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Möbelavfall – en outnyttjad skattgömma 
 

Möbler som för en person är skräp kan 

för en annan vara en skatt och genom 

att återanvända dessa möbler kan stor 

miljöpåverkan undvikas. Med andra 

ord kan både människa och miljö vinna 

på att möbler inte kastas bort och 

därför har ett förslag på ett system för 

återanvändning, riktat mot studenter i 

Lund, tagits fram av Sysav Utveckling. 

 

I min litteraturstudie framkom att många 

möbler som idag anses vara skräp inte 

kastas ut för att de är trasiga, utan för att 

ägaren helt enkelt tröttnat på dem. Den 

gamla brun-orangea soffan kanske inte 

längre går ihop med resten av möblerna i 

vardagsrummet, men det betyder inte att 

den inte är perfekt i någon annans, mer 70-

tals inspirerade hem. För denna person är 

soffan som ny och då priserna på 

begagnade möbler ofta är låga är det inte 

konstigt att soffan ses som en skatt och 

att andrahandsmarknaden blomstrar.  

 

Blomstrar gör den även i Lund där det i mina kvalitativa intervjuer framkom att 

studenterna är den största kundgruppen i stadens second handbutiker. Detta gör dem 

till en bra målgrupp för det förslagna återanvändningssystemet och min 

enkätundersökning visar att ungefär hälften av studenterna är intresserade av att 

använda det. För miljön har jag beräknat att detta innebär att 2 600 ton möbelavfall 

kan förebyggas med systemet. Detta kan översättas till växthusgasutsläpp 

motsvarande 2 000 ton koldioxidekvivalenter eller ca 930 bilar som kör 1 500 mil var. 

Om man kan öka intresset för mjuka möbler, som enligt enkätundersökningen är 

mindre efterfrågade än hårda, kan ännu mer miljönytta åstadkommas. Det beror på att 

mjuka möbler, så som sängar och soffor, består av många olika material och 

komponenter och därför har en större miljöpåverkan än hårda möbler, som till 

exempel bord och bokhyllor.  

 

Om återanvändningssystemet införs i Lund tror jag att det har goda möjligheter att 

hjälpa likväl fattiga studenter som miljön och min förhoppning är att många möbler 

som idag kallas skräp i framtiden kommer att ses som skatter.   
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Möblerna på bilden kastades ut av någon som 

tyckte de var skräp, men frågan är om de inte 

hade kunnat bli en skatt för någon annan om de 

fått chansen? 

 


