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Abstract 

Today we live in a world with an increasing consumption and limited resources. To be able to 
continue and thrive is now a matter of sustainability. We need to remake our linear economy 
in to a more circular model and try to decouple the extraction of natural resources from the 
economic growth. One way to work towards decoupling is to increase the number of reused 
articles. Life cycle assessments are often used to assess the magnitude of environmental loads 
related to the life cycle of an article. However, the tool is very demanding of resources which 
some of the times requires information that is classified and unverifiable. A simpler 
environmental analysis tool is therefore created to better streamline the process of comparing 
the environmental benefits of reuse and to then identify possibilities to develop second hand 
operations. The simpler environmental analysis tool analyses the carbon dioxide and energy 
consumption of the material related to an article and couples that with the rate of substitution 
which describes how much it is of a newly produced article that is substituted by a second 
hand sold article. The process is divided in to sub steps which yields individual results that 
when added together creates the result of the simpler tool. The report analyses four different 
second hand products namely a cotton sweater, a polyester sweater, a table and a glass ware. 

The results show that articles composed of a high amount of polyester give the highest 
environmental benefit per kilogram when substituted while articles composed of a high 
amount of glass give the lowest environmental benefits per kilogram when substituted. It also 
showed that an analysis of waste management sub step did not affect the rankings of the 
articles regarding the magnitude of the environmental benefits of reuse. The indifference of 
the sub step indicates that other sub steps of higher magnitude should be of higher priorities 
when doing these types of analyses. The results also show that articles are unsuitable for 
comparisons since their material compositions of an article changes between different studies. 
This leads to their environmental loads being different. A more suitable approach may 
therefore be to compare materials. Since reuse and second hand activities have the potential to 
substitute a lot of products, their potential for environmental benefits are high. It is therefore 
recommended to invest in increasing the rate of substitution. This can be achieved by 
implementing marketing strategies to increase the perceived value of all the sold second hand 
articles. 
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Sammanfattning 

Dagens levnadssätt innebär en kontinuerligt ökande konsumtion samtidigt som vi tär på de 
begränsade resurserna. Ett levnadssätt som är ohållbart. Om vi ska fortsätta frodas, behöver vi 
tänka cirkulärt och frikoppla uttagen av naturresurser från den ekonomiska tillväxten. Ett steg 
i rätt riktning för att uppnå frikopplingen är att öka återanvändningen av varor vilket i sin tur 
bidrar med en ökad eko-effektivitet. För att mäta vikten av denna åtgärd behövs ett verktyg 
för att ta fram den miljönytta som sker. Ett verktyg som ofta används för att mäta 
miljöbelastningar av olika varor är livscykelanalyser. Dessa analyser kräver däremot mycket 
resurser att genomföra och kan även under processen lida av att väsentlig information inte är 
verifierbar. I syfte att effektivisera processen att jämföra miljönyttan vid återanvändning för 
olika typer av secondhandvaror och för att sedan identifiera utvecklingsmöjligheter av 
secondhandverksamheter har därför i detta arbete ett enklare miljösystemanalytiskt verktyg 
tagits fram. Det enklare miljösystemanalytiska verktyget analyserar koldioxidutsläppet och 
energikonsumtionen av materialen i de valda varorna och parar sedan ihop dessa med 
substitutionskvoten, som beskriver hur mycket av en vara det är som ersätts. Processen är 
uppdelad i delsteg som presenterar de två miljöbelastningarna separat. Delstegen adderas 
sedan för att ge det totala resultatet för verktyget. I rapporten analyseras fyra secondhandvaror 
med verktyget nämligen en bomullströja, en polyestertröja, ett bord och ett dricksglas. 

Resultatet visar att ett ersättande av varor bestående av stor andel polyester ger högst 
miljönytta per kilogram och ersättandet av varor bestående av en stor andel glas ger lägst 
miljönytta per kilogram. Det framkom även att avfallshantering inte hade någon påverkan på 
rangordningen med avseende på storleken av miljöbelastningen för varorna. Indifferensen 
indikerar att delsteget borde prioriteras lägre än de dominanta delstegen utvinning av råvara 
och framställning av material för att öka effektiviteten i miljöanalytiska verktyg. Resultatet 
tyder även på att det inte är lämpligt att jämföra miljöbelastningar relaterat till varor mellan 
olika studier eftersom att varorna ofta består av olika material. Vilket på ett naturligt sätt 
resulterar i skilda miljöbelastningar. Eftersom återanvändningsverksamheter har potential att 
ersätta försäljningar av många varor är potentialen för miljönyttan hög. För 
secondhandverksamheter rekommenderas det därför att satsa på en ökning av 
substitutionskvoten så att ersättandet blir högre, med målet att öka miljönyttan. Detta kan 
genomföras genom att använda marknadsföringsstrategier för att höja det uppfattade värdet av 
samtliga sålda secondhandvaror. 
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1  Introduktion 

1.1 Hållbar utveckling och dess utmaningar 

I dagens samhälle pågår en ökad extraktion av naturresurser för att tillgodose behoven för den 
konstant ökande befolkningen på jorden (Hummel, et al., 2012). Denna trend ger ett ökat 
tryck på jordens ekologiska system, då de naturresurser som finns till förfogande utarmas. 
Orsaken till trenden är att vi som befolkning utvinner resurser i en högre takt än vad jorden 
kan reproducera. Därmed skapas en negativ spiral som kan komma leda till att jordens totala 
kapacitet för produktion minskar. Uttorkningen av Aralsjön är ett exempel på en konsekvens 
av överutnyttjandet av resursen vatten och som lett till minskad produktionskapacitet för 
lokalbefolkningen i närområdet (Gröndahl & Svanström, 2011). För att vända den pågående 
trenden har begreppet hållbar utveckling införts. En definition av hållbar utveckling 
formulerad av Brundtland kommissionen lyder ”En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 

tillfredsställa sina behov.” Det ekologiska målet är enkelt sagt att inte fresta på jordens 
resurser till en nivå över reproduktionskapaciteten.  

De planetära gränserna är en modell som översiktligt beskriver hur de mänskliga aktiviteterna 
påverkar jordens biogeokemiska processer. I dagsläget överskrids tre av nio planetära gränser 
nämligen klimatförändring, förlust av den biologiska mångfalden samt kvävecykeln. När de 
planetära gränserna överskrids betyder det enligt modellen att det kommer bli svårt för 
mänskligheten att tillgodose sina behov om den pågående trenden inte ändras (Rockström, et 
al., 2009). Det är därför viktigt att de miljöbelastningarna våra mänskliga aktiviteter ger 
upphov till hålls inom det hållbara området, illustrerat i den visuella beskrivningen av dessa 
planetära gränser. Ett förslag för att nå detta mål är att ändra strukturen för hur vi som 
samhälle producerar och konsumerar. Avsikten med förändringarna måste vara att nå ett läge 
där vi människor använder de resurser som extraheras från naturen effektivare. Idéer som 
dessa ingår i vad som benämns dematerialisering vilket syftar på att minska resurserna som 
krävs för att uppnå den avsedda ekonomiska tillväxten (Herman, et al., 1990). Koncepten 
frikoppling och ekoeffektivitet i samverkan med dematerialisering kan effektivisera industriell 
verksamhet och samtidigt lätta på det planetära trycket. 

1.2 Principer för att nå en hållbar värld: frikoppling och ekoeffektivitet  

Det är viktigt att uppnå den nivå av hållbarhet som krävs för att vi som människor ska behålla 
vår möjlighet att fortsätta frodas även i framtiden. För att uppnå det hållbarhetsmål som 
efterfrågas behövs principer för att vägleda de ekonomiska och industriella processerna i rätt 
riktning. Dematerialisering är en sådan princip och ett tillvägagångssätt för att nå 
hållbarhetsmålen och inom en framtid arbeta innanför de planetära gränserna. Med begreppet 
menas att det materiella användandet ska frånkopplas den ekonomiska tillväxten. Alltså ska 
tillväxten kunna ske utan ett ökat resursuttag från naturen. En mer konkret definition kan vara 
att maximera den ekonomiska vinsten per materialenhet. Det vill säga att den ekonomiska 
tillväxten ska öka snabbare än resursuttagen vilket medför en ökad produktivitet per 
materialenhet (Fischer-Kowalski, et al., 2011). Ett exempel på hur detta kan genomföras är att 
integrera olika verksamheter som ökar användandet per materialenhet. Denna ökning av 
användande kan ske bland annat genom att införa verksamheter som arbetar med 
återanvändning.    
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Ekoeffektivitet är ett annat begrepp djupt relaterat till frikoppling och dematerialisering vilket 
kan definieras enligt följande: ”Ekoeffektiviteten nås genom produktion av välfärdsfrämjande, 

konkurrenskraftigt prissatta varor och tjänster, samtidigt som deras ekologiska inverkan och 

materialintensitet under deras hela livscykel ständigt minskar åtminstone tills de nått ner till 

den nivå som motsvarar jordklotets bärkraft.-Lehni” (Melanen, et al., 2004). I denna 
definition ses en direkt koppling till att utnyttja resurser effektivt genom t.ex. ett krav på ökad 
kvalitet i de varor som framställs eller att öka verksamheten för återanvändning. Cirkulär 
ekonomi är ett ekonomiskt koncept som behandlar både frikoppling och ekoeffektivitet. Det 
är därför vanligt att arbete mot cirkulär ekonomi förknippas med arbete mot en hållbar värld 
(Ellen McArthur Foundation, 2014).  

1.3 Den cirkulär ekonomiska modellen 

Som ett tillägg till ovanstående principer är det viktigt med modeller av ideala system. System 
som industrin kan anamma för att nå de hållbarhetsmål som eftersträvas. Det cirkulära 
ekonomiska systemet är en sådan process. Modellen som beskriver cirkulär ekonomi 
illustrerar ett alternativ till dagens linjära ekonomi med en produktionslinje som kan förkortas 
till att utvinna – skapa – avfärda.  Den cirkulära ekonomin bygger på tanken att frikoppla den 
ekonomiska tillväxten från extraktionen av naturresurser (dematerialisering). Detta tankesätt 
har blivit mer relevant för industrin nu när trenden med minskade priser för utvinningen av 
naturresurser svängt och en prisökning på 150 % har observerats mellan år 2002 och 2010. 
Experter inom området förutspår även att källorna för många av de grundämnen som är 
viktiga för dagens ekonomi, riskerar att utarmas med en fortsatt linjära ekonomi.  (Ellen 
McArthur Foundation, 2014). 

Det industriella systemet som skapats med mål att uppnå en cirkulär ekonomi är designat att 
stärka naturens produktionskapacitet. De två cykler som ingår i systemet illustreras i bild 1. 
Det cirkulära ekonomiska systemet är utformat efter tanken att så lite material som möjligt 
ska försvinna från den biologiska samt den teknologiska cykeln. Systemet ser även till att 
varorna utnyttjas maximalt innan de återgår till det initiala delsteget, det som behandlar 
framställningen av den vara som används. Materialet som en vara består av är vad som färdas 
genom dessa två cykler (Ellen McArthur Foundation, 2014). 

Vid en första blick på den biologiska cykeln (se bild 1) kan det se ut som att återanvändning 
av biologiska material inte ingår. Tittar man närmare ändras bilden. Detta då de 
ekoeffektiviserande och dematerialiserande principerna till stor del ingår i det som kallas 
kaskadanvändande. Kaskadanvändande innebär återanvändning i en vid bemärkelse.  Här 
ingår allt inom återanvändning som till exempel secondhandförsäljning av kläder och 
reproduktion av materialet i kläder för att göra trasor. När kaskadanvändandet är klart sker en 
extraktion av kemikalier för att förbereda materialet för en säker anaerobisk kompostering och 
nedbrytning. När komposteringen är klar återförs materialet till jorden och den biogas som 
utvinns används för ytterligare industriella och kommunala syften. Återförandet av den 
biologiska restprodukten till jorden sluter cykeln för den biologiska sfären. (Ellen McArthur 
Foundation, 2014) 

Det finns många verksamheter som idag jobbar enligt denna princip. Exempel på partners 
med Ellen McArthur fundamentet är HM, Nike och Renault  (Ellen McArthur Foundation, 
2014). Det finns även andra verksamheter som tydligt arbetar med den cirkulära principen 
trotts att de inte är officiella partners. Exempel på sådana verksamheter är secondhandbutiker 
som utgör en del i kaskaddelsteget i den biologiska sfären och återanvändning/omfördelning 
steget i den teknologiska sfären. Återanvändning är ett koncept som kommer upp ofta när det 
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pratas om hållbarhet. Avfallshierarkin är en annan modell som förespråkar återanvändning 
(UNEP, 2015). Eftersom att återanvändningsverksamheter ofta är en central del i modeller för 
att öka hållbarheten av en vara kommer denna rapport gå in djupare för att ta reda på hur den 
miljönytta som sker i samband med återanvändning kan mätas. 

 

Bild 1. En illustration av konceptet cirkulär och visar den biologiska samt teknologiska 

cykeln.  (Ellen McArthur Foundation, 2014) 

 

1.4 Ett enklare miljösystemanalytiskt verktyg för jämförandet av miljönyttan 

I det system som kan benämnas cirkulär ekonomi ingår många komponenter som tillsammans 
bygger upp systemet på ett sådant sätt att den helhet systemet beskriver kan anses hållbart. 
Men som alla system är cirkulär ekonomi uppbyggd av ett flertal komponenter. Den 
komponent som analyseras djupare i rapporten är återanvändning och mer specifikt ett sätt att 
mäta den minskning i flödet av energi och koldioxid som sker i samband med återanvändning. 
En synvinkel på det hela är att se ett andrahandsköp som en ersättning av ett förstahandsköp. 
Detta antagande leder till att andrahandsköpta varors miljönytta utgörs av ett reducerat 
produktionsflöde av nya varor. Det är ett koncept som används i artiklarna skrivna av  
(Farrant, et al., 2010) och  (Castellani, et al., 2014).  

Dessa artiklar blandar konceptet med detaljerade livscykelanalyser, för att ge värden åt den 
miljönytta som framkommer. Båda författarna drar slutsatsen att återanvändning spelar stor 
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roll för miljön, men erkänner samtidigt att de siffror som visas från resultaten inte 
nödvändigtvis beskriver hela sanningen. Det är svårt att ta fram tillfredställande värden för 
miljönyttan. Det förekommer att detaljerade livscykelanalyser inte klarar av den uppgift de är 
menade att utföra  (Ayres, 1995). Livscykelanalyser kan inte heller precisera de exakta 
miljöbelastningar som kommer med en vara. Jämförelser av miljöbelastningar måste göras 
trots att exakta siffror från varje steg i en livscykel inte är möjliga att få fram. Målet är hög 
säkerhet i jämförandet av miljöbelastningar som helhet. Vissa steg av en livscykelanalys kan 
vara av mindre relevans för resultatet och därmed uteslutas, utan att påverka säkerheten av 
jämförandet i större utsträckning.  

Exempel på ett mindre delsteg av en livscykelanalys för kläder som kan utelämnas är 
miljöbelastningar relaterat till färdsträckor och insamling  (Farrant, et al., 2010). Att istället 
skala ner på systemgränserna och utelämna de mindre delarna i en livscykelanalys kan därför 
vara av intresse.  Ett sådant förfarande kan i värsta fall göra värdena för hela livscykeln 
otillräckliga. Å andra sidan kan fler material och varor inkluderas i jämförelsen utan att öka 
arbetsbördan. I denna rapport används därför vad som kallas ett enklare miljösystemanalytiskt 
verktyg. Här undersöks möjligheterna att utföra en analys av koldioxidutsläpp och 
energikonsumtion över delar av en livscykel, för att på så vis jämföra miljönyttan vid 
återanvändning. 

1.5 Målområdet - secondhandverksamheter, syfte och mål 

Återanvändning är ett välkänt koncept idag och är vanligt förekommande på flertalet 
marknader. Ett av dessa områden är secondhandmarknaden. Secondhandverksamheter 
uppfyller ofta fler funktioner för hållbarhet än minskade miljöbelastningar. Verksamheterna 
kan också inkludera sociala och ekonomiska aspekter, med bland annat arbetsmöjligheter för 
långtidsarbetslösa och bidrag till föreningsverksamhet (Rågsveds Folkets Husförening, u.d.). I 
denna rapport ligger fokus på den miljöpåverkan dessa secondhandverksamheter bidrar med. 
Mer konkret kommer en analys baserat på det enklare miljösystemanalytiska verktyget som 
beskrivits i avsnittet ovan att användas för att jämföra och utvärdera den potentiella miljönytta 
olika secondhandvaror bidrar med. De varor som har valts är följande vanligt förekommande 
artiklar: Två tröjor av olika material, en soffa och ett dricksglas. Följande syfte och två mål 
har definierats.  

Syfte: 

 Utvärdera möjligheterna att använda ett enklare miljösystemanalytiskt verktyg för ett 

jämförande av miljönyttan vid återanvändning för olika typer av secondhandvaror och 

för att identifiera utvecklingsmöjligheter av secondhandverksamheter. 

Mål 1: Utforma, använda och utvärdera ett förenklat miljösystemanalytiskt verktyg för att 
jämföra miljönyttan av secondhandvaror 

Mål 2: Utvärdera hur secondhandverksamheter kan ta nytta av resultatet från det enklare 
miljösystemanalytiska verktyget 
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2 Metod 

2.1 Varorna, materialen och införskaffandet av informationen 

De värden för energikonsumtion och koldioxidutsläpp som presenteras för secondhandvarorna 
är exempel på hur miljönyttan kan se ut. Den information som ges vid varje delsteg i 
verktyget är taget från redan existerande rapporter och är inte relaterat till en specifik vara 
eller företag. De varor som antas ersättas är en soffa, ett dricksglas, en polyestertröja och en 
bomullströja. Material som valts är vanligt förekommande inom respektive varukategori. 
Dricksglaset antas bestå av förpackningsglas likt de som beskrivs i rapporten skriven av  
(EPA, 2002). Soffan sammansättning antas vara som den genomsnittliga svenska möbelns 
sammansättning enligt europeiska kommissionen, vilket ger en materialuppdelning enligt: 
70% trä, 15% stoppningsmaterial/textil, 10% metall (stål i denna rapport) och 5% övrigt (glas 
i denna rapport) (European commission, 2008). Det material som valts för tröjorna är bomull 
respektive polyester (PES), då dessa är vanliga textilier (Cherrett, et al., 2005). Den 
information som behövts för att genomföra och utvärdera det enklare miljösystemanalytiska 
verktyget har införskaffats genom en litteraturstudie.   

2.2 Tre krav på det enklare miljösystemanalytiska verktyget 

För att bättre beskriva hur verktyget är planerat att fungera för att uppnå syftet och målen har 
tre riktlinjer definierats. Den första riktlinjen är att verktyget ska ge möjlighet att kvantifiera 
den miljönytta som uppstår vid ett andrahandsköp. Detta uppfylls genom att kombinera 
analysen av miljöbelastningen tillsammans med principen att ett andrahandsköp ersätter ett 
nyköp. Det ger en möjlighet att koppla andrahandsköp till reducerade antal nyköpta varor. 
 Den andra riktlinjen är en möjlighet för utvärdering av de enskilda delstegen i det enklare 
miljösystemanalytiska verktyget i syfte att ta reda på storleken av den miljöbelastning som 
sker vid de enskilda delstegen. Detta kan uppnås genom att presentera delstegens 
miljöbelastningar separat. Presentationen av de enskilda miljöbelastningarna av delstegen 
möjliggör en utvärdering av deras bidrag till resultatet av det enklare miljösystemanalytiska 
verktyget. Den tredje och sista riktlinjen är att dessa delsteg enkelt ska kunna adderas för att 
ge ett slutvärde för hela det system som analyseras. Detta uppfylls genom att mäta samma 
enhet för alla delsteg. Med dessa tre krav uppfyllda kan det resultat som ges från det enklare 
miljösystemanalytiska verktyget för de varor som ingår jämföras med andra rapporter som 
utvärderar miljönyttan för liknande varor mer detaljerat och samtidigt kan även verktygets 
delsteg jämföras med varandra.  

2.3 Visionen för det enklare miljösystemanalytiska verktyget 

Det framkom under litteraturstudien att utförandet av en livscykelanalys är en komplicerad 
process, som ofta kräver hemligstämplad information som per definition inte inte är 
tillgänglig för andra än tillverkaren (Ayres, 1995). Däremot är den struktur som en 
livscykelanalys bygger på att rekommendera vid genomföranden av miljöanalyser för varor 
(Finnveden & Moberg, 2004). Till detta läggs jämföranden av miljönyttan för en vara är en 
väldigt komplex uppgift, då flertalet livscykelanalyser behöver jämföras och helst då med 
snarlika systemgränser. Tillsammans med det faktum att alla delsteg i en livscykel omöjligt 
kan vara av samma storlek och betydelse för slutresultatet av den totala miljöpåverkan av en 
vara, väcker frågan om en analys över de mer betydande delstegen utöver en livscykel kan 
användas med målet att utföra en jämförelse av miljönyttan.  
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Det enklare miljösystemanalytiska verktyget är konstruerat sådan att den analys som ligger till 
grund för den miljöbelastning som undvikits, är utförd över ett mindre system. Skälet är att 
det mindre systemet ger möjlighet att undersöka den ökade osäkerheten, vilken uppstår i och 
med att det bortses från vissa faktorer, och hur de påverkar slutresultatet. Det ge också mer 
utrymme att undersöka vikten av de delsteg som ingår i analysen, samt om det går att 
identifiera hur mycket delstegen separat bidrar till resultatet. Utvärderingen av rangordningen 
av delstegen inom verktygets systemgränser, med avseende på relevans för resultatet, antas 
därför även bli säkrare om delstegen är färre. För att ge en indikation på relevansen av de 
reducerade systemgränser som använts, kommer de resultat som det miljösystemanalytiska 
verktyget ger att jämföras med resultat från en komplett livscykel från rapporten skriven av 
(Castellani, et al., 2014). I och med detta kan visionen sammanfattas till att effektivt utvärdera 
de delsteg som ingått i analysen, mot varandra samt att utvärdera analysverktygets 
trovärdighet och förbättringsmöjlighet för att uppnå rapportens syfte.  

2.4 Hur resultatet kan gynna secondhandverksamheter 

 
Då minskade miljöbelastningar är ett av de hållbarhetskriterier som secondhandverksamheter 
bidrar med, kan det vara av intresse att ta reda på hur miljönyttan som uppstår kan höjas. Det 
svar som fås från det enklare miljösystemanalytiska verktyget ger en fingervisning till hur de 
miljöbelastningar som undvikits kan se ut, beroende på vilket material varan består av samt 
vad för typ av vara det är som ersätts. Möjligheterna att utföra mer exakta sådana 
undersökningar utvärderas också. En viktig fråga att ställa är om de resultat som fås från 
verktyg likt dessa är effektiva för att ge en praktisk möjlighet att öka miljönyttan från 
secondhandverksamheter. Förhoppningsvis kan rapporter besvara dessa frågor genom att 
analysera det enklare miljösystemanalytiska verktyget och relatera den med andra 
livscykelanalyser. 
 
Mer konkret har två möjliga utfall identifierats, dessa utfall kommer därför att analyseras och 
jämföras. Det första utfallet är att resultaten tyder på att det är en enkel process att ta reda på 
och relatera miljönyttan av återanvändning till olika varor. Om detta är fallet kan det vara en 
god idé att fokusera på försäljning av vissa specifika varor för att gynna miljön. Om resultaten 
däremot visar att det är en svår process att ta reda på och relatera miljöbelastningar till olika 
varor kan det möjligtvis vara en bättre idé att fokusera på att de varor som säljs får en ökad 
substitutionskvot, sådant att de varor som säljs blir mer benägna att ersätta ett köp av en 
annars ny vara. Dessa två förbättringar kan självklart utföras parallellt men då båda 
tillvägagångssätten behöver resurser för att utföras, blir det i praktiken en fråga om 
prioritering. Det gäller att fokusera de resurser som finns för rätt ändamål. 

2.5 Systemgränser, funktionell enhet och substitutionskvot 

Ett livscykelperspektiv behöver tydligt definierade systemgränser samt en funktionell enhet  
(Gröndahl & Svanström, 2011). Detta gäller även för det verktyg som används i denna 
rapport, då verktyget bygger på konceptet livscykelanalys. De funktionella enheterna är energi 
per kilogram vara och koldioxidutsläpp per kilogram vara. Systemgränserna är avgränsade till 
att analysera utvinning av råvara, framställning av material och avfallshantering. Systemet 
som behandlas av det enklare miljösystemanalytiska verktyget i rapporten definieras bäst utav 
bild 2. Miljöbelastningar relaterat till de tonade cirklarna ingår inte i verktygets 
systemgränser, vilket är ett medvetet val för att förenkla och skapa det så kallade enklare 
miljösystemanalytiska verktyget med reducerade systemgränser. Anledningen till att 
framställning av vara samt försäljning och första användning är exkluderade beror på att det 
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är typiskt svårt att hitta värden för de två delstegen. Detaljerad information om framställning 
hålls ofta inom företagen och är väldigt svåråtkomlig för utomstående (Ayres, 1995).  

Miljöbelastningar relaterat till försäljning och första användning av de varor som denna 
rapport analyserar (tröjor, möbler och glas) är produktspecifika och svåra att hitta värden för. 
Därför behandlar det enklare miljösystemanalytiska verktyget endast utvinning av råvara, 
framställning av material och avfallshantering. Avfallshanteringen tar enbart hänsyn till 
energirelaterade miljönyttan och deponering antas ha en försumbar energipåverkan. Detta 
beror på att information relaterat till koldioxidutsläpp vid avfallshantering inte hittades. 
Energiåtervinningen av avfallet antas ske i Sverige då varorna antas säljas i Sverige. 
Materialåtervinningen kommer inte att begränsas till Sverige utan utgår ifrån en global 
standard. Då det material som använts i varorna möjligen producerats utomlands, vilket även 
gör det oklart varifrån den återvunna andelen av råvaran härstammar. Ersättandet av varan 
kommer att uttryckas i procent baserat på rapporten skriven av  (Castellani, et al., 2014).  

Det procentuellt uttryckta ersättandet benämns substitutionskvot. Den miljöbelastning som 
visas från det enklare miljösystemanalytiska verktyget dvs. energikonsumtion och 
koldioxidsumman, utgörs av en addition mellan utvinning av råvara och framställning av 
material samt en subtraktion av avfallshanteringen. Detta tillsammans med en multiplikation 
av substitutionskvoten utgör det slutresultat som motsvarar miljönyttan vid återanvändning. 
Summan av energikonsumtion vid utvinning av råvara och framställning av material benämns 
ε, samma delsteg gällande koldioxid benämns γ, avfallshanteringen som bara gäller 
energikonsumtion benämns ϑ och substitutionskvoten benämns α. Anledningen till att 
utvinning av råvara och framställning av material är sammansatt i beräkningen men inte i 
figuren är att den informationen som hittades inte separerar miljöbelastningarna för de 
delstegen. Figuren däremot illustrerar därmed att utvinning av råvara och framställning av 
material inte är samma delsteg och ideellt sett borde hållas separata. Summan som det enklare 
miljösystemanalytiska verktyget ger definieras då som θ=(ε-ϑ)α för energikonsumtion och 
σ=γα för koldioxidutsläpp eftersom avfallshanteringen inte ingår i koldioxidberäkningen.  

 
Bild 2. En illustration av avgränsningarna för det enklare miljösystemanalytiska verktyget 

som analyseras, de tonade cirklarna ingår inte och avfallshanteringen behandlar enbart 

energiåtervinning och återvinning av material och tar inte hänsyn till koldioxidutsläpp. 
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2.6 Energikonsumtion vid framställning av materialen (ε)  

Den energikonsumtion som visas i detta avsnitt representerar framställningen av ett kilogram 
för respektive material i varorna. 

 Bomull och Polyester(PES): Den rapport som tagit fram de värden som används för att 
beskriva energikonsumtionen vid framställning av bomull och PES är skriven av (Cherrett, et 
al., 2005). Artikeln visar att framställningen av bomull kräver en energikonsumtion mellan 
11.711MJ och 25.591MJ för organisk odling med lågenergisystem i Punjab respektive 
konventionell odling med högenergisystem i USA. Framställningen av PES varierar mellan 
104.479MJ för europeisk framställning och 126.706MJ för amerikansk framställning. 
Variationen för energikonsumtionen vid framställning av bomull är 13.880MJ och variationen 
för energikonsumtionen vid framställning av PES är 22.227MJ 

Trä: energikonsumtionen för det träslag (amerikansk ek) som används i varorna har hämtats 
från rapporten skriven av  (PE International AG, 2012). Energikonsumtionen för amerikansk 
ek är 24.260MJ.  

Stål: Artikeln som står för energikonsumtionen av stål är skriven av  (Johnson, et al., 2008). 
Rapporten analyserar ett austenitiskt rostfritt stål med en sammansättning av 18% krom, 8% 
nickel och 74% järn. Beroende på hur mycket av råmaterialet som kommer från återvinning 
varierar energikonsumtionen mellan 23.1MJ och 73.2MJ detta ger en differens på 50.1MJ. 
Enligt rapporten anses råmaterialet uppfylla en andel stor nog för att energikonsumtionen för 
det austenitiskt rostfria stålet blir 48.7MJ.  

Glas: Energikonsumtionen vid glasframställning är tagen från rapporten skriven av  (EPA, 
2002).  Värdet som rapporten visar för framställning av glas är 6.8MJ. 

2.7 Materialens koldioxidutsläpp (γ)  

De värden för koldioxidutsläpp som anges i avsnittet för materialen kommer från samma 
rapporter som energikonsumtionen. Utsläppen uttrycks i kg koldioxid per kg material.  

Bomull och polyester(PES): koldioxidutsläpp värden för bomull varierar mellan 2.35 till 5.89 
Kg𝐶𝑂2. Det lägre utsläppet härstammar från lågenergisystem i Punjab och de högre från 
konventionell odling med högenergisystem i USA.  PES har koldioxidutsläpp som varierar 
mellan 7.2 till 9.2 Kg𝐶𝑂2. beroende på om framställningen sker i USA eller Europa (Cherrett, 
et al., 2005).  

Trä: Koldioxidutsläppet för amerikansk ek beräknas vara 0.71 Kg𝐶𝑂2 (PE International AG, 
2012).  

Stål: Beroende på andelen återvunnet material och karaktären av det materialet som återvinns 
varierar koldioxidutsläppen mellan 1,6 och 5.32 Kg𝐶𝑂2 för stålframställningen. Eftersom att 
de koldioxidutsläpp som undvikits, relaterat återvinning, inte ingår i undersökningen kommer 
utsläppet 5.32 Kg𝐶𝑂2 användas i jämförandet (Johnson, et al., 2008).  

Glas: Koldioxidutsläppet för framställningen av det glas som används antas vara 0.32 Kg𝐶𝑂2.  
(EPA, 2002). 
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2.8 Avfallshantering och dess potentiella energisparande (ϑ)  

Enligt rapporten skriven av  (Persson, 2013) flödar textil enligt följande: 8 av 15kg textil går 
till soporna, 3 kg går till välgörenhetsorganisationer och 4 kg har en osäker slutdestination. Då 
livslängden antas vara nådd efter andra användandet antas välgörenhetsorganisationerna 
skicka textilerna till förbränning. Enligt detta antagande går då 53.3% av textilen till 
hushållsavfall där energiåtervinningen antas vara 47.3%, hela andelen insamlad av 
välgörenhetsorganisationer antas gå till förbränning vilket motsvarar 20 %. Möbler antas 
direkt gå till hushållsavfall och därmed energiåtervinnas till 47.3%  (Stockholm stad, 2013; 
Sahlén, 2016). Då hushållsavfallet går till förbränning antas ingen återvinning ske av glas och 
metaller. Eftersom metaller och glas inte är brännbart antas energivinsten vid 
avfallshanteringen försumbart liten för dessa material. Energiåtervinning av materialen ser 
därmed ut enligt följande, trä återger en energi på 8.13 (J. P Slusher, 1999), Bomull återger 
2.484MJ, PES återger 6.589MJ (S. S. Muthu, 2014; Cherrett, et al., 2005), stål återger 0MJ 
och glas återger 0MJ 

2.9 Substitutionskvot (α)  

De värden på substitutionskvoten som används i denna rapport baseras på en enkätstudie från 
rapporten skriven av (Castellani, et al., 2014) där kunder fick svara på om en vara helt ersatte 
ett nyköp eller inte. Detta menas med att ett delvis ersättande inte är inräknat vilket indikerar 
att värdena som används troligtvis är lägre än de verkliga värdena. Enkätundersökningen 
visade följande resultat: 34.57% ersättande för soffan, 84 % ersättande för dricksglaset och 
47.25% ersättande för tröjorna. Antalet deltagande personer i studien var 81 för möbler, 91 för 
kläder och 25 för glas. 

3 Resultat och diskussion 

3.1 Det enklare miljösystemanalytiska verktyget 

Användandet av det miljösystemanalytiska verktyget som beskriver miljönyttan vid 
återanvändning kan förklaras med fyra delsteg. I det första delsteget hämtas information för 
utvinning av råvara och framställning av material. Dessa två moment redovisas med ett 
gemensamt resultat för deras energikonsumtion (ε) respektive koldioxidutsläpp (γ). I det andra 
delsteget hämtas information gällande avfallshantering (ϑ). Endast energiandelen av den 
miljönytta som sker vid materialåtervinning ingår. Det tredje delsteget består av en enkel 
subtraktion av delsteget återvinning från första framställningsdelsteget för 
energikonsumtionen (ε-ϑ). Slutligen multipliceras det resulterande miljöbelastningarna (γ) för 
koldioxid och (ε-ϑ) för energi med substitutionskvoten (α). Resultatet som verktyget ger kan 
beskrivas matematiskt med σ=γα för koldioxid och θ=(ε-ϑ)α för energikonsumtion. En mer 
kortfattad beskrivning av verktygets fyra delsteg kan ses nedan. Resultatet som fås kan ses 
nedan i tabell 1.  

a) information för utvinning av råvara och framställning av material (ε) och (γ) 

b) information för material/energiåtervinning (ϑ) 

c) total energikonsumtion för systemet beräknas (ε-ϑ) 

d) multiplikation med substitutionskvot (α) ger slutgiltiga värden för de 
miljöbelastningarna som undvikits, θ=(ε-ϑ)α för energikonsumtion och σ=γα för 
koldioxid. 
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  Tröja(PES) Tröja(bomull) Soffa Glas enhet 

Energikonsumtion för 
extraktion av råvara och 
framställning av vara (ε) 

 104–127 11.7–25.6 42.3–50.6 6.9 
MJKgvara 

Koldioxidutsläpp för systemet 
(γ) 

 7.2–9.2 2.35–5.9 1.75–2.4 0.3 
KgCO2Kgvara  

Avfallshantering (𝛝).  6.6 2.5 6.7 0 
MJKgvara 

Energikonsumtion för systemet 

(ε-𝛝) 

 97.4–120 9.2–23.1 35.6–43.9 6.9 
MJKgvara 

Substitutionskvoten (α)  47.3 % 47.3 % 34.6 % 84 % - 

Undvikt energikonsumtion vid 

återanvändning                 
(θ=(ε- 𝛝)α) 

 46.3–56.8 4.3–10.9 12.3–15.2 5.8 
MJKgvara 

Undvikt koldioxidutsläpp vid 

återanvändning (σ=γα) 
 3.4 1.1–2.7 0.6–0.8 0.3 

KgCO2K𝑔𝑣𝑎𝑟𝑎 

Tabell 1. De kvantitativa värdena för energikonsumtion, koldioxidutsläpp, avfallshantering, 

substitutionskvot, den undvikta energikonsumtionen samt det undvikta koldioxidutsläppet. 

(referenser för värdena hittas i metodavsnittet, de värden som tabellen visar är förkortade till 

en decimal) 

Tabell 1 visar att den energikonsumtion och det koldioxidutsläpp som undvikits per kilogram 
vara är högst då PES tröjor ersätts, och lägst då dricksglas ersätts vid återanvändning. 
Försäljning av soffor ger per kilo mer miljönytta med avseende på energikonsumtion, men en 
lägre miljönytta med avseende på koldioxidutsläpp gentemot en bomullströja och glas har 
lägst värden för båda parametrarna. Jämförelsen visar även att energikonsumtionen relaterat 
till avfallshantering(ϑ) inte påverkar rangordningen av varorna med avseende på undvikt 
koldioxidutsläpp och undvikt energikonsumtion. Anledningen bakom den bristande 
relevansen av avfallshanteringen är att differensen av energikonsumtionen för extraktion av 
råvara och framställning av vara (ε) har en högre påverkan än den energikonsumtion som 
undviks vid avfallshantering(ϑ). 

3.2 Ett jämförande av bomullströja, soffa och glas med en livscykelanalys 

Viktigt att notera är att PES tröjan inte ingår i jämförandet av denna rapport med artikeln av  
(Castellani, et al., 2014). Artikeln tar heller inte hänsyn till substitutionskvoten i sin 
rangordning utan antar fullt ersättande för de värdena som visas. Därför jämförs 
energikonsumtion för systemet (ε-ϑ) och koldioxidutsläppet för systemet γ med resultaten från 
artikeln.  

Artikeln visar till skillnad från denna rapport att bomullströjan har högst energikonsumtion 
vid framställning, soffan utgör lägst koldioxidutsläpp vid framställning och glas visar lägst 
energikonsumtion vid framställning. Den främsta skillnaden som är tydlig från rangordning 
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av resultaten från dessa två arbeten är en förskjutning av soffan. Detta är därför understruket i 
tabell 2. 

  Högst  Lägst 

Undvikt energikonsumtion 
(Castellani, et al., 2014) 

 Tröja Soffa Glas 

Undvikt energikonsumtion  Soffa Tröja Glas 

Undvikt koldioxidutsläpp 
(Castellani, et al., 2014) 

 Tröja       Glas Soffa 

Undvikt koldioxidutsläpp  Tröja Soffa Glas 

Tabell 2. Denna rangordning utgår från ett totalt ersättande av en ny vara vid försäljning av 

en secondhandvara. De avvikelser som observeras i jämförandet är understrukna, notera att 

soffan är med i båda av fallen. 

Avvikelsen i jämförandet kan bero på tre olika riskfaktorer. Den första riskfaktorn är att 
miljöbelastningarna är annorlunda gällande energikonsumtionen och koldioxidutsläppen för 
de delsteg av en livscykel som inkluderats i verktyget. Den andra riskfaktorn är att de delsteg 
av en livscykel som utelämnats i det enklare miljösystemanalytiska verktyget har en 
betydande påverkan på jämförelsen och bidrar därmed till en förändring av rangordningen. 
Den tredje och sista riskfaktorn är att skillnaden i materialsammansättningen för varorna har 
en stor påverkan. Den sistnämnda riskfaktorn behöver noteras för soffan då det inte går att 
anta att materialen mellan de soffor som jämförs är identiska. Soffan från denna rapport antas 
bestå av en materialsammansättning enligt det svenska genomsnittet beskrivet i rapporten 
skriven av  (European commission, 2008). Detta är inte fallet för den soffa som analyserats i 
rapporten skriven av  (Castellani, et al., 2014). Förutom fallet för soffan är det speciellt 
intressant att ta reda på om delsteg utanför verktygets systemgränser har någon påverkan på 
rangordningen, då felkällorna relaterat till skillnaden inom systemets gränser och annorlunda 
material i varorna påverkar oavsett komplexiteten på det system som undersöks. Därför visar 
Tabell 3 en jämförelse mellan varorna likt ovan med skillnaden att det bortses från 
materialförlusten i bomull. Notera hur rangordningen för energikonsumtionen ändras. 

  Högst  Lägst 

Undvikt energikonsumtion 
(Castellani, et al., 2014) 

 Soffa Tröja Glas 

Undvikt energikonsumtion  Soffa Tröja Glas 

Undvikt koldioxidutsläpp 
(Castellani, et al., 2014) 

 Tröja       Glas Soffa 

Undvikt koldioxidutsläpp  Tröja Soffa Glas 

Tabell 3. Rangordning där materialförlusten för framställningen av bomullströjan i artikeln 

skriven av (Castellani, et al., 2014) inte är medräknad.  
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Det är tydligt att materialförlusten vid framställningen av Tröjan är avgörande för 
rangordningen i jämförandet. Eftersom materialförlusten är utanför systemgränserna innebär 
det att det enklare miljösystemanalytiska verktyget som denna rapport baserats på, i detta fall 
inte är räcker till för att på ett säkert sätt fastställa miljönyttan vid återanvändning av varorna.  

3.3 Resultatet från det enklare miljösystemanalytiska verktyget och vad det är som 

visas 

Poängen med det enklare miljösystemanalytiska verktyget är att effektivt utvärdera 
miljöbelastningar av varor med hög noggrannhet relativt de resurser som finns tillgängliga för 
en undersökning. Att utvärdera vilka delsteg som är mest givande, för att sedan prioritera 
dessa vid framtida undersökningar om liknande tendenser kan observeras från flera håll. 
Följaktligen har utvalda delsteg av en livscykel jämförts för att ta reda på hur stor miljönyttan 
är relaterat till dessa delsteg vid secondhandförsäljning. Därefter jämfördes det sammanlagda 
värdet av alla delsteg i det enklare verktyget med en mer utförlig livscykelanalys. Detta för att 
få en referens för att utvärdera risker relaterade till förlusten av noggrannhet som en följd av 
de uteslutna delstegen. Det är även intressant att utvärdera möjligheter att använda 
miljöanalyser som ett effektivt tillvägagångssätt för att utveckla secondhandverksamheters 
arbete för hållbarhet. 

En av de större svårigheterna vid jämförandet av det enklare miljösystemanalytiska verktyget 
med andra livscykelanalyser är att varorna i olika rapporter kan bestå av olika material. Det är 
därför svårt att veta hur olika varors miljöbelastningar relaterar till varandra, eftersom att det 
till stor del är beroende av det material som de olika varorna består av. Jämförelse av material 
kan därför vara av större intresse. Varors miljöbelastning är däremot större än det som direkt 
kan relateras till framställningen av de material som används i varan. Exempel på annat av 
betydelse för miljöbelastningen är materialförluster vid framställningen av en vara, transporter 
och monteringskostnader. 

Substitutionskvot är av intresse för hur utfallet av miljönyttan för en vara är. En låg 
substitutionskvot bidrar till en låg miljönytta för en vara och en hög substitutionskvot bidrar 
till en högre potentiell miljönytta. Substitutionskvoten inkluderades inte i jämförandet vid 
livscykelanalysen, då den inte är konstruerad för att jämföra miljöbelastningar relaterade till 
framställningen av en vara. Den största svårigheten som noterades vid användandet av 
konceptet substitutionskvot är att klura ut vad det är som ersätts. Även om vissa antaganden 
som att en tröja kanske ersätter en annan tröja är rimligt, är andra som att en polyestertröja 
inte skulle kunna ersätta en bomullströja, inte lika rimligt.  

I de jämförelser som bygger på delstegen i det enklare miljösystemanalytiska verktyget, kan 
man konstatera att rangordningen är opåverkad av delsteget avfallshantering. Följaktligen har 
detta delsteg här bedömts irrelevant, för målet att utvärdera vilken vara som har högst 
miljöbelastning. Ett exempel från ett annat arbete där avfallshanteringens relevans ifrågasätts 
är skrivet av (Halverson, 2016) som specifikt konstaterar att det är väldigt svårt att få relevant 
information om avfallshantering avseende trä. I kombination med resultaten från denna 
rapport kan det vara ett delsteg som bör rankas lägre i prioritet. Om fler rapporter kommer 
med liknande slutsatser kan denna hypotes stärkas. De mer bidragande delstegen i en 
livscykel kan som följd få mer uppmärksamhet vilket i sin tur kan öka resultatets säkerhet.  
Det är däremot viktigt att notera att osäkerheterna i resultaten kan öka om en bortprioritering 
av avfallshantering sker oreflekterat. Det är därför viktigt att utföra noggranna undersökningar 
innan sådana beslut fattas. En väl utförd sådan undersökning har potential att öka kvaliteten 
av jämförelsen i ett större perspektiv, eftersom mer information och analys kan gå ut över de 
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potentiellt viktigare delstegen. Vidare till jämförandet av resultatet från det enklare 
miljösystemanalytiska verktyget och livscykelanalysen från rapporten skriven av (Castellani, 
et al., 2014) hade ett ytterligare delsteg som inkluderar att redogöra för materialförluster 
gynnat jämförandet.  

Förenklade undersökningar löper av naturliga skäl en större risk att ge ofullständigt resultat, 
medan mer omfattande undersökningar däremot kräver mycket mer information och analys 
(Hertwich, et al., 1996). Det är också väldigt svårt att få all den information som behövs för 
att rättvist jämföra varor då mycket information relaterat till processerna för framställning av 
varor är hemligstämplad (Ayres, 1995) 

Då det enklare miljösystemanalytiska verktyget inte utgår från samma systemgränser eller 
modell som den livscykelanalys (LCA) som används i rapporten skriven av (Castellani, et al., 
2014) kan inte heller samma resultat förväntas, vilket är anledningen att rangordningen av 
varorna jämförs istället för storleken av miljöbelastningen de bidrar med. Det är viktigt att 
notera att det enklare miljösystemanalytiska verktyget inte är en livscykelanalys. Många 
faktorer skiljer analyserna åt, vilket leder till att de är svårt att dra någon direkt slutsats. 
Istället bör resultatet från jämförelsen mellan livscykelanalysen och den reducerade versionen 
behandlas som en fingervisning och möjligtvis ge idéer för hur processen kan utvecklas. Det 
kan till exempel konstateras att det är svårt att jämföra varor då mätprocesser ofta är utförda 
med olika metoder. Det är svårt att ta fram korrekt information för miljöbelastningen över 
delstegen i en livscykel. Även om varorna är inom samma kategori kan inte materialen som 
varorna består av inte antas vara identiskt. Detta väcker frågan om det möjligtvis kan vara en 
bättre idé att jämföra material istället för varor för att få mer rättvisande resultat. Om 
resultatet från rapporten däremot antas stämma, menas det med att ersättandet av 
polyestervaror ger en högre miljönytta per kilogram än de andra varorna i rapporten. 

3.4 Jämförelse mellan det miljösystemanalytiska verktyget och andra verktyg 

Vi har redan i introduktionen gått igenom hur det enklare miljösystemanalytiska verktyget har 
sin grund i verktyget livscykelanalys (LCA) men beroende på syfte finns det andra verktyg 
som kan passa in för analyser av secondhandvaror. Exempel på effektiva verktyg att använda 
då andra aspekter än det miljökonsekvenser som återanvändning bidrar med är av intresse kan 
vara kostnad-nytta-analys (CBA) och livscykelkostnadsanalys (LCC). En produktflödesanalys 
(PFA) kan även hjälpa att ge den grund som behövs för att utföra analyser av hur mycket 
resurser som faktiskt kan sparas. Oavsett valet av det verktyg som ligger till grund för 
utförandet av en undersökning är det fortfarande ofta samma problem med att högt 
inkluderande undersökningar både tar mycket tid och resurser att utföra. En rangordning av de 
delsteg i en undersökning med avseende på vad som tenderar att i högst grad gynna resultatet 
för att sedan fokusera extra på dessa delsteg kan därför vara av intresse oavsett val av verktyg.  

För att jämföra miljönyttan för varor brukar LCA däremot vara det dominerande valet 
eftersom att det ger en tydlig bild av externa konsekvenser som lätt kan gå förlorade om man 
inte tar med ett livscykelperspektiv. Det kan därför anses passande att basera det enklare 
miljösystemanalytiska verktyget på en LCA, då det är ett välanpassat verktyg för utvärdering 
av miljökonsekvenser av varor (Wrisberg, et al., 2002). Samma princip att prioritera mer 
givande delsteg vilket används för det enklare miljösystemanalytiska verktyget i denna 
rapport kan därför möjligtvis på samma sätt effektivisera processen av en LCA. 
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3.5 Vad det enklare miljösystemanalytiska verktyget säger om 

secondhandverksamheter 

Konceptet substitutionskvot tillsammans med information om de miljöbelastningar som 
uppstår vid framställningen av material visar att en betydande andel utsläpp kan reduceras då 
varor återanvänds. Eftersom många aspekter är exkluderade på grund av de snäva 
systemgränserna, kan även de verkliga utsläppen potentiellt vara högre än vad som 
framkommer vid tillämpning av det enklare miljösystemanalytiska verktyget. Verktyget visar 
även att typen av material som en vara består av har en stor betydelse för den miljöbelastning 
framställningen av en vara bidrar med. Analyser av dessa miljöbelastningar är svåra att 
genomföra, vilket pratar för att secondhandverksamheter bör ta in varor oberoende av typ av 
varukategori eller material. Och andra sidan kan ett visst mönster observeras, där t.ex. bomull 
har relativt lågt koldioxidutsläpp och energikonsumtion vid framställning jämfört med 
material som polyester.  

Att återanvändning ersätter nyköp av varor, är det som i grunden bestämmer hur miljövänliga 
återanvändningsverksamheterna i praktiken är. Att fokusera på att utveckla det som bidrar till 
en ökning av substitutionskvoten eller flödet av varor kan därmed vara av intresse om en ökad 
miljönytta är ett mål. Det är möjligt att koppla ihop detta med uppfyllandet av andra 
ekonomiska och sociala mål. Bra strategier för marknadsföring kan bidra till att öka 
ersättningen av nya varor, då det upplevda värdet av andrahandsförsäljningen ökar om köpen 
blir mer tillfredställande (Buttle, 1997). Att öppna fler butiker kan betyda fler arbetstillfällen, 
vilket i fallet för verksamheten som bedrivs av andra varvet blir mer socialt hållbar (Rågsveds 
Folkets Husförening, u.d.).  

Det andra alternativet för att få en ökad miljönytta är att fokusera på att sälja varor som 
ersätter varor med en hög miljöbelastning vid framställning. Det är för det första svårt att 
identifiera vilka varor som ersätter de varor med högst miljöbelastning. För det andra är det 
svårt att veta om de secondhandvaror som antas ersätta varor med högre miljöbelastning 
kommer att sälja lika bra eller ersätta nya varor till lika hög grad. Som ett exempel kan en 
vara med lägre miljöbelastning vid framställning men med ett högre ersättande fortfarande 
göra en större miljönytta vid ett sälj. Denna approach kan däremot inte antas att öka den 
sociala och ekonomiska nyttan på samma sätt som ett utvecklande av 
marknadsföringsstrategier eftersom att den totala försäljningen inte nödvändigtvis ökar, vilket 
menas med att omsättningen inte ökar och därmed förblir möjligheterna för social nytta 
densamma. I praktiken är det därför rekommenderat att fokusera på en generell ökning av 
substitutionskvoten för att utveckla secondhandverksamheterna. 

3.6 Användningsområdet för det enklare miljösystemanalytiska verktyget 

Det enklare miljösystemanalytiska verktyget lämpar sig bäst för jämföranden av material 
istället för varor. Ett exempelområde kan vara beslut om materialval för en vara. Resultatet 
tyder på att rangordningar av material med avseende på miljövänlighet går att genomföra trots 
exkluderandet av vissa delsteg. Kort sagt är det enklare miljösystemanalytiska verktygets 
lämplighet störst i de situationer då en rangordning av material med avseende på 
miljöbelastningar är av nytta. Detta då visionen är att verktyget ska hjälpa att öka säkerheten 
av jämförandet inom den tid som avsätts åt en undersökning. Om kraven på verktyget 
modifieras till att inte inkludera en substitutionskvot, kan det även gynna jämföranden som 
inte har med återanvändning att göra vilket ökar användningsområdena för verktyget. Det 
enklare miljösystemanalytiska verktyget behöver därför kanske enbart innehålla 
kvantifieringar av miljöbelastningarna och relatera dessa till de delsteg som ingår. 
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3.7 Framtida studier 

Tipps på mål för framtida studier av det enklare miljösystemanalytiska verktyget är att 
fortsätta utvärdera möjligheter att rangordna delsteg av verktyg för miljöanalyser, med hänsyn 
till hur mycket de tenderar att bidra till resultaten av analysen. För kontexten 
secondhandverksamheter skulle det vara intressant att undersöka hur det secondhandvaror 
som säljs kan få ett ökat ersättande av nya produkter. Samt en koppling till vilka produkter 
som tenderar att ersättas beroende på såld vara och vilket material som de ersatta varorna 
brukar bestå av.  

4 Slutsats 
 

Det krävs ytterligare arbete för att ta fram ett verktyg som tydliggör vilka delsteg i en 
livscykelanalys som är viktigast att ta hänsyn till. Resultaten i rapporten tyder på att de är 
möjligt att genomföra, detta eftersom att delsteget avfallshantering är irrelevant i jämförandet 
av det värdet för energikonsumtionen bland varorna som slutresultatet för den enklare 
miljösystemanalytiska metoden visade. Studieområdet för rapporten har varit mer inriktat mot 
återanvändning och mer specifikt secondhandverksamheter. Det enklare 
miljösystemanalytiska verktyget är däremot i sin natur mer lämpat för att utvärdera och 
jämföra material, vilket är bäst lämpat för studier om exempelvis materialval för en vara. 

Det är sedan tidigare känt att secondhandverksamheter kan bidra med en minskad 
miljöbelastning ur ett samhällsperspektiv. Eftersom att det i dagsläget är en komplicerad 
process att ta reda miljöbelastningarna för framställningen av olika varor, särskilt gällande 
specifikt undvikta miljöbelastningar som kan relateras till återförsäljningen av en enskild vara 
är det effektivare att fokusera på att öka substitutionskvoten för alla varor. Detta kan uppnås 
genom att utveckla, förbättra och använda effektiva marknadsföringsstrategier, vilket också 
kan kopplas till positiva konsekvenser för mål relaterat till ekonomisk och social nytta.  Det 
går däremot att se från undersökningen att secondhandvaror som ersätter varor med hög andel 
polyester ger mer miljövinst vid återanvändning än de secondhandvaror som ersätter varor 
med hög andel glas. Det är därför även möjligt att öka miljönyttan genom att fokusera på en 
försäljning av de secondhandvaror som ersätter varor med hög miljöbelastning. Det krävs 
däremot ytterligare undersökningar för att ta reda på kopplingar mellan vilken vara som 
tenderar att ha vilket material samt vilken secondhandvara som ersätter varan med högst 
miljöbelastning. 
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