. Lägg
också de två
kartmallarna på
varje bord samt
inputlappar.

Mall i A3 x3
Pennor
Sax
Limstift
Blyertspennor

Var dockar lösningen in i kedjan? Presentera kort flödeskedjan, dela ut
mall för kedjan och låt deltagarna fylla i
var i kedjan deras lösning dockar in.
Presentation verklighetsanpassning –
Alla grupper presenterar kort vad de
kommit fram till + gruppdiskussion
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Dela ut
verklighetsmallen
sista 10 min.
Dela ut mall för
flödesfunktioner.

Mall i A3
Pennor

DELTAGARLISTA
Namn
Markus Ljungqvist

Organisation
Miljöförvaltningen, Malmö Stad

Erika Jacobs Lord

The Upcycle Collective

Anna Strannegård
Hannah Runnqvist
Malin Norling
Ellen Lindblad
Sonja Signäs
Ebba Sellberg
Pauline Matika
Lotta Hansson
Anna Seravalli
Joakim Olivendal
Jimmy Sok
Malin Svensson
Rita Nilsdotter
Robert Larsson

Föreningen Stapelbädden
HandyHands
Miljöförvaltningen, Malmö Stad
Sysav utveckling
Malmö upcycling service (M.U.S)
Sysav
Malmö upycling service (M.U.S)
Miljöförvaltningen, Malmö Stad
Malmö Universitet
Human Bridge
Hemmlis
Hemmlis
Emmaus Fredriksdal
Emmaus Fredriksdal

MALL FÖR KONKRETISERING AV VERKLIGHETSANPASSAD LÖSNING
Utmaning:
Visionär lösning / målbild
Värden av investeringen (t.ex sociala,
ekonomiska och miljömässiga)
Resurser (ekonomiska och/eller materiella)
Aktörer
Kompetens
Huvudsakliga hinder
Första steg mot implementering
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MALL FLÖDESKEDJA

FULLSTÄNDIG BESKRIVNING AV UTOPIERNA
Detta avsnitt innehåller fullständiga beskrivningar av de utopier som respektive grupp presenterade i
första delen av den andra workshopen. Rubrikerna sammanfattar kärnan idéerna.
• Öronmärkta timmar till återbruk
Gruppen valde att omformulera utmaningen rörande attitydförändringar till ”behovet att cirkulära
produkter ska få lika eller högre värde än konventionella produkter”. De utopiska lösningar som
diskuterades var bland annat att ta ut en skatt för konventionella produkter och subventionera cirkulära.
Dessutom diskuterades ett informativt styrmedel tillhörande varje produkt med information om dess
miljöpåverkan, skötselråd och hur den ska återvinnas samt att marknadsföra återbrukade produkter
genom att modeller och skådespelare endast använder återbrukade produkter.
Den slutgiltiga utopin som redovisades var att alla arbetsgivare skulle erbjuda sina anställa fyra
öronmärka timmar i veckan att ägna sig åt återbruksaktiviteter, konceptet skulle likna Googles fria
timmar för kreativitet. Under dessa timmar skulle människor kunna delta i olika aktiviteter som till
exempel att lära sig att laga kläder eller gå en tradera-kurs. Gruppen tog även fram en slogan till sitt
koncept; ” Be primary citizens with a secondary liftestyle”.
• Second-hand butiker på huvudgata
Gruppen valde utmaningen som berörde attitydförändringar och formulerade problemet; ”negativ
inställning till second-hand produkter”. Den utopiska lösningar som diskuterades var att jungfruliga
produkter ska kosta mer än second-hand. Detta genom en reglering så att jungfruliga produkter får betala
den faktiska kostnaden för miljö och rättvisa arbetsvillkor. I utopin som grupper presenterade låg second
hand-butiker vägg i vägg med konventionella butiker på städers centralaste gator. Butikerna är lika
attraktiva med belysning, doft och attraktiv frontning. Det som skiljer butikerna åt är att second handbutikerna är betydligt billigare.
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• Centraliserad återbrukscentral
En grupp valde att slå ihop de båda utmaningarna ”hur och vilka produkter ska samlas in och i vilka
mängder för att möta efterfrågan” och ”kanalisera resurser innan de når en återvinningscentral och då
blir avfall”. Aspekter som diskuterades var att många av de produkter som samlas in i Sverige för
återanvändning skickas till andra länder där det finns en större marknad. Kunskap om de olika flödena
krävs därför för att skapa ett effektivt återbruk.
Den utopiska lösning som skapades var en återbrukscentral där insamling, sortering, lager och kunskap
samlas till en central plats. Till återbrukscentralen skulle samarbete med aktörer som kan hantera olika
delar av flödet upprättas. Exempelvis en aktör som är specialiserad på IKEA möbler som kan ha ett
värde utomlands, en enhet för försäljning i Sverige och aktörer som sysslar med textilåterbruk.
• Kluster – återbruksaktörer delar på resurser
Som en lösning på utmaningen ”öka symbiosen mellan återbruksaktörer” redovisades idéen om att skapa
ett nätverk av återbruksaktörer, ett kluster. Aktörerna skulle då kunna dela på kunskap för att nå ett
hållbart samhälle och nå ut bättre till konsumenter. Återbruksaktörer skulle då också få en gemensam
identitet på så sätt kunna få en större genomslagskraft. Som en del av administrationen av samarbetet
skulle en ”trust base currency” kunna användas.
• Digital tjänst för förmedling av resurser
Gruppen som valde att arbeta med utmaningen ” Få rätt resurs vid rätt tillfälle, skapa digital
portal/nätverk för att förmedla resurser” formulerade en lösning där återbruksverksamheten och
fördelningen av resurser sker decentraliserat ute hos företag. Utopins grundtanke var att skapa en digital
tjänst som tillgodoser alla återbruksaktörers olika behov, visionen som målades upp var att aktörer skulle
kunna ”känna och titta på materialet digitalt”. Utbytet av resurser skulle enligt lösningen ske i ett
återbruksrum som respektive industri upprättat. I rummet skulle det finnas produkter och material som
delats i den digitala tjänsten vilka sedan hämtas upp av andra aktörer. Varje produkt eller material skulle
då komma direkt till användaren och inga mellanhänder skulle krävas.
Myndigheters roll i idéen utformades som en kontrolltjänst. Kontrollens syfte var enligt idéen att
certifiera produkter eller material som giftfria, detta bland annat för att användning i skolan och
förskolan skulle bli möjligt.

FULLSTÄNDIG BESKRIVNING AV VERKLIGHETSANPASSNINGARNA
Detta avsnitt innehåller fullständiga beskrivningar av de verklighetsanpassade lösningarna som
respektive grupp presenterade i den andra delen av den andra workshopen. Rubrikerna är de namn som
deltagarna döpte sina koncept till, några grupper skapade inga namn och då har ett namn utifrån
gruppens idé konstruerats av författaren.
• Recovered in Malmö, innovationscenter med socialt fokus
En lösning som presenterades var ”Recovered in Malmö (RIM)”, lösningen täcker in hela
återbrukskedjan från insamling till försäljning. Insamlingen sköts enligt förslaget av en ”återbruksbuss”,
likt blodbussen, som erbjuder hämning i de centrala delarna av staden, även mindre uppsamlings platser
runtom i staden är en möjlighet. På plats i Elisedal ska enligt lösningen ett innovationscenter skapat.
Centret ska ha fokus på innovation och bland annat innehålla en designstuido, möjlighet till utbildning,
kreativt ingenjörskap, forskning och utveckling i samarbete med universitet.
Innovationscentret ska enligt förslaget ha ett socialt fokus och bli en samlingsplats för hela Malmö. För
att uppnå visionen presenterades en idé att ett utrymme för forskning och utveckling som kan användas
av universitet i regionen, men också göra plats för vägledning inriktat till medborgare från andra kulturer
som inte har samma kunskap och vana av återvinnig. I innovationscentrets designstudio skulle barn och
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äldre kunna involveras likt Design Lab S i Stockholm (http://designlabskarholmen.se/ ). Detta skulle då
kunna få en god pedagogisk effekt enligt förslaget.
• Kreativ återbrukscentral
Ett lösningsförslag som lades fram var en kreativ återbrukscentral där traditionell ÅVC-verksamhet
kombinerats med en samlingsplats för olika återbruksaktörer och kreatörer. Insamlingen på den kreativa
återbrukscentralen ska enligt förslaget vara centraliserad för att dela på kompetent personal som
exempelvis kan sköta sortering och bemanning av café samt butiker/showroom.
Verksamheter som ska finnas på området i Elisedal är enligt förslaget en traditionell ÅVC, försäljning
av större varor såsom möbler och vitvaror och en caféverksamhet. Dessutom ska en verkstad där kreativa
återbruksaktörer kan hyra in sig och sedan ställa ut sina varor i det gemensamma showrummet finnas.
Möjligen kan även workshop-aktivitet för barn och en hyrverkstad för allmänheten och anläggas. Mindre
produkter som husgeråd och kläder ska säljas i stadens mer centrala delar i befintliga second handbutiker. Tanken med förslaget är att en röd tråd ska finnas genom hela verksamheten, exempelvis ska
även miljöfokuset speglas i det ekologiska cafét.
Hinder som identifierades var att skapa en efterfrågan på de stora utflödena. Även logistik är ett hinder
vid stora flöden.
• Centraliserad kontroll av in och utflöde
I lösningen centraliserad kontroll av in och utflöde presenterades ÅVC:en i Elisedal som hjärtat i stadens
återbruksarbete. På ÅVC:en finns enligt förslaget en samlad kunskap om hur flödet ska sorteras, farliga
ämnen i kretsloppet och vilka aktörer som kan ta del av vilket flöde. Området vid sorteringen ska
utformas till en social yta med plats för utställningar som uppmuntrar och inspirerar till återbruk. Tanken
med en centraliserad insamling för återbruk är, förutom samlad kunskap, att det ska vara lätt för
kunderna att lämna till återbruk. Utflödet är i denna lösning tänkt att hanteras av externa aktörer, detta
bidrar enligt förslaget till att produkterna kommer till nytta i stadens mer centrala delar där de sälj i
befintliga butiker.
Hinder som identifierats att hitta aktörer som kan reparera och förädla material som inte är i säljbart
skick.
• SKANEX-HUB
En innovativ lösning som presenterades var SKANEX-HUB. Grunden i lösningen SKANEX-HUB är
enligt förslaget en tjänstevaluta för att skapa ett annat värde än bara ekonomiskt i samarbetet mellan
olika aktörer. Tanken med lösningen är att återbruksaktörer ska kunna köpa ett medlemskap i nätverket
SKANEX antingen med pengar eller genom att erbjuda en tjänst till nätverket. Genom att skapa ett
nätverk kan många aktörer dela på värdefulla och dyra resurser såsom en IT-lösning och
marknadsföring. På området i Elisedal ska enligt förslaget plats för gemensamma verkstads och
lagerytor finnas, dessutom ska det finnas ett ”worker-space” för medlemmar i nätverket. Medlemanarna
ska enligt idén få tillgång till material som samlas in.
Insamlingen och försäljning i konceptet ska ske genom småskaliga insamlingshubbar centralt i staden
för att öka tillgängligheten. Ett IT-system ska synliggöra resurserna så att efterfrågan på ett enkelt sätt
kan matchas med inflödet. Syftet med denna typ av insamling och IT-systemet är att transporterna ska
kunna effektiviseras.
Verkstäderna på området i Elisedal ska enligt förslaget delas mellan alla aktörer som anslutit sig till
SKANEX nätverket. Vissa delar av verksamheten ska även användas för pop-up verksamheter som får
ställa ut sina produkter/konstverket under en begränsad tid. Detta för öka diversitet bland aktörer som
får tillgång av verksamheten.
Som ett första steg till implementering förslog gruppen att en förstudie kan göras. I förstudien kan
enligt förslaget ett pilotprojekt genomföras samt en kartläggning av aktuella aktörer.
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APPENDIX 5 – ANALYS
FULLSTÄNDIG BEDÖMNING
I tabellen på nästa sida (appendix s. 19) syns kompletterande resultat för analysen. Tabellen visar
vilket värde de åtta funktion har tilldelats för alla 30 parametrarna.
Värdet 5 visar att funktioner bedömts ha god möjlighet att uppfylla parametern. Värdet 1 visar att
funktionen har bedömts ha mindre god möjlighet att uppfylla parametern.
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Externa
aktörer
Bemannad
Digital
förvaltar
Specifika Tillgänglig förcentral
Reparations- resurs- Pedagogisk
säljkanaler lokalisering säljningen Inkubator sortering verkstad
bank verksamhet
Kommun
Ekonomi Lönsamhet

5,0

1,0

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5,0

5,0

1,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1,0

Minimera kostnader 1,0
för invånarna

1,0

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,7

2,3

3,7

2,3

2,3

2,3

2,3

1,0

Kontroll av farliga
ämnen

5,0

5,0

1,0

1,0

5,0

1,0

1,0

1,0

Minimerar lokal
miljöpåverkan

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5,0

1,0

Möjlighet att
hantera stora
avfallsflöden för
återbruk

1,0

5,0

1,0

5,0

5,0

1,0

5,0

1,0

2,3

3,7

1,0

2,3

3,7

1,0

3,7

1,0

Ökad sysselsättning

5,0

5,0

1,0

5,0

5,0

5,0

1,0

1,0

Nöjdhet bland
invånare

5,0

5,0

1,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Skapa en mötesplats 1,0
för alla

1,0

1,0

5,0

1,0

1,0

1,0

5,0

3,7

3,7

1,0

5,0

3,7

3,7

2,3

3,7

Bidrag till cirkulär
ekonomi

Miljö

Social

Återbruksaktörer
Självständig strategi 5,0
för att täcka
Ekonomi kostnader

1,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1,0

Begränsad
användning av
ändliga resurser

5,0

1,0

1,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1,0

Rättvis tillgång på
material

1,0

5,0

1,0

5,0

5,0

1,0

5,0

1,0
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Miljö

Social

3,7

2,3

2,3

5,0

5,0

3,7

5,0

1

Kontroll av farliga
ämnen

1,0

5,0

1,0

1,0

5,0

1,0

1,0

1,0

Erbjuda produkter
som ersätter köp av
nyproducerade
varor

5,0

1,0

1,0

5,0

1,0

5,0

5,0

1,0

3,0

3,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,0

1,0

Möjlighet till Bistånd 5,0

1,0

5,0

1,0

5,0

5,0

5,0

1,0

Möjlighet till
anställning av
personer lång ifrån
arbetsmarknaden

5,0

5,0

5,0

1,0

5,0

1,0

1,0

5,0

God samverkan

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3,7

5,0

2,3

5,0

3,7

3,7

3,7

Kunder
Tillgänglighet på
Ekonomi prisvärda varor

5,0

5,0

1,0

5,0

5,0

1,0

5,0

1

Tillgång till varor
med kvalitet

5,0

5,0

1,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1,0

5,0

5,0

1,0

5,0

5,0

3,0

5,0

1

Minimera
exponering av
exponering för
farliga ämnen

5,0

5,0

1,0

1,0

5,0

1,0

1,0

1,0

Minskad annan
konsumtion

5,0

5,0

1,0

5,0

1,0

5,0

5,0

1,0

5,0

5,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,0

1

Meningsfull
konsumtion

5,0

5,0

1,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1,0

Attratkiv aktivitet

5,0

1,0

1,0

5,0

1,0

5,0

1,0

5,0

5,0

3,0

1,0

5,0

3,0

5,0

3,0

3

Miljö

Social

Samhälle
Rättvis fördelning av 5,0
Ekonomi resurser
Ökad sysselsättning
hos medborgarna.

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5,0

5,0

5,0

1,0

5,0

5,0

5,0

1,0

1,0
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Miljö

Social

5,0

3,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3

Minimerad
klimatpåverkan

5,0

5,0

1,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Minskad uttag av
naturresurser.

5,0

5,0

1,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Ökad medvetenhet

5,0

5,0

1,0

5,0

5,0

5,0

1,0

5,0

5,0

5,0

1,0

5,0

5,0

5,0

3,7

5

Tillgänglighet för alla 5,0

1,0

1,0

5,0

1,0

5,0

5,0

5,0

Ökad delaktighet

1,0

1,0

1,0

5,0

1,0

1,0

1,0

5,0

3,0

1,0

1,0

5,0

1,0

3,0

3,0

5

21

Svanenmärkt trycksak, 3041 0903
Tryckt av Media-Tryck, Lund 2018

Skala upp återbruk		

					

En studie om att utforma ett hållbart återbruk i större skala samt en
fallstudie av Malmö
amanda möller | LTH | Lunds universitet

Miljö- och Energisystem
Institutionen för Teknik och samhälle
Lunds Tekniska Högskola
Lunds universitet
Tryckt hos Media-Tryck, Lund 2018

