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FÖRORD 
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ABSTRACT 
Every year bulky waste is stashed outside and around the waste rooms that could be reused if 
taken care of properly. The European Union has set the waste hierarchy to lead the society in 
a direction towards a more sustainable consumption and waste management. This master 
thesis is based on the wastefulness of natural resources and the possibilities to take care of 
them. The interest of reuse of furniture and furnishings within a community based on students 
from Luleå University of Technology has been researched. This has resulted in a guide for 
implementation of a reuse event, which was tried out in April 2017.  
 
It seems that students have potential to reuse more than they normally do, which has been 
confirmed through questioners and a case study. Fifty percent of the participating students 
have obtained furniture or furnishings during the last 12 months and just a small part of them 
has disposed of something through reuse facilities or websites during the same period. The 
majority showed interest for used goods and the main reason for this was economics. 
 
To sum up, there is potential for reuse methods that involve students of LTU which could 
save nature not only a lot of CO2 emissions but also i.e. eutrophication, acidification, water 
and chemicals. Which would have a positive impact on the environment.  
 
If the reuse event, tested for this thesis, is implemented it is recommended to invite a larger 
target group and arrange it in a more public space. 
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SAMMANFATTNING 
I soprummen samlas varje år en stor mängd grovavfall som skulle kunna återanvändas om det 
istället tas om hand. EU:s avfallshierarki pekar på att samhället måste gå uppåt och mot mer 
hållbar konsumtion och avfallshantering. Baserat på slöseriet med jordens resurser och 
möjligheterna att ta tillvara på dem bättre har denna studie behandlat intresset för återbruk av 
möbler och inredning bland studenter vid Luleå tekniska universitet. Studien har också 
resulterat i en guide för utförande av en återbruksdag, utifrån ett pilotförsök genomfört under 
våren.  
 
Utifrån genomförda enkäter och en fallstudie har det framkommit att studenter är en grupp 
med potential för ökat återbruk. Detta visar sig genom att hälften av de tillfrågade studenterna 
under det senaste året har införskaffat möbler eller inredning via återbruksaktörer, medans en 
bråkdel av dem lämnat något vidare för återbruk. Majoriteten av studenterna visade dock 
intresse för möbler och inredning, främst utan stoppning, och studenternas främsta drivkraft 
för återvinning var ekonomi.  
 
Sammanfattningsvis visar studien att det finns god potential för ökat återbruk av möbler och 
inredning i studentbostadsområden. Detta kan bland annat bidra till minskat koldioxidutsläpp, 
mindre kemikalieanvändning, mindre försurning av sjöar och hav och mindre användning av 
jordens resurser.  
 
Vid fortsatt arbete med återbruksdagar föreslås att beteendevetenskapliga metoder används 
samt att målgruppen utökas. 
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1. INLEDNING 
Med ett samhälle uppbyggt av en linjär ekonomi, där råmaterial är billigt och ger billiga 
produkter till konsumenten är det lätt att se hur ett ”slit-och-släng-samhälle” har uppkommit 
(Ellen McArthur Foundation, 2013). Detta kommer av industrisamhällets starka ekonomiska 
utveckling men har visat sig ha stora konsekvenser för jordens bärkraft.  
 
En mer hållbar ekonomi bygger istället på ett kretslopp som håller sig inom gränserna för 
jordens bärkraft (SOU, 2017). Cirkulär ekonomi bygger bland annat på att flera processer kan 
ingå i samma kretslopp för att ta vara på restprodukter. Därtill förlängs livslängden på 
produkterna genom att produceras på ett mer hållbart sätt, repareras, uppgraderas och 
återbrukas (Naturvårdsverket, 2016). Än så länge är återbruksverksamheten sällan bärkraftig i 
sig själv, men det har det visat sig framgångsrikt att bedriva återbruk genom sociala projekt, 
vilket många kommuner gör idag. Ett socialt företag innebär att personer som står långt från 
arbetsmarknaden har möjlighet till arbete och delaktighet, allt utefter sina egna förutsättningar 
(Tillväxtverket, 2015). Detta innebär inkomst och sysselsättning för många men också en 
möjlighet att köpa och sälja begagnade men fullt fungerande produkter.  
 
Att en ändring måste ske har även uppmärksammats globalt vilket resulterat i att 17 mål 
signerades av 193 världsledare i FN i september 2015. Dessa är de “The Global Goals for 
Sustainable Development” där nummer 12 handlar om ansvarsfull konsumtion. Ett av 
delmålen som ska uppfyllas till år 2030 är att märkbart minska avfallet genom olika metoder, 
bland annat genom återbruk (The Global Goals, 2017).  
 
EU 
EU tog under 2015 fram en handlingsplan för en cirkulär ekonomi samt gjorde förändringar i 
flera avfallsdirektiv. Intiativ kring bland annat konsumtion, återvinning och nya 
affärsmodeller/delningsekonomi presenterades av kommissionen. Genom förslag inom grön 
offentlig upphandling ska förutsättningarna för återanvändning och reparation ökas. 
(Miljödepartementet, 2015).  
 
EU:s arbete för minskat avfall framgår också av ”EU:s direktiv om avfall och om upphävande 
av vissa direktiv” som definierar en prioriteringsordning för hur avfall ska tas om hand 
(Europakommissionen , 2012): 

1. Förebygga uppkomsten av avfall innan ett ämne, material eller en produkt blivit ett 
avfall, exempelvis förlänga livslängden på föremålet  

2. Förberedelse för återanvändning där materialet återanvänds för samma ändamål som 
det från början var tänkt. 

3. Återvinning av material genom att exempelvis ersätta råmaterial eller där ett föremål 
upparbetas. 

4. Annan återvinning, exempelvis energiåtervinning. 
5. Bortskaffande av material som inte utgör återvinning, exempelvis deponering. 

 
Se även illustrerad Figur 1 nedan. 
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Figur 1. EU:s avfallshierarki (Naturvårdsverket, 2017) 

 
Sverige 
Enligt Sveriges avfallsförordning ska en nationell avfallsplan och ett program för att 
förebygga uppkomsten av avfall upprättas (SFS 2011:927, 2011). Programmet är till för att 
komplettera avfallsplanen. Den senaste avfallsplanen gäller 2012-2017 och hade, med 
utgångspunkt i EU:s avfallshierarki och de nationella miljömålen, fem prioriterade områden. 
Dessa var bland annat Hushållens avfall, Resurshushållning i livsmedelskedjan och 
Avfallsbehandling. I skrivande stund pågår arbetet med den nya avfallsplanen som ska gälla 
år 2018-2023 (Naturvårdsverket, 2017). 
 
Miljöpolitiken i Sverige utgår från det nationella generationsmålet och de nationella 
miljökvalitetsmålen tillsammans med etappmålen (Naturvårdsverket, 2016). Generationsmålet 
beskriver det översiktliga målet med satser för att förtydliga vad miljöpolitiken ska fokusera 
på för att uppfylla målet: 
 
"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser." (Naturvårdsverket, 2017) 
 
De 16 miljökvalitetsmålen anger vad miljöarbetet ska leda till. Etappmålen gör både 
generationsmålet och miljömålen mer greppbara genom att ange steg på vägen för att nå dessa 
(Naturvårdsverket, 2016).  
 
2016 tog regeringen fram en ny strategi för hållbar konsumtion som syftar till att stödja 
kommuner, företag och privatpersoner i hållbar konsumtion. Från den 1 januari 2017 
minskade momsen på reparationer av exempelvis cyklar och lädervaror, detta för att stimulera 
återanvändning. Regeringen jobbar också utifrån ekodesigndirektivet för att fler 
produktkategorier ska få högre krav på hållbarhet och möjlighet till reparationer. 
(Regeringskansliet, 2017) 
 
Luleå 
Alla kommuner i Sverige ska upprätta en avfallsplan vilken ska uppdateras vart fjärde år. De 
kommunala avfallsplanerna har utgångspunkt i avfallshierarkin med högsta prioritet på 
förberedelse för återanvändning (SFS 2011:927, 2011). En avfallsplan, både nationell och 
kommunal, är till för att vägleda politikerna i arbetet med att effektivisera utvecklingen av 
avfallshanteringen (Luleå Kommun, 2013). 
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Det kommunala avfallsansvaret omfattar insamlande samt återvinning eller bortskaffande av 
hushållsavfall och beskrivs i 20-25§ 15 kap. Miljöbalken (1998:808). Utöver detta finns  
avfall som regleras av producentansvaret, 12-16§ 15 kap. Miljöbalken (1989:808), vilket 
innebär att kommunen inte har någon skyldighet att omhänderta exempelvis uttjänta bilar och 
elektronikprodukter men däremot informera om sortering och hantering av dessa avfallsslag. 
Från 2019 kommer informationsansvaret även täcka förpackningar och returpapper vilka 
också går under producentansvaret (SOU, 2017).  
 
Luleå Renhållning AB (LRAB), eller de entreprenörer LRAB anlitar, avsvarar för insamling, 
transport och behandling av det avfall som faller under det kommunala ansvaret. Detta på 
uppdrag av kommunfullmäktige. Utöver detta ansvarar LRAB bland annat för information till 
medborgarna och kommunal avfallsplanering. LRAB ägs av Luleå kommun (Luleå Kommun, 
2016).  
 
Lokala intiativ 
Under 2016 startades projektet Cirkeln Ska Slutas (CSS) upp av LRAB, Lindbäcks bygg, 
Akademiska hus, Lulebo och LTU. Projektet kom som ett resultat av en undersökning av 
källsorteringsgrad i Luleå. Stadsdelen Porsön, där universitetet och majoriteten av 
studentbostäderna ligger, var bland de sämsta på källsortering i denna undersökning och målet 
med projektet är att ändra på detta (Luleå Renhållning AB, 2016). 
 
Att byta möbler och inredning med varandra sker redan på småskalig nivå. Det kan vara att en 
vän tar över en bokhylla som inte längre behövs hemma eller att någon har lämnat en vas i 
soprummet som en annan plockar med sig hem. Kläder är en redan inarbetat återbrukskategori 
i Luleå. Klädbyten har tagits emot bra av studenter så väl som andra kommuninvånare i Luleå 
och klädbytarevent har blivit mer och mer populärt i hela landet (Eklund, 2017).  
 
I ett förslag som kommit fram i en utredning av SOU finns det anledning att ge kommunen 
skyldighet att underlätta sortering av återbrukbara produkter samt insamling av dessa, för att 
minska hushållens avfallsmängder. Detta ska fånga upp produkter och förmål som invånarna 
tänkt göra sig av med som avfall eller förvarar utan att att de tänkt använda dem men inte tar 
sig tid att sälja eller ge bort (SOU, 2017). För att ligga i framkant och före 
konsumtionsutvecklingen är det därför en god idé att titta på bra alternativ som kan fungera 
för respektive kommun. Eftersom klädbytardagar har tagits emot bra av såväl studenter som 
andra kommuninvånare skulle eventuellt ett liknande koncept fungera med möbler och 
inredning.  
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2. SYFTE OCH MÅL 
Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur studenters intresse för återbruk av 
möbler och inredning kan främjas. 
 
Målet var att besvara följande frågor: 

- Vilka återbruksmöjligheter finns för studenter i Luleå idag?  
- Hur ser studenternas intresse för återbruk av möbler och inredning ut?  
- Hur kan studenternas intresse för återbruk av möbler och inredning främjas?  
- Hur kan det gå till – steg för steg – att genomföra en återbruksdag i ett studentområde?  
- Hur gör andra kommuner som vill främja invånares återbruk?  
- Hur stor miljömässig vinning kan ske vid återbruk?  

 
Avgränsningar 
Med möbler och inredning menas alla typer av hela och rena möbler, inredning så som lampor 
och prydnadssaker samt köksgeråd och hushållsartiklar. Vad som inte ingår i detta begrepp är 
textilier inklusive gardiner, dukar, kläder osv.  
 
Studien avgränsades till studenter vid Luleå teknsika universitet (LTU). 
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3. MATERIAL OCH METOD  
 
Studier av människans beteende 
Kvantitativa och kvalitativa metoder kompletterar varandra där kvantitativa metoder ofta 
hanterar hårda data och en större grupp människor. Kvantitativa metoder kan generera 
statistisk generalisering för att representera dessa männsikor, exempelvis en större grupp 
studenter. De kvantitativa metoderna utgörs ofta av någon form av strukturerade 
frågeformulär. Kvalitativa data fokuserar mer på den mjukare och utfyllande informationen. 
Exempel på detta är intervjuer där åsikter, känslor och erfarenheter lättare kan spela in och tas 
tillvara på vilket gör den kvalitativa metoden mer flexibel (Johannssen & Tufte, 2003). 
 
Kvantitativ metod 
Enkätundersökning 
För att kunna besvara frågan om det finns ett intresse hos studenterna till återbruk valdes en 
enkätundersökning som undersökningsmetod. Denna enkät behandlade intresset för återbruk 
bland studenterna vid Luleå tekniska universitet. Enkäten strukturerades i förväg och testades 
av sex personer för att avgöra om frågorna var bra formulerade. Med deras hjälp förtydligades 
frågorna och svarsalternativen. För att utforma enkäten har ”Som man frågar får man svar” 
(Andersson, 1994) samt ”Enkätboken” (Trost & Hultåker, 2007) använts som stöd. 
Enkätfrågorna finns i sin helhet i Bilaga 6.  
 
Luleå tekniska universitet har flera campusorter från Kiruna i norr till Filipstad i söder i vilka 
tillsammans ca 16 000 studenter är inskrivna. Då studien genomförs i Luleå i samarbete med 
det kommunala renhållningsbolaget gjordes en begränsning till studenter på campusort Luleå. 
Där studerar ca 6220 personer inklusive ca 1240 distansstudenter. Av dessa är ca 3450 bosatta 
i Luleå. Om det antas att de studenter vilka använder campus Luleås lokaler är bosatta i Luleå 
innebär det att populationen för enkäten är ca 3450 personer. Det exakta antalet varierar 
dagligdags varför populationen är ungefärlig (Malmborg, 2017). 
 
För att vara säker på att få en stor spridning av studenter delades enkäten ut på studieplatser i 
fem av fem aktiva hus. Enkäten genomfördes då med studenter vilka satt på campusområdets 
vanligaste studieplatser under en vecka i april. Totalt delades enkäten ut till 100 studenter. 
Vid utdelning av enkäten gjordes en kort förklaring om vad den handlade om samt syftet med 
enkäten. Därefter fylldes enkäten i på plats för att minska bortfallet.  
 
Kvalitativa metoder 
Fallstudie 
I April 2017 genomfördes en återbruksdag som ett pilotförsök i ett av Luleås 
studentbostadsområde. Försöket utfördes i samarbete med det kommunala 
renhållningsbolaget, LRAB. Varje moment i pilotförsöket dokumenterades för att sedan ligga 
till grund för en guide för genomförande av återbruksdagar. I direkt anslutning till eventet 
genomfördes en utvärdering i form av en enkät med målgruppen för eventet. Utvärderingen 
utformades för att fånga studenternas syn av återbruksdagen och deras uppfattning om detta är 
något de skulle kunna tänka sig att medverka på igen. Enkätfrågorna finns i sin helhet i Bilaga 
4.  
 
Studentbostadsområdet bestod av 332 lägenheter med ett till två rum, 305 av dessa var 
möblerade. Boende i området valdes som målgrupp då det är ett avgränsat 
studentbostadsområde där husen ligger samlade och har en gemensam yta för 
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parkeringsplatser. Totalt är det fem hus med soprum i direkt anslutning till respektive 
huvudutgång.  
 
Intervjuer 
Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade. Allt ifrån intervjuer liknande 
frågeformulär med färdiga svar att fylla i till fria samtal där frågorna från intervjuaren kan 
komma vartefter samtalet fortgår. I denna studie har ett mellanting använts där ett antal frågor  
ställdes och från vilka samtalen utgick ifrån. Intervjuerna genomfördes för att komplettera 
skriftlig information där denna inte var tillräcklig. Längre intervjuer fördes med Savita 
Upadhyaya och Lotta Claesson, se Bilaga 1 och 2 för frågor samt sammanfattning av 
intervjuerna. I övrigt fördes kortare intervjuer med Ulf Palm – fastighetsskötare på Lulebo, 
samt Sofie Bucht – idégivare till Swap for Change. 
 
Litteraturstudie 
För att samla relevant information till studien gjordes en litteraturstudie bland annat baserad 
på artiklar, rapporter, böcker och information från offentlig verksamhet. Artiklarna är funna 
via LTUs biblioteks internetbaserade portal och sökmotorn Scopus.  
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4. RESULTAT  
 
Kartläggning av återbruksmöjligheter i Luleå 
Alla studentbostadsområden, i Luleå, har tillgång till återvinningsrum och det finns 
varierande tillgång till att lämna grovsopor för omhändertagning. Detta har gjort att mycket 
möbler och inredning hamnat i och omkring återvinningsrummen, speciellt vid tidpunkter då 
många studenter flyttar från eller till nya bostäder. Vid ett par områden har fastighetsbolaget, 
via entreprenad, placerat ut containrar för grovsopor då de märkt att återvinningsrummen 
snabbt belamras av diverse grovsopor. Alternativet har varit att flytta grovsoporna till ett 
mellanlager, men detta har inte varit ekonomiskt försvarbart i jämförelse utplacering av 
containrar. Ett problem har varit att invånare i områden som ej tillhör fastighetsbolaget 
utnyttjat de utpalcerade containern. Lösningen har varit att låsa containern och lägga ett nät 
ovanpå, detta har dock resulterat i att avfall lämnats utanför. Ett problem som skulle kunna 
förväntas av begagnade möbler är spridningen av ohyra så som vägglöss. Vid samtal med 
fastighetsskötare Ulf Palm på Lulebo har detta problem dock mest troligt mer att göra med 
studenters resande än användandet av begagnade möbler (Palm, 2017). Ett alternativ till 
containrar erbjuder det lokala renhållningsbolaget; ”service hela vägen”. Denna service 
innebär att renhållningsarbetarna hjälper fastighetsbolaget att hålla ordning i 
återvinningsrummet genom exempelvis grovsopshantering och städning (Luleå Renhållning 
AB, 2015)  
 
Alternativen till att slänga möbler och inredning är att sälja, köpa, byta eller skänka via olika 
kanaler. Däribland loppisar, vänner, webbaserade säljsidor så som blocket eller olika grupper 
på Facebook eller återbruksbutiker så som Myrorna eller Röda korset och Kronans 
Återvinningsmarknad (ÅVM). De tre återbruksbutikerna är återförsäljare av föremål vilka 
lämnats in av privatpersoner och verksamheter. De erbjuder upphämtning av säljbara förmål 
och även utkörning av köpta föremål. Myrorna har studentrabatt på hela sortimentet. Röda 
Korset och Myrorna kör ut mot avgift och ÅVM kör ut gratis till studenter mot uppvisande av 
giltig studentlegitimation. De tre butikerna erbjuder också arbetsträning för personer som står 
långt från arbetsmarknaden genom socialt företagande. ÅVM drivs av 
arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå. Utöver detta arrangeras loppisar då och då runt om i 
kommunen. Bland annat arrangeras Arcus fyndmarknad två gånger per år på Arcushallen 
(Arcus Fyndmarknad, 2017). Utöver detta arrangeras ibland loppisar i anslutning till 
universitetet av olika studentorganisationer. Dessa är dock inte regelbundna.  
 
Återbruksdag – ett pilotförsök 
Utgångpunkten för återbruksdagen var att låta studenter i ett studentbostadsområde i Luleå 
byta möbler med varandra under ordnade omständigheter. 
 
Ett tält med tre väggar ställdes upp i anslutning till studentområdets parkering, synligt men ur 
vägen för de boende. Tältet inreddes med marknadsbord, pallar och presenning för att komma 
upp från marken och skydda möblerna, se Figur 2. Möbler och inredning samlades på förhand 
in för att, i tältet, byggas upp och simulera olika boendesituationer så som nattduksbord i ett 
sovrum eller en hall med spegel och förvaring. Under dagen fördes statistik på vikten av allt 
som samlades in och gavs ut. Det tidigare insamlade materialet vägdes på förhand. Statistiken 
fördes för att kunna beräkna hur många kilo material som fått förlängd livstid och ännu inte 
blivit avfall. Utöver detta fördes statistik på antal besökare vilket skulle fungera som en 
indikation på intresset för eventet. För att locka besökarna att stanna upp erbjöds också fika 
vilket skulle möjliggöra samtal om återbruk och återvinning. 
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Figur 2. Återbruksdagen innan öppning med situationer uppbyggda av det tidigare insamlade materialet 

 
Fyra personer deltog som personal under återbruksdagen. Mängden personal baserades på de 
stationer som kunde tänkas behöva bemanning, som till exempel inlämning, utlämning och 
fika. Utöver detta hjälpte ytterligare tre personer med upp- och nedmontering av tältet. Allt 
material kördes till och från bostadsområdet samma dag som återbruksdagen. För fullständig 
lista på material samt guide för genomgörande av återbruksdagar, se Bilaga 3 samt Bilaga 8.  
 
Kommunikation kring återbruksdagen 
Information inför återbruksdagen skickades ut till studenterna i bostadsområdet, bland annat 
via mailadresser tillhandahållna av fastighetsägaren. Inbjudan skickades sedan via mail ut ca 
en månad innan datumet för återbruksdagen. Strax efter sattes affischer upp på anslagstavlor i 
alla fem hus i bostadsområdet. Den tredje informationskanalen som användes var en 
gemensam facebook-sida där många studenter i detta område är medlemmar. Facebooksidan 
används för att kommunicera med varandra om diverse, bland annat om någon vill göra sig av 
med någon möbel eller liknande för att se om någon annan vill ta hand om den. På 
facebooksidan lades först en notis och inbjudan upp ca tre veckor innan datumet för 
återbruksdagen, därefter lades en påminnelse upp sista arbetsdagen innan återbruksdagen och 
en sista välkomnande inbjudan i anslutning till öppningen av dagen. Totalt användes tre 
informationskanaler: mailadresser, anslagstavlor och facebooksida. All information som 
skickades ut var på svenska. 
 
Utvärderingsenkäten skickades ut nästkommande arbetsdag efter återbruksdagen till alla 
studenter via de tillhandahållna mailadresserna. En påminnelse för denna skickades ut fyra 
dagar senare. All information efter återbruksdagen, inklusive enkäten, skickades ut på både 
svenska och engelska. 
 
Resultat av eventet och utvärderingsenkäten  
Återbruksdagen besöktes av åtta studenter varav en person lämnade in ett föremål och fyra 
tog med sig något hem. Besökaren vilken lämnade in föremål tog också med sig något hem, 
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alltså gjordes ett byte. Majoriteten av besökarna upplevde att det var ett bra initiativ och var 
nöjda med sina fynd, detta framkom av samtal med besökarna. 
 
Tabell 1. Kategorier för möbler och inredning på återbruksdagen samt i enkäter 

Kategori Exempel 
Stoppad möbel stoppad soffa, fotölj, stoppad stol 
Hård möbel förvaringsmöbel, stol, bord 
Köksutrustning glas, tallrikar, uppläggningsfat, mikrovågsugn, köksvåg 
Inredningsdetaljer speglar, lampor, ljusstakar, prydnadssaker 
Annat allt som inte tillhörde någon av de andra kategorierna ex. 

massagedyna och strykjärn 
 
En fullständig tabell för insamlat och utlämnat material redovisas i Bilaga 3, och en 
sammanställning kan ses i Figur 3. 
 
De insamlade föremålen uppgick till totalt 120,6 kg och var en blandning av möbler, 
inredningsdetaljer och en övervägande del köksutrustning så som porslin, glas och bestick. Ett 
föremål lämnades in av en student. Av de 120,6 kg kördes 76,8 kg till ÅVM i slutet av dagen. 
Därmed fick totalt 42,8 kg föremål ett förlängt liv hos studenterna. 
  

 
 

Utvärdering av återbruksdag - enkät 
Enkäten besvarades av 18 personer. Av respondenterna var det fem personer som deltagit på 
eventet. En av dessa respondent lämnade in och/eller tog med sig något hem, och fyra deltog 
utan att göra något byte. Enkäten går att hitta i sin helhet i Bilaga 4, resultaten av denna 
återfinns i Bilaga 5. Respondenterna utgjordes av 11 män och 7 kvinnor. 67% av 
respondenterna var i åldern 20-24. 83% gick i årskurs 1-3. Av respondenterna saknade 67% 
bil och resterande 33% hade egen eller tillgång till annans bil. 
 
På fråga 6, om hur intresserade av återbruk de boende var, gavs en skala från ett till fem där 
ett var inte alls intresserad och fem väldigt intresserad. De som svarade fyra eller fem ansågs 

Figur 3. Möbler och inredning insamlat i förväg, under återbruksdagen samt utlämnat till 
besökare. 
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intresserade och övriga ointresserade. Följdfrågan riktades enbart till dem som svarat fyra 
eller fem vilket var tio respondenter. Den främsta anledningen till intresset var övervägande 
av ekonomiska skäl (Figur 4).  
 
 

 
 
 
I flervalsfråga nummer 9 är det också tydligt att den främsta kommunikationskanalen för att 
marknadsföra evenemanget var e-mail, 72%, därefter såg 44% marknadsföringen via sociala 
medier, vilket visas i Figur 5. Alla resultat från enkäten redovisas i Bilaga 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På frågan om respondenten ansåg att något liknande borde arrangeras igen uppgav 83% 
positivt svar och 17% att de inte visste. Därefter efterfrågades hur frekvent ett liknande 
evenemang skulle arrangeras varvid majoriteten svarade ”En gång per termin” (Figur 6).  
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Figur 4. Främsta anledningen till intresse för återbruk hos de respondenter som svarat 4 eller 5 på 
fråga 6. 
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Figur 5. Informationskanaler från vilka respondenterna fått information om återbruksdagen. 
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I den sista frågan i enkäten gavs möjlighet till frisvar. Detta gav kommentarer som pekade på 
att datumet och tidpunkten för återbruksdagen hindrade dem från att medverka men att de 
ändå var mycket intresserade av arrangemanget. Andra kommentarer antyder att 
arrangemanget skulle gynnats av mer och tidigare marknadsföring. Vidare handlade 
kommentarerna om val av plats och målgrupp. Fullständiga kommentarer redovisas i Bilaga 
5. 
 
Enkätundersökning – Intresse för återbruk 
Enkäten utformades för att ta reda på intresse för återbruk av möbler och inredning bland 
studenterna i Luleå och därmed också möjligheten att införa någon sorts utökad 
återbrukslösning i området. Enkäten i sin helhet finns i Bilaga 6, alla resultat till enkäten 
återfinns i Bilaga 7. 
 
Enkäten gavs ut till 100 personer varav 88 svarade. Könsfördelningen mellan dessa var 61% 
män och 39% kvinnor. Respondenterna var övervägande i åldern 20-24 (75%), två 
respondenter var över 30 (2%) och resterande respondenter var jämt fördelat mellan yngre än 
20 eller mellan 25 och 30 (11% vardera). Hälften av respondenterna hade ingen tillgång till 
bil, resten hade egen eller tillgång till annans bil. 
 
Av de 88 respondentera var det två personer som svarade att de inte var intresserade av att 
införskaffa någon av de föreslagna kategorierna till varken en omöblerad eller en möblerad 
lägenhet. Se Tabell 1 för kategorierna med exempel. Ytterligare tre personer svarade att de 
inte var intresserade att införskaffa någon av de uppställda kategorierna till en möblerad 
lägenhet. Den mest intressanta kategorin, enligt respondenterna, var Hårda möbler vilket 34% 
ansåg intressant till båda lägenhetstyperna, visas i Figur 7. Den näst mest intressanta 
kategorin var Andra inredningsdetaljer med totalt 25% till båda lägenhetstyperna.  
 
 
 

Figur 6. Hur ofta liknande evenemang ska arrangeras enligt respondenterna vilka var positiva till 
evenemanget. 
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Om typen av bostaden, i vilken respondenterna i dagsläget bor (möblerat eller omöblerat), tas 
i beaktande, är valet av hårda möbler fortfarande större än valet av stoppade möbler. 
Enkätsvaren visar också att stoppade möbler är betydligt mer attraktiva i möblerade 
lägenheter jämfört med omöblerade, vilket visas i Figur 9. 
 
 

 
 
Fråga 6 och 7 behandlade huruvida studenterna använt sig av någon form av 
återbruksverksamhet det senaste året (Figur 9). Resultatet från dessa frågor gav att 50% av 
respondenterna införskaffat möbler eller inredning begagnat och att 6% av de som 
införskaffat även gjort sig av med möbler eller inredning via återbruksaktörer. Totalt svarade 
12% av respondenterna att de gjort sig av med möbler eller inredning via någon form av 
återbruksaktör. Tabeller för dessa värden finns i Bilaga 7. 
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Figur 7. visar intresset för de olika kategorierna av möbler och inredning till både möblerade och 
omöblerade lägenheter. 
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I fråga 10 och 11 efterfrågades den främsta drivkraften till att välja begagnat istället för 
nyproducerat och vice versa. Detta var frågor där respondenten skulle svara med endast ett av 
flera alternativ. Några svarade dock med mer än ett alternativ, vilket orsakade ett bortfall på 
18 respektive 20 respondenter på fråga 10 respektive fråga 11. 
 
Figur 10 visar att den absolut främsta drivkraften till att införskaffa begagnat möblemang och 
inredningsdetaljer istället för att köpa nyproducerad vara är ekonomiska. 
 
 
 

 
Svaren på fråga 11 visar en jämnare fördelning av drivkrafter, när det handlar om att välja 
nyproducerade produkter framför begagnade, se Figur 11. Svaren visar också att det är tanken 
på att någon annan använt föremålet eller risken att föremålet kan vara defekt som är de två 
största drivkrafterna.   
 
 
 
 
 

71%

9%

16%

4%0%

Ekonomiska skäl

Miljönytta

Design

Tillgänglighet

Annat

Figur 10. Drivkrafter för att köpa begagnat istället för nyproducerat. 
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återbruksaktörer det senaste året 
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Fyra av respondenterna svarade på sista frågan, vilken var en fritextfråga, om de har några 
övriga kommentarer om återbruk. Där det framkom positiva kommentarer om återbruk i 
allmänhet och en kommentar om problem med återbruk och pälsdjursallergi. 
 
Bra exempel på återbrukslösningar 
Kvartersnära Återvinningscentral 
Återvinningscentraler är ofta belägna i utkanten av kommuner och nästan uteslutande 
anpassade för besökare med bil vilket innebär att invånare utan bil har sämre förutsättningar 
att använda sig av återvinningscentralerna. Utifrån detta har kvartersnära 
återvinningscentraler, nedan kallat ”KÅVC”, kommit fram. En KÅVC erbjuder samma typ av 
insamling som en ÅVC men kan placeras mer lokalt, till exempel i lägenhetsområden. 
Målgruppen och upptagningsområdet för en KÅVC beräknas till lägenheter och bosatta med 
gångavstånd till KÅVC och det finns en tanke att den skulle kunna fungera som en mötesplats 
och social träffpunkt. Utöver vanlig ÅVC-verksamhet och möjlighet till återbruk kan även 
workshops och evenemang arrangeras kring KÅVC:n. Detta gör att placeringen av denna är 
viktig. I Sverige finns ännu ingen permanent KÅVC. Under 2016 testades konceptet i ett 
lyckat pilotförsök i Malmö, utfört av Sysav, ett avfallsbolat ägt av 14 kommuner i södra 
Skåne. Pilotförsöket fick namnet ReTuren och är nu i utvärderings- och planeringsfas för 
kommande projekt. Återbruket är, i detta koncept, inspirerat av grovsoprummen som i 
dagsläget i stort sett är borttagna. Där lämnades saker som andra i samma trappuppgång 
kunde ta med sig hem och en naturlig byteshandel, utan pengar inblandade, uppstod. Vid en 
KÅVC skulle ett liknande rum eller hylla, beroende på utrymme, kunna verka på samma sätt 
(Upadhyaya, 2017).  
 
En sammanställning av intervjun samt de frågor intervjun kretsade kring finns i Bilaga 1. 
 
Framtidens Återvinningscentral 
Framtidens återvinningscentral arrangerades under 2015 som ett resultat av en 
innovationsupphandling av Stockholm Vatten och Avfall år 2014. Tre inredda containrar 
fungerade som en mobil mötesplats med fokus på återbruk. Målet med Framtidens 
Återvinningscentral var att inspirera till återbruk, öka stockholmarnas intresse för 
resurshushållning och samtidigt visa på att framtiden handlar mer om möten och det sociala 
rummet än det gör i dagsläget.  
 

29%

7%

27%

11%

8%

14%

4%

Någon annan har använt 
föremålet
Design

Kan vara defekt

Risken för skadedjur

Bryr mig inte/tänker inte 
på det
Tillgänglighet

Annat

Figur 11. Drivkrafter till att köpa nytt hellre än begagnat. 
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I oktober 2016 genomfördes en pop-up Återbruksbutik i Norra djurgårdsstaden. Projektet var 
en fortsättning på Framtidens ÅVC men genomfördes med två containrar, en för inlämning 
och en återbruksbutik. Totalt hade eventet 300-400 besökare under helgen där de mest 
attraktiva föremålen var kläder, böcker och leksaker. Statistik fördes på flödet av föremål och 
besökare för att ge vägledning i kommande projekt. Personalen var vana vid arbetet då dessa 
normalt jobbade hos en återbruksaktör. Detta uppdrag ingick i ett avtal med kommunen och 
eventet gick smidigt, enligt Lotta Claesson, tack vare kunnig personal. Containrarna kan 
varieras på många sätt, exempelvis genom att användas som mobil ÅVC vilket underlättar för 
invånare utan bil (Claesson, 2017).  
 
Under det första pop-up eventet, 2015, användes tre containrar där insamling och utlämning 
utgjorde två och reparation skedde i den tredje. 
 
En sammanställning av intervjun samt frågor intervjun kretsade kring finns i Bilaga 2.  
 
ReTuna Återbruksgalleria 
ReTuna är inte som andra gallerior, denna säljer nämligen bara återbrukade saker. Gallerian 
öppnade i mitten av 2015 och inrymmer folkhögskoleutbildning, nischade butiker, 
utställningslokal, café och restaurang samt konferenslokal. I anslutning till gallerian ligger 
även en återvinningscentral och alltihop ägs och drivs av Eskilstuna Energi och Miljö 
(Eskilstuna kommun, 2017). Ett mål med verksamheten är att all verksamhet ska bedrivas på 
ett miljömedvetet sätt. Invånarna i kommunen kan lämna sina återbruksbara föremål till 
Returen som i sin tur gallrar och fördelar mellan butikerna som reparerar, förädlar och säljs 
vidare (ReTuna Återbruksgalleria, 2017). 
 
Swap for Change 
Våren 2010 arrangerades den första Swap for Change i Luleå i regi av Rotaract, Rotarys 
ungdomsförening. Ur insikten att klädbyten redan sker vänner sinns emellan föddes ett större 
koncept vilket fram till 2015 samlat in cirka 43 000 plagg. Många av dessa har recirkulerat 
flera gånger. Inte bara kläder samlades in i överflöd, intresset för att hjälpa till på eventet har 
varje år varit stort.  
 
Alla kläder, skor och accessoarer samlades in i förväg, sorterades och byggdes sedan in i en 
tillfällig butik i en restauranglokal på universitetscampus Luleå. Det sker snabba skiftningar 
inom modeindustrin och ofta hinner kläder, skor och accessoarer inte slitas ut vilket gör att de 
är lätta att byta med andra. För varje plagg som lämnades in erhölls en biljett vilket innebar att 
värdet på varje plagg, vare sig en mössa, ett par jeans eller en jacka var lika. Biljetterna 
användes sedan som betalning på vägen ut ur butiken och om biljetterna inte räckte betalades 
en mindre summa istället. Pengarna gick till en välgörande organisation och de kläder, skor 
och accessoarer som blev kvar efter dagen skänktes antingen till nyanlända, asylsökande 
nysvenskar eller direkt till en eller flera återbruksaktörer beroende på skick (Bucht, 2017).  
 
Nordic Swap Day 
2009 anordnades den första klädbytardagen i Naturskyddsföreningens regi 
(Naturskyddsföreningen, 2017). Antalet arrangerade event under Naturskyddsföreningens 
återkommande klädbytardag har stadigt ökat från 36 st 2010 till 112 st 2016 (Eklund, 2017). 
Klädbytardagen sker varje år i början av april och sedan 2015 har Sverige, Danmark och 
Norge bildat en nordisk klädbytardag, Nordic Swap Day (Lamajuma, 2017). Tillsammans 
arrangerades 2016 cirka 185 klädbytararrangemang i Nordic Swap days regi. Om 
förutsättning är att de bytta plaggen ersatte nytillverkade plagg innebär det att enorma 
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mängder kemikalier, koldioxid och vatten sparats (Naturskyddsföreningen, 2017). En 
klädbytardag genomförs på samma sätt som Swap for Change där allt är gratis och plagg 
bytes ett mot ett. Vissa lokala intiativ har egna regler för hur många plagg som får lämnas in 
medans andra har fritt antal plagg. 
 
Webbsidor för återbruk 
Idag sker mycket av återbruket via olika webbsidor och grupper ämnade för att just köpa, 
sälja, skänka och byta med varandra. Exempel på dessa sidor är Blocket (en köp- och 
säljsida), Tradera (auktioner på nätet) samt mer lokala och inriktade sidor som 
mystudentstore.se och olika Facebookgrupper.  
 
Kretsloppspark 
I Hamburg, Tyskland, finns det en målsättning att återvinningscentraler ska finnas inom tio 
minuters transporttid för medborgarna. Vid dessa möts besökarna av personal som hjälper 
dem att avgöra om avfallet går att återbruka eller i vilket kärl det ska slängas. Återbruket 
skickas till en lagerlokal och vidare till återbruksanläggningen Stilbruch. Där repareras 
föremålen och säljs sedan via två återbruksbutiker. 33-55% av allt som kommer in säljs inte 
utan skickas till förbränning vilket de själva betalar för och därmed ger ett ökat incitament till 
att öka försäljningen (Avfall Sverige, 2016).  
 
Konceptet med kretsloppspark kan återfinnas i Göteborg där Kretsloppsparken Alelyckan har 
varit öppen sen 2007 (Fahlgren, 2007). Integrerat med återvinningscentralen finns tre typer av 
återbruksverksamheter: Återbruket fokuserar på byggmaterial, Stadsmissionen på föremål 
som är utsorterade för återbruk samt Returen som reparerar och upprustar möbler och 
inredning samt cyklar (Göteborgs stad, 2017).   
 
Miljönytta med återbruk 
Miljönyttan med att återbruka är stor för möbler och inredning. Med förutsättningen att 
föremålen ersätter nya produkter har det räknats ut hur mycket koldioxid som sparats genom 
affärer via Blocket.se under 2016. Enligt rapporten från Schibsted Media Group har möbler 
hög potential att spara koldioxidutsläpp i och med återbruk i jämförelse med nyproduktion. 
Totalt har en svensk köp- och säljsida sparat cirka 0,8 miljoner ton växthusgaser på sin 
begagnathandel, vilket motsvarar cirka 920 000 flygresor tur och retur Stockholm till New 
York eller produktion av cirka 3,4 miljoner nya soffor (Schibsted Media Group, 2017). 
 
En livscykelanalys (LCA) på en ”Klippan”-soffa från IKEA visar att en begagnad tresits soffa 
kan innebära i genomsnitt 96 kg sparade koldioxidekvivalenter om den ersätter en 
nyproducerad (Dhingra & Gavrish, 2016). Sofforna beräknades i rapporten vara halvväg 
genom sin livsstid på 15 år då de såldes vidare. De kan därmed räcka drygt sju år till i ett nytt 
hem vid normalt slitage. Studien tar enbart hänsyn till växthusgaser och utesluter därmed 
kemikalie- och vattenförbrukning vid tillverkning av nya soffor. Exempelvis har ”Klippan”- 
soffan ett överdrag av polyester och en vaddering av polyester och polyeten. Polyester 
framställs av olja eller naturgas och bryts inte ner i naturen utan blir bara mindre 
plastpartiklar, även kallat mikroplast (Konsumentverket, 2015). Detta är dock bara en liten del 
av den övriga kemikalie- och vattenanvändningen som kretsar kring möbler och inredning.  
 
En annan LCA på föremål som förekommer i en seconhandbutik i Italien visar att möbler i 
synnerhet är viktiga att återbruka. Vid 100% substitution för nytillverkade möbler har soffor 
och mindre möbler högst potential till förhindrad påverkan i alla kategorier utom en, 
utarmning av resurser under mark, där glas är den med högst potential till förhindrad 
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påverkan. Denna artikel inkluderar flera aspekter så som försurning, övergödning i mark, sjö 
och hav, vattenanvändning samt markanvändning (Castellani, Sala, & Mirabella, 2015). 
Enligt Myrornas hållbarhetsrapport för 2015 har 112 025 begagnade möbler sålts i deras 
butiker (Myrorna, 2016). Möbler som förhoppningsvis ersatt nytillverkade möbler.  
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5. DISKUSSION 
 
Återbruksdag 
Återbruksdagen tog inspiration av tidigare genomförda pilotprojekt och evenemang så som 
kvartersnära ÅVC i Malmö och Framtidens ÅVC i Stockholm. I början av studien 
diskuterades om att använda containrar, detta valdes dock bort eftersom de skulle bli 
överflödiga. Det skulle också bli svårt att få containrarna inbjudande och iordningställda likt 
de i Stockholm. Istället valdes partytält, främst för att tak över huvudet och vindskydd ansågs 
nödvändigt under april månad. Dessutom kunde ett tält lånas utan kostnad. För att kunna 
transportera tält samt möbler och inredning och diverse material till och från platsen för 
återbruksdagen hyrdes ett flyttsläp. 
 
Eventet placerades i direkt anslutning till studentbostäderna, vid tillhörande parkeringsplatser, 
då det skulle vara möjligt att bära/transportera möbler utan tillgång till fordon. Jämfört med 
befintliga återbruksaktörer i Luleå utgör Återbruksdagen ett enklare alternativ, eftersom den 
går att placera i ett fördelaktigt läge där bilen inte har fokus. 
 
Att i förväg samla in möbler och inredning för att kunna bygga upp situationer i bytesbutiken 
var ett tips från Lotta Claesson, Stockholm. Syftet med att redan ha en del föremål att erbjuda 
besökarna var att det inte skulle se tomt ut från början samt att även den första besökaren 
skulle kunna ta med sig något. Detta innebär att byten kan ske hela dagen från första 
besökaren till sista. Alternativet är att bjuda in besökarna att lämna in en viss tid, exempelvis 
förmiddagen, för att sedan öppna bytesbutiken på eftermiddagen. Detta skulle innebära att 
insamling i förväg inte är nödvändigt men besökarna skulle behöva komma till eventet två 
gånger alternativt vara där en längre tid. Detta skulle eventuellt kunna fungera om eventet 
sker i samband med andra evenemang som medför att besökare stannar på platsen även av 
andra skäl.    
 
Om evenemanget arrangeras igen skulle ett insamlingssystem liknande det i Stockholm kunna 
anordnas vid ÅVC:erna i kommunen. Om det däremot skulle anordnas ett tillfälligt 
evenemang med tillgång till en lokal likt KÅVC finns istället möjligheten att anordna 
insamling i förväg, dela ut biljetter för antal föremål vilka lämnas in och sedan bygga upp en 
butik likt Swap for Change. Detta skulle kräva en in- och utgång och en kassa och därmed 
extra personal. 
 
Återbruksdagen i denna studie anordnades för att vara helt gratis. Besökarna behövde inte 
lämna in föremål för att kunna ta med något hem utan det blev mer en uppmuntran att rensa 
hemma för att göra plats för ”ny-gammalt”. Att byta ett-mot-ett har fungerat för Swap for 
Change och Naturskyddsföreningens klädbytardag men då har det handlat om kläder, skor 
och accessoarer. Fördelen med ett-mot-ett är att besökarna inspireras till återbruk, både 
genom att lämna bort och ta med hem begagnat. Om målgruppen är studenter kan detta dock 
medföra att de som lämnar in inte vill ta med sig något hem då dessa studenter kanske är 
påväg att flytta. Detta kan lösas genom att göra biljetter, eller andra typer av lösningar för ett-
mot-ett, opersonliga. 
 
Kommunikation 
Språkvalet för informationen inför återbruksdagen var svenska, att enbart svenska inte var 
tillräckligt visade sig under dagen. Utifrån detta kan det därför diskuteras om fler boenden 
deltagit om informationen funnits tillgänglig på fler språk. Enkäten, vilken skickades ut till de 
boende efter evenemanget, visade också på att informationen inte var tillräcklig. 
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Kommentarerna påpekade att det varit bra med en större organisation bakom projektet. Ett 
samarbete med en studentorganisation eller fastighetsägare skulle eventuellt gynna ett 
evenemang likt återbruksdagen. 
 
Enligt enkäten var e-mail adresserna den kanal genom vilken de flesta fått informationen om 
återbruksdagen. Därefter sociala medier där bostadsområdet har en gemensam grupp på 
Facebook för kommunikation sins emellan. Att sociala medier hamnade högt upp var inte 
förvånande då detta är ett mer och mer vanligt förekommande kommunikationsspår. Att 
skicka mail blir mer personligt vilket kan vara en orsak till att de flesta fick information om 
återbruksdagen via denna.  
 
Enkäter 
Utvärderande enkät 
Enkäten utformades för att ta reda på om evenemanget var av intresse bland studenter även 
för framtiden. Det var 18 respondenter vilket motsvarar cirka 5 % av de boenden förutsatt att 
det bor en person per lägenhet i området med 332 lägenheter, vilket inte är säkerställt. 
Därmed bör den utvärderande enkäten användas som en indikation, inte som en statistiskt 
säkerställd information.  
 
På fråga 11, som handlade om hur ofta ett liknande event borde arrangeras, svarade 44% en 
gång per termin (Figur 4). Enligt fastighetsförvaltare Ulf Palm skulle det passa att arrangera 
det vid in- och utflyttningsperioderna, i maj/juni eller aug/sep, då detta är tiden med mest 
grovsopor i soprummen. Detta stämmer överens med resultatet från enkäten. Vid en sådan 
tidpunkt skulle eventuellt också fler vara redo att ge bort sina möbler. Totalt ansåg 83% att 
evenemang för återbruk skulle arrangeras oftare än en gång per år vilket tyder på att det finns 
en efterfrågan på återbruk. 
 
Två respondenter påpekade att eventet eventuellt skulle gynnas om det hade genomförts på en 
annan plats. Dels i ett större studentbostadsområde, dels på campusområdet i Luleå. Båda 
respondenterna påpekade att målgruppen då blir större och att fler personer rör sig i 
områdena. Att arrangera evenemanget på campus skulle kunna innebära en mycket bredare 
målgrupp med studenter från bostadsområden i hela Luleå. Eventuellt skulle målgruppen även 
kunna breddas till att inkludera personal på universitetet samt boenden runt omkring. Swap 
for Change arrangerades i campuslokaler och besökarna kom från hela Luleå. Skillnaden är 
dock att möbler och inredning kan behöva transportmedel för att fraktas till och från event 
vilket förtar syftet med att komma närmre de boende vilka vill byta föremål. Placeringen av 
möbel- och inredningsbyte är därför viktigare ur transportaspekten än för exempelvis en 
klädbytardag. Att istället anordna evenemanget i ett större studentbostadsområde kan också 
vara en god idé. Detta kombinerat med rätt tidpunkt på året, då studenter flyttar till eller från 
sina bostäder, skulle kunna ge många fler byten än pilotförsöket gav. 
 
Intresset för begagnade möbler och inredning kanske också kan kopplas till att omöblerade 
lägenheter behöver mer möbler från början. Detta ökar den totala kostnaden för lägenheten 
vilket ökar incitamentet att skaffa begagnade möbler. En möblerad lägenhet är inte i lika stort 
behov av mycket möbler vilket medför att de möbler som införskaffas kan vara dyrare och 
mer noggrant utvalda. Lägenheterna i det valda studentområdet bestod till stor del av 
möblerade lägenheter vilket innebär att behovet av möbler eventuellt inte var så stort från 
början. Att därför arrangera evenemanget i ett område där fler lägenheter är omöblerade och 
därmed behovet av möbler är större går i samma linje som de kommentarer respondenterna 
gav i fritextfrågan. 



Återbruk av möbler och inredning i studentbostadsområden 
 

- 
Crampelle, Luleå tekniska universitet, 2017 

21 

 
Enkät om intresse för återbruk 
Frågan om vilket intresse för återbruk ställdes till studenter vid LTU i en enkät. Detta för att 
en enkätundersökning kan ge en översiktlig bild med många svar.  
 
Ett intressant resultat av enkäten var att 50 % av studenterna hade införskaffat möbler eller 
inredning via en återbruksaktör men endast 12 % avyttrat möbler via dessa kanaler. Det skulle 
kunna tyda på potential för att mer möbler och inredning kan samlas in för återbruk. Att så få 
svarat att de lämnat till återbruk kan bero på att det främst är studenter som flyttar från 
universitetet som behöver göra sig av med möbler och inredning. Detta innebär att dessa 
studenter inte är inom ramen för enkäten då de inte har anledning att sitta i de besökta 
utrymmen när de avslutat studierna. En annan anledning till den låga procentandelen skulle 
kunna vara att frågan ställdes på ett oklart sätt, då återbruksaktörer exemplifierades med 
aktörer till vilka studenten skänker möbler och inredning. Frågan inkluderade inte 
försäljningssidor. Den största drivkraften för att handla begagnat var ekonomin, enligt Figur 
10, och studenter tjänar inte pengar på att lämna till återbruk, detta kan därför också ha en 
inverkan på studenternas incitament att återbruka. Många respondenter hade införskaffat 
begagnade möbler och inredningsartiklar vilket kan innebära att att föremålen inte var 
brukbara av ytterligare en ägare och därför inte lämnats vidare för återbruk. Över 50 % av 
respondenterna ansåg att den främsta anledningen till att inte införskaffa begagnat istället för 
nyproducerat var att någon annan använt föremålet samt att det fanns en risk för att föremålet 
var defekt. Detta är en risk och har eventuellt gett återbruket ett dåligt rykte.   
 
Svaret på frågorna 8 och 9 indikerade att intresset för möbler är stort och att den mest 
attraktiva kategorin var hårda möbler. När svaren på dessa frågor jämfördes med fråga 12 
(Figur 8) i vilken typ av bostad respondenten just nu har, visas det tydligt att stoppade möbler 
är betydligt mer attraktivt i möblerade lägenheter än i omöblerade. En orsak till detta skulle 
kunna vara att de möblerade lägenheterna främst inreds med hårda möbler från 
fastighetsägaren så som matbord, stolar, förvaringsutrymmen och skrivbord (Lindbäcks 
Fastigheter, 2017). Behovet i dessa lägenheter är alltså mjuka stoppade möbler för att göra 
lägenheten till ett hem.  
 
Utifrån enkäten ser det ut som om studenter är en grupp där fler vill skaffa saker/möbler på 
andrahands marknaden men föremålen räcker inte till om de enbart ska byta med varandra. 
Därför kanske kommuner med universitet bör ordna ÅVM och återbruksdagar med strategisk 
placering för att möjliggöra att studenter kan överta möbler/inredning som andra 
kommuninvånare gör sig av med.   
 
Andra återbruksalternativ 
Att använda containrar framför att ha en permanent lokal har både för- och nackdelar. Inredda 
containrar går att variera i både plats, storlek och syfte. Det går lätt att anpassa och ändra i 
konceptet för olika platser med olika målgrupper. Mobila containrar är ett bra alternativ till 
områden som har begränsat med plats eller saknar lämpliga lokaler. Fördelen är också att de 
är mobila vilket innebär att de är möjliga att ta både in till stan men även ut på landsbygden 
där det kan vara långt till närmsta ÅVC. Att arrangera pop-up evenemang kan innebära att 
återbruket blir lite roligare och attraktivt för invånare vilka annars inte hade återbrukat. 
Evenemanget går även att variera beroende på behov. Vissa gånger kan containrarna agera 
återbruk och verkstad för reparationer och förädling och vid andra tillfällen utgör de enbart en 
mobil ÅVC.  
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Fördelen med fasta lokaler, likt en KÅVC, är att denna blir en del av samhällsstrukturen och 
smälter in. Invånarna behöver inte lagra något i väntan på att ett event ska dyka upp och 
lokalen skapar tillfällen för mer naturligt umgänge. Om det dessutom skulle anordnas kurser, 
workshops och andra sociala sammanhang runt dessa lokaler lockas deldagarna till mer än 
återbruk, vilket var en del av målet med ReTuren i Malmö. Den sociala vinningen kan därmed 
bli större. Att bygga upp en galleria likt ReTuna skulle kunna erbjuda stora möjligheter till 
återbruk, kreativitet och arbetstillfällen. Detta är dock en stor satsning vilket skulle kräva 
mycket mer förarbete.  
 
Det finns flera sätt att återbruka i kommunen och i landet genom olika köp- och säljsidor eller 
via välgörenhetsorganisationer och loppisar. Trots det är det mycket som hamnar vid 
soprummen. Kan detta bero på bristfällig information, är det stress över att sakerna måste bort 
snabbt eller bara ointresse? 
 
Felkällor 
Den information som gick ut inför återbruksdagen var enbart på svenska vilket kan ha 
inneburit att vissa personer inte förstod den. Att det fanns personer i området som var 
flerspråkiga uppdagades under eventet och därför justerades informationen som gick ut efter 
eventet.  
 
Vid en av utskrifterna av enkäten gjordes en liten justering i dokumentet vilket resulterade i 
att det första svarsalternativet på fråga 8, i enkätundersökningen om intresse för återbruk, 
hamnade på samma rad som frågan. Detta gjorde att svarsalternativet var svårt att se. Några 
såg detta och svarade ändå men det finns ändå en osäkerhet i hur säkert resultatet av den 
frågan blev. 
 
Under tiden enkätundersökningen om intresse för återbruk genomfördes uppdagades det att 
två av frågorna behövde ett tydliggörande. Fråga 10 och 11, om vilken den främsta 
anledningen till att återbruka respektive inte återbruka var, hade flera svarsalternativ och flera 
respondenter svarade med flera alternativ. Avsikten var att endast svara med ett alternativ, 
alltså den främsta anledningen till att återbruka eller inte återbruka. Detta tydliggjordes alltså 
efter ca 20 svar. Trots detta var det många som svarade med flera alternativ på frågorna vilket 
gjorde att bortfallet blev större. Inga svar från dessa respondenter räknades med med i det 
resultatet av fråga 10 och 11 eftersom det inte gick att tyda vilken anledning de angav som 
den främsta. 
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6. SLUTSATSER  
Vilka återbruksmöjligheter finns för studenter i Luleå idag?  
Kartläggningen av återbruksmöjligheter i Luleå visas att det finns ett antal möjligheter för 
studenter att återbruka. Precis som för alla andra kommuninvånare kan de använda sig av den 
kommunala verksamheten på Kronans Återvinningsmarknad (ÅVM) för att både bli av med 
saker och även köpa begagnade. I övrigt finns Myrorna på shoppingområdet Storheden, cirka 
sju kilometer från campus, samt Röda Korset Kupan i utkanten av Luleå stadskärna. Alla tre 
aktörer erbjuder hämtning av sådant som går att sälja och två av dem, Kronan och Myrorna, 
har studenterbjudanden på olika vis. Dessa tre är de stora aktörerna, utöver dem finns det 
mindre second hand butiker i olika delar av kommunen och loppisar, främst under 
sommarhalvåret.  
 
Utöver de fysiska butikerna i och omkring Luleå finns möjligheten till olika internettjänster så 
som Blocket.se och den mer riktade sidan Mystudentstore.se där det går att köpa och sälja allt 
från kurslitteratur till möbler, djur och fordon. På sociala medier finns också en mängd olika 
sidor och grupper för köp, sälj, byta och skänka. 
 
Utifrån detta kan det konstateras att det finns goda möjligheter att återbruka, genom olika 
kanaler, för de studenter och kommuninvånare vilka redan har för avsikt att återbruka. 
 
Hur ser studenternas intresse för återbruk av möbler och inredning ut?  
Enkäten till studenterna vid LTU visar att de är mottagliga för begagnatmarknaden och att det 
främst är drivet av ekonomiska skäl. Att de är intresserade visas bland annat genom att endast 
2% av respondenterna svarade att inte var intresserade av någon av kategorierna till 
möblerade respektive omöblerade lägenheter. Detta visas även i Figur 7 och tydliggörs i Figur 
8. Det studenterna främst var intresserade av utifrån kategorierna var hårda möbler vilket 
gällde för både möblerade och omöblerade lägenheter.  
 
Att studenterna är mottagliga för utökat utbud av återbruksmöjligheter visas i resultaten av 
fråga 6 och 7 som behandlade huruvida studenterna använt sig av någon form av 
återbruksverksamhet det senaste året. Resultatet från dessa frågor gav att 50% av 
respondenterna införskaffat möbler eller inredning begagnat och 5% av dessa hade även gjort 
sig av med möbler eller inredning via återbruksaktörer. Totalt svarade 12% av respondenterna 
att gjort sig av med möbler eller inredning via någon form av återbruksaktör. 
 
Hur kan studenternas intresse för återbruk av möbler och inredning främjas?  
För de studenter vilka redan har för avsikt att återbruka finns det, som förklarat i första frågan, 
goda möjligheter att återbruka. Både att avyttra möbler och inredning men även att 
införskaffa. För de studenter vilka inte tidigare haft för avsikt att återbruka, eller inte sett 
möjligheterna med återbruk, har pilotförsöket och enkäten till studenter vid LTU visat att det 
finns potential för ökat återbruk. En möjlighet är att anordna evenemang på synliga platser där 
många studenter rör sig. Detta framkommer i kommentarerna från den utvärderande enkäten. 
Ett evenemang för återbruk är en god idé men evenemanget skulle eventuellt bli mer besökt 
om det arrangerades runt in- och utflyttningsperioderna samt om det var närmre universitetet. 
Att välja en annan tidpunkt framkommer också av fastighetsägarna då de påpekar att den 
största mängden grovavfall uppkommer två gånger per år, vid in- och utflyttningsperioderna.  
 
Hur kan det gå till – steg för steg – att genomföra en återbruksdag i ett studentområde?  
Utifrån pilotförsöket har en guide för utförande av återbruksdag, se bilaga 8 för fullständig 
guide, vilken kan sammanfattas på följande vis. 
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Planering 
Det absolut första i planeringen är att identifiera målgruppen för evenemanget. Hur 
stor/omfattande ska målgruppen vara? Utifrån målgruppen finns nio punkter listade, bland 
annat plats, tidpunkt, statistik och kompletterande verksamhet som kan vara bra att gå 
igenom. Dessa punkter ger en uppfattning om tidsramen, hur stort evenemanget blir, vilka 
behov som finns inför evenemanget och även en förberedelse för vad utvärderingen ska 
innehålla. 
 
Utförande 
Utförandet representeras av uppbyggnad, inlämning, utlämning, situationer som kan uppstå 
samt en fikapunkt. Dessa punkter ska ge en vägledning för de hur olika momenten under 
återbruksdagen kan hanteras. 
 
Utvärdering 
Den avslutande utvärderingen är väldigt beroende av vad syftet med evenemanget var, vilken 
information som samlades in under dagen samt vem som ska ta del av utvärderingen.  
 
Hur gör andra kommuner som vill främja invånares återbruk?  
Utifrån andra kommuners pilotprojekt och permanenta verksamheter har många goda exempel 
framkommit. Däribland de kvartersnära återvinningscentralerna vilka inte bara skapar 
möjlighet till återvinning och återbruk utan även kan användas till sociala och/eller kreativa 
möten. För mer temporära insatser finns goda exempel så som Framtidens ÅVC, en mobil 
ÅVC och återbruksbutik, vilken möjliggör att denna insats kan komma till nytta i flera delar 
av kommunen, inte bara i studentområden. Fördelen med denna insats är också att den inte 
kräver några lokaler. Dessa exempel syftar till att komma närmre invånarna och därmed 
synliggöra återbruket. Är det synligt, tillgängligt och trevligt attraherar återbruket kanske fler. 
Eskilstuna, har istället gjort en stor satsning på att försöka normalisera handeln med 
begagnade varor via en galleria som exkluderar försäljning av nyproducerade produkter.  
 
Hur stor miljömässig vinning kan ske vid återbruk? 
I och med att målgruppen visade potential för mycket återbruk bedöms den miljömässiga 
vinningen som stor. Baserat på artiklar som visar på hur stor miljöpåverkan möbler har, med 
hänsyn till både koldioxidutsläpp och annan påverkan, är varje icke återbrukad möbel en 
förlust för miljön. Det återbrukas mycket via köp- och säljsidor men om det som ställs vid 
återvinningsrummen skulle kunna samlas upp och återbrukas finns mycket att vinna.  
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
Det finns en del livscykelanalyser på olika möbler, bland annat soffor, som fokuserar på 
växthusgaser. Fortsättningsvis skulle det vara intressant att se fler LCA på fler kategorier av 
möbler men också LCA med större hänsyn till bland annat kemikalie- och 
vattenanvändningen. Detta har gjorts på textilier vilket gör att vi vet mer om våra kläder och 
hemtextilier. IVL har gjort en typ av uträkning för sparade växthusgasutsläpp för The second 
hand report 2017 (Schibsted Media Group, 2017). The second hand report har dock inte 
redovisat närmre hur de har gått tillväga. Kanske är det något att titta vidare på och utveckla 
för att belysa fler fördelar med återbruk. 
 
Vid utveckling av återbruksdagen eller liknande aktivitet kan det vara intressant att inkludera 
beteendevetenskap i form av ”Knuffar” mer känt som ”Nudging”. Nudging går ut på att 
påverka människors beteende genom att hjälpa dem fatta beslut som är bättre för miljön eller 
hälsan. Det handlar om att försiktigt leda människor i önskvärd riktning genom att erbjuda en 
valsituation. Valet hamnar då mellan det lättare och det svårare valet där det lättare leder till 
det önskvärda målet (Mont, Lehner, & Heiskanen, 2014). Exempel på nudges är att sätta all 
ekologisk mat i ögonhöjd eller att sätta gröna fotsteg på gatan som leder dig till närmaste 
soptunna (Thaler & Sunstein, 2008). Kanske finns det Nudges som skulle kunna användas i 
syfte att främja studenters intresse för att återbruka. 
 
För utveckling av Återbruksdagen kan det också vara en god idé att blanda in andra invånare 
då studenter i många fall inte har så mycket föremål att byta med. Efterfrågan på begagnade 
möbler och inredning är större än tillgången på önskade föremål studenter emellan. Det 
kanske också skulle fungera att blanda in en student förening eller ett företag som kan visa 
upp sina tjänster i samband med eventet. Exempelvis Kronans Återvinningsmarknad som 
skulle kunna marknadsföra upphämtning och utkörning av möbler, Myrorna och deras 
studentrabatt, eller LRAB om CSS och källsortering. 
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BILAGA 1. INTERVJU MED SAVITA UPADHYAYA, VA SYD 
 
Frågor 
Var pilotförsöket tidsbestämt eller vad var det som gjorde att det stängde ner? 
Hur stort var upptagningsområdet? 
Hur stort var intresset? 
Vad var problematiskt med projektet? 
Vad finns det för planer för detta koncept framöver?  
 
Intervjusammanställning 
ReTuren är en del av VA Syds arbete för hållbar avfallshantering. Returen i Lindgården var 
ett pilotprojekt som anordnades av VA Syd, Skånes vatten och avfallsbolag. Detta var deras 
första projekt med anställda då de är en beställarorganisation och inte i vanliga fall har någon 
egen drift. ReTuren var en Återvinningsmarknad helt gratis för invånarna. De kunde skänka 
mindre möbler, inredning, köksutrustning, kläder och elektronik eller gå dit och hämta något 
de ville ha. Helt gratis, men under öppettiderna. Det som rullade mest in och ut var kläder. I 
närheten av ReTuren fanns tillgång till en återvinningsstation för de vanliga materialen. I 
lokalen fanns dock en utökad avfallslösning då allt som kom in skulle gås igenom och 
kontrolleras. Textilier som blev över gavs till Myrorna.  
 
Enligt information på hemsidan om ReTuren är pilotprojektet nedlagt på grund av resursbrist. 
Samarbetet mellan ansvariga för mötesplatsen, lokalen som användes under pilorprojektet, 
och VA Syd var heller inte optimalt vilket gjorde verksamheten och kontakten med invånarna 
lite svårare. Intresset för projektet var stort och nedläggningen gick inte i linje med 
medborgarnas önskemål. Ansvaret flyttades därför över till mötesplatsen.  
 
I dagsläget görs därför ett omfattande utvärderingsarbete för att kunna använda erfarenheterna 
från ReTuren och utöka verksamheten tillsammans med många andra aktörer exempelvis 
Sysav, Röda korset, Rädda barnen och ett lokalt makerspace. Tanken är att involvera fler för 
att tillsammans driva arbetet framåt. Att vara i ett sammanhang upplevdes väldigt viktigt och 
något som det var brist på i ReTuren. Den nya verksamheten ska öppna i juli och det pågår 
bygglovsansökningar för baracker i närheten av platsen för pilotförsöket. Detta ska bli en ny 
mötesplats för invånarna och det finns en fem-årig verksamhetsplan för projektet. Savita tror 
att om det ska gå att genomföra hållbara avfallslösningar räcker det inte med att ha en bra 
plan och köra sitt spår utan samarbete med lokala och kommunala organisationer är 
väsentliga. Detta för att alla kan hjälpa, bidra med kunskap och kompetens, stötta och nå fram 
till medborgarna.  
 
ReTuren genomfördes i ett miljonprogramsområde med ca 3500 närboende och beräknades 
nå ca 6000 personer. Fastighetsägarna i området hade containrar för grovavfall och då 
ReTuren var tydliga med att de inte hade möjlighet att ta in större möbler till sin verksamhet, 
bland annat på grund av platsbrist, uppstod inga problem med avfallet. Containrarna återkom 
1 gång i månaden för uppsamling av grovavfall.  
 
Något som kommit fram i arbetet är att kommunikationen är otroligt viktig. Vad har 
målgruppen för kanaler som redan används? Vilka drivkrafter har målgruppen och hur kan 
denna drivkraft användas för att trycka på återbruk? Hur ska ett beteende förändras? Återbruk 
måste bli enklare än återvinning eller förbränning.  
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Fördelning med avseende på vikt gav möjlighet att beräkna miljövinst – koldioxidutsläpp och 
andra växthusgaser och kemikalier. Det gav också möjlighet att beräkna den ekonomiska 
vinsten mot att köpa motsvarande nytt samt hur mycket avfall som förebyggds. 
 
Övriga kommentarer och tips från Savita inför studiens pilotförsök – Återbruksdagen – var att 
samtala med besökarna då det kan komma fram mer information via samtal än statistik. Ta 
reda på vad besökarna har för behov, varför de är där och hur de tänker kring återbruk. Ta 
även reda på vad de anser finns för utmaningar med återbruk. 
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BILAGA 2. INTERVJU MED LOTTA CLAESSON, STOCKHOLM VATTEN OCH 
AVFALL 
 
Frågor  
Information om Framtidens återvinningscentral finns från 2015 men hur har det fortsatt efter 
2015? 
Hur genomfördes pop-up eventet en tredje gång? 
Hur många besökare hade ni, vad kunde det dras för slutsatser utifrån detta? 
Vad mättes under pop-up eventet? 
Hur mycket och vilken typ av personal användes? 
Vilka problem uppstod under projektet? 
Hur ser framtiden ut för detta projekt?  
I Malmö har de börjat jobba för att implementera Kvartersnära återvinningscentraler, är detta 
något ni funderat på?  
 
Intervjusammanställning 
Lotta Claesson, Teknisk utredare vid Stockholm Vatten och Avfall genomförde under hösten 
2016 en pop-up Återbruksbutik i Norra djurgårdsstaden. Projektet var en fortsättning på 
”Framtidens återvinningscentral” vilken arrangerades under 2015 som ett resultat av en 
innovationsupphandling av Stockholm Vatten och Stockholm Stad. Återbruksbutiken utgick 
från två inredda containrar kompletta med markiser och trädäck längs med ena långsidan och 
belysning driven av bilbatteri.  
 
Den ena containern blev en insamlingspunkt där invånarna kunde lämna in kläder, möbler och 
allt annat som en återvinningscentral kan ta emot, med undantag för vitvaror och farligt avfall 
då detta kräver speciella tillstånd. Det fanns också begränsningar för hur stora möbler 
besökarna kunde komma med på grund av platsbrist. Detta var dock något de löste genom att 
bjuda in till att lämna de större möblerna i slutet av dagen då en lastbil skulle komma och 
hämta allt. I den andra containern byggdes en bytesbutik upp där det inlämnade kunde ställas 
ut för någon annan att ta med hem. För att denna inte skulle vara tom från början samlades det 
in ett startutbud via en av Stockholms återvinningsmarknader. Besökarna vid 
återvinningsmarknaden kunde då välja att skänka sina föremål direkt till 
återvinningsmarknaden eller till pop-up Återbruksbutiken via en speciell del av inlämningen. 
Allt i Bytesbutiken var gratis för besökarna och det enda de behövde göra var att skriva ner 
vad de tog med sig för att föra statistik på flödet. Tanken var att allt skulle vägas men tyvärr 
hade vågen gått sönder strax innan vilket resulterade i att flödet istället mättes i antal. Det som 
gick mest var textilier, böcker och leksaker. Statistiken fördes i syfte att visa riktning i senare 
event. Under helgen hade de totalt 300-400 besökare vilket ansågs lite och beräknades vara på 
grund av det dåliga vädret.  
 
Personalen på plats var inlånad från en återbruksaktör på en av återvinningscentralerna där 
detta åtagande ingick i uppdraget från kommunen. Det gjorde att personalen var väldigt 
professionell och redan införstådd med hur och vart olika fraktioner skulle sorteras samt hade 
enorm kunskap om detta vilket bidrog till att helgen gick väldigt smärtfritt. Lotta påpekade 
också att det aldrig kan vara för mycket personal. Det händer mycket samtidigt och det 
underlättar enormt att ha många som kan hjälpa till och hålla ordning på insamling, bytes-
delen, information, frågor osv.  
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Inför 2019 finns detta projekt med i verksamhetens budget. Det är då tanken att utöka detta 
till fler gånger per år och eventuellt köra endast insamling vissa gånger och återbruk andra. 
Eventet kommer också att arrangeras på fler platser runt om i Stockholm. 
 
I Stockholm finns fem större återvinningscentraler – Bromma, Lövsta, Sätra, Vantörs och 
Östberga, en mindre vid Roslagstull och en enbart för trädgårdsavfall i Bandhagen. Den 
återvinningscentralen vid Roslagstull skulle kunna jämföras vid en Kvartersnära 
återvinningscentral då denna ligger i stan samt har ett stort fokus på återbruk och 
tillgänglighet utan bil.  
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BILAGA 3. MATERIAL ANVÄNT UNDER OCH RESULTAT AV ÅTERBRUKSDAG 
 
Material 
Föremål Från Syfte 
Pallbjörn med våg Luleå Renhållning Att kunna väga otymliga föremål under 

Återbruksdagen 
Personvåg Luleå Renhållning Att kunna väga mindre föremål under 

Återbruksdagen 
Köksvåg Privat Att kunna väga små föremål under 

Återbruksdagen 
Partytält 5x8 meter Privat Vindskydd 
Marknadsbord ÅVM Ställa upp insamlade föremål i tältet 
Fraktpallar Luleå Renhållning Ställa större insamlade föremål på 
Presenning  Privat Lades på marken som skydd från marken 
Insamlade föremål Luleå Renhållnings 

personal, Privat 
För att inspirera och locka till byten 

   
 
Resultat in- och utlämnat material 
Tabell 2. Data över insamlade och utlämnade föremål, allt mätt i kilogram med en decimals noggrannhet 

Kategori Antal Vikt insamlat (kg) Vikt utlämnat (kg) vikt till ÅVM (kg) 
Stoppad möbel 1 2,8 2,8 0,0 
Hård möbel 5 48,0 10,0 38,0 
Köksutrustning 45 59,3 21,7 37,6 
Inredningsdetaljer 8 5,4 4,2 1,2 
Annat 2 5,1 5,1 0,0 
Totalt 61 121 44 77 
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 BILAGA 4. UTVÄRDERINGSENKÄT ÅTERBRUKSDAG 
 

1. Åldersgrupp (Age) 
O <20 
O 20-24 
O 25-30 
O 30+ 
 

2. Kön (Gender) 
O Kvinna 
O Man 
O Annat 

 
3. Studerande år /Årskurs (Year of study at uni) 

O 1 
O 2 
O 3 
O 4 
O 5 
O 5+ 

 
4. Transport 

O Egen bil (Own car) 
O Tillgång till bil (Access to car) 
O Saknar bil (No car) 

 
5. Jag hyr min lägenhet (My apartment is:) 

O Möblerad (Rented with furniture) 
O Omöblerad (Rented without furniture) 

 
6. Hur intresserad av återbruk är du? (How interested in reuse of furniture and 

design are you?  
O 1. Inte alls (Not at all) 
O 2 
O 3 
O 4 
O Väldigt intresserad (Very intreseted) 
 

7. Om du svarat 4 eller 5 på fråga 6, vilken är den främsta anledningen till detta? 
(If your answer was 4 or 5 in Q6, what is the reason? 
O Ekonomiskt (Economical benefits) 
O Miljönytta (Environmental benefits) 
O Design 
O Annat (Other) 
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8. Deltagande på Återbruksdagen (Participation on the Reuse pop-up event 
O Lämnade in och/eller tog med hem (Handed in to and/or took something from the 

event 
O Deltog men lämnade inget/tog ej med något hem (Participated but did not hand in 

or take anything) 
O Deltog ej (Did not participate) 

 
9. Hur fick du information om eventet (Where did you get information about the 

event from?) 
O E-mail 
O Sociala medier (Social media) 
O Affischer (Posters) 
O Annan boende (Neighbours) 
O Missade informationen (Missed the information) 
O Annat (Other) 

 
10. Tycker du att arrangemang kring återbruk ska ske fler gånger? (Do you think 

that similar pop-up events with focus on reuse should occur again?  
O Ja (Yes)  
O Nej (No) 
O Vet ej (I don´t know) 

 
11. Om Ja på fråga 10, hur ofta? (If Yes on Q10, how often?) 

o En gång i månaden (Once a month)  
o En gång per läsperiod (Once every three months) 
o En gång per termin (Once every semester) 
o En gång per år (Once a year) 
o Annat (Other) 
 

12. Har du några övriga kommentarer/feedback om eventet eller kanske egna idéer? 
(Do you have any comments, feedback or ideas that you would like to share with 
me?) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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BILAGA 5. RESULTAT AV UTVÄRDERINGSENKÄT ÅTERBRUKSDAG 
 
Resultat från fråga 1 och 2: Ålder och kön 
Ålder Man Kvinna 
<20 1 0 
20-24 7 5 
25-30 1 1 
30 + 2 1 

 
Resultat från fråga 3. Vilken årskurs respondenterna var i 
Årskurs Antal 
1 4 
2 4 
3 7 
4 2 
5 0 
5+ 1 

 
Resultat från fråga 4. Tillgång till bil 
	 Antal I procent 
Egen bil 5 28 % 
Tillgång till bil 1 6 % 
Saknar bil 12 67 % 

 
Resultat från fråga 5. Vilket typ av boende respondenten har idag 

 Antal 
Möblerad 14 
Omöblerad 4 

 
Resultat från fråga 6 och 7. Hur intresserad av återbruk är respondenten och varför 
	 Antal 
Inte intresserad 8 
Intresserad 10 

 
Av dessa 10 intresserade: 
	 Antal 
Ekonomiskt 6 
Miljönytta 2 
Design 2 
Annat 1 
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Resultat från fråga 8. Deltagande vid återbruksdagen 
	 Antal 
Deltog aktivt 1 
Deltog passivt 4 
Deltog ej 13 

 
Resultat från fråga 9. Vilken informationskanal respondenten fått informaiton om 
Återbruksdagen från.  
	 Antal I procent 
E-mail 13 72 % 
Sociala medier 8 44 % 
Affischer 5 28 % 
Granne 2 11 % 
Missade informationen 0 0 % 
Annat 3 17 % 

 
Resultat från fråga 10. Om respondenten ansåg att evenemang kring återbruk ska upprepas  
 

 Antal I procent 
Ja 15 83 % 
Vet ej 3 17 % 
Nej 0 0 % 

 
Resultat på följdfråga 11. Hur ofta evenemanget i så fall ska arrangeras 

 Antal I procent 
En gång i månaden 2 11 % 
En gång var tredje månad 3 17 % 
En gång per termin 8 44 % 
En gång per år 2 11 % 

 
Resultat från fråga 12. Fritextfråga 
Behövs nog en större org. för att detta ska fungera 
Bra initiativ, men lite dåligt med info inför evenemanget. Hade gynnats med mer 
marknadsföring. 
Hade deltagit om jag inte varit på annan ort den aktuella helgen. 
Hade gärna deltagit om jag kunnat. Hade tyvärr förhinder denna gång 
I saw the tent yesterday, but I did not have time to visit completely. It is better to inform 
students in advance. I just found the tent by accident! 
Jag hade tyvärr ingen möjlighet att medverka men tycker att det var ett bra initiativ 
Kanske lättare att få folk om det är på universitetet under eftermiddagen. Men kul idé! Tror 
det kan vara ett bra sätt att lämna in sånt man inte använder eller i samband med flytt som 
tex nya studenter kan ha nytta av. 
Tror att det skulle funka bättre på vänortsvägen. 
Very nice idea of reusing furniture 
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BILAGA 6. ENKÄT OM INTRESSE FÖR ÅTERBRUK BLAND STUDENTER VID 
LTU 
 
Ditt svar = ett kryss i cirkeln 

1. Åldersgrupp 
O <20 
O 20-24 
O 25-30 
O 30+ 
 

2. Kön 
O Kvinna 
O Man 
O Annat 

 
3. Studerande år /Årskurs 

O 1 
O 2 
O 3 
O 4 
O 5 
O 5+ 

 
4. Fakultet 

O Teknisk 
O Filosofisk 

 
5. Bil/Transport 

O Har egen bil 
O Har tillgång till bil 
O Saknar bil 

 
6. Har du under de senaste 12 månaderna införskaffat någon form av möbel eller 

inredning begagnat? 
O Ja 
O Nej 
O Minns ej 

 
7. Har du under de senaste 12 månaderna gjort dig av med någon möbel eller 

inredning via en återbruksaktör (exempelvis Myrorna, Kronans 
återvinningsmarknad eller Röda Korset Kupan)? 
O Stoppad möbel så som soffa, fåtölj, säng, stoppad stol osv 
O Hård möbel så som förvaringsmöbel, hård stol, bord osv 
O Köksdetaljer så som glas, porslin, bestick, kastruller osv 
O Andra inredningsdetaljer eller hushållsartiklar så som lampor, strykjärn osv 
O Inget av ovan 
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8. Skulle du kunna tänka dig att införskaffa något av följande begagnat till en 
omöblerad lägenhet? Flera svar är ok 
O Stoppad möbel så som soffa, fåtölj, säng, stoppad stol osv 
O Hård möbel så som förvaringsmöbel, hård stol, bord osv 
O Köksdetaljer så som glas, porslin, bestick, kastruller osv 
O Andra inredningsdetaljer eller hushållsartiklar så som lampor och strykjärn 
O Inget av ovan 

 
9. Skulle du kunna tänka dig att införskaffa något av följande begagnat till en 

möblerad lägenhet? Flera svar är ok 
O Stoppad möbel så som soffa, fåtölj, säng, stoppad stol osv 
O Hård möbel så som förvaringsmöbel, hård stol, bord osv 
O Köksdetaljer så som glas, porslin, bestick, kastruller osv 
O Andra inredningsdetaljer eller hushållsartiklar så som lampor och strykjärn 
O Inget av ovan 

 
10. Vilken är den främsta anledningen till att du skulle införskaffa begagnade 

möbler och inredning istället för nyproducerade? Endast ett svar 
O Ekonomiska skäl 
O Miljönytta 
O Design 
O Tillgänglighet 
O Annat 

 
11. Vilken är den främsta anledningen till att du inte skulle införskaffa begagnade 

möbler och inredning istället för nyproducerade? Endast ett svar 
O Någon annan har använt föremålet innan  
O Design 
O Kan vara defekt 
O Risken för skadedjur 
O Bryr mig inte/tänker inte på det 
O Tillgänglighet 
O Annat 

 
12. Vad har du för boendeform i dagsläget? 

O Studentlägenhet – möblerad 
O Studentlägenhet – omöblerad  
O Hyreslägenhet – möblerad  
O Hyreslägenhet – omöblerad  
O Annat 

 
13. Övriga kommentarer/feedback/ideér kring återbruk 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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BILAGA 7. RESULTAT AV ENKÄT OM INTRESSE FÖR ÅTERBRUK BLAND 
STUDENTER VID LTU 
 

Resultat från fråga 1. och 2. Respondenternas ålder och kön 

Ålder Man Kvinna 
<20 6 4 
20-24 41 25 
25-30 5 6 
30+ 2 0 

 

Resultat från fråga 3. Respondenternas årskurs 

Årskurs Antal 
1 36 
2 19 
3 7 
4 19 
5 5 
5 + 2 

 

Resultat från fråga 4. Fakultetstillhörighet 

Fakultet Antal % 
Filosofisk 10 11 
Teknisk 78 89 

 

Resultat från fråga 5. Respondenternas tillgång till bil 

	 Antal % 
Egen bil 25 28 
Tillgång till bil 19 22 
Saknar bil 44 50 

 

Resultat från fråga 6. Om respondenterna de senaste 12 månaderna införskaffat möbler eller 
inredning via återbruksaktörer 

 Antal % 
Ja 44 50% 
Minns ej 4 4,5% 
Nej 40 45,5% 
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Resultat från fråga 7. Om respondenterna de senaste 12 månaderna gjort sig av med möbler 
eller inredning via återbruksaktörer 

 Antal % 
Ja 11 12,5% 
Minns ej 0 0% 
Nej 77 87,5% 

 

Resultat från fråga 8. och 9. Vilka kategorier respondenterna skulle kunna tänkas införskaffa 
till omöblerade respektive möblerade lägenheter.  

 Omöblerat %  Möblerat %  

Stoppad möbel 37 42% 46 52,3% 
Hård möbel 83 94,3% 73 83,0% 
Köksdetaljer 52 59,1% 47 53,4% 
Inredningsdetaljer 60 68,2% 57 64,8% 
Inget av ovan 2 2,3% 5 5,7% 

 

Resultat från fråga 10. Vilken är den främsta anledning till att du skulle införskaffa begagnade 
möbler och inredning istället för nyproducerade? 

 Antal % 
Ekonomiska skäl 50 71% 
Miljönytta 6 9% 
Design 11 16% 
Tillgänglighet 3 4% 
Annat 0 0% 

  

Resultat av fråga 11. Vilken är den främsta anledning till att du INTE skulle införskaffa 
begagnade möbler och inredning istället för nyproducerade?  

 Antal % 
Någon annan har använt föremålet 19 29% 
Design 5 8% 
Kan vara defekt 18 27% 
Risken för skadedjur 7 11% 
Bryr mig inte/tänker inte på det 5 8% 
Tillgänglighet 9 14% 
Annat 3 5% 
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Resultat av fråga 12. Vad har du för boendeform i dagsläget? 

 Antal % 
Studentlägenhet - möblerat 38 43% 
Studentlägenhet - omöblerat 21 24% 
Hyreslägenhet - möblerat 2 2% 
Hyreslägenhet - omöblerat 12 14% 
Annat 15 17% 

 
 
Resultat av fråga 13. Övriga kommentarer/feedback/idéer kring återbruk 

Jag flyttar snart till en ny lägenhet och nästan alla möbler till denna har införskaffats genom 
återbruk 
Fråga 11. Luktar rök 
Ett problem med begagnade möbler för mig är pälsdjursallergi och brist på information om 
ursprung (vilka husdjur som huserat i boendet) 
Köper gärna möbler/inredning för delar eller för att rusta upp. Så används inte alltid direkt 
utan snarare indirekt 
Återbruk är as bra på nästan alla sätt! Billigt! 
Trevlig enkät 
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BILAGA 8. GUIDE FÖR UTFÖRANDE AV ÅTERBRUKSDAG 
 
Nedan följer en guide för hur en återbruksdag skulle kunna genomföras, från planering till 
utvärdering. Guiden är inte bara inriktad till evenemang för studenter utan kan ses som 
generell för återbruksdagar för alla kommuninvånare. Den är uppdelad i tre rubriker:  

- Planering 
- Utförande 
- Utvärdering 

 
Därefter följer en tabell över förslag till bra material att ha till en återbruksdag. 
 
Planering 
Det absolut första steget i planeringen är att bestämma vad syftet med evenemanget är och 
fundera över möjliga utfall. Är det exempelvis för att möta invånare och höra vad de har för 
tankar och åsikter, att återbruka möbler och inredning eller samla information inför framtida 
evenemang? Finns det synergieffekter då flera syften uppfylls?  
 
Utifrån syftet med evenemanget är nästa steg att identifiera målgruppen. Målgruppen styr en 
stor del av evenemangets utformning. Exempelvis hur omfattande målgruppen är, vilken 
åldersgrupp som innefattas, vilka språk som talas osv.  
 
Frågor att gå igenom med utgångspunkt i målgruppen:  

a) Vilka aspekter är viktiga vid val av placering?  
b) Hur avgörs den bästa tidpunkten? 
c) Vilka kommunikationsvägar finns för att nå ut till målgruppen?  
d) Vilken statistisk information ska återbruksdagen resultera i?  
e) Vilka resurser kan behövas för genomförandet? 
f) Vilka typer av föremål kan målgruppen byta?  
g) Ska det finnas möjlighet att börja byten direkt? 
h) Vilka kompletterande verksamheter finns och hur kan dessa bidra till återbruksdagen? 
i) Vilka situationer kan uppstå och hur ska dessa hanteras? 

 
När ovanstående frågor är besvarande finns ett bra underlag för att bestämma hur omfattande 
evenemanget blir, projektets tidsram samt vilka resurser som behövs. Nedan följer exempel 
och vidare utveckling av frågorna. 
 

a) Vilka aspekter är viktiga vid val av placering?  
Platsen för evenemanget avgörs med hänsyn till var målgruppen befinner sig och det 
bör klargöras vilka som ska ha åtkomlighet till återbruksdagen. Om evenemanget 
arrangeras i en lokal behövs det eventuellt ett hyreskontrakt. Om evenemanget 
arrangeras genom att sätta upp ett tält eller en container kan det krävas tillstånd från 
fastighetsägare och polis för att använda marken. 
 

b) Hur avgörs den bästa tidpunkten? 
Med tidpunkt för evenemanget räknas både tid på året och tid på dagen. Ta reda på när 
på året behovet för återbruksdagen finns och när det är möjligt att genomföra den med 
avseende på väder och tillgång till resurser så som lokaler, personal och så vidare. 
Därefter bör det kartläggas vilken tid på dagen flest personer i målgruppen rör sig på 
platsen som är fördelaktiga för evenemanget. Exempelvis kan det röra sim många 
personer på platsen under morgonen påväg till skola eller jobb, detta är dock inte en 
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tid då de har möjlighet att bära hem möbler eller inredning. Den bättre tiden är då 
kanskr på eftermiddagen då de rör sig hemåt, de har då tid att stanna upp och delta i 
evenemanget. 

 
c) Vilka kommunikationsvägar finns för att nå ut till målgruppen?  

Förutom anslagstavlor och sociala medier är det smidigt att ha en nyckelperson från 
området. Denna person känner förmodligen många, pratar regelbundet med många och 
kan därmed sprida ordet om eventet (Upadhyaya, 2017). I all kommunikation till 
målgruppen är det viktigt att se över vilka språk som bör användas. Eventuellt är inte 
första språket svenska för många vilket innebär att det kan behöas översättningar. 
Denna information bör komma upp vid kartläggningen av målgruppen.   

 
Information som målgruppen kan tänkas behöva inför en återbruksdag är exempelvis 
vilket datum och vilka tidpunkter evenemanget är öppet, vilka regler som gäller 
angående inlämning, byten, avfall osv. 
 
Till information och kommunikation hör även vilken information som ska förmedlas 
under återbruksdagen och hur bemötandet ska ske. Det kan till exempel vara bra att 
förbereda personalen med en ”pitch” angående återbruk. Det är också viktigt att 
personalen vet vilka regler som gäller och kan förmedla detta på ett bra sätt. 
Exempelvis tillåten storlek och skick på föremål som ska lämnas in. Ska det kanske 
finnas någon skriftlig information om reglerna för återbruksdagen, återbruk i 
allmänhet eller något annat som återbruksdagen vill förmedla? 

 
d) Vilken statistisk information ska återbruksdagen resultera i?  

En fråga som bör ställas är vad syftet med den statistiska informationen är. Om syftet 
är att ge upplysning om intresset för evenemanget kan exempelvis besökare vara en 
bra parameter. Detta kan göras genom att använda exempelvis en klick-räknare. Att 
räkna med klickräknare kan dock kräva en tydlig ut- och ingång för att inte missa 
någon. Det kan då också vara bra att fundera över om besökare ska beräknas som 
unika besök eller totalt antal besök. Med detta menas att samma person kan komma 
till evenemanget flera gånger. Är det då intressant att veta hur många som kommer 
tillbaka eller hur många totala besök som gjordes? 
 
Övrig användbar statistik kan vara antalet och/eller vikten av alla föremål som samlas 
in och lämnas ut. Detta ger en insyn i hur attraktivt återbruket är och även vilka 
kategorier som är mest attraktiva för målgruppen.  
 

e) Vilka resurser kan behövas för genomförandet? 
För att kunna genomföra ett event krävs både personalresurser och ekonomiska 
resurser. Mängden personal är beroende av hur stor målgruppen beräknas vara samt 
om det behövs hjälp med några förberedelser. Till verksamheten under återbruksdagen 
går det att beräkna behovet av resurser utifrån bemannade stationer, exempelvis: 

- Inlämning 
- Personal i ”bytesbutiken” som kan svara på frågor och finnas till hands  
- Utlämningen kan ske via ”kassa” eller liknande  
- Eventuellt fikabord för påfyllning och hålla iordning 
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Ekonomiska resurser kan behövas för att betala transport, lokal, fika och diverse 
material så som marknadsföringsmaterial, möbler som inte tillhör bytesdagen och 
kontorsmaterial som behövs för genomförandet av återbruksdagen.  

 
f) Vilka typer av föremål kan målgruppen byta?  

Återbruksdagen kan vara dedikerad till möbler och inredning eller inkludera andra 
kategorier så som textilier, böcker, leksaker och allt anmat som kan tänkas vara 
attraktivt att byta för målgruppen. Textilier är mycket lätta att transportera och en 
möjlig väg in i återbruket då det i dagsläget är vanligare att byta textilier med varandra 
genom olika evenemang, än exempelvis möbler. 
 

g) Ska det finnas möjlighet att börja byten direkt? 
För att bytesbutiken inte ska vara tom från början kan insamling i göras i förväg. . 
Fördelen med att inte ha en tom butik från början är att det inte gör något för de första 
besökarna att vara just först. Om de endast har möjlighet besöka evenemanget en gång 
har de då ändå möjlighet till byten. Insamlingen kan till exempel ske på kommunens 
ÅVC:er där besökarna får välja var de vill skänka föremål för återbruk, till ÅVM eller 
till Återbruksdagen 

 
h) Vilka kompletterande verksamheter finns och hur kan dessa bidra till återbruksdagen? 

Om plats, datum och tid på dagen tillåter kan kompletterande verksamhet locka till fler 
besökare och även fler byten. Detta skulle kunna handla om en fixarverkstad där 
besökare kan laga eller förädla föremål de antingen själva kommer med eller föremål 
de bytt till sig. Kanske finns det kreativa eller händiga personer i målgruppen som 
skulle kunna hjälpa till med olika åtaganden? Verksamheten skulle också kunna vara 
anpassad till att ge ytterligare budskap, exempelvis information och källsortering, 
farligt avfall, ÅVMs öppettider eller liknande. Detta ger ett bredare budskap än att 
återbruka där och då.  

 
i) Vilka situationer kan uppstå och hur ska dessa hanteras? 

Det kan vara bra att förbereda sig på olika situationer som kan uppstå under en 
återbruksdag och komma överrens om hur dessa bör hanteras. Exempelvis hur 
personalen bör hantera besökare som bråkar över samma föremål eller om någon 
skulle skada sig. Säkerhetsutrustning bör finnas på plats och personalen bör veta vart 
denna finns och hur den används.  

 
Utförande 
Utförandet kan delas upp i följande delar: 

a) Uppbyggnad av återbruksdag 
b) Inlämning av föremål 
c) Utlämning 
d) Situationer som kan uppstå 
e) Fika 
f) Efter evenemanget 

 
Dessa delar syftar till att ge vägledning för olika moment under återbruksdagen. 
 

a) Uppbyggnad av Återbruksdag 
Vid uppbyggnad av återbruksdagen och återbruksbutiken kan föremålen ställas i 
ordning utifrån olika situationer och rum i ett hem och/eller utifrån kategorier så som 
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textilier, verktyg, leksaker, köksredskap och så vidare. Situationer ger en tydlig bild av 
föremålets användningsområde samt hur föremålet ser ut i ett sammanhang vilket kan 
göra föremålet mer attraktivt. Exempelvis kan en lampa se tråkig ut när den står på 
golvet bredvid en kastrull. Placeras den dock på en byrå med en vas brevid ger detta 
ett sammanhang och det blir lättare för besökaren att se den i sitt eget hem. Vid 
uppbyggnad enligt kategorier kan besökaren enkelt söka efter något denne behöver. 
Exempel på material som kan komma till användning inför, under och efter en 
återbruksdag visas i Tabell 3 längst ner på sidan. 

 
b) Inlämning av föremål 

Inlämningen är mest troligt besökarnas första intryck av Återbruksdagen. Det är därför 
viktigt att gällande regler för återbruksdagen är tydliga och att material finns 
tillgängligt för att väga, märka upp och eventuellt föra vidare föremålen till 
bytesdelen. Om det finns krav på att föremålen ska vara hela och rena lämpar det sig 
att kontrollera detta på en gång för att sedan ställa ut i bytesbutiken. Om allt i 
bytesbutiken är gratis är detta inte mer än en inlämning. Om det däremot ska 
förkomma något slags biljettsystem för inlämning och byten av föremål, ”en-för-en” 
eller liknande, ges dessa biljetter ut efter kontrollen. Med ”en-för-en” menas att för 
varje föremål som lämnas in erhålles en biljett. Besökaren kan då ”köpa” nya föremål 
med dessa biljetter där varje förmål är värt en biljett. Oavsett storlek på föremålen, 
vilket material de är gjort av eller vilka kategorier föremålen tillhör är de värda lika 
mycket – en biljett vardera. Vid insamlingen finns möjlighet att samla in statistik kring 
exempelvis föremålets vikt, vilken kategori föremålet tillhör och det totala antalet 
föremål eller antal föremål per person. Uppmärkning av föremål i samband med 
registrering kan vara fördelaktigt för insamling av information. Exempelvis kan 
numreringar göras där det i slutet av dagen kan utläsas vilka föremål som varit 
attraktiva och vilka som är kvar. Uppmärkning av kategorier kan göras med 
exempelvis färgkodning eller en lapp med kategorinamnet textat.  

 
c) Beroende på vilken statistik som ska föras kan utlämningen variera mellan att vara 

öppen till att vara en kassa/utslussning. Om ett biljettsystem så som ett-till-ett 
används, där besökaren får en biljett för varje föremål som lämnas in och kan ta med 
sig lika många hem, behövs någon typ av uppstyrd kassa. I kassan bör det finnas 
någon typ av förpackning till föremålen för att besökarna ska kunna ta med sig sina 
fynd hem på ett enkelt och smidigt sätt. Förpackningarna kan exempelvis bestå av 
inslagningsmaterial, kartonger och påsar som besökarna kommit med i början av 
dagen. I kassan tas biljetterna emot som betalning.  
 

d) Under dagen kan allt möjligt hända, därför är det bra att vara förberedd på allt. 
Diskutera gärna igenom hur olika situationer ska hanteras så som skador, besökare 
som är oense och så vidare. Förutom situationer mellan besökare kan även situationer 
med personalen uppstå. Se till så att personalen får påfylld energi med jämna 
mellanrum så att organisationen fungerar och fokus kan ligga på besökarna. Eventuellt 
kan det vara bra med ett schema om dagen är lång så att det inte blir för enformigt och 
alla har möjlighet att äta, ta toapauser samt komma undan en stund. Det kan också 
vara bra att diskutera och informera personalen om vad som gäller för dem, om de 
hittar något de själva skulle vilja ha. Antingen kan de få byta precis som alla andra, få 
förmånen att plocka föremål utan att lämna in själva eller kanske plocka utav de 
föremål som är kvar vid dagens slut. Detta är beroende på vilken statistik som ska 
föras och hur denna skulle påverkas av de olika alternativen. 
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e) Ett sätt att locka besökare att stanna och prata med personal, men också med varandra, 

är att erbjuda någon form av fika. Fika ger en naturlig paus och lockar till sociala och 
informativa samtal. Ett fikabord ställs lättast upp där det inte är i vägen för 
bytesbutiken så besökare som vill samtala inte samlas framför föremål som någon 
annan vill titta på. 

 
f) När evenemanget är över kommer det mest troligt finnas en del inlämnat material 

kvar. Det kan vara bra att ha en plan för hur detta ska transporteras bort samt vart det 
ska ta vägen. Exempelvis skulle det kunna köras till närmaste ÅVM där det kan 
fortsätta erbjudas för återbruk. 

 
 
Utvärdering 
En utvärdering av återbruksdagen bör utföras med hänsyn till evenemangets syfte, vilka 
parametrar som mättes och vad utvärderingen ska användas till i framtiden. Det är därför 
viktigt att redan från början planera för vilken information som ska användas i utvärderingen 
och därmed behöver samlas in under evenemanget. För att få besökarnas perspektiv på 
evenemanget kan det vara bra att fundera på om en enkätundersökning ska genomföras. 
Denna kan skickas ut i efterhand om målgruppen är samlad på någon viss adress eller om det 
mailadresser samlats in under evenemanget. Det kan också finnas möjlighet att erbjuda 
besökare att svara på en enkät direkt på evenemanget och därmed ha kontroll över 
svarsfrekvensen. 
 
Material  
Tabell 3. Exempel på material som kan komma till användning under en återbruksdag. 

Föremål Syfte 
Partytält om inte lokal utnyttjas Regn och vindskydd 
I förväg insamlat material Inbjudande i bytesbutiken 
Bord Att ställa föremål, fika på samt ha till in 

och utgång 
Klickräknare Att räkna besökare med 
Första hjälpen kit Om situationen skulle uppstå 
Brandfilt/-släckare Om situationen skulle uppstå 
Mat, frukt, godis till personal För att hålla humöret uppe 
Eventuell fika till besökare - kaffe, mjölk, 
socker, te, servetter, vatten, muggar osv 

Får besökarna att stanna upp och samtala 

Sopsortering Vid fikabordet 
Olika sorters vågar Om föremålen ska vägas 
Markeringstejp För att märka upp föremålen 
Markeringspennor och  För att skriva på markeringstejpen 
Anteckningsblock och pennor Om något behöver antecknas 
Informationsskyltar För att informera om regler, återbruk osv 
Transport (bil, släp, lastbil) Hur de tidigare insamlade föremålen ska 

transporteras till evenemangsplatsen samt 
de kvarvarande föremålen transporteras 
bort. 
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