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Abstract 
This study aims to evaluate the potential of a reuse system for furniture, focusing on students in 

Lund, this study. The study suggests that furniture has a high potential for increased reuse, partly 

because of its intrinsic, durable characteristics, and partly because of the students’ positive 

attitude towards second-hand furniture. The study also suggests that necessary features for such a 

system to reach its full potential is that any deposition for borrowing furniture is well-balanced 

and that the students get a chance to inspect the furniture before delivery. Student responses also 

suggest that reducing environmental impact and getting assistance with logistics is of less 

importance than monetary and complexional concerns. 

Approximately half of the students in Lund are interested in the proposed reuse system. The 

furniture that are of the greatest interest is bookshelves, while beds are the least interesting. A 

general trend towards a more positive attitude to hard second-hand furniture as opposed to 

upholstered second-hand furniture was evident. This trend suggests that the proposed system has 

an unexploited potential to reduce environmental impact since the majority of emissions 

connected to a furniture´s life-cycle arise from material extraction for upholstered furniture. 

Implementation of the suggested reuse system would also reduce demand for new furniture, 

thereby reducing production emissions each time a piece of furniture is reused. 

Based on the number of interested students, their current living situations and how they rank 

their interest in different second-hand furniture, the study concludes that roughly 2 600 tons of 

furniture waste could be avoided if the system was implemented. The study also anticipates that 

about 2 000 tons of carbon dioxide equivalences could be avoided. This corresponds to the 

amount of carbon dioxide equivalences emitted by 930 cars driving 15 000 km. 

 

Key words: furniture, reuse, waste prevention, environmental impact 
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Sammanfattning 
Många av de möbler som kasseras idag är fullt funktionsdugliga och byts endast ut på grund av 

människors behov av nya, modernare modeller. Möblernas livslängd är med andra ord inte till 

ända och miljönyttan med att återanvända dem är stor, dels på grund av den stora omsättningen 

av möbler och dels på grund av deras materialinnehåll. Återanvändning är även, enligt svensk 

avfallslagstiftning samt EUs avfallshierarki, något som bör prioriteras framför energiutvinning, 

vilket annars är det vanligaste sättet att sluthantera möbelavfall. Med sin grund i detta syftar 

denna studie till att utreda hur stor potential ett återanvändningssystem för möbler i Lund har att 

minska flödet av möbelavfall samt utsläppen av växthusgaser. Systemet kommer ha Lunds 

studenter som målgrupp, dels då de ofta har ett stort behov av billiga möbler och dels då de, 

enligt flera av Lunds andrahandsbutiker, har en positiv inställning till begagnade varor. 

För att undersöka intresset för ett återanvändningssystem för möbler bland studenterna utfördes 

en enkätundersökning, där 330 studenter fick besvara en prestrukturerad enkät. Resultatet visade 

att ca hälften av Lunds studenter är intresserade av ett återanvändningssystem för möbler, varav 

ca tre fjärde delar bor i en boendeform som tillåter dem att utnyttja systemet. I studien framkom 

även att studenterna var mer intresserade av hårda möbler än av stoppade, vilket tros bero på att 

stoppade möbler anses mer ohygieniska än hårda på grund av sin mer intima natur. För systemet 

innebär denna intressefördelning att det finns en outnyttjad potential för minskade 

växthusgasutsläpp, då stoppade möbler har en större miljöpåverkan än hårda möbler. 

Anledningen till denna extra miljöpåverkan ligger i att stoppade möbler består av flera olika 

material och komponenter samt att de på grund av sin mer komplexa uppbyggnad blir svårare att 

ta vara på när de kasseras. 

För att beräkna hur mycket möbelavfall som går att förebygga med systemet utfördes två 

beräkningar. En med utgång i antalet studenter som var intresserade av systemet, samt om de var 

intresserade av samtliga eller hälften av de efterfrågade möblerna, och en beräkning baserad på 

hur studenterna rankat sitt intresse för de olika möbeltyperna. Båda beräkningarna resulterade i 

att systemets potential att förebygga möbelavfall anses stor, den uppgår till ca 2 600 ton. Denna 

mängd avfall räknades sedan om i och det visade sig att utsläpp motsvarande ca 2000 ton 

koldioxidekvivalenter kunde förebyggas. Denna siffra kan komma att öka ytterligare om 

möblerna kan återanvändas flera gånger inom systemet och om intresset för stoppade möbler 

ökar. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Denna studie bygger på tanken om att möbler som för en person är skräp för en annan kan vara 

en skattgömma och att människor, genom att återanvända dessa möbler, blir miljöhjältar då de 

bidrar till att såväl avfall som växthusgasutsläpp undviks. En stor del av de möbler som kasseras 

idag är nämligen i gott skick och byts inte ut på grund av sin brist på funktionalitet, utan på grund 

av ägarens begär efter nya, modernare produktmodeller (Curran, 2010 & Cooper, 2010). 

Samtidigt blir andrahandsbutiker allt mer populära (Lindman, 2013), inte minst bland Lunds ca 

28 000 heltidsstudenter (Lunds universitet, 2012). Detta ger upphov till ett gyllene tillfälle att 

omplacera möbler och därmed omvandla dem från skräp till skatt!  

Detta tillfälle är även något som har uppmärksammats av Sysav Utveckling som tagit fram ett 

förslag på ett återanvändningssystem för inredning riktat mot studenter i Lund (se avsnitt 3.2.4). 

Denna studie kommer dock inte utforska hela detta system utan endast fokusera på inredning i 

form av möbler samt viktiga aspekter för att utvärdera potentialen av ett återanvändningssystem 

för möbler. Med potential menas i denna studie möjligheten att förebygga avfallsflöden bestående 

av möbelavfall, förebyggd miljöpåverkan i form av växthusgasutsläpp samt en generell möjlighet 

för systemet att fungera i praktiken, beroende på intresset bland Lunds studenter.  

1.2 Syfte & frågeställningar 
Studiens syfte är att utreda vilken potential ett återanvändningssystem för möbler, riktat mot 

studenter i Lund, har för att minska flödet av möbelavfall samt minska miljöpåverkan i form av 

växthusgasutsläpp. Studien syftar även till att, utifrån studiens avgränsningar, göra en bedömning 

av återanvändningssystemets generella möjlighet till att fungera i praktiken. 

För att uppfylla syftet har en litteraturstudie över befintlig forskning på området återanvändning 

utförts. Ett försök har gjort för att vinkla studien mot möbler men i vissa avseenden har 

diskussionen förts i mer generella ordalag då forskningsunderlaget är relativt litet. I ett försök att 

få mer specifikt inriktad information har litteraturstudien kompletterats med ett antal intervjuer 

och studiebesök.  

Beräkningar och resultat bygger på en enkätundersökning vars syfte var att utröna hur intresset 

för olika begagnade möbeltyper ser ut bland studenterna. Undersökningen syftade även till att 

utvärdera intresset för ett återanvändningssystem överlag samt se vilka aspekter av systemet som 

anses viktiga för att studenterna ska vilja utnyttja systemet om det införs.  

För att uppfylla syftet kommer följande underfrågor att besvaras: 

 Har produktgruppen möbler potential för ökad återanvändning? 

 Är studenterna i Lund intresserade av ett återanvändningssystem för möbler?  

 Vilka aspekter är viktiga för att ett återanvändningssystem för möbler ska lyckas 

implementeras i Lund? 

 Vilka möbler är studenterna i Lund intresserade av i begagnat skick? 

 Hur stor miljöpåverkan ger dessa möbler upphov till? 
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1.3 Metod 

1.3.1 Delmoment 

Studien består av följande delar: 

 Litteraturstudie 

 Intervjuer  

 Studiebesök 

 Enkätundersökning 

Litteraturstudie 

Litteraturstudien är uppdelad i tre avsnitt där avsnitt två behandlar den del av den svenska 

avfallspolitiken som är viktig för hantering av möbelavfall, avsnitt tre behandlar hur möbelavfall 

hanteras idag samt avsnitt fyra som tar upp olika perspektiv ur vilka man kan se på 

återanvändning. Perspektiven som behandlas i detta avsnitt är produktperspektivet, 

konsumentperspektivet samt miljöperspektivet. Syftet med litteraturstudien är att ge en bakgrund 

till diskussionen samt möjliggöra analys av resultaten från enkätundersökningen.  

Intervjuer och studiebesök 

Då återanvändning av möbler är ett relativt outforskat område saknades relevant litteratur. 

Därför kompletterades litteraturstudien med ett antal intervjuer vars syfte var att ge en djupare 

förståelse för potentialen för vidareutveckling inom återanvändning samt människors inställning 

till begagnade och återanvända möbler. De som intervjuades var: Maria Ljunggren Söderman, 

forskare på IVL Svenska miljöinstitutet samt Pål Mårtensson, ansvarig för kretsloppsparken 

Alelyckan i Göteborg. Dessa personer valdes då de är experter på avfallshantering samt både 

forskar och arbetar praktiskt med återanvändning. Kortare intervjuer utfördes även med Abdul 

Melki, Anna Lindman och Olle Wallin som arbetar i tre olika andrahandsbutiker i Lund och 

Göteborg. Anledningen till att dessa personer intervjuades är för att de arbetar med 

återanvändning av möbler och har en god insikt i hur andrahandsmarknaden ser ut och vad som 

driver människor till att handla begagnade varor. De utgångspunkter som användes i intervjuerna 

presenteras i bilaga B. Utöver intervjuerna utfördes även studiebesök på Gastelyckan 

återvinningscentral i Lund samt kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg.  

Enkätundersökning 

Slutligen utfördes en enkätundersökning. Syftet med denna var att undersöka vilka möbler 

målgruppen ”Lunds studenter” är intresserade av i begagnat skick, samt se hur intresset i denna 

målgrupp ser ut för ett återanvändningssystem. Den prestrukturerade enkäten kan ses i sin helhet 

i appendix A och består av fem sakfrågor samt uppgifter om utbildning, ålder och nuvarande 

boendeform. Anledningen till att en prestrukturerad enkät användes var för att underlätta 

datahanteringen samt att göra enkäten snabb och enkel att besvara, vilket enligt Johannssen och 

Tufte (2002) är bland de positiva aspekterna med en prestrukturerad enkät. För att få en god 

utformning på enkäten användes ”Enkätboken” (Trost, 2001) som stöd. Enkäten testades även 

på sju personer innan den färdigställdes för att se huruvida frågorna var tydligt nog utformade.  

För att på ett enkelt sätt få spridning i urvalsgruppen delades enkäterna ut på studentnationer 

med pub-eller lunchverksamhet. Då respondenter tillhörande vissa kårer var underrepresenterade 
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skedde utdelning av enkäter även på ett antal institutioner. Distribueringen skedde i kön till de 

olika tillställningarna på nationerna och i lunchrummet på de olika institutionerna. Detta valdes 

för att störa studenterna så lite som möjligt, dels på grund av önskemål från nationerna och dels 

då sannolikheten att studenterna tar sig tid att svara är större när de står och väntar. När 

enkäterna delades ut gavs en kort förklaring av syftet med undersökningen och enkäten fylldes i 

på plats för att minimera bortfallet. Totalt besöktes 9 studentnationer och 4 institutioner, där 350 

enkäter delades ut, varav 330 besvarades. För statistik över antalet enkäter som delades ut på 

respektive nation och institution se tabell C1 i appendix C.  

1.3.2 Bearbetning av enkät 

Kontroll av urval 

För att se hur väl urvalet representerade studenterna i Lund kontaktades samtliga kårer för att få 

information om deras medlemsantal. Information om doktorand kårens medlemsantal 

inhämtades från information från Lunds universitet samt LTHs hemsida (LU, 2011 & LTH, 

2013). Utifrån detta beräknades hur många enkäter som i teorin borde delats ut inom varje kår 

för att urvalet skulle representera studentpopulationen i Lund. Detta jämfördes sedan med antal 

enkäter som i realiteten delades ut inom vare kår. Den slutliga fördelningen mellan den teoretiskt 

samt verkliga fördelningen av enkäterna kan ses i fig. 10. Där kan tydligt ses att doktorandkåren 

är tydligt underrepresenterad medan Samhällsvetarkåren är något överrepresenterad. För övriga 

kårer stämmer den teoretiska fördelningen och det faktiska utfallet väl överens. För rådata se 

tabell C7 i appendix C. 

Fig. 1. Fördelningen mellan den teoretiska och faktiska fördelningen av enkäter. 

Tolkning av data  

På enkäter där respondenten svarat nej på fråga 3 (intresse för ett återanvändningssystem för 

möbler) och sedan svarat ”hälften” eller ”samtliga möbler” på fråga 4 (andel av de efterfrågade 

möblerna man var intresserad av) omtolkades svaret som ett ja på fråga 3. På motsvarande sätt 

omtolkades resultat där respondenten svarat ja på fråga tre och sedan svarat ”inga möbler” på 

fråga 4, till ett nej på fråga 3. Totalt gjordes detta på 12 enkäter.  
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Vissa svaranden hade även fyllt i alternativet ”annat” på frågan om nuvarande boendeform trots 

att deras boende fanns nämnda bland de prestrukturerade svarsalternativen. I dessa fall 

omkategoriserades enkäten från ”annat” till det korrekta svarsalternativet. 11 enkäter saknade ett 

till tre svar på någon fråga, men dessa användes ändå som en del av studien då de flesta frågorna 

var korrekt ifyllda. Innan beräkningar och statistiska tester utfördes genomfördes en 

rimlighetskontroll för att korrigera eventuella frekvensfel och felslag. För bearbetningen av 

datamaterialet användes främst Excel som, för att utföra statistiska tester, kompletterades med 

datorprogrammet MINITAB. 

Statistiska tester 

Två statistiska tester användes i studien: ANOVA-tester samt Fishers exakta test. ANOVA-test 

är ett varianstest som jämför skillnader i medelvärde mellan grupper och samtidigt tar hänsyn till 

variationen inom gruppen för att se om signifikanta skillnader föreligger. För att detta test ska 

kunna användas måste variansen vara samma för samtliga grupper, vilket kontrollerades att de 

var. Data ska även vara normalfördelade, vilket inte kontrollerades, men detta bedömdes inte 

påverka resultatet i denna studie. För att kunna använda detta test omvandlades värderingsskalan 

från ”ointresserad”/”oviktigt”, ”ganska intresserad”/”ganska viktigt” samt ”mycket 

intresserad”/”mycket viktigt” till 1, 2 och 3. För samtliga tester bestämdes konfidensintervallet 

till 95 %, vilket betyder att om ett samband är signifikant är chansen mindre än 5 % att 

sambandet är slumpmässigt. ANOVA-testet användes för att bearbeta data från fråga 1 och fråga 

2 för att fastställa om skillnaden i intresset mellan hårda och stoppade möbler var statistiskt 

urskiljbart. Resultatet från dessa test kan ses i avsnitt 5.1. Testet användes även för att bearbeta 

fråga 5 för att se huruvida skillnaderna i hur viktiga respondenterna ansåg de olika aspekterna var 

statistiskt urskiljbara. Resultatet från fråga 5 kan ses i avsnitt 5.2.2. 

Fishers exakta test visar, precis som ett chi2-test, signifikans och används för att hitta samband 

mellan grupper där urvalet är litet. I denna studie togs testet fram genom att göra 2-

proportionstester i MINITAB och konfidensintervallet bestämdes till 95 %. För att förenkla 

databehandling användes Fishers exakta test för att bedöma om resultaten från enkätfråga 1 och 

2 kunde slås ihop eller fordrade separat databehandling. Resultatet presenteras i avsnitt 5.1. 

Samma test utfördes även för att se huruvida det fanns ett samband mellan vilken kårtillhörighet, 

boendeform och ålder respondenterna hade samt om de var intresserade av ett 

återanvändningssystem för möbler eller inte. Endast de respondenter som angivit en 

kårtillhörighet inom Lund togs med i dessa tester. Respondenter inom doktorandkåren räknades 

bort då underlaget inom denna kår var för litet.  Totalt resulterade detta i ett bortfall på 22 

enkäter. Resultatet kan ses i avsnitt 5.2.1. 

Beräkning av förebyggda avfallsmängder 

De slutliga beräkningarna baserades endast på de enkäter där respondenten svarat ja på fråga 3, 

om huruvida de var intresserade av ett återanvändningssystem, samt de som uppgett att de bor i 

en boendeform som tillåter dem att själva införskaffa möbler (svarsalternativ 1, 3 samt 4 på 

frågan om nuvarande boendeform). Två olika metoder användes sedan för att beräkna hur 

mycket möbelavfall som går att förebygga med systemet för att sedan kunna jämföra resultaten 

och se om de är i samma storleksordning. Om de är det betyder det att trenden mot att hårda 

möbler är mer populära än mjuka är sann trots att detta inte statistiskt kunde säkerställas i avsnitt 

5.1.  
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Den första metoden använder enkätfråga 1 och 2, där respondenterna angivit hur intresserade de 

är av olika möbeltyper, för att räkna ut antalet respondenter som i verkligheten hade införskaffat 

respektive möbeltyp om de gavs möjligheten. Detta gjordes genom att antalet procent som ansåg 

sig vara ”mycket intresserad” av respektive möbel multiplicerades med viktningsvariabeln 1, då de 

antogs införskaffa möbeln om möjlighet gavs. Om respondenten ansåg sig ”ganska intresserad” 

antogs att chansen var 50 % att de skulle införskaffa möbeln och dessa procentsatser 

multiplicerades därför med viktningen 0,5. Den nya, viktade procentsatsen för varje möbeltyp 

multiplicerades sedan med det totala antalet intresserade studenter för att få fram antalet möbler 

som går att förebygga med systemet. Antalet multiplicerades sedan i sin tur med vikten för 

respektive möbelslag enligt Furniture Re-use Networks lista (FRN, 2009) som presenteras i tabell 

C6 i appendix C. Slutligen adderades samtliga vikter ihop till en totalvikt som presenteras i avsnitt 

5.3. Rådata samt beräkningssteg presenteras i tabell. C5 i appendix C.  

 

Den andra metoden som användes för att beräkna mängden förebyggbart möbelavfall utgick från 

enkätfråga 4, där respondenten svarade på huruvida de är intresserade av samtliga, hälften eller 

inga av de efterfrågade möbeltyperna. För att beräkna antalet ton möbler som går att förebygga 

utifrån detta beräknades först vikten på samtliga respektive hälften av de efterfrågade 

möbeltyperna. För att få fram vikterna användes återigen Furniture Re-use Networks lista över 

medelvikter på möbler (FRN, 2009) och de framräknade totalvikterna för modellmöblemangen 

multiplicerades sedan med antalet studenter som ansåg sig intresserade av samtliga respektive 

hälften av möbelslagen. Resultaten presenteras i avsnitt 5.3. 

 

Beräkning av förebyggda växthusgasutsläpp 

Slutligen beräknades mängden växthusgasutsläpp (presenterat i koldioxidekvivalenter) som 

återanvändningssystemet kan förebygga. Utgångspunkten för dessa beräkningar var IVLs rapport 

om att förebygga miljöpåverkan med kretsloppsparker (Ljunggren Söderman et al, 2011). Ur 

denna rapport beräknades mängden växthusgasutsläpp som förebyggdes för varje förebyggt ton 

möbler. Denna siffra multiplicerades sedan med ett medeltal av de ovan uträknade vikterna för 

återanvändningssystemet i Lund. Resultatet presenteras i avsnitt 5.4. Beräkningen över hur många 

bilar som kan köra 1500 mil för att släppa ut samma mängd växthusgasutsläpp som 

återanvändningssystemet förebygger, baseras på trafikverkets bilindex från 2012 (trafikverket, 

2013). Detta täcker dock endast in nya bilar registrerade 2012, vilket innebär att siffrorna 

förmodligen är i överkant då många äldre bilar, med större växthusgasutsläpp, körs i Sverige. 

1.4  Avgränsningar 
Trots att Sysavs förslagna återanvändningssystem syftar till att samla in olika typer av inredning 

fokuserar denna studie endast på möbler. Vidare behandlas endast den inledande fasen av 

systemet, utsortering av möbler, tillsammans med det minskade avfallsflöde samt 

växthusgasutsläpp som systemet kan medföra. Andra aspekter av systemet, så som logistiska och 

ekonomiska frågeställningar, behandlas därmed inte. 

Vad gäller den minskade miljöpåverkan som undersöks till följd av systemet är denna begränsad 

till att endast omfatta växthusgasutsläpp. Detta resultat är även mer av förstudie, tänkt att ge en 

uppskattning och storleksordning, och bör därför inte tolkas allt för exakt. Många andra 
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miljöaspekter, så som utsläpp av farliga ämnen och energiförbrukning, är av intresse för studien 

men på grund av komplexiteten det medför att undersöka dem alla, samt den tidsbegräsning som 

råder, är denna avgränsning nödvändig.  

Studien representerar endast situationen i Lund. Utgångspunkten är Gastelyckan 

återvinningscentral och intresseundersökningen har endast utförts på studenter i Lund.  

Resultaten är därför inte direkt tillämpningsbara i andra städer i Sverige eller världen eller på en 

målgrupp bestående av icke-studenter. Studien är även riktad mot svenska studenter och 

skillnader kan finnas i en målgrupp bestående av utbytesstudenter. 
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2 Svensk avfallspolitik kopplad till möbelhantering 
Avfallshanteringen i Sverige regleras av en mängd lagar och miljömål. I detta avsnitt presenteras den 

viktigaste lagstiftningen för att ge en uppfattning om de mål Sverige har för den framtida 

avfallshanteringen. En kort introduktion ges även till vem som är ansvarig för att avfallet hanteras på 

ett korrekt sätt. 

2.1 Lagstiftning rörande möbelavfall 

2.1.1 Avfallsdirektivet, avfallsförordningen & det avfallsförebyggande programmet 

Sedan Sverige gick med i EU styrs vår avfallshantering av de direktiv och förordningar som där 

beslutas. Dessa dokument sätter en standard för hur medlemsländerna ska arbeta med 

avfallsfrågan, samt bestämmer riktningen för detta arbete. Ett exempel är hur EUs avfallsdirektiv 

medförde att Sverige år 2011 införde en ny avfallsförordning. Ett centralt budskap i 

avfallsdirektivet är avfallshierarkin, som illustreras i fig. 1, vars syfte är att avfallspolitiken ska röra 

sig från avfallshantering och till förebyggande av avfall (direktiv 2008/98/EG). Avfallshierarkin 

lagfästes i Sverige genom att integreras i avfallsförordningen, men innefattar där inte det första 

steget om att förebygga avfall (SFS 2011:927).  

Fig. 2. Avfallshierarkins fem steg i den ordning de, enligt avfallsdirektivet (direktiv 2008/98/EG) bör 

prioriteras. 

 

I EUs avfallsdirektiv krävs det även av medlemsländerna att de utformar en avfallsplan samt ett 

avfallsförebyggande program. Syftet med planen är främst att reglera avfallshanteringen så att den 

blir mer resurseffektiv (direktiv 2008/98/EG). I Sverige är kommunerna även ansvariga för att 

upprätta kommunala avfallsplaner som beskriver hanteringen av allt avfall som insamlas i 

kommunen (Avfall Sverige, 2012). Syftet med det avfallsförebyggande programmet är att beskriva 

mål samt befintliga och möjliga åtgärder för att öka förebyggandet av avfall (direktiv 

2008/98/EG).  

Ett förslag på ett avfallsförebyggande program lades nyligen fram av Naturvårdsverket (2013) och 

man har där valt fyra fokusområden; matavfall, textil, elektronikprodukter samt byggprodukter. 

Anledningen till att just dessa områden valts är för att de antingen ger upphov till en stor mängd 

avfall eller till en betydande mängd växthusgaser under sin livscykel. En viktig del under 

utarbetningen av programmet har varit, och kommer fortsätta vara, utvärdering av åtgärder och 

potentiella styrmedel. Syftet med utvärderingarna är att se om styrmedlen kan uppnå de 

önskvärda resultaten samt se om de är samhällsekonomiskt försvarbara. (Hela stycket taget från 

Naturvårdsverket, 2013). 

•Förebygga 

•Återanvända 

•Materialåtervinna 

•Energiåtervinna 

a 
•Deponera 
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2.1.2 Generations-& miljömål 

Generationsmålet ger en övergripande bild av vad som måste åstadkommas för att de 16 

nationella miljökvalitetmålen ska kunna uppnås. Generationsmålets strecksatser innefattar därför 

allt från att en resurseffektivisering av kretsloppen ska ske till att hushållning med naturresurser 

måste öka och att vi måste ändra våra konsumtionsmönster (SOU 2012:56). Av de 16 

miljökvalitetsmålen är det främst målet ”God bebyggd miljö” som behandlar avfallsfrågan, även 

om denna fråga även påverkar möjligheten att uppnå till exempel målen ”Begränsad 

klimatpåverkan” och ”Giftfri miljö” (Ds 2012:23). Inget av de ovan nämnda miljömålen beräknas 

kunna nås i tid (SOU 2012:56). 

Den övergripande målsättningen med miljömålet ”God bebyggd miljö” är enligt 

Naturvårdsverket (2012) att uppnå en god och hälsosam miljö inom bebyggda områden samt att 

de byggnader som uppförs är anpassade till miljön med långsiktig hållbarhet i fokus. Mer specifikt 

vad gäller avfallshantering 1  ska dess grundläggande uppbyggnad formges så att resurs- och 

energianvändning samt växthusgasutsläpp reduceras. Vidare ska förebyggandande av avfall samt 

återvinning gynnas så att avfallets påverkan på människa och miljö minimeras. (Hela stycket taget 

från Naturvårdsverket, 2012).  

Naturvårdsverket har även fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett nytt miljömål med fokus på 

att öka mängden avfall som förbereds för återanvändning samt mängden avfall som går till 

materialåtervinning (muntligen Östlund, 2013). Med förberedande för återanvändning menas att 

produkter som blivit avfall rengörs eller repareras för att sedan kunna användas igen (Europeiska 

kommissionen, 2008). Projektet med att ta fram detta nya miljömål är dock i sin linda och än har 

inga studier upphandlats inom projektet. En viktig del i det inledande arbetet är istället att utföra 

konsekvensbeskrivningar av förslag på mål samt de åtgärder som krävs för att nå målet 

(muntligen Östlund, 2013). 

2.2 Ansvarsfördelning  
Naturvårdsverket är den nationella förvaltningsmyndigheten som ansvarar för att 

avfallshanteringen är effektiv, miljömässigt hållbar samt tillgänglig och enkel för invånarna. 

Naturvårdsverket ansvara även för att, bland annat, ta fram den nationella avfallsplanen, följa upp 

miljömålen samt agera vägledare i avfallsarbetet.  På länsnivå är det länsstyrelsen som ansvarar för 

att de nationella målen uppfylls. Det är även på deras ansvar att sammanställa de kommunala 

avfallsplanerna samt att ge dispens, övervaka och vägleda i vissa avfallsfrågor (hela stycket taget 

från SOU 2012:56).  

 

Kommunerna är ansvariga för avfallshanteringen inom varje enskild kommun men det är upp till 

dem själva att avgör hur de vill lägga upp denna och idag har 70 % av Sveriges kommuner valt att 

hyra in privata företag för att sköta denna uppgift (Avfall Sverige, 2012). Vissa kommuner ar 

verksamhet i egen regi, eller har gått samman och bildat regionala avfallsbolag som sköter hela 

eller delar av avfallshanteringen. Sysav ägs av 14 kommuner i södra Skåne och driver bland annat 

två återvinningscentraler i Lund (Gastelyckan och Gunnesbo). Övrig insamling av avfall i Lund, 

                                                           

1 Med avfallshantering menas både uppsamling och transport av avfall likväl som slutlig behandling eller 

återvinning (Ds 2012:23). 
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från hushåll och många verksamheter, sköts av Lunds renhållningsverk – LRV (muntligen 

Persson, 2013).  

 

Hushållsavfall 2  samt avfall jämförbart med hushållsavfall hanteras av kommunen 

(Naturvårdsverket, 2012). Nyligen lade dock avfallsutredningen fram ett nytt förslag om att 

öppna upp marknaden för insamling och omhändertagande av grovavfall. Om detta förslag 

implementeras tillåts andra aktörer än kommunen att utföra dessa tjänster i egen regi. Syftet 

bakom förslaget är att öka servicen för invånarna och därmed gynna återanvändning av 

grovavfall, i enlighet med avfallshierarkin (SOU 2012:56). 

 

 

 

                                                           

2 Hushållsavfall omfattar inte avfall från verksamheter, där ansvaret ligger på verksamhetsutövaren eller 

avfall som omfattas av producentansvaret. I hushållsavfall ingår dock det så kallade grovavfallet, med 

vilket avses avfall som på grund av sina skrymmande egenskaper inte går att samla in i kärl 

(Naturvårdsverket, 2012).  
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3 Hantering av möbelavfall 
För att kunna sätta studiens resultat i ett större perspektiv är det viktigt att veta hur stor omsättning 

Sverige idag har av möbelavfall samt hur det behandlas. I detta avsnitt undersöks därför den svenska 

sluthanteringen av grovavfall samt olika insamlingssystem och vilken potential de har för att öka 

återanvändningen. Även Sysavs förslagna återanvändningssystem presenteras i sin helhet i detta 

avsnitt. 

3.1 Mängder och omhändertagande 
Återanvändning är en typ av avfallsförebyggande åtgärd som, till skillnad från återvinning, inte 

kräver någon process för att produkten ska kunna användas igen. Återanvända produkter blir 

med andra ord aldrig en del av avfallsflödet vilket gör att den energiåtgång och miljöpåverkan 

som behandling av avfall samt processer för återvinning ger upphov till undviks (Europeiska 

kommissionen, 2008). Detta är också anledningen till att Cooper (2010) menar att återvunna 

produkter inte är lika ”miljövänliga” som de ibland framställs och att återvinning endast är ett 

sämre alternativ till att återanvända.  

Svensk avfallshantering har gått alltmer från att fokusera på minskad deponering till att fokusera 

på ökad förbränning med energiutvinning. Först relativt nyligen har tankar på att, i första hand, 

förebygga samt återanvända avfall börjat integreras i avfallshanteringen (muntligen Ljunggren 

Söderman, 2013). Ett problem med återvinning i USA, likväl som med återanvändning, menar de 

intervjuade personerna i filmen Trashed (2012) är att avfallsföretag tjänar mer pengar på 

deponering av avfall än att ta hand om det på andra sätt. De menar därmed att det finns 

ekonomiska incitament för att skapa och deponera avfall, men inte för att återvinna det, något 

som snabbt måste ändras om inte sopbergen ska fortsätta växa (Trashed, 2012). 

I Sverige sorteras möbelavfall först på återvinningscentralen (muntligen Eklund, 2013) och på 

Gastelyckan sker detta i fraktionerna brännbart, ej återvinningsbart, trä, resårmöbler samt metall 

(muntligen Frisk, 2013). Svalorna har även en container för återanvändningsbara föremål på 

Gastelyckan där privatpersoner kan lämna möbler i gott skick (muntligen Eklund, 2013). Hur 

många ton avfall som samlades in i respektive fraktion på Gastelyckan återvinningscentral år 2012 

presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. Mängd insamlat avfall i de fraktioner där möbler kan sorteras på Gastelyckan 

återvinningscentral. Siffrorna är från 2012 och kommer från Sysav via Frisk (muntligen, 2013). 

Fraktion Antal ton 
% av total 

vikt 

Brännbart 2585 45 

Ej återvinningsbart 472 8 

Trä 1917 33 

Resårmöbler 182 3 

Metall 549 9 

Återanvändning (loppis-container) 94 2 

Totalt 5799 100 
 

Allt möbelavfall behandlas sedan antingen genom att det förbränns för energiutvinning eller 

demoleras för materialåtervinning, där delar i till exempel metall tas till vara. Endast de 
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möbeldelar som inte går att använda för varken energiutvinning eller materialåtervinning går till 

deponering (muntligen Eklund, 2013).  En schematisk bild över processen kan ses i figur 2.  

År 2011 behandlades totalt ca 4,4 Mton hushållsavfall i Sverige. Av detta gick 51 % till 

energiutvinning, 15 % till biologisk återvinning, 33 % till materialåtervinning samt ca 1 % till 

deponering (Avfall Sverige, 2012). I Sysavregionen samlades år 2012 in 160 230 ton 

hushållsavfall, varav 13 497 ton på Gastelyckan återvinningscentral (muntligen Frisk, 2013). 

Bland detta avfall menar Eklund (muntligen, 2013) att det finns tillräckligt med möbler för att 

täcka det av Sysav föreslagna återanvändningssystemets behov. Skulle det visa sig att det saknas 

resurser menar hon att möbler även kan tas även från någon av Sysavs andra 

återvinningscentraler så som den på Gunnesbo i Lund (muntligen Eklund, 2013). Av det 

insamlade avfallet i Sysavregionen deponerades 2 %, varav allt kom från fraktionen ”ej 

återvinningsbart”. Innan detta avfall deponeras sorteras det dock av Sysav, vilket resulterar i att ca 

hälften trots allt går till material-eller energiutvinning (muntligen Frisk, 2013). Det insamlade 

grovavfallet i Sverige motsvarar ca 30 % av det totalt insamlade hushållsavfallet (Avfall Sverige, 

2010).  

Fig 3. Översiktsbild över hantering av möbelavfall från återvinningscentral. Grönt representerar det, 

enligt avfallshierarkin, bästa hanteringssättet, orangea det näst bästa, rött det näst sämsta och grått det 

sämsta. 

Hur mycket av det insamlade avfallet som är möbler är svårt att veta då statistik över detta saknas 

i Sverige, men inom EU uppskattas möbler stå för drygt 4 % av det insamlade grovavfallet. Av 

dessa möbler går endast 10 % till återvinning och resterande möbelavfall går till förbränning med 

energiutvinning eller deponering (ICLEI & Ecoinstitut Barcelona, 2008). Inte heller Sysav för 

statistik över insamlat möbelavfall (muntigen Frisk, 2013). 

3.2 Insamlingssystem  

3.2.1 Återvinningscentral & kretsloppspark 

Det vanligaste sättet att göra sig av med sitt grovavfall är att köra det till en av Sveriges ca 650 

återvinningscentraler (Avfall Sverige, 2010). Denna typ av insamling inriktar sig framförallt på 

materialåtervinning samt deponering, men i England är det inte ovanligt att det även finns någon 

form av system för återanvändning på plats. Totalt återanvänds dock mindre än 5 % av det 

inkomna avfallet i England, varav endast en liten del består av möbler (Curran, 2010). På 

Möbelavfall från 
återvinningscentral 

Förbränning 

Energiutvinning Deponering 

Återanvändning Demolering 

Materialåtervinning Deponering 
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Gastelyckans återvinningscentral finns ett system för återanvändning som består i att Svalornas 

second-hand butik har en container på området (muntligen Eklund, 2013).  

Ett nytt koncept som de senaste åren fått mycket uppmärksamhet är den så kallade 

kretsloppsparken Alelyckan som tagits i bruk i Göteborg. Konceptet går ut på att återanvändning, 

återvinning samt sortering av avfall samlas på en plats. Möjlighet ges då att, innan man kör in på 

återvinningscentralen, passera en sorteringsstation där man får hjälp med att sortera ut produkter 

för återanvändning. Resultatet av detta system på Alelyckan är att ca 70 % av det inkomna 

avfallet går till återanvändning, jämfört med ca 10 % på en vanligt återvinningscentral. Totalt 

motsvarar detta 360 ton förebyggt avfall varje år, varav ca 83 ton (23 %) är möbler. Man har även 

lyckats förebygga växthusgaser motsvarande 1300 ton koldioxidekvivalenter, varav bidraget från 

produktkategorin möbler var 65 ton koldioxidekvivalenter (5 %) (Ljunggren Söderman et al, 

2011). Ytterligare en positiv aspekt med kretsloppsparken är att den möjliggör en förändring av 

människors beteende. Många som kommer dit, menar han, är inställda på att allt de har med sig 

måste slängas men blir glatt överraskade när de inser att de istället kan skänka en del. Denna 

positiva känsla kopplad till att donera sitt ”skräp” bidrar till att de återkommer till 

kretsloppsparken och att återanvändningen ökar ytterligare (muntligen Mårtensson, 2013). 

3.2.2 Fastighetsnära insamling 

Det finns flera varianter på fastighetsnära insamling. I större bostadsområden eller 

lägenhetskomplex är det inte ovanligt med speciellt anordnade grovsoprum. Där kan de boende 

lämna sitt grovavfall som kommunen sedan hämtar och omhändertar. Ett alternativ till 

grovsoprum är att sätta ut permanenta eller tillfälliga containrar, beställa upphämtning eller 

utnyttja så kallad kampanjhämtning, där en insamlingsbil ställs upp tillfälligt (Avfall Sverige, 

2010). Mårtensson (muntligen, 2013) tror att denna typ av service för hämtning av grovavfall har 

potential att öka återanvändningen då ett av de största hindren idag är svårigheter med transport. 

Att kommunen är ansvarig för att hämta grovavfallet medför även att de har en större möjlighet 

att påverka var avfallet tar vägen samt hur det hanteras. Dock finns det utrymme för ökad 

återanvändning i samband med fastighetsnära insamling (muntligen Mårtensson, 2013), något 

som stödjs av Lunds renhållningsverk (muntligen, 2013) som uppger att de idag inte utför någon 

utsortering av återanvändningsbara produkter vid hushållsnära insamling.  

3.2.3 Andrahandsförsäljning 

Andrahandsbutiker har ofta en mycket hög återanvändningsgrad då de endast väljer ut produkter 

de tror de kan sälja. Intervjuer i England visar på att så mycket som  

85 % av varorna butikerna väljer ut säljs till nya ägare (Curran, 2010). På Erikshjälpen i Lund 

(muntligen Lindman, 2013) och Stadmissionen på Alelyckan (muntligen Melki, 2013) har man 

dock ingen urvalsprocess, utan tar emot samtliga möbler som lämnas. I båda butikerna utförs 

även mindre reparationer och renoveringar för att göra möblerna säljbara (muntligen Lindman, 

2013 & Wallin, 2013). De möbler som inte säljs skickar Erikshjälpen antingen till en annan butik 

eller, som i fallet med enklare möbler, lämnar till en återvinningscentral (muntligen Lindman, 

2013). Till Svalornas butik inkommer det mesta som säljs inte direkt från privatpersoner, utan via 

Gastelyckan återvinningscentral. Detta resulterar i att mar av de inkomna produkterna rensas ut 

än på Erikshjälpen, men det är främst leksaker och böcker som kasseras och inte möbler 

(muntligen Wallin, 2013). 
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Andrahandsmarknadens framtid bedöms som god och en trend kan ses där de donerade 

möblerna håller en allt högre kvalitet. Detta gör att kvaliteten och utbudet ökar, vilket även bidrar 

till att kundkretsen ökar (muntligen Lindman, 2013). På Stadsmissionen är dock situationen en 

annan där Melki (muntligen, 2013) menar att människor idag vet vilka möbler som är 

inkomstbringande vid privatförsäljning och vad som är svårt att göra sig av med och därmed kan 

doneras. Detta har lett till att stadsmissionen idag säljer mest enklare möbler (så som möbler från 

IKEA och Jysk) och en mindre andel antika möbler (muntligen Melki, 2013). 

På både Svalorna och Erikshjälpen är studenter en mycket stor kundgrupp (muntligen Lindman, 

2013 & Wallin, 2013) vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att det studerar ca 28 000 

helårsstudenter i Lund (Lunds Universitet, 2012). Kundkretsen på stadsmissionen i Göteborg ser 

dock annorlunda ut där åldersgruppen är blandad och ca 70 % av kunderna handlar uteslutande 

på grund av att de inte har råd att köpa nya möbler. Resterande 30 % är personer på jakt efter 

specifika produkter och antikviteter (muntligen Melki, 2013).  

3.2.4 Återanvändningssystem för möbler i Lund 

Vissa andrahandsbutiker, så som Svalorna i Lund, har problem med platsbrist vilket leder till att 

andelen större möbler i butik är begränsat (muntligen Wallin, 2013). Detta har lett till att andelen 

möbler som går till material- eller energiutvinning är hög på Gastelyckan återvinningscentral, där 

Svalorna är de enda som hämtar varor till butik. På grund av detta har Sysav Utveckling tagit fram 

ett förslag på hur ett återanvändningssystem för inredning hade kunnat utformas i Lund 

(muntligen Eklund, 2013). Det första steget i det tilltänka systemet är insamling av inredning. När 

denna väljs ut ska utgångspunkten vara sådan inredning som behövs i ett studentrum, då 

målgruppen i första hand kommer vara just studenter. Detta innefattar allt från möbler och 

textilier till porslin och köksgeråd Förslaget presenterades av Stig Edner, Carina Eklund samt 

Anders Persson (muntligen, 2012). Elprodukter kommer dock lånas ut mer restriktivt, dels då de 

omfattas av producentansvar, dels då äldre elprodukter, precis som Cooper (2010) menar, inte är 

lika energisnåla som nya och dels då elprodukter inte är lika hållbara som till exempel möbler och 

därför kan medföra en säkerhetsrisk (muntligen Persson, 2013). 

Insamlingen kommer i första hand ske på Gastelyckan återvinningscentral, men potential finns 

för att expandera insamlingen till andra återvinningscentraler inom Sysav-området. Den 

insamlade inredningen fraktas sedan till en lagerlokal där den rengörs och genomgår en noggrann 

besiktning. När inredningen är godkänd fotograferas den och bilderna läggs upp på en websida 

där studenter sedan kan gå in och beställa de objekt de är intresserade av. Ingen fysisk butik 

planeras då detta innebär ökade kostnader och personalbehov. När en beställning gjorts körs 

inredningen ut till studenten som betalar en depositionsavgift korresponderande till antalet objekt 

som lånas. När inredningen lämnas tillbaka återfås en del av depositionen. När inredningen 

återförts till lagerlokalen besiktigas den igen och läggs antingen åter upp på websidan eller körs till 

återvinningscentralen för återvinning av material och energi. (Hela stycket muntligen berättat av 

Edner, Eklund och Andersson, 2012). 

Enligt Edner, Eklund och Andersson (muntligen, 2012) är systemet tänkt att riktas mot studenter 

i Lund då dessa ofta kommer direkt från föräldrahemmet och då är i stort behov av inredning. 

De är även en målgrupp som flyttar ofta och därmed kan gynnas av att inte äga egna möbler som 
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de behöver ta med sig från plats till plats. Vidare har studenter ofta en liten budget och kan på så 

vis dra fördel av att inte behöva köpa alla möbler i nyskick. 

4 Återanvändning ur olika perspektiv 
I detta avsnitt undersöks några av de hinder och drivkrafter som finns för att kunna öka 

återanvändningen av möbler i vårt moderna samhälle. Detta innefattar bland annat synen på att 

producera produkter med lång livslängd (produktperspektiv), hur människor ställer sig till 

återanvändning av möbler(konsumentperspektiv) samt på vilket sätt möbelavfall kan ge upphov till 

miljöpåverkan (miljöperspektiv). Alla dessa perspektiv är viktiga för att kunna avgöra vilken potential 

ett återanvändningssystem för möbler kan tänkas ha då de tillsammans utgör grunden för konceptet 

med återanvändning. 

4.1  Produktperspektiv 
Historiskt sett producerades varor och produkter för att vara hållbara och kunna användas under 

lång tid. Denna trend har dock avtagit och idag är detta inte lika självklart som den en gång var. 

Till detta kan finnas flera anledningar, där ekonomi spelar en stor roll då företag i ett försök att 

minska produktionskostnaderna kan komma att lägga mindre vikt vid kvalitet (Cooper, 2010). 

Det finns även de som hävdar att vissa produkter medvetet produceras för att gå sönder eller bli 

förlegade efter en viss tid. Inte minst gäller detta för många av de nya teknikprodukter som 

utvecklats under de senaste åren, där nya modeller och tekniker hela tiden eftersträvas av såväl 

producenter som konsumenter (Slade, 2006). I förlängningen är den stora energi och 

materialåtgång, som ”köp och släng” kulturen innebär ohållbar och om alla konsumerade som vi 

gör i väst hade det behövts tre jordklot för att tillfredsställa vårt resursbehov (Cooper, 2010). 

Dock finns det enligt Cooper (2010) flera konkurrerande perspektiv kring att producera 

långlivade produkter, som ifrågasätter om detta verkligen är det mest hållbara alternativet. Några 

av de argument som då tas upp är huruvida det inte är bättre att byta ut gamla produkter, som 

kan innehålla farliga ämnen och vara energikrävande, mot nya, mer ”miljövänliga” produkter. 

Även samhällsekonomiska perspektiv brukar tas upp där en oro för till exempel ökad arbetslöshet 

uttrycks då vår ekonomi till stora delar bygger på konsumtion, och en längre livslängd på 

produkter kan bidra till minskad konsumtion. Detta menar dock Cooper (2010) kommer vägas 

upp av att produkter med längre livslängd kräver mer underhåll och en bättre 

tillverkningsprocess, vilket ger upphov till nya jobb. (Cooper, 2010). 

Vad gäller möbler är de ofta mer långlivade än många andra produktgrupper (ICLEI & 

Ecoinstitut Barcelona, 2008). Detta kan vara en förklaring till att respondenterna i Curran’s 

enkätundersökning (2010) menade att 53 % av de möbler de kasserat hade gått att återanvända i 

befintligt skick. Ytterligare 6 % av respondenterna menade att möblerna de kasserat hade gått att 

återanvända efter viss reperation eller renovering. För att en möbel ska användas under hela sin 

livslängd och inte kasseras i förtid är det alltså viktigt att den redan från början produceras så att 

detta uppmuntras (Curran, 2010). Detta innefattar att möbeln är användarvänlig, bekväm, säker, 

reparerbar samt enkel att underhålla och rengöra (ICLEI & Ecoinstitut Barcelona, 2008). Det är 

även av stor vikt att produkter med lång livslängd produceras så att de blir estetiskt ”tidlösa” för 

att undvika att de byts ut endast på grund av att de blivit omoderna (Ekvall, 2008; Van Nes, 

2010). Detta stöds även av Lindman (muntligen, 2013) som ser en tydlig trend där dels de 
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moderna, relativt nyproducerade möblerna säljer bra, liksom de klassiska möblerna från dagens 

trendsättande årtionden. Just nu, berättar hon, säljer de till exempel mycket teak och 50-

talsmöbler medan furumöbler är något mindre populära. 

4.2 Konsumentperspektiv 

4.2.1 Konsumtionsbeteende 

En stor del av det avfall som idag hamnar på återvinningscentraler runt om i Sverige hade istället 

kunnat återanvändas (Ljunggren Söderman et al, 2011). Detta menar Curran (2010) och Cooper 

(2010) har sin grund i att människor idag ständigt vill ha nya, moderna modeller och då slänger ut 

äldre, fullt användbara produkter. Ett sådant beteende, tror Van Nes (2010), drivs av många olika 

faktorer så som förändring av behov, påverkan från media och medmänniskor samt 

produktutveckling som leder till nya begär. Dessa aspekter är nära kopplade till de 

produktegenskaper som diskuterades i avsnitt 4.1, och Van Nes (2010) och Ljunggren Söderman 

(muntligen, 2013) menar även att lösningen på dessa beteendefaktorer till stor del ligger i 

produktdesignen. Det betyder dock även att det inte räcker att endast producera varor som håller 

länge om vi inte också sätter in insatser för att förändra vårt beteende (Van Nes, 2010). Att göra 

detta och bryta gamla mönster menar dock Kollmuss och Agyeman (2002) är svårt och ofta möts 

med motvilja.  

De aspekter som oftast nämnts under Evans och Coopers (2010) intervjuer, som anledning till att 

produkter byts ut, är brist på tid och pengar. Det finns dock även bevis för att en ökad inkomst 

medför en ökad konsumtion och enligt Carlsson-Kanyama (2007) kan vi spendera endast 36 000 

kronor om året per världsinvånare (motsvarande 3000 kr/månad), för att inte konsumera så 

mycket att vi förändrar klimatet för mycket och för snabbt. Vad gäller ekonomi menar dock 

Kollmuss & Agyeman (2002) att det kan inverka både positivt och negativt på miljöbeteenden. 

Dels kan incitament så som pant införas för att uppmuntra ett beteende och dels kan låga priser 

på till exempel fossila bränslen förstärka ett beteende som är dåligt för miljön (Kollmuss & 

Agyeman, 2002). 

Ett problem kopplat till vårt konsumtionsbeteende är enligt Kollmuss & Agyeman (2002) den 

klyfta som finns mellan människors attityd och de beteenden som i praktiken utförs. Till exempel 

är det inte säkert att en positiv inställning till miljöarbete medför ett större intresse för individen 

att utföra positiva miljöbeteenden. Detta förklarar Kollmuss och Agyeman (2002) med att många 

som är intresserade av miljön trots allt inte är intresserade av att göra större personliga 

uppoffringar, utan väljer att endast utföra beteenden som kräver en liten insats, så som att 

återvinna. Dock har det visat sig att dessa människor, trots att de utför få eller inga direkt positiva 

miljöbeteenden, ofta ställer sig mer positiva till beteendeinriktade styrmedel som till exempel höjd 

bränsleskatt. (Kollmuss & Agyeman, 2002). 

4.2.2 Drivkrafter och hinder för andrahandsmarknaden 

Andrahandsmarknaden blir allt mer populär och handeln med begagnade varor allt mer 

accepterad av samhället (muntligen Lindman & Melki, 2013). Enligt Association of Charity Shops 

(2006) undersökning är den största drivkraften till att människor väljer att handla i andrahands-

och välgörenhetsaffärer att det är prisvärt, vilket Wallin (muntligen, 2013) och Melki (muntligen, 

2013) håller med om. I andra hand nämns det att man även vill stödja organisationerna, medan 
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endast 5 % av respondenterna uppgav miljömässiga skäl (Association of Charity Shops, 2006). 

Även Mårtensson (muntligen, 2013) tror att ekonomiska skäl ligger till grund för många 

människors val att handla begagnat men tror samtidigt att vetskapen om de miljömässiga 

aspekterna för många är ett plus. Han tror även att en mindre del av de som besöker 

kretsloppsparken Alelyckan gör det främst på grund av miljömässiga motiv. 

Den största anledningen till att inte handla begagnade produkter är att butikerna inte har de varor 

som efterfrågas av kunden. I genomsnitt handlar människor enligt undersökningen begagnade 

varor 1-2 gånger om året (Association of Charity Shops, 2006), vilket även stämmer överens med 

Barr et al (2001) undersökning som visar att man i Exeter i England inte återanvänder 

kontinuerligt utan mer sporadiskt. Undersökningen visar även att logistiska förutsättningar, 

tillsammans med vetskapen om att återanvändningen gör nytta samt en god kunskap om miljö- 

och avfallsproblematiken, är viktiga förutsättningar för att människor ska välja att återanvända 

(Barr et al, 2001). 

4.2.3 Produktval 

Vad gäller vilken typ av produkter människor kan tänka sig återanvända finns det en tydlig brist 

på forskning. Dock finns det undersökningar som visar att produkter, främst kläder, som haft 

mycket kontakt med den förre ägarens kropp är mindre eftertraktade. Detta mönster blir ännu 

tydligare om det dessutom finns tydliga tecken på att varan haft en tidigare ägare, till exempel i 

form av fläckar (Gregson och Crewe, 2003). Detta menar dock Lindman (muntligen, 2013), 

Wallin (muntligen, 2013) och Melki (muntligen, 2013) är ett mindre problem då både kläder och 

möbler säljer bra. Detta tror de kan bero på att de som uppsöker andrahandsbutiker ofta är ute 

efter renoveringsobjekt och möbler som de kan göra till sina egna genom att måla, klä om eller 

liknande. Melki (muntligen 2013) tillägger även att många som handlar på stadmissionen inte har 

råd att vara nogräknade med sådana saker, utan att priset bestämmer huruvida man vill köpa en 

möbel eller inte. Kontentan av detta är enligt Mårtensson (muntligen, 2013) att ”allt går att sälja!”. 

På Svalorna kan man se en trend mot att det säljs mer hårda möbler än mjuka, vilket kan ha sin 

grund i att mjuka möbler anses mer ohygieniska på grund av sin mer intima natur (muntligen 

Wallin, 2013). Detta har dock varken Lindman (muntligen, 2013) eller Melki (muntligen, 2013) 

uppmärksammat i sina butiker, där allt verkar säljas i ungefär samma mängder. Den möbel som 

säljer bäst på Erikshjälpen är byråer (muntligen Lindman, 2013) medan det på Svalorna säljs mer 

små bord och skrivbord (muntligen Wallin, 2013). En tydlig trend kan även ses mot att 

vintagemöbler just nu säljer mycket bra (muntligen Lindman, 2013). 

4.3 Miljöperspektiv  
Utvinning av råvaror är den fas i en möbels livscykel som ger upphov till störst miljöpåverkan 

(ICLEI & Ecoinstitut Barcelona, 2008; Ekvall, 2008). Detta innebär att bästa sättet att minska 

miljöpåverkan från denna produktgrupp är att undvika nyproduktion och därmed minska 

behovet av jungfruliga material (Ljunggren Söderman et al, 2011). Ett exempel på vilken 

miljöpåvekran möbler kan ha är att energi bunden i möbler, som byts ut med jämna mellanrum, 

motsvarar ca 30 % av en medelstor kontorsbyggnads energilivscykel.  Möblernas livscykel är 

därmed en av de viktigaste aspekterna i en byggnads livscykel, något som bör övervägas när 

möbler väljs samt innan de byts ut mot nya produkter (Treloar et al, 1999). 
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Svenska möbler består till 70 vikt% av trämaterial, 15 vikt% stoppningsmaterial, 10 vikt% metall 

samt 5 vikt% övriga material så som textil och plast (Novy & Bärsch, 2001). Av dessa material är 

det dock främst textil som bidrar till miljöpåverkan från möbler (Ljunggren Söderman et al, 

2011). Problemet med textil, till skillnad från till exempel metall, är även att det idag inte finns 

någon metod för återvinning utan att allt textilavfall oavkortat går till förbränning (muntligen 

Ljunggren Söderman, 2013). Ser man till hela livscykeln ger textil (50/50 bomull/polyester) 

upphov till växthusgasutsläpp motsvarande 16,9 ton koldioxidekvivalenter per ton material. Detta 

kan jämföras med metall (stål) som ger upphov till 1,1 ton koldioxidekvivalenter per ton material 

samt träavfall som ger upphov till så lite som -0,03 koldioxidekvivalenter per ton material 

(Sundqvist & Palm, 2010). Anledningen till att träavfall har en negativ siffra är att materialet är 

förnybart (muntligen Ljunggren Söderman, 2013). Detta resulterar i att trots att större kvantiteter 

trä än till exempel textil används, blir miljöpåverkan ändå markant större från textilierna 

(Sundqvist & Palm, 2010).  

I förlängningen innebär detta enligt Critchlow (2010) att mer komplexa möbler, bestående av 

flera olika material, ofta har en större miljöpåverkan än enklare trämöbler. Stoppade möbler är ett 

gott exempel på detta då de ofta består av olika typer av trä, lim, spik, beslag och stoppas med 

både tyg, kartong och metallfjädrar. Denna komplexitet bidrar även till svårigheter när det 

kommer till demontering för återvinning då det är svårt att separera alla material. Även vad gäller 

återanvändning uppstår problem då det oftast även är billigare att kassera möbeln och köpa en ny 

än att reparera eller klä om. (Critchlow, 2010). 

Men trots att en produkt återanvänds, kanske till och med flera gånger, kommer materialen förr 

eller senare att bli till avfall (muntligen Ljunggren Söderman, 2013 & muntligen Mårtensson, 

2013). Detta innebär att även om cirkulära materialflöden uppnås är återanvändning av produkter 

ingen fulländad avfallsförebyggande åtgärd. För att få en större miljövinst behöver man därför, 

som komplement, i större utsträckning använda delar från gamla produkter för att producera nya 

produkter. Till exempel slits tyget på en stolssits mycket snabbare än skruvarna och beslagen, 

vilka då hade kunnat användas för produktion av en ny stol (muntligen Ljunggren Söderman, 

2013). Denna typ av cykliska flöden är en nödvändighet för att man i framtiden ska kunna lösa 

avfallsproblematiken (Trashed, 2012) och en av anledningarna till det är att denna typ av 

återanvändning är att andrahandsmarknaden idag är en nischmarknad som endast tilltalar en 

mindre del av befolkningen. Kan komponenter återanvändas i nyproduktion menar hon att man 

istället når ut till hela befolkningen samt att produkter som inte går att återanvända i fullständigt 

skick fortfarande kan bidra till ett minskat avfallsflöde. Att använda begagnade komponenter i 

nya produkter kan även bidra till en ökad acceptans för återanvändning i de kretsar som idag inte 

tar del i den nischade andrahandsmarknaden (muntligen Ljunggren Söderman, 2013).  
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5 Resultat  
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av de resultat som framkom i enkätundersökningen 

samt den mängd möbelavfall och koldioxidutsläpp återanvändningssystemet kan komma att 

förebygga. För att sammanställa resultaten har främst enkla diagram och tabeller använts men för 

att påvisa samband har även två statistiska tester använts, vilka förklaras i mer detalj i avsnitt 1.3.2. 

ANOVA-test är ett varianstest som jämför skillnader i medelvärde mellan grupper och samtidigt tar 

hänsyn till variationen inom gruppen för att se om signifikanta skillnader föreligger. Fishers exakta 

test visar, precis som ett chi2-test, signifikans och används för att hitta samband mellan grupper där 

urvalet är litet. Är ett samband signifikant innebär det i denna studie att chansen är mindre än 5 % 

att sambandet är slumpmässigt. Enkätens utformning kan ses i appendix A och den bearbetning som 

utförts för att komma fram till resultatet presenteras i sin helhet i avsnitt 1.3.2. 

5.1 Möbler av intresse 
Enkätfråga 1 och 2 behandlar vilka möbler respondenterna anser vara av intresse om de ska 

möblera en omöblerad lägenhet (fig. 3) respektive ett omöblerat korridorsrum (fig.4). Tydligt är i 

båda figurerna att säng är den möbel respondenterna anser är av minst intresse. Urskiljas kan 

även en trend mot att intresset är större för hårda möbler än för möbler med stoppning. 

Fig. 4. Antal respondenter som anser sig vara ointresserade, ganska intresserade samt mycket intresserade 

av respektive möbelslag om de ska möblera en omöblerad lägenhet. 

 

Fig. 5. Antal respondenter som anser sig vara ointresserade, ganska intresserade samt mycket intresserade 

av respektive möbelslag om de ska möblera ett omöblerat korridorsrum. 
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  Ointresserad  Mycket intresserad 

Säng                      (--*--) 

Fåtölj                                          (--*--) 

Tygsoffa                                  (--*--) 

Skinnsoffa                         (--*--) 

Soffbord                                                (--*--) 

Matbord+ stoppade stolar                 (--*--) 

Matbord + icke stoppade stolar                      (--*--) 

Tv-möbel                                          (--*--) 

Skrivbord + stol                                 (--*--) 

Bokhylla                                                 (--*--) 

Förvaringsmöbel                                       (--*--) 

 

Resultatet från utförda ANOVA-tester (se avsnitt 1.3.2) presenteras i fig. 5 samt fig. 6 och 

uppvisar stora likheter, där säng är av signifikant mindre intresse än övriga möbeltyper. 

Signifikanta skillnader kan även urskiljas mellan andra möbeltyper och en trend mot att de 

stoppade möblerna och de hårda möblerna är grupperade var för sig kan ses.  Denna gruppering 

är tydligare i fig. 5 men trenden återfinns i fig. 6, och i båda fallen framstår de stoppade möblerna 

som mindre populära än de hårda. 

Fig. 6. Resultat från ANOVA-test som visar de statistiska samband som finns mellan respondenternas 

intresse för respektive möbelslag om de ska möblera en omöblerad lägenhet. Stjärnorna motsvarar 

medelvärdet för varje grupp och parenteserna representerar variansen inom varje grupp 

(konfidensintervall 95 %).  I de fall parenteserna är fristående från varandra kan en statistisk skillnad 

påvisas, medan det mellan de parenteser som överlappar varandra, inte finns någon statistisk skillnad. 

Fig. 7. Resultat från ANOVA-test som visar de statistiska samband som finns mellan respondenternas 

intresse för respektive möbelslag om de ska möblera ett omöblerat korridorsrum. Stjärnorna motsvarar 

medelvärdet för varje grupp och parenteserna representerar variansen inom varje grupp 

(konfidensintervall 95 %).  I de fall parenteserna är fristående från varandra kan en statistisk skillnad 

påvisas, medan det mellan de parenteser som överlappar varandra, inte finns någon statistisk skillnad. 

Fishertestet (se avsitt 6.3) som utfördes för att undersöka om resultatet från fråga 1 och fråga 2 

kunde slås ihop visade på en statistisk skillnad för möbeltyperna soffbord samt matbord med trä-

eller plaststolar. Den praktiska skillnaden ansågs dock liten och beslut togs därför om att bortse 

från detta och behandla resultaten från fråga 1 och 2 som lika. Resultatet från Fishers exakta 

testet kan ses i sin helhet i tabell C2 i appendix C.  

  Ointresserad  Mycket intresserad 

Säng                         (--*--) 

Fåtölj                                          (--*--) 

Tygsoffa                                (--*--) 

Skinnsoffa                        (--*--) 

Soffbord                                          (--*--) 

Matbord+ stoppade stolar             (--*--) 

Matbord + icke stoppade stolar             (--*--) 

Tv-möbel                                      (--*--) 

Skrivbord + stol                                    (--*--) 

Bokhylla                                                (--*--) 

Förvaringsmöbel                                        (--*--) 

 



21 

 

5.2 Intresse för ett återanvändningssystem av möbler 

5.2.1 Intresseskillnader mellan olika grupper 

På fråga 3 ansåg sig 52 % av respondenterna vara intresserade av ett återanvändningssystem för 

möbler. Av dessa bor 76 % i en boendeform där de själva får införskaffa hela eller delar av sitt 

möblemang. Detta innebär att 11 066 av de totalt 28 000 helårsstudenterna i Lund både kan anses 

vara intresserade av systemet samt ha möjlighet att använda det i realiteten.  

Antalet respondenter som ställer sig positiva till ett återanvändningssystem för möbler inom 

respektive kår är, som tabell 2 visar, varierande. Enligt Fishers exakta test, vars resultat 

presenteras i tabell C3 i appendix C, är det dock endast Lundaekonomernas studentkår och 

teknologkåren vid LTH som visar en statistisk skillnad ställda mot naturvetarkåren, där 

naturvetarkåren är något mer positiv än de andra två. Inga ytterligare samband kunde fastställas 

mellan några andra kårer i Lund.  

Tabell. 2. Antal respondenter inom respektive kår som ställer sig positiva samt negativa till ett 

återanvändningssystem av möbler. 

 

Ställs respondenternas intresse mot ålder (tabell 3) ses att ingen direkt skillnad finns, då urvalet är 

för litet i den markant utstickande grupp 5. Inga statistiska tester utfördes på denna aspekt.  

Tabell 3. Antal respondenter inom respektive åldersgrupp som ställer sig positiva samt negativa till ett 

återanvändningssystem på möbler. 

Numrering 
enligt 
enkät 

Åldersgrupper 
Antal besvarade 

enkäter 
Antal Ja 

Antal 
Nej 

% Ja 

1        - 20 42 21 21 50,0 

2 21 - 25 244 127 117 52,0 

3 26 - 30 31 20 11 64,5 

4 31 - 35 4 2 2 50,0 

5               35 - 2 2 0 100,0 

Totalt - 323* 172 151 - 

* 7 respondenter svarade inte på frågan om ålder 

Numrering 
enligt 
enkät 

Kår 
Antal 

besvarade 
enkäter 

Antal Nej  Antal Ja % Ja 

1 Lunds Doktorand Kår 2 2 0 0,0 

2 Lundaekonomernas studentkår 51 27 24 47,1 

3 Humanist och teknologiska studentkåren 36 17 19 52,8 

4 Juridiska Föreningen 18 8 10 55,6 

5 Teknologkåren vid LTH 81 41 40 49,4 

6 Corpus Medicum 22 9 13 59,1 

7 Lunds Naturvetarkår 20 5 15 75,0 

8 Samhällsvetarkåren 78 35 43 55,1 

9 Kår utanför Lund 5 4 1 20,0 

10 Inte medlem i någon kår 11 4 7 63,6 

11 Inte angett kår 6 5 1 16,7 

Totalt - 330 157 173 - 
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Storlek på deposition 
Mängd deposition 

tillbaka Se möblerna på bild 

Besiktiga möblerna 
Hjälp med 
transport 

Minskad 
miljöpåverkan 

Vad gäller hur den nuvarande boendeformen påverkar intresset för återanvändningssystemet 

presenteras detta i tabell 4. Signifikanta skillnader hittades med hjälp av Fishers exakta test mellan 

boendeformen med enkätnumrering 4 samt de med enkätnumrering 1, 3 och 6, där de med 

enkätnumrering 4 var mer positiva än de övriga. För exakta p-värden se tabell C4 i appendix C. 

Bland de som svarat ”annat” anger samtliga att de bor antingen i hus eller hemma hos sina 

föräldrar. 

Tabell 4. Antal positiva respondenter inom respektive boendeform. 

Numrering 
enligt 
enkät 

Boendeform 
Antal 

besvarade 
enkäter 

Antal 
Ja 

Antal 
Nej 

% Ja 

1 Omöblerat korridorsrum 54 23 31 42,6 

2 Möblerat korridorsrum 42 24 18 57,1 

3 Lägenhet/rum i lägenhet där alla möbler införskaffades  129 67 62 51,9 

4 Lägenhet/rum i lägenhet möbler delvis införskaffades  60 41 19 68,3 

5 Lägenhet/ rum i lägenhet där alla möbler tillhandahölls 27 14 13 51,9 

6 Annat 12 3 9 25,0 

Totalt - 324* 172 152 - 
* 6 respondenter fyllde inte i frågan om nuvarande boendeform 

5.2.2 Viktiga aspekter 

Hur viktiga aspekterna i enkätfråga 5 anses vara bland respondenterna presenteras i fig. 7. 

Viktigast anses den mängd deposition respondenterna får tillbaka när möblerna återlämnas, samt 

möjligheten att få se möblerna på bild innan de levereras. Även storleken på depositionen samt 

möjligheten att besiktiga möblerna på plats anses viktiga medan hjälp med transport samt bidrag 

till minskad miljöpåverkan relativt sett bedöms som mindre viktigt.  

Fig. 8. Hur mycket de efterfrågade aspekterna påverkar studenternas intresse för återanvändningssystemet 
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De statistiska skillnader som, genom ett ANOVA-test, framkom mellan aspekterna i fråga 5 visas 

i fig. 8. Där kan ses att aspekterna ”hjälp med transport” samt ”minskad miljöpåverkan” 

statistiskt anses mindre viktiga än de övriga aspekterna. Aspekten ”möjlighet att få se möblerna 

på bild innan leverans” anses även viktigare än aspekten ”storlek på deposition”. 

Fig. 9. Resultat från ANOVA-test över de statistiska skillnader som finns mellan aspekterna efterfrågade i 

enkätfråga 5. Stjärnorna motsvarar medelvärdet för varje grupp och parenteserna representerar variansen 

inom varje grupp (konfidensintervall 95 %).  I de fall parenteserna är fristående från varandra kan en 

statistisk skillnad påvisas, medan det mellan de parenteser som överlappar varandra, inte finns någon 

statistisk skillnad. 

5.3 Mängd förebyggt avfall   
Den totala vikten möbelavfall som går att förebygga, baserat på data från enkätfråga 1 och 2, 

beräknades till 2 590 ton (se avsnitt 1.3.2). Använd data, beräkningar samt resultat presenteras i 

tabell C5 i appendix C. 

Beräkningar utförda baserat på fråga 4 utgår från hur fördelningen ser ut mellan de som anser sig 

intresserade av samtliga möbelslag respektive hälften av möblerna. Detta resultat presenteras i fig. 

9 och ger att 4648 studenter, av de totalt 11 066 intresserade studenterna i Lund, är intresserade 

av samtliga möbler medan de övriga 6418 studenterna endast är intresserade av hälften av 

möblerna. 

 
Fig. 10. Antal respondenter som är intresserade av att låna alla respektive hälften av de efterfrågade 

möblerna. 

 

Baserat på FRNs medelvikter på möbler (tabell C6 i appendix C) beräknades samtliga möbler 

väga 345,5 kg och hälften av möblerna ha en vikt på 175 kg. Med ”Hälften av möblerna” menas 

ett modellmöblemang bestående av soffbord, köksbord med trä/plast stolar, TV-möbel, 

skrivbord med stol, bokhylla samt förvaringsmöbel. De stoppade möblerna räknades bort då 

dessa, i enlighet med resultatet från fråga 1 och 2 (fig. 3- 6), anses vara av mindre intresse än de 

hårda och chansen därmed är mindre att dessa införskaffas. Modellmöblemanget ”samtliga 

42% 

58% 

Alla möbler

Hälften av
möblerna

Oviktigt  Mycket viktigt 

Storlek på deposition                      (---*---) 

Mängd deposition tillbaka                         (---*---) 

Möjlighet att se möbler                             (---*---) 

Möjlighet att besiktiga möbler               (---*---) 

Hjälp med transport             (---*---) 

Minskad miljöpåverkan     (----*---) 
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möbler” består av alla efterfrågade möbler med undantag för att endast 1 st. soffa samt 1 st. 

köksbord med stolar är inräknat. Det slutliga resultatet för den mängd möbelavfall som går att 

förebygga med återanvändningssystemet baserat på fråga 4 är 2 729 ton.  

5.4 Förebyggd mängd växthusgasutsläpp 
Den mängd växthusgasutsläpp som kan förebyggas genom att införa återanvändningssystemet 

beräknades, enligt stegen beskrivna i avsnitt 1.3.2, till 2 074 ton koldioxidekvivalenter. Detta 

motsvarar ca 930 bilar som kör 1 500 mil var. 
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6 Metodkritik 
I detta avsnitt beskrivs de viktigaste felkällorna kopplade till enkätens utformning samt bearbetning. 

Även de kommentarer som insamlades i samband med att enkäten delades ut presenteras. 

6.1 Enkätens utformning 
Flera osäkerheter finns kopplade till enkätens utformning. Bland annat har det framkommit att 

vissa respondenter på fråga 1 och 2 svarat att de är intresserade av vissa möbler i begagnat skick 

även om de i praktiken inte är intresserade av möbeln i fråga. En respondent sa till exempel att 

han inte hade en TV och därför inte var intresserad av en TV-möbel men trots det fyllde i att han 

var ganska intresserad då han i begagnat skick inte hade något emot denna möbel. Detta fenomen 

kan bidra till att intresset framstår som större än vad det i realiteten är för vissa möbler.   

Kommentarer inkom även gällande de valda mellankategorierna ”ganska intresserad” samt 

”ganska viktigt”. Dessa ansågs ligga närmre ”mycket intresserad” och ”mycket viktigt” än ”inte 

intresserad” och ”inte viktigt”. Även kommentarer på den avslutande delen inkom då ett par 

respondenter ansåg att de efterfrågade boendeformerna var något otydliga då det inte framkom 

om möbler i form gåvor räknades som egenhändigt införskaffade eller tillhandahållna. Dock 

fanns alternativet ”annat” tillhands om osäkerhet uppstod vilket gör att denna felkälla bedöms 

som mindre. 

Intressanta aspekter som kunde efterfrågats är om intresset för möbler i begagnat skick hade 

minskat om respondenterna fått vetskap om att de samlats in på en återvinningscentral. Trots att 

Svalorna redan idag hämtar möbler på Gastelyckan verkade studenterna inte medvetna om var de 

kom ifrån och en viss skepticism uppfattades när detta uppdagades, efter att de fyllt i enkäterna. 

Hur utbredd denna tveksamhet är i målgruppen är viktigt att utforska liksom om 

utbytesstudenterna kan utgöra en bättre målgrupp än de svenska studenterna. Det kan även vara 

av intresse att undersöka om det finns någon skillnad i intresse mellan män och kvinnor. 

6.2 Bearbetning av enkätdata & urvalet som felkälla 
Vad gäller bearbetningen av datamaterialet är den mänskliga faktorn, i form av felslag och 

felskrivningar den mest grundläggande felkällan. Rimlighetskontrollen begränsar detta fel något, 

men kontrollerar endast felslag som skiljer sig från de möjliga svarsalternativen vilket gör att 

felslag som är godtagbara svar inte upptäcks. Hur stort detta fel är och hur mycket det påverkar 

det slutliga resultatet är svårt att uppskatta.  

Osäkerheter kopplade till urvalet kan ha uppkommit i och med att samtliga enkäter inte delades 

ut under samma förhållanden. En viss kvotering gjordes även när det, efter att hälften av 

enkäterna var utdelade, visade sig att vissa kårer var underrepresenterade. Detta kan ifrågasättas 

då kvotering inte användes vid utlämning av samtliga enkäter, men hade detta inte gjorts hade 

urvalet blivit mycket snedvridet.  Kvoteringen räknades dock inte ut exakt, utan institutioner 

besöktes där vissa kårmedlemmar troddes hålla till och samtliga intresserade fick besvara enkäten, 

oavsett om de tillhörde den målgruppen eller inte.  

6.3 Statistiska tester och beräkningar 
Att använda ANOVA-test på denna typ av data är något godtyckligt då svarsalternativen på 

aktuella frågor inte är utformade som tal utan i bokstäver. Detta gör det egentligen omöjligt att 

räkna på medelvärden vilket krävde att kategorierna omtolkades till siffror. Anledningen till att 
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denna metod trots detta valdes är att aspekterna endast är tänkta att jämföras med varandra vilket 

medför att fiktiviteten blir densamma för alla aspekter. Det är med andra ord skillnaden mellan 

aspekterna och inte de exakta värdena som är av intresse. 

Möbelvikterna som använts i studiens beräkningar baseras på medelvikter från FRN (2009) i 

England. Dessa kan skilja sig från vikten på svenska möbler vilket gör att den framräknade vikten 

på förebyggt möbelavfall kan vara inkorrekt.                                           .
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7 Diskussion 
I detta avsnitt knyts enkätundersökningens olika delar ihop med den insamlade teorin. Diskussion förs 

kring kritiska aspekter för att införandet av återanvändningssystemet ska lyckas samt aspekter 

avgörande för potentialen att minska utsläppen av växthusgaser. 

7.1 Återanvändningspotential hos möbelavfall 
90 % av möbelavfallet i EU deponeras eller förbränns. Läggs till detta rön om att möblers 

livscykel är en av de viktigaste aspekterna i en byggnads livscykel blir det tydligt att möbler är en 

viktig produktgrupp att arbeta med i avfallsförebyggande syfte. Återanvändning är ett sätt att göra 

detta och eftersom så mycket som hälften av de möbler som kasseras i England hade gått att 

återanvända är det tydligt att återanvändning av möbler är något som inte utnyttjas till sin fulla 

potential. Om Sysavs föreslagna återanvändningssystem införs kan 2 600 ton möbelavfall 

återanvändas i Lund, vilket motsvarar ca 45 % av avfallet i de fraktioner i vilka man kan sortera 

möbler på Gastelyckan återvinningscentral (med återanvändnings-containern borträknad). Hur 

mycket av dessa fraktioner som i verkligheten består av möbler är omöjligt att veta, något som 

även innebär att det inte går att uppskatta hur stor andel av det nuvarande flödet av möbelavfall 

som går att förebygga.  

Dock är det många aspekter som spelar in vad gäller möjligheterna till att öka återanvändningen 

där först och främst produktens livslängd är avgörande. Vad gäller möbler är de relativt 

långlivade och en aspekt som blivit allt mer aktuell i anslutning till möblers hållbara natur är det 

stora intresset för vintagemöbler. Det finns en stor efterfrågan på dessa till exempel på 

Erikshjälpen second-hand och om de producerades för att hålla kan de idag återanvändas till en 

mycket hög grad. För att detta ska var möjligt även för möbler som produceras idag är det viktigt 

att återgå till den historiska trend som innebar ursprunglig produktion av långlivade produkter. 

Hur möblerna designas vid tillverkning är svårt för Sysav att påverka men de kan se till att ha en 

god utsållningsprocess där endast möbler i ett gott skick förs in i systemet. I denna fas av 

återanvändningssystemet bör hållbarhet vara i fokus framför utseende, då samtliga intervjuade 

anställda i andrahandsbutiker menar att skönhetsfel är av mindre vikt. I många fall kan det kanske 

till och med vara positivt att en del möbler har skönhetsfel då detta kan sänka priset, och man då 

kan locka studenter med liten budget.   

 

Hur mycket möbelavfall som kan förebyggas med återanvändningssystemet påverkar även 

tillgången på möbler på Gastelyckan återvinningscentral. Är tillgången för liten blir även utbudet 

litet, vilket kan bli ett stort hinder då den största anledningen till att människor undviker 

andrahandsmarknaden är att mängd och variation av produkter är för litet. Finns inte ett 

ordentligt utbud riskerar Sysav med andra ord att intresset för det tilltänkta systemet minskar och 

det kan därför vara en idé att samla möbler över tid innan systemet införs, för att på så vis bygga 

upp ett bra utbud. Om återanvändningssystemet dessutom blir lika populärt som denna studie 

förutspår kan det dessutom bli nödvändigt att hämta möbler från fler återvinningscentraler, något 

som enligt Eklund (muntligen, 2013) inte är ett problem. 

Frågan om tillgång på möbler är även något som kan komma att bli av stor vikt i framtiden om 

förslaget om att släppa kommunens ansvar för hantering av grovsopor går igenom. De externa 

aktörerna som då äntrar marknaden riskerar nämligen att ta möbelavfallet till privata butiker och 
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behandlingsanläggningar, vilket betyder att det inte längre når återanvändningssystemet direkt. 

Förr eller senare blir dock allt avfall, som Ljunggren Söderman påpekar (muntligen, 2013), men 

risken är att möblerna inte längre är i återanvändningsbart skick när de når återvinningscentralen 

och kan gå in i återanvändningssystemet.  

7.2 Intresse bland Lunds studenter 

7.2.1 Intresseskillnader mellan olika grupper 

Flera av de intervjuade personerna menar att efterfrågan på begagnade varor blir allt större, 

liksom acceptansen i samhället. Detta stämmer väl överens med resultaten presenterade i denna 

studie då nästan hälften av studenterna i Lund uppger att de är intresserade av ett 

återanvändningssystem för möbler. Studenterna är även en stor kund av begagnade möbler redan 

idag, något som innebär att studenterna i Lund, med stor sannolikhet, är en bra målgrupp för 

återanvändningssystemet. Dock är det viktigt att återanvändningssystemet inte konkurrerar ut 

andra andrahandsaktörer i Lund då dessa fortfarande har en viktig roll att spela. Ett sätt att 

undvika detta kan vara att hitta ett samarbete där dessa aktörer driver verksamheten, för att på så 

vis få del av vinsten. Sysavs huvudsakliga roll blir då endast att tillhandahålla möblerna.  

Vad gäller vilka studenter som var mest intresserade visade studien att de som bodde i en 

lägenhet (eller rum i lägenhet) där man delvis införskaffade möblerna själv var mer intresserade 

än de som bodde i ett omöblerat korridorsrum eller lägenhet (eller rum i lägenhet) där samtliga 

möbler behövde införskaffas. Studenter i delvis möblerat boende var även mer intresserade än de 

som angav att de bodde i hus (svarsalternativ ”annat”). Att de som endast behövde införskaffa 

delar av möblemanget själva var mer intresserade än de som behövde införskaffa samtliga möbler 

var något överraskande. Anledningen går endast att spekulera i, men en förklaring kan vara att de 

som behöver införskaffa delar av möblerna själva redan innehar mycket av de stoppade möblerna 

och då endast vill komplettera med hårda möbler. Detta står i kontrast till de som måste 

införskaffa alla möbler själva, som på grund av ointresset för stoppade möbler, ändå måste ta sig 

till en möbelaffär och då lika gärna kan handla alla möbler där. 

Vad gäller kårtillhörighet var detta mindre viktigt och det enda som kunde fastställas var att 

naturvetarstudenter var mer intresserade än ekonom- och teknologstudenter. Detta betyder att 

samtliga studenter vid Lunds Universitet bör ses som återanvändningssystemets målgrupp och att 

det inte bör riktas mot någon speciell kår. Att många studenter har en positiv attityd till 

återanvändningssystemet är givetvis positivt men det betyder inte per automatik att de i praktiken 

kommer använda systemet om det införs, något som, Kollmuss & Agyeman (2002) håller med 

om. Hur stort detta problem är i denna studie är dock svårt att uppskatta. 

7.2.2 Viktiga aspekter 

Hur mycket deposition som återfås vid återlämnande av möblerna och hur stor den ursprungliga 

depositionen var aspekter som av de flesta studenter ansågs angelägena. Anledningen till att 

många studenter handlar begagnade varor är därför troligen, i likhet med populationen överlag, 

främst ekonomiska skäl. Denna hypotes stödjs av de intervjuade anställda i andrahandsbutikerna, 

som alla tror att de låga priserna är den största drivkraften bakom begagnathandeln idag. Priset 

kan troligen vara av större vikt i målgruppen studenter än i befolkningen som helhet då det i 
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uttrycket ”fattig student” ligger ett korn av sanning och det mesta av en students inkomst ofta 

består av lån.  

Andra viktiga aspekter att uppfylla för att systemet ska vara av intresse bland studenterna är 

möjligheten att se möblerna på bild och att få besiktiga möblerna på plats, något som stämmer 

överens med Ekvall (2008) och Van Nes (2010) teorier om vikten av design. Att få hjälp med 

transport och att bidra till minskad miljöpåverkan anses minst viktiga av de efterfrågade 

aspekterna. Enligt Barr et. al. (2001) är dock dessa aspekter avgörande för att människor ska 

återanvända men det är möjligt att studenter, på grund av sin snåla budget, sätter den ekonomiska 

fördelen i första hand. För människor med en bättre ekonomi kan det däremot vara mer aktuellt 

att återanvända på grund av miljömässiga skäl. 

Slutligen framkom det av kommentarerna, som inkom i samband med att enkäterna delades ut, 

att det kan uppkomma problem gällande att möblerna insamlas på en återvinningscentral. Detta 

är en viktig aspekt att ha i åtanke när systemet ska marknadsföras för att studenterna inte ska få 

en negativ syn på återanvändningssystemet utan att veta hur det fungerar. Till exempel kan man 

framhäva att möblerna ställs åt sidan direkt när de inkommer till återvinningscentralen och inte 

läggs i en öppen container tillsammans med annat avfall. Även det faktum att möblerna går 

igenom en besiktning och rengörs innan de lånas ut kan vara något som ger ett positivt intryck. 

En mer drastisk åtgärd för att få studenterna att inte se möblerna som sopor är att tona ner 

Sysavs roll i återanvändningssystemet då det automatiskt får tankarna att gå till avfallshantering. 

Ett sätt att göra detta kan till exempel vara att låta någon av de redan befintliga 

andrahandsaktörerna i Lund driva systemet. 

7.3 Miljöpåverkan från möbelavfall 
Hur mycket miljöpåverkan som kan förebyggas är tätt kopplat till den mängd möbelavfall som 

går att undvika, då mindre avfall leder till en mindre miljöpåverkan. En stark koppling finns dock 

även till möblernas materialinnehåll där den mest miljöpåverkande beståndsdelen i möbler är 

textil medan det minst påverkande materialet är trä. Detta, tillsammans med en komplex 

uppbyggnad, leder till att stoppade möbler är mer miljöbelastande i förhållande till hårda möbler. 

Det innebär även att miljövinsterna blir större när dessa möbler återanvänds.  

De möbler som är av störst intresse bland studenterna är bokhylla samt förvaringsmöbel medan 

säng och skinnsoffa är mindre intressant. Även på Erikshjälpen second-hand är förvaringsmöbler 

i form av byråer det som säljer bäst. Detta är föga överraskande då både studentlägenheter och 

korridorsrum ofta är relativt små vilket ökar behovet av olika typer av förvaring. Att säng anses 

minst intressant var inte heller det överraskande då mer intima produkter ofta är mindre 

efterfrågade i begagnat skick eftersom de anses ohygieniska. Trenden mot att stoppade möbler är 

av mindre intresse än hårda kunde inte statistiskt fastställas i studien men det anses oviktigt då 

uträkningarna i avsnitt 5.3, presenterade i avsnitt 1.3.2, var i samma storleksordning, något som 

betyder att trenden trots allt existerar. Intressant var dock att varken Erikshjälpen i Lund eller 

Stadsmissionen i Göteborg märkt av denna trend. Detta kan ha sin förklaring i att studien 

innefattar både studenter som normalt handlar begagnade varor, och de som inte gör det. Hade 

endast de som normalt handlar begagnade varor tillfrågats hade denna trend kanske inte 

återfunnits. Detta kan bero på att de som uppsöker andrahandsbutiker regelbundet är mer 
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positiva till alla typer av begagnade varor medan de som normalt inte handlar begagnade varor är 

mer selektiva och då väljer bort stoppade, mer intima möbler.   

För återanvändningssystemets möjlighet att förebygga miljöpåverkan innebär ointresset för 

stoppade möbler att det finns en outnyttjad potential. Dels i att alla möbler inte går att 

återanvända då ingen är intresserad av dem och dels i att de stoppade möblernas större 

miljöpåverkan inte undviks. Denna studie beräknar dock endast miljöpåverkan beroende av 

möblernas vikt och tar inte hänsyn till deras material, något som kan ha påverkat så att den 

förebyggda mängden växthusgasutsläpp är för stor i förhållande till den förebyggda vikten. Då 

miljövinsten per ton återanvända hårda möbler är relativt liten ligger den främsta vinsten i att en 

stor mängd möbler kommer in i systemet, något som Ljunggren Söderman (muntligen, 2013) 

håller med om. I Lund förebygger 28 000 studenter ca 2 600 ton möbelavfall motsvarande 2 000 

ton koldioxidutsläpp, eller 930 bilar som kör 1500 mil var. Hade systemet utvecklats och införts 

vid alla Universitet och högskolor i Sysavregionen hade studentantalet ökat till 40 000 studenter3 

och mer möbler hade gått att förebygga. Detta hade, med utgång i studiens studenters intresse 

och boendeform, inneburit att ca 4 000 ton möbelavfall hade kunnat förebyggas, motsvarande ca 

3 100 ton koldioxidekvivalenser eller 1 030 bilar som kör 1 500 mil. Hade ännu ett steg tagits och 

systemet införts vid samtliga Sveriges universitet och högskolor4 hade så mycket som över 30 000 

ton möbelavfall kunnat förebyggas. Detta motsvarar växthusgasutsläpp om 24 000 ton 

koldioxidekvivalenter eller upp emot 8 000 bilar som kör 1 500 mil var.  

För miljönyttan är det även viktigt att möblerna tas väl omhand så att de kan återanvändas så 

långt som möjligt inom systemet. I teorin fördubblas nämligen miljövinsten varje gång möbeln 

återanvänds eftersom nyproduktion undviks. Eventuellt kan mindre reparationer bidra till att öka 

möblernas livslängd inom systemet men det fordrar även mer resurser och arbetskraft, vilket 

introducerar nya utmaningar. Det bästa sättet att öka möblernas livslängd är därför att se till att 

de hanteras varsamt av studenterna. Att styra detta kan dock vara svårt men ett sätt att påverka 

hanteringen är att sätta ett ekonomiskt incitament på det. Detta kan till exempel handla om att 

balansera depositionen, så att studenterna får lön för mödan att ta hand om möblerna, genom att 

till exempel få tillbaka en större del av depositionen. 

När möblerna inte längre går att återanvända borde de gå till någon form av 

komponentåteranvändning för att maximera miljönyttan. För många möbler är det nämligen, 

som tidigare nämnts, ofta endast en del av en möbel som avgör om den är uttjänt eller inte vilket 

gör att det fortfarande kan finnas andra, fullt funktionsdugliga, komponenter kvar. Ett problem 

är dock att det i fråga om de mer komplexa möblerna, där komponentåteranvändning är som 

mest aktuellt, finns en svårighet när det kommer till demolering. Att separera materialen i dessa 

möbler, så som metallfjädrar inbäddade i stoppning, är en process som kostar både tid och 

pengar. Det är därmed inte säkert att den ekonomiska vinsten som kommer av återanvändningen 

av komponenterna väger upp för förlusten det innebär att separera dem från de icke-användbara 

delarna. Kan dessa komponentera tas tillvara kan med andra ord mer miljöpåverkan förebyggas 

                                                           

3
 Lunds Universitet och Malmö högskola är de universitet och högskolor som ligger i Sysavregionen 

(Högskoleverket, 2013). Lunds Universitet hade år 2012 (Lunds Universitet, 2012) 28 000 helårsstudenter och 
Malmö högskola hade år 2011 ca 12 000 helårsstudenter (Malmö högskola, 2012).  
4
 År 2011 studerade det 318 000 helårsstudenter vid Sveriges universitet och högskolor (Högskoleverket, 2012). 
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men för att uppnå detta fordras både resurser och arbetskraft. Detta hade dock kunnat undvikas 

om ansvaret för komponentåteranvändning lades på producenterna, som återtog produkterna när 

de var uttjänta.  

7.4 Slutsats 
Produktgruppen möbler har, med avseende på dess långlivade egenskaper, potential för ökad 

återanvändning. Detta tillsammans med Lunds studenters intresse för Sysavs förslag på ett 

återanvändningssystem gör att grunden för att lyckas införa systemet bedöms som god. De 

viktigaste aspekterna av återanvändningssystemet ansåg studenterna vara att få se möblerna innan 

leverans samt de ekonomiska aspekterna gällande depositionen. Hjälp med transport och att 

bidra till minskad miljöpåverkan ansågs mindre viktigt. 

Det stora intresset gör att återanvändningssystemet beräknas kunna förebygga ca 2 600 ton 

möbelavfall i Lund. Vad gäller vilka möbler som är av störst intresse är studenterna främst 

intresserade av hårda möbler, något som minskar återanvändningssystemets miljönytta då dessa 

möbler har en mindre miljöpåverkan än stoppade möbler. Enligt studien beräknas 

återanvändningssystemet kunna förebygga växthusgasutsläpp motsvarande ca 2 000 ton 

koldioxidekvivalenter. Denna siffra kan dock ökas om systemet även införs vid Malmö Högskola, 

det andra lärosätet på högskolenivå i Sysavregionen.  

Dessa resultat leder till att Sysavs föreslagna återanvändningssystems potential för att förebygga 

såväl möbelavfall som växthusgasutsläpp bedöms som god. Vidare undersökningar behöver 

utföras, vilka presenteras i avsnitt 8, men materialet i denna studie tyder på att 

återanvändningssystemet har goda möjligheter att fungera samt att förebygga såväl avfallsflöden 

som växthusgasutsläpp.                                                                                       .
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8 Förslag till fortsatta studier 
För att återanvändningssystemet ska nå sin fulla potential måste samtliga delar av systemet 

undersökas innan det lanseras. Denna studie har endast täckt in en liten del av dessa och i detta 

avsnitt presenteras därför några av de viktigaste aspekterna som bör undersökas innan projektet 

med att införa systemet fortskrider. 

Då möjligheten att få se möblerna på bild var den aspekt som studenterna rankade högst bör vikt 

framför allt läggas på att utforma ett återanvändningssystem som tillåter studenterna att få en god 

uppfattning av möblernas design och utseende. Detta blir särskilt betydelsefullt då 

återanvändningssystemet, enligt det nuvarande förslaget, inte medger att studenterna besiktigar 

möblerna på plats. Vidare var depositionen något som av många ansågs mycket viktigt och 

undersökningar bör därför även utföras vad gäller att hitta en god nivå på den ursprungliga 

depositionen samt hitta en bra rutin för att beräkna vilken mängd deposition som lämnas tillbaka. 

Detta är något som kräver stor omsorg då det även kan bidra till att studenterna tar god hand om 

möblerna de lånar och att möblera på så vis kan återanvändas fler gånger inom systemet.  

Eftersom intresset för systemet var stort i Lund finns en stor risk att möblerna som samlas in på 

Gastelyckan återvinningscentral inte räcker för att täcka behovet. Man bör därför redan från 

början planera för att samla in möbler även på andra återvinningscentralen i Sysav-regionen så 

som Gunnesbo i Lund. Möjligheten att samla in möbler även från andra återvinningscentraler i 

till exempel Malmö bör också undersökas så ett stort och varierat sortiment uppnås, då det i 

studien framkom att detta är viktigt för att människor ska vara intresserade av att handla i 

andrahandsbutiker. Innan systemet tas i bruk bör även en ansenlig mängd möbler samlas in så att 

studenterna redan från början får intryck av att utbudet är gott.  

För att ytterligare försäkra om att tillgången på möbler är tillräcklig och för att öka miljövinsten 

borde potentialen för att utföra mindre reparationer samt restaureringar granskas. Detta bidrar till 

att fler möbler går att återanvända samt att de kan stanna i systemet under en längre tid. Kopplat 

till detta bör diskussion även föras kring hur intresset för stoppade möbler kan öka för att på så 

vis möjliggöra för en ökning av förebyggd miljöpåverkan. Undersökningar bör även göras kring 

hur systemet kan marknadsföras på bästa sätt för att inte studenterna ska känna att det är något 

negativt att möblerna samlats in på en återvinningscentral. 

Vad gäller den dagliga driften kan samarbeten mellan befintliga frivilligorganisationer, 

andrahandsbutiker och studentorganisationer undersökas. Andrahandsbutikerna borde i detta fall 

ha förtur då det är deras kunder som är målgrupp för återanvändningssystemet och ett samarbete 

mellan dem och Sysav hade kunnat bidra till att deras potentiella förlust i inkomst minimeras. Att 

konkurrera med denna typ av organisationer är även något som bör undvikas, dels då det kan ge 

dålig publicitet, dels då de är en viktig aktör på andrahandsmarknaden och dels då deras vinster 

går till välgörenhet.  
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Appendix A – Enkätens utformning 
 

1. Hur intresserad hade du varit av att införskaffa följande möbler i begagnat skick om du 

skulle möblera en omöblerad lägenhet? Markera Dina val med kryss i respektive ruta 

 Ointresserad 
Ganska 

intresserad 
Mycket intresserad 

Säng     

Fåtölj    

Tygsoffa    

Skinnsoffa    

Soffbord    

Köksbord med stoppade stolar    

Köksbord med trä/plaststolar    

TV-möbel    

Skrivbord med kontorsstol    

Bokhylla    

Förvaringsmöbel    

 

2. Hur intresserad hade Du varit av att införskaffa följande möbler i begagnat skick om du 

skulle möblera ett omöblerat korridorsrum? Markera Dina val med kryss i respektive ruta 

 Ointresserad 
Ganska 

intresserad 
Mycket intresserad 

Säng     

Fåtölj    

Tygsoffa    

Skinnsoffa    

Soffbord    

Köksbord med stoppade stolar    

Köksbord med trä/plaststolar    

TV-möbel    

Skrivbord med kontorsstol    

Bokhylla    

Förvaringsmöbel    

 

3. Om möjlighet fanns, hade Du kunnat tänka Dig att låna begagnade möbler mot en 

depositionsavgift? Ringa in Ditt svar 

 

Ja   Nej 

Om Du svarat nej på fråga 3 kan Du hoppa över fråga 4 & 5 och gå direkt till den avslutande delen 
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4. Hur stor andel av möblerna nämnda i fråga 1 hade Du kunnat tänka Dig att låna i begagnat 

skick (mot en depositionsavgift)? Ringa in Ditt svar 

 

Inga möbler  Hälften   Alla möbler 

 

5. Hur viktiga anser Du följande aspekter vara för att Du skulle vara intresserad av att låna 

begagnade möbler mot en depositionsavgift? Markera Dina val med kryss i respektive ruta.  

 Oviktigt 
Ganska 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Storlek på deposition    

Mängd deposition tillbaka vid återlämnande av möblerna    

Möjligheten att se möblerna på bild innan leverans    

Möjligheten att besiktiga möblerna på plats innan leverans    

Hjälp med transport till och från boendet    

Vetskapen om att återanvändning kan minska miljöpåverkan    

 

Vilken kår tillhör Du? Ringa in Ditt svar 

1. Lunds Doktorand kår 

2. Lundaekonomernas studentkår 

3. Humanistiska och teologiska studentkåren 

4. Juridiska Föreningen 

5. Teknologkåren vid LTH 

6. Corpus Medicum 

7. Lunds Naturvetarkår 

8. Samhällsvetarkåren 

9. Kår utanför Lund 

10. Inte medlem i någon kår

Hur gammal är Du?  Ringa in Ditt svar 

 

 

- 20  21 - 25  26 - 30  31 - 35  35 - 

Hur bor Du idag? Ringa in Ditt svar 

1. Omöblerat korridorsrum 

2. Möblerat korridorsrum 

3. Lägenhet/rum i lägenhet där Du införskaffade alla möbler själv 

4. Lägenhet/rum i lägenhet där Du delvis införskaffade möbler själv 

5. Lägenhet/rum i lägenhet där alla möbler tillhandahölls 

6. Annat:__________________________________________ 

 

Tack för Din medverkan! 
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Appendix B – Hållpunkter för intervjuer 
Vid samtliga intervjuer användes en semistrukturerad metod. Detta innebär att frågorna nedan inte 

reflekterar samtliga ställda frågor utan endast är utgångspunkter, från vilka följdfrågor och 

diskussion fördes. 

B1. Intervju med Maria Ljunggren Söderman och Pål Mårtensson 

1. Hur ser inställningen till begagnathandeln ut idag, jämfört med för 10 år sedan?  

2. Vilken roll tror Du återanvändning kommer att spela i Sveriges framtida miljöarbete? 

3. Vilken potential anser Du att vi i Sverige har för att återanvända avfall i förhållande till att 

återvinna? 

4. Vilken tror Du är den största drivkraften för människor att handla återanvända 

produkter? 

5. Vilka 3 produktertyper anser Du viktigast att återanvända ut miljösynpunkt? 

6. Vilka problem och möjligheter tror Du finns vad gäller återanvändning av möbler? 

 

B2. Intervjuer med anställda på andrahandsbutiker 

1. Hur ser inställningen till begagnathandeln ut idag, jämfört med för 10 år sedan?  

2. Hur stor andel möbler säljer ni i förhållande till andra varor? 

3. Vilka möbeltyper får Ni in mest av och vilka säljer bäst? 

4. Ser ni någon trend mot att ni säljer mer hårda möbler än stoppade?  

5. Är kunderna petiga med att möblerna är i toppskick eller är vissa skönhetsfel accepterade? 

6. Tackar Ni nej till mycket möbler ni får in på grund av att de är i dåligt skick? 

7. Vad händer med de möbler som inte blir sålda? 
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Appendix C – Tabeller & Figurer 
 

Tabell C1. Antalet utdelade enkäter på respektive nation och institution. 

Nation/Institution 
 

 

Antal utdelade 

enkäter 

Blekingska nationen Pub 32 

Göteborgs Nation Lunch 22 

Helsingkrona Nation Pub 23 

Kalmar Nation Lunch 13 

Kalmar Nation Pub 23 

Kristianstads Nation Pub 54 

Lunds Nation Lunch 27 

Malmö Nation Lunch 16 

Samhällsvetarkåren - 23 

SOL centrum - 29 

Studiecentrum - 21 

Sydskånska Nationen Lunch 22 

Teologen - 10 

Östgöta Nation Lunch 15 

Totalt - 330 

- = ingen tillställning pågick när enkäterna delades ut 

 

Tabell C2.  P-värden från Fishers exakta test som undersöker om en statistisk skillnad finns mellan vad 

som anses mycket viktigt om man ska möblera en omöblerad lägenhet respektive ett omöblerat 

korridorsrum. 

Möbeltyp 

Antal som 
anser möbeln 
mycket viktig - 

lägenhet 

Antal som anser 
möbeln mycket 

viktig - 
korridorsrum 

p 

Säng 27 38 > 0,1 

Fåtölj 84 89 > 0,1 

Tygsoffa 70 65 > 0,1 

Skinnsoffa  55 54 > 0,1 

Soffbord 125 103 < 0,02 

Matbord+ stoppade stolar 65 64 > 0,1 

Matbord + icke stoppade stolar 109 89 < 0,04 

tv-möbel 103 89 > 0,1 

skrivbord + stol 100 112 > 0,1 

bokhylla 130 127 > 0,1 

Förvaringsmöbel 119 121 > 0,1 

Fetmarkering = statistisk skillnad kunde fastslås 
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Tabell. C3. P-värden för Fishers exakta test för kårtillhörighet, parvis jämförelse. För att se vilken 

enkätsiffra som motsvarar vilken kår, se tabell 2.   

  2 3 4 5 6 7 8 

2 
              

3 0,66 
            

4 0,59 1           

5 0,86 0,84 0,8         

6 0,46 0,78 1 0,48       

7 0,04 0,15 0,31 0,05 0,31     

8 0,47 0,84 1 0,53 0,81 0,13   

Fetmarkering = statistisk skillnad kunde fastslås 

 

Tabell C4. P-värden för Fishers exakta test för boendeform, parvis jämförelse. För att se vilken 

enkätsiffra som motsvarar vilken boendeform, se tabell 4.   

  1 2 3 4 5 6 

1 
            

2 0,22 
          

3 0,26 0,6         

4 0,01 0,3 0,04       

5 0,48 0,81 1 0,16     

6 0,34 0,1 0,13 0,01 0,17   

Fetmarkering = statistisk skillnad kunde fastslås 
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Tabell C5. Tankegång för beräknad mängd förebyggt möbelavfall med utgång i fråga 1 och 2. Antalet 

procent som ansåg sig vara ”mycket intresserad” av respektive möbel multiplicerades med 

viktningsvariabeln 1, då de antogs införskaffa möbeln om möjlighet gavs. Om respondenten ansåg sig 

”ganska intresserad” antogs att chansen var 50 % att de skulle införskaffa möbeln och dessa procentsatser 

multiplicerades därför med viktningen 0,5. Den nya, ”totala” procentsatsen för varje möbeltyp 

multiplicerades sedan med det totala antalet intresserade studenter (11 066) för att få fram antalet möbler 

som går att förebygga med systemet. Antalet multiplicerades sedan i sin tur med vikten för respektive 

möbelslag enligt Furniture Re-use Networks lista (FRN, 2009) som presenteras i tabell C6 i appendix C. 

Slutligen adderades samtliga vikter ihop till en totalvikt. 

Möbelslag 
% Mycket 

viktigt 
% Ganska 

viktigt Total % 
Antal 

möbler 
Vikt 

(kg) /st 
Total vikt 

(kg) 

Säng 19 32 35 3 838 53 203 402 

Fåtölj 50 40 70 7 740 27 208 967 

Tygsoffa 39 39 58 6 460 39,5 255 180 

Skinnsoffa  32 32 48 5 261 39,5 207 808 

Soffbord 66 27 79 8 779 35 307 262 

Matbord+ stoppade stolar 37 36 55 6 108 37 226 013 

Matbord + icke stoppade stolar 57 26 70 7 756 37 286 954 

tv-möbel 55 29 70 7 772 17 132 116 

skrivbord + stol 61 28 75 8 347 38 317 193 

bokhylla 74 23 86 9 499 21 199 469 

Förvarinsgmöbel 69 26 82 9 099 27 245 666 

Totalt           2 590 030 
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Tabell C6.  Använda vikter från FRNs lista över medevikter på möbler (FRN, 2009) och hur de 

korresponderar med möblerna från enkäten samt de, i rapporten, använda vikterna. 

Möbeltyp enligt 
enkät 

Motsvaras av FRN möbel Vikt enligt FRN (kg) 
Vikt använd i 
rapport (kg) 

Säng 
Bed, single complete (base, mattress 
+ headboard) 

53 53 

Fåtölj Armchair 27 27 

Tygsoffa 2 seater sofa 37 
39,5 

  3 seater sofa 42 

Skinnsoffa 2 seater sofa 37 
39,5 

  3 seater sofa 42 

Soffbord Sideboard, not large 35 35 

Köksbord med 
stoppade stolar 

Table, medium e.g kitchen    23 
37 

2 · Chair, kitchen, dining or wooden 2 · 7 

Köksbord med 
trä/plast stolar 

Table, medium e.g kitchen    23 
37 

2 · Chair, kitchen, dining or wooden 2 · 7 

TV-möbel TV / Hi-fi unit 17 17 

Skrivbord med 
kontorsstol 

Office desk 26 
38 

Office chair 12 

Bokhylla Bookcase / Shelving unit 21 21 

Förvaringsmöbel Chest-of-drawers, Tallboy 27 27 

 

Tabell C7. Antalet medlemmar i varje kår samt hur många procent av det totala antalet medlemmar i 

samtliga kårer detta motsvarar. Vidare visas även hur många enkäter som i teorin borde delats ut baserat 

på detta samt hur många enkäter som i praktiken delades ut inom varje kår. 

Kår 
Antal 

medlemmar 

% av totalt 
antal 

medlemmar 

Motsvararande 
antal enkäter 

Antal 
utdelade 
enkäter 

Corpus Medicum 2220 8,7 27 22 

Humanistiska och teologiska 
studentkåren 

3140 12,3 38 36 

Juridiska föreningen 1500 5,9 18 18 

Lundaekonomernas studentkår 3500 13,7 42 51 

Lunds doktorandkår 1700 6,7 21 2 

Lunds naturvetarkår 1840 7,2 22 20 

Samhällsvetarkåren 4800 18,8 58 78 

Teknologkåren vid LTH 6780 26,6 82 81 

Totalt 25480 100 308 308 
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