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TACK! 

Eftersom vi båda har ett intresse för återbruk och second hand 

fastnade vi för Eskilstuna kommunens uppdrag som är grunden för 

detta arbete. Att få undersöka hur man kan arbeta med återbruk och 

få sprida kunskap om detta för en hållbar utveckling i dagens 

samhälle låg oss varmt om hjärtat.  

Vi vill därför tacka Eskilstuna kommun som gav oss möjligheten att 

undersöka detta. Även tack till respondenterna i våra intervjuer som 

bidragit med flera spännande infallsvinklar och fakta.  

Avslutningsvis vill vi ge ett stort tacka till vår handledare Loe 

Önnered för hans hjälp och stöd genom detta arbete, i motgång och 

medgång. Vi uppskattar verkligen dina input och engagemang för vårt 

arbete! 

 

2017, Eskilstuna 

Sara Wadii & Sarah Poser 
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Sammanfattning 

Titel: Från sopberg till återbruk 

Nivå: Kandidatuppsats i innovationsteknik, 15hp 

Författare: Sara Wadii 1991-03-04, Sarah Poser 1988-03-16 

Handledare: Loe Önnered 

Examinator: Tomas Backström 

Datum: Mars 2017 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att få fram olika exempel på återbruksverksamhet och 

kartlägga framgångsfaktorer som går att applicera i en kommun eller stad. Detta görs genom 

att undersöka hur återbruk används inom olika verksamheter, kommuner och städer i olika 

delar av Sverige.  

Frågeställning: På vilka sätt kan man arbeta med återbruk i en kommun eller -stad? 

                                      -Hur arbetar andra med återbruk? 

                                     -Vad finns det för framgångsfaktorer och utmaningar med återbruk 

Innovationsbidrag: Genom att lyfta fram olika exempel på hur man arbetar med 

återbruksverksamhet i olika verksamheter, kommuner och städer i olika delar av Sverige och 

kopplat till teoribildningen, i och med detta hoppas vi kunna bidra till spridning av kunskap 

och skapa intresse för återbruk. Ett ökat intresse för återbruk kan leda till att människor tänker 

efter en extra gång innan de slänger något, kanske i stället tänker ”vad kan jag använda den 

här prylen till?”. På så sätt kan det innovativa tänket ökas i samhället samtidigt som 

miljöpåverkan minskar. 

Metod: Kvalitativa forskningsmetoder. 

Resultat och slutsats: Innovation och kreativitet är grunden för återbruksverksamhet. För att 

skapa ett hållbart samhälle krävs ett miljötänk och detta kan återspeglas genom att uppmuntra 

till återbruksverksamhet. Man kan arbeta med återbruk på flera sätt, genom återanvändning av 

produkter, göra om funktionen på produkten eller reparera en trasig eller sliten produkt. För 

att uppmuntra människor till detta krävs det utbildning inom hur miljön påverkas av vår 

konsumtion i dagens samhälle.  

Förslag till fortsatt studie: En djupare undersökning av besökares uppfattning av ReTuna 

skulle kunna göras utefter den genomförda enkätundersökningen som gjorts i detta arbete. 

Denna enkätundersökning kan med fördel användas som underlag till en vidare studie. 

Uppdragsgivare: Eskilstuna kommun 

Nyckelord: Innovation, kreativitet, kund, återbruk, cirkulär ekonomi, samhällsbehov, miljö 
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Abstract  

Title: From mountains of waste to recycling 

Level: Bachelor thesis in Innovation, 15 credits 

Authors: Sara Wadii 1991-03-04, Sarah Poser 1988-03-16 

Tutor: Loe Önnered 

Examiner: Tomas Backström 

Date: March 2017 

Purpose: The purpose of this paper is to present various examples of recycling and the 

identification of success factors in recycling that can be applied in a municipality or town. 

This is done by examining the recycling used in businesses, municipalities and cities in 

different parts of Sweden. 

 

Research question: In what ways can one work with recycling in a municipality or city? 

                                                 - How does others work with recycling? 

                                                 -What are the success factors and challenges of recycling? 

Innovation contribution: By highlighting various examples of how to work with recycling 

activities in various businesses, municipalities and cities in different parts of Sweden linked to 

theory, so we hope to contribute to the dissemination of knowledge and generate interest in 

recycling. An increased interest in recycling can lead to people thinking twice before 

throwing something away, instead they might think "what can I use this thing for?". This way, 

the innovative way of thinking is increased in society and might reduce bad environmental 

impacts. 

Method: qualitative research methods 

Result and conclusion: Innovation and creativity are the basis for recycling operations. In 

order to create a sustainable society requires an environmental mindset and this can be 

reflected by encouraging recycling activities. You can work with recycling in several ways, 

through the reuse of products, altering the function of the product or repair a broken or worn 

out product. To encourage people to recycle requires education and acknowledgement of the 

environmental impact of our consumption in today's society. 

Suggestions for further study: A deeper analysis of the visitor's perception of ReTuna could 

be made along the completed survey made in this work. This survey can be used as a basis for 

further study. 
 

Outsourcer: Eskilstuna municipality 

Keywords: Innovation, creativity, custumer, reuse, recycle, cirkular economy,  community 

needs, environment 
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1. INLEDNING 
Innovation är nytt och nytta. I dagens samhälle behövs innovation för att bidra till en hållbar 

utveckling. Ett nytt sätt att tänka och arbeta som gör nytta för miljön och vår påverkan på 

miljön. Återbruk är en del i den cirkulära ekonomin som bidrar till en hållbar utveckling i 

dagens samhälle för att spara på resurser och miljöpåverkan. Genom detta arbete där vi tar en 

närmare titt på olika exempel av återbruk hoppas vi kunna sprida det som ett koncept och 

väcka intresse för det. Alla människor på denna planet behöver arbeta mer miljömedvetet för 

vi har inte obegränsat med resurser i världen. Vi måste hitta nya lösningar på hur vi ska 

handskas med dessa utmaningar i ett konsumentsamhälle (Meadows, Randers, & Meadows, 

2004). 

1.1 BAKGRUND 
Innovation innebär ett nytänkande, att lösa ett problem, utveckla en produkt eller hitta ett nytt 

användningsområde för en gammal produkt. Företag i dagens samhälle behöver innovativt 

tänkande för att hänga med i utvecklingen. För att komma fram till innovativa lösningar och 

produkter behövs det kreativitet. För utan kreativitet kan vi inte komma på något nytt 

(Leonard & Swap, 2005) (Tidd & Bessant, 2014).  

Återbruk är en term som förklarar återanvändning av prylar på nya sätt. Förutom att återbruk 

kan trigga fantasin och innovationen med ny skapade så bidrar återbruk med besparingar på 

miljöresurser. Allt går att återbruka. Från naturresurser som vatten och energi till kläder och 

möbler. Vicente & Reis skriver att återbruk kan bidra till minskning av mängden avfall som 

förbränns och som i sin tur orsakar skada till miljön. Återbruk gynnar inte bara miljön utan 

också ekonomin med skapande av nya produkter från gammalt material (Vicente & Reis, 

2008).  

Enligt Eskilstuna kommuns hemsida är de ledande inom miljöarbete och arbetar aktivt för en 

klimatneutral kommunkoncern. De har ett starkt fokus på samarbete mellan kommun, 

näringsliv och allmänheten för att skapa detta. Genom ett arbete med modern, energieffektiv 

samhällsplanering, lägre energianvändning, förnybara energikällor, effektiva transporter, 

hållbar produktion och konsumtion samt kretsloppsinriktad avfallshantering skapas ett 

ekologiskt hållbart Eskilstuna. De arbetar även aktivt för att höja kunskapen om miljöarbete 

hos kommunkoncernen och invånarna. Några exempel som gör Eskilstuna till en ledande 

miljökommun är deras utbyggnad av sol och vind produktion, omfattande 

energieffektiviseringar, enbart el bussar och biogasbussar i stadstrafiken, Sveriges största 

anlagda våtmark för avloppsrening, kraftvärme som drivs av 99% förnybar energi, starka 

samarbeten inom miljö och en världsunik sopsortering samt ReTuna Återbruksgalleria 

(Eskilstuna kommun, 2016). 

Eskilstuna kommun har tidigare fått flera utmärkelser för sitt miljöarbete. År 2011 blev de 

utsedda till årets återvinningskommun av tidskriften Recycling, 2012 Sveriges miljöbästa 

kommun enligt Aktuell Hållbarhet. 2016 kom de även på 1:a plats i en SIFO-undersökning då 

Eskilstunaborna visade sig vara de mest miljömedvetna i Sverige och året 2015 utsågs 

ReTuna till årets förebyggare av tidskriften Recycling (Eskilstuna kommun, 2016).  

ReTuna består av två delar, en återbruksgalleria och en bemannad återvinningscentral. 

Återvinningscentralen har även en depå för avlämning av saker som man vill ska kunna leva 

vidare och inte slängas på återvinningscentralen. De saker som lämnas in där tas emot av 
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personal från AMA (Eskilstuna kommuns resursenhet för Aktivitet, Motivation och Arbete) 

som ser över vad av produkterna som kan användas, repareras och fördelas till försäljning i 

Återbruksgallerians olika affärer (Eskilstuna Energi och Miljö, 2016) (ReTuna, 2016).  

ReTuna återbruksgalleria ägs och drivs av Eskilstuna Energi och Miljö och består av 14 

butiker, en restaurang, konferenslokaler, utställningsyta och folkhögskolan har även 

utbildning inom recycling design belägen i en av lokalerna (ReTuna, 2016). 

”ReTuna ska ha sin grund i det nära och lokala, samtidigt vill vi också vara ett centrum för 

hela regionen. Hit ska människor kunna komma och handla fina återbrukade saker och få 

kunskap och inspiration om återbruk, kretsloppstänkande och hållbarhet” - Anna Bergström, 

centrumledare på ReTuna (ReTuna, 2016). 

 

1.2 PROBLEMATISERING 
Den ökade konsumtionen i dagen samhälle leder till en större produkt produktion. Detta har i 

sin tur en stor negativ miljöpåverkan. Ett sätt att motverka detta kan vara att man på olika sätt 

arbeta med återbruk. Återbruk leder i sin tur till ett mer hållbart miljötänk och samhälle 

(Grankvist, 2012) (Wise, 2015).   

 

1.3 SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att få fram olika exempel på återbruksverksamhet och kartlägga 

framgångsfaktorer som går att applicera i en kommun eller stad. Detta görs genom att 

undersöka hur återbruk används inom olika verksamheter, kommuner och städer i olika delar 

av Sverige.  

 

1.4 INNOVATIONSBIDRAG 
Genom att lyfta fram olika exempel på hur man arbetar med återbruksverksamhet i olika 

verksamheter, kommuner och städer i olika delar av Sverige och kopplat till teoribildningen, i 

och med detta hoppas vi kunna bidra till spridning av kunskap och skapa intresse för återbruk. 

Ett ökat intresse för återbruk kan leda till att människor tänker efter en extra gång innan de 

slänger något, kanske i stället tänker ”vad kan jag använda den här prylen till?”. På så sätt kan 

det innovativa tänket ökas i samhället samtidigt som miljöpåverkan minskar. 

 

1.5 FRÅGESTÄLLNING 
 På vilka sätt kan man arbeta med återbruk i en kommun eller stad? 

 Hur arbetar andra med återbruk? 

 Vad finns det för framgångsfaktorer och utmaningar med återbruk? 
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1.6 AVGRÄNSNING 
Detta arbete är avgränsat till att studera hur återbruk används i Sverige. Ytterligare 

avgränsning sker även genom att studera hur ReTuna i Eskilstuna arbetar med återbruk och 

hur deras arbete och framgångsfaktorer kan inspirera andra kommuner och städer att efter 

egna förutsättningar arbeta med återbruk. 
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2. METOD  

2.1 UPPDRAGSGIVARE 
Uppdragsgivaren inför detta arbete är Eskilstuna kommun som önskade ett arbete om återbruk 

med inblick på ReTuna samt utblick på omvärlden och hur liknande koncept kan appliceras 

på andra kommuner. Kontakten vi hade med kommunen var med Riikka Vilkuna och Lars 

Wiklund. Det vi fick att utgå från till arbetet var följande rubrik: 

”Cirkulär ekonomi: omvärldsanalys av återbruk i Sverige med internationell utblick 

kombinerat med förutsättningar för att skapa ett ”ReTuna” i varje kommun i 4M.” 

Vi kom i kontakt med kommunen inför detta arbete via ett event som Mälardalens högskola 

höll i, vid namn ”X-jobb på en räkmacka” där olika aktörer presenterade sina förslag på de 

ämnen som de önskade studenter skulle skriver om. Kommunens presentation intresserade oss 

och vi tog kontakt med dem på plats. Ett möte anordnades där de berättade mer om vad de 

önskade från oss samt att vi kunde förklara vad vi hade för krav att uppfylla inför detta 

examensarbete. Kommunens önskemål inför detta arbete var att författarna skrev 

om/presenterade framgångsfaktorer med återbruk samt hur andra arbetar med återbruk för att 

uppmuntra och inspirera andra kommuner att arbeta med återbruk. Frågeställningen för 

arbetet diskuterades fram tillsammans med kommunen, men anpassades efter egen bedömning 

med hjälp av vår handledare. Även rubriken för arbetet blev omformad utefter egen 

bedömning. 

Under detta arbete har vi haft avstämningsmöten där vi fått tips om olika källor samt personer 

för våra intervjuer.  

2.2 ARBETSPROCESSEN 
Nedan följer en bild som vi själva har skapat för att förtydliga våran arbetsprocess.  

Fig. 1 egen illustration av arbetsprocess. 
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2.3 TIDSLINJE ÖVER ARBETSPROCESSEN  
Nedan följer en illustration över hur vi har fördelat arbetet tidsmässigt under de veckorna som 

vi har arbetat med det. 

Fig. 2 Egen illustration av det tidsmässiga upplägget. 

2.4 DAGBOK 
Under arbetet har vi fört en reflekterande dagbok om vad vi har gjort samt vilka problem och 

utmaningar vi har stött på och nya insikter som påverkat beslut och arbetet. Denna dagbok har 

även använts till att framställa tidslinjen över arbetsprocessen för att kunna ge en bra bild över 

vad vi har gjort och hur vi har arbetat. 

2.4 KVALITATIV FORSKNING 
I denna uppsats och forskning användes huvudsakligen kvalitativa forskningsmetoder då vi 

inte bygger detta arbete på någon specifik teori utan det är utformat för att undersöka hur 

själva organisationen och projektet med ReTuna ser ut och fungerar.  

2.4.1 INTERVJUER 
Intervjufrågorna utformas utefter de områden inom ReTuna som vi ansåg vara aktuella för 

detta arbete och även de områden som vi ombads undersöka med syftet att få ut personliga 

kvalitativa svar från respondenterna. De frågor som ställdes till samtliga fyra respondenter är 

bifogade i avsnittet ”bilagor”. Alla deltagare informerades innan intervjun genomfördes om 

vad den skulle handla om, att de inte behövde besvara alla frågor samt en förfrågan om det 

var okej att spela in intervjun ställdes också. Efter genomförda intervjuer mailade vi den 

bearbetade texten från intervjuer till respektive respondent för att de skulle kunna läsa igenom 

och godkänna och även rätta oss om vi missuppfattat något. 

2.4.1.1 FOKUSGRUPP FÖR INTERVJUER 
Vi har utfört intervjuer med fyra personer som har stark anknytning till ReTuna och en bra 

inblick i det arbetet som utförs där. Dessa fyra är Anna Bergström som är centrumledare på 
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ReTuna, Vesa Hiltula som är återvinningschef på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, 

Mattias Hellström som arbetar som KMA och utredningsingenjör på Eskilstuna Energi och 

Miljö samt Jan Brandt som var med i projektgruppen och även kom med idén om ReTuna. 

2.4.2 FRÅGEFORMULÄR / ENKÄTER 
Vi utformade frågeformulär som var riktade till besökarna på ReTuna för att få en uppfattning 

om hur de uppfattar sitt besök. Om det fanns något som besökarna ansåg behöver förbättras, 

något som saknas och även vad de anser vara bra med ReTuna. En sammanställning av alla 

frågor från frågeformuläret samt besökarnas svar finns bifogat i avsnittet ”bilagor”. Vi stod på 

ReTuna en lördag förmiddag och delade ut enkäter till besökarna. I samband med detta 

informerade vi även om varför vi gjorde denna undersökning, vart resultaten skulle kunna 

komma att redovisas och vilka som får tillgång till detta. Vi förklarade även att de inte 

behövde besvara alla frågor om de inte ville. 

2.4.2.1 FOKUSGRUPP FÖR ENKÄTER 
Enkäterna riktades till besökarna på ReTuna för att få en uppfattning av deras intryck av 

gallerian och vad den har att erbjuda.  

2.5 OMVÄRLDSANALYS 
PEST-analysen är en strategisk analysmodell som har för avsikt att undersöka makromiljöns 

möjliga påverkan på bland annat organisationer, företag, projekt. PEST är en akronym för 

politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska faktorer. Analysen används på så sätt att man 

undersöker vilka av de berörda faktorerna som har haft påverkan på berörd organisation, 

företag eller projekt. Det är även ett underlag för hur man bör planera för att bemöta framtida 

utmaningar samt vilka faktorer som har störst betydelse för nuläget och framtiden. Här nedan 

kommer en förklaring av vilka områden dessa faktorer berör (Johnson & Scholes, 2002).  

Fig. 3 Egen illustration av PEST modellen. 
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2.6 METODDISKUSSION 
Bryman förklarar kvalitativ forskning som kunskapsteoretisk, den ger en förståelse för 

individens uppfattning av den verklighet som denne befinner sig i och kan beskrivas som 

tolkningsinriktad eller interpretativistisk. Kvalitativ forskning brukar oftast inte bygga på 

teorier men de data man får in via forskningen kan leda till att man formar teoretiska idéer. 

Detta kallas ”grounded theory” och har blivit det absolut vanligaste synsättet för att analysera 

kvalitativa data.  

2.6.1 Validitet och Reliabilitet 
Validitet är något som de flesta forskare förknippar med något mätbart och just genom 

kvalitativ forskning finns där inget mätbart i resultaten som man vill få fram. Detta gör 

kvalitativ forskning svår att skapa god validitet inom. Reliabilitet är också svår att fastställa i 

en kvalitativ forskning. Med reliabilitet menas att undersökningen eller forskningen ska kunna 

upprepas eller replikeras. Detta är inte möjligt i en social miljö då man inte kan ”frysa” denna, 

en social miljö är ständigt förändrande. Men vissa forskare menar att det krävs andra 

bedömningssätt för att utvärdera en kvalitativ forskning, exempelvis genom tillförlitlighet och 

äkthet. Detta gör man genom att säkerställa att forskningen utförts i enlighet med de regler 

som finns och att forskarna har uppfattat respondenterna rätt. Eftersom en kvalitativ forskning 

inte går att överföra på samma situation igen så ska man i stället beskriva den miljö och kultur 

så mycket det går så kan man genom det dra paralleller till andra situationer. Det finns även 

frågor om äkthet, om forskningen ger en rättvis bild av olika synvinklar, har forskningen lett 

till att respondenterna bättre förstår sin miljö eller kan förändra sin situation genom bättre 

möjligheter för att vidta de åtgärder som behövs (Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 

2013). 

2.6.2 INTERVJUER 
Vi har utfört semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman är kvalitativa intervjuer 

antingen ostrukturerade eller semistrukturerade. I en ostrukturerad intervju följer man inte 

någon intervjuguide eller har några frågor förbestämda utan det blir mer som ett vanligt 

samtal. I en semistrukturerad intervju utformar man en intervjuguide, antingen med 

förbestämda frågor eller enbart ämnen som man vill ta upp under intervjun. Men man har 

ändå möjligheten till att ställa följdfrågor och hoppa mellan de olika frågorna för att på så sätt 

få en djupare inblick i respondentens tankar, åsikter och kunskap inom ämnet. Intervjun blir 

på så sätt väldigt flexibel och gör så att om ny kunskap kommer fram så kan man även 

undersöka denna (Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2013). Vi ansåg att detta passade 

vår forskning bra då vi ville samla in mycket kunskap om hur respondenterna uppfattar hela 

projektet med ReTuna. Vi ville se och höra deras synvinkel ur ett individperspektiv. Därför 

utformade vi en intervjuguide med frågor att utgå från men samtidigt ha möjligheten att ställa 

följdfrågor. 

Svenning tar upp några punkter i sin bok som är viktiga att tänka på inför en intervju. Man bör 

bland annat innan intervjun sker meddela respondenten varför man vill göra den, att poängtera 

att deltagandet är frivilligt, garantera konfidentiell behandling och berätta vilka som kommer 

få ta del av resultaten (Svenning, 1997). 

Vi följde även de regler om informationskrav, vad vi skulle undersöka och varför samt vilka 

som skulle ta del av undersökningen och dess resultat. Vi erbjöd även möjlighet till att vara 
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anonym och att respondenterna fick se igenom det resultat vi fått ut av intervjuerna för att 

godkänna det och rätta oss för att undvika missförstånd.  

2.6.3 ENKÄTER OCH FRÅGEFORMULÄR 
Enligt Curedale så är frågeformulär bra att använda sig av när man vill ha resultat som är lätta 

att analysera, få in stor mängd data till liten kostnad, lätta att handskas med, de ger ett 

familjärt format, snabba att genomföra, respondenterna har lättare för att svara när det 

kommer till känsliga ämnen och det finns även en flexibilitet i tiden det tar att genomföra. De 

kan även bidra till att man får en större kunskap av kontext och användarna samt en inramad 

inblick i de aktuella frågorna. Man bör dock undvika bland annat komplexa eller ledande 

frågor. Man ska vara så enkel som möjligt och anpassa frågorna utefter respondenterna 

(Curedale, 2012). Genom dessa frågeformulär kunde vi enkelt få en översiktlig uppfattning av 

vad besökarna anser om ReTuna och ett resultat som är lättarbetat och kan ge en statistisk 

överskådlighet.  

Enligt Bryman kan enkäter vara bättre än en strukturerad intervju då de är snabbare att 

genomföra, de medför ingen intervjuareffekt, det är ingen variation när det gäller intervjuare 

och enkäter kan lättare anpassas efter respondenternas behov. Intervjuareffekt innebär att 

respondenten kan påverkas av personen som håller i intervjun, det kan vara allt från personens 

kroppsspråk till ledande frågor och ansiktsuttryck. Genom en enkät blir detta inget problem 

utan respondenten kan helt utgå från sig själv. Däremot kan nackdelar med enkäter vara bland 

annat att man inte kan hjälpa respondenten med exempelvis att tolka frågorna, så då behöver 

man utforma väldigt tydliga och raka frågor. Andra nackdelar kan vara att alla frågor inte 

passar i en enkät, man kan inte ställa följdfrågor eller samla in tilläggsinformation, enkäter 

passar inte alla respondenter och det är risk att man inte får med all information (Bryman, 

Samhällsvetenskapliga metoder, 2013). Även om vi använde oss av enkäter så gavs besökarna 

möjligheten att få enkätfrågorna förklarade för sig då vi var närvarande. 

2.6.4 OMVÄRLDSANALYS 
PEST-analysen är ett verktyg som används för förberedelse av undersökning på ett valt 

företags- eller organisations omgivning, det används för att framta vilka faktorer som kan 

påverka företaget eller organisationen (McCarthy, 2016). 

PEST-analysen består, i sitt grundutförande av fyra faktorer som används för att undersöka ett 

behov eller efterfrågan på en marknad. De fyra faktorerna är politiska, ekonomiska, sociala 

och teknologiska faktorer som är ett hjälpmedel till att undersöka marknaden med tillexempel 

stabiliteten av den politiska omgivningen, hur vida de politiska lagarna påverkar, reglerar 

företagets eller organisationens verksamhet. Hur de ekonomiska faktorerna ser ut. Till vilken 

grad staten är involverad socialt. Statens involvering i handelsavtal, tillexempel EU 

(McCarthy, 2016).  

En PEST-analys används för att framta omgivningens styrkor och svagheter som påverkar 

verksamheten. Fördelen med PEST-analysen är att den är växlande och upplyst, den kan 

anpassas efter olika verksamheter och fortfarande göra nytta. I kontrast till det skulle man 

kunna argumentera för att eftersom den är växlande och upplyst innebär det att den också är 

vag, men denna metod användes just för att den har styrkan till att kunna anpassas. Analysen 

kan anpassas genom att undersöka nutida och framtida potentiella förändringar som kan ha en 

påverkan på organisationen. Särskilt under den sociala och teknologiska faktorn där man får 
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chansen att undersöka marknadens behov i framtiden och vad som komma tro sig bli populärt 

eller önskvärt (McCarthy, 2016). 

Framgångsfaktorer med PEST-analysen: 

 Hjälpmedel för verksamheter där de kan undersöka vad som kan påverka dem.  

 Anpassningsbar då bland annat varje faktor innehåller fler kategorier som kan 

användas. 

 Enkel, då den är tydlig.  

2.6.5 KÄLLKRITIK 
Källkritik vid datainsamling innebär enligt Bryman och Bell att man ifrågasätter och granskar 

den data som används. De skriver att källkritik är viktigt för att uppnå validitet men också 

generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2103). Vissa av källorna som använts i detta arbete kan 

anses ge ett ensidigt och kanske till och med partiskt synsätt då de är tagna direkt från 

organisationernas egna hemsidor. Men däremot har vi inte hittat några källor som motsäger 

det som de själva anser om sin verksamhet. 
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3. TEORI  

3.1 HÅLLBAR KONSUMTION 

3.1.1 CIRKULÄR EKONOMI 
Cirkulär ekonomi är ett begrepp för ekonomiska modeller som förekommer i ett företag, 

samhället eller i en organisation. Detta begrepp, eller uttryck lyfter fram affärsmöjligheter där 

man använder sig av det cirkulära kretsloppet istället för den linjära processen. Denna metod 

syftar till att återställa och bygga kapitalet, ekonomiska, mänskliga, sociala, fysiska mm. Den 

cirkulära ekonomin designas för att säkerställa flödet av varor och tjänster. Produkter designas 

för maximal möjlighet till återanvändning där hög kvalité i ett tekniskt och/eller biologiskt 

kretslopp framtas. Dessutom används förnyelsebart bränsle för produktion och transport 

(Ellen MacArthur Foundation, 2016) (Skou Andersen, 2007) (Cradlenet, 2016). 

 

 

Cirkulär ekonomi = hållbarhet  

Begreppet cirkulär ekonomi är relativt nytt och används i samband med hållbarhet. Den enkla 

förklaringen till cirkulär ekonomin är att den är motsatsen till linjär ekonomi. Linjär ekonomi 

är den dominerade normen i näringslivet, den går ut på att producera en produkt – sälja den – 

brukaren använder produkten ett tag – kastar den och så fungerar systemet (Ellen MacArthur 

Foundation, 2016) (Skou Andersen, 2007) (Cradlenet, 2016).  

Producera – Förbruka – Kasta bort  

Den linjära ekonomin är gjord för misslyckande. Det är känt att jorden har begränsade 

resurser, detta ser man tydligt i den nuvarande ekonomiska krisen där produkter och tjänster 

ökar i pris allt eftersom tiden går. Däremot finns den cirkulära ekonomin till för att fylla ut 

glappen som har präglat jordens resurser. Glappen täcks genom att produkter om designas där 

man försöker se till att minsta möjliga eller inget allt går till spillo. De som kastas bort 

Fig 4, Linjär och cirkulär ekonomi (Hållbartillväxt, 2017). 
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däremot är designat att kunna åter designas och åter produceras eller gå tillbaka till naturen 

utan att göra skada (Ellen MacArthur Foundation, 2016) (Skou Andersen, 2007) (Cradlenet, 

2016).  

Från förbrukat till brukat. 

Genom att använda sig av de cirkulära skapar man värde i de man tillför på jorden, man tar 

även ansvar för de man producerat (Ellen MacArthur Foundation, 2016) (Skou Andersen, 

2007) (Cradlenet, 2016). 

 

Fig. 5 Cirkulär ekonomi (Ellen MacArthur Foundation, 2017). 

 

Som tidigare nämnt är vi i stort behov av att ta vara på jordens resurser, vi behöver därför se 

över våra befintliga handlingar som hittills endast orsakat miljön skada. Termen Material 

Flow används i kombination med cirkulär ekonomi där man avser att nyttja alla resurser för 

bättre klimat och ekonomisk stabilitet. Material Flow innebär att man främjar en hållbar 

ekonomisk utveckling där materialåtervinning leder till bättre ekonomi. Artikeln Material 

Flow and Circular Economy menar att Material Flow i kombination till cirkulär ekonomi 
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bidrar till återcirkulation av naturliga resurser. Vidare skrivs i artikeln om betydelsen av att 

använda relevanta resurser från både levande och icke levande material och kunskaper för att 

bibehålla det cirkulära hjulet som gynnar jordens resurser i alla slag (Chen, 2009). 

 

3.1.2 ÅTERBRUK 
”Återbruk, återanvändning, användning på nytt av förbrukade varor eller förpackningar” 

(Nationalencyklopedin, 2017) 

Återbruk är en benämning som förklarar användningen av tillexempel gamla prylar på nytt 

eller på nya sätt. Man använder produkten, prylen igen. Att återbruka något är bra för miljön 

då man sparar på resurser som annars skulle användas för produktionen av nytt. Nästan allt vi 

använder eller behöver går att återbruka. Allt från naturresurser som vatten och energi till 

kläder, möbler, förpackningar, material som metall eller plast. Återbruk innefattar också att 

återuppliva en pryl genom att tillexempel ge den en ny funktion eller utseende. Enligt Vicente 

& Reis kan återbruk minska mängden avfall som förbränns och som orsakar skada till miljön. 

Återbruk möjliggör skapandet av nya produkter från gammalt material, detta gynnar både 

miljön och ekonomin (Vicente & Reis, 2008).  

 

3.1.3 HÅLLBARHET 
Den hållbara utvecklingen inom företag innefattar tre delar som kan ses som ett 

ansvarstagande företag måste ta del av för hållbarheten. Dessa tre delar är sociala, 

ekonomiska och miljömässiga aspekter som bör tas till hänsyn av företag. Denna modell 

kallas även för CSR-modellen, Corporate Social Responsibility som är ett samhällsmässigt 

ansvarstagande som företagen bör ta hänsyn till (Grankvist, 2012).  

Denna modell, hållbarhetsmodellen visar sambandet mellan dessa tre aspekter och hur de bör 

samspela med varandra för bästa resultat. Dessa tre aspekter beskrivs även som de tre P:na 

(people, planet, profit) där de behöver samspela för hållbarheten (Wise, 2015). 

CSR täcker företagets ansvarstagande till förbättring av samhället och kan ses om ett 

tillvägagångssätt för att minska de negativa konsekvenserna som företagen utger (Carpenter & 

White, 2004) men också hur företagen kan förbättra förutsättningen för en hållbar utveckling 

(Baumgartner, 2014). Tidigare kunde man se att företagen enbart tänkte på de ekonomiska 

fördelarna för deras verksamhet (Carroll, 1991), men sedan CSR har detta ändrats till att se 

samhörigheten mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga för bästa möjliga hållbarhet 

(Grankvist, 2012). Grankvist menar att företag inte enbart kan fokusera på en av aspekterna 

utan måste ta hänsyn till alla tre för ett fungerande system (Grankvist, 2012).  

Miljömässig hållbarhet 

Att välja att värna om miljön och ta ansvar som företag eller organisation medför det 

långsiktig nytta för planeten (Grankvist, 2012).  

Ekonomisk hållbarhet  

Ett företags ansvar är att tillförse ekonomisk hållbarhet socialt, då affärsverksamheter är 

viktiga för samhällets överlevnad (Carroll, 1979). En balans måste finnas mellan vinst och 

hållbarhet för att både företaget och samhället ska nyttjas på långt sikte, detta gör att den 

ekonomiska delen anses som kritisk del för samhällets hållbarhet (Flodén, 2015). 
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Social hållbarhet  

Den sociala aspekten på 

hållbarheten har sitt fokus på 

medborgarna i samhället 

(Grankvist, 2012). Här tas 

ansvaret för 

samhällsmedborgarnas 

välbefinnande och miljömässiga 

hållbarhet. Den miljömässiga 

hållbarheten har sin grund i den 

sociala hållbarheten. Det krävs 

ett samspel mellan alla tre 

aspekter för att de ska fungera 

hållbart i längden. 

 

 

 

 

3.2 KUNDUPPLEVELSE  

3.2.1 GODA GÄRNINGARS PÅVERKAN PÅ MÄNNISKAN 
Chancellor & Lyubomirsky skriver om hur de goda gärningar vi gör påverkar oss positivt 

genom att ge oss känslan av att vi gjort goda bedrifter. Författarna skriver om negativiteten 

människan känner vid överkonsumtion och att genom goda gärningar som återvinning eller 

återbruk gynnar vi både miljön och vår självkänsla av att ha tillkommit med en god gärning 

för samhället och vår privata ekonomi. De skriver dock att överkonsumtion är förståeligt 

eftersom vi ständigt söker hedonism, då människan oftast strävar efter njutning i sitt liv men 

att denna form av njutning är kort varig och kan omvandlas till minskad känsla av positivism, 

därför bör man uppmuntra hedonism det vill säga njutning i form av återbruk. Den positiva 

känslan och njutningen upphöjs när vi får bekräftat att vi bidragit med goda gärningar genom 

kloka val som att återvinna eller handla återbrukat material eller prylar (Chancellor & 

Lyubomirsky, 2011).  

3.2.2 TJÄNSTELOGIK 
Kristensson, Gustafsson och Witell beskriver i sin bok ”Tjänsteinnovation” att alla varor är 

indirekta eller direkta tjänster. De utgör förutsättningar för något som är värdeskapande för 

kunden. En fysisk vara har inte något värde förens den används av kunden i en värdeskapande 

process. Tjänstelogik bygger på att förstå hur resurser i form av varor, aktiviteter och 

interaktioner vid användning leder till ett kundvärde. Ett företag kan använda sig av detta tänk 

redan i skapandet av en vara/tjänst och på så sätt se till att den underlättar kundens 

värdeskapande process och genom detta ökar värdet för kunden (Kristensson, Gustafsson, & 

Witell, 2014) 

Fig. 6 Hållbar tillväxt, egen illustration.  
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3.2.3 KUNDBEHOV 
Burns talar om att man måste lära känna sina kunder. Detta genom att se till deras behov 

genom produkten eller tjänsten, att ge dom något som löser deras ”problem”. Man måste även 

se till att kunderna lär känna ens produkt eller hör talas om den. Man bör helt enkelt låta 

marknaden styra ens produkt eller tjänst och inte tvärtom. Några viktiga saker att ha i åtanke 

då, är bland annat: 

 Vem ska köpa produkten eller tjänsten? 

 Varför ska dom köpa den? 

 Går det att nå kunden? Hur? 

 Hur ska den distribueras? 

 Är marknaden ny eller mogen? 

 Växer eller krymper marknaden? 

 Finns det begränsningar (exempelvis geografiskt)?  

 Finns det konkurrenter? Varför ska kunderna välja dig? 

 Är produkten eller tjänsten unik på något sätt? 

 Är marknaden centrerad eller fragmenterad (Burns, 2011)? 

 

Fig. 7 Värdeskapande process 

(Kristensson, Gustafsson, & 

Witell, 2014). 
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3.3 INNOVATION OCH ARBETSPROCESSER 

3.3.1 INNOVATION 
Innovation drivs av förmågan att kunna se kopplingar mellan saker, att identifiera tillfällen 

och möjligheter och ta tillvara på dessa. Det kan exempelvis vara att uppfinna en ny produkt, 

ett nytt sätt att arbeta, eller ett nytt användningsområde för en gammal eller trasig produkt. 

Innovation behövs för att utveckla företag, samhällen och även länder. Samtidigt som det är 

viktigt med utveckling av nya produkter så förändras och påverkas miljön runtomkring oss. 

Detta innebär att det även finns ett stort behov av innovationer som är bra för miljön eller till 

och med förbättrar miljön. Det finns enligt Tidd och Bessant fyra dimensioner av innovation, 

produkt innovation, process innovation, positions innovation och paradigm innovation. 

Produkt innovation innebär att man förändrar något inom en produkt eller tjänst som ett 

företag erbjuder. Process innovation ändrar sättet som ett företag tillverkar denna produkt 

eller tjänst. Positions innovation innebär att exempelvis hitta en ny marknad för produkten 

eller tjänsten. Paradigm innovation ändrar den mentalt underliggande modellen för vad ett 

företag gör (Tidd & Bessant, 2014).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 KREATIVITET OCH IDÉUTVECKLING 
Leonard och Swap hävdar däremot att innovation är slutprodukten av en kreativ process. De 

påstår att kreativitet uppstår i grupp och det är väldigt sällan en ensam individ kommer fram 

till en ny kreativ eller innovativ uppfinning/lösning. Att det är själva sammansättningen av en 

grupp med individer som har olika bakgrund, erfarenheter och sätt att tolka och uppfatta saker 

som leder till innovation. I denna kreativa process som leder fram till innovation finns det 

enligt Leonard och Swap fem olika steg. Det första är förberedelse, detta innefattar en stor 

kunskap inom det berörda området. Steg två är innovationsmöjlighet eller tillfälle, det kan 

vara ett problem som behöver en lösning, en marknad som är mogen eller en chans till att 

förbättra något. Det tredje steget innebär att generera idéer, i detta steg är det till fördel att ha 

flera olika synsätt från personer och högt i tak för att få fram så många idéer som möjligt. Steg 

fyra är inkubation, att man ska låta alla idéer få landa och bearbetas. Sista steget, steg fem, är 

att välja ut vilken eller vilka idéer man ska gå vidare med och börja implementera. Sedan 

under själva implementationen kommer man hela tiden tillbaka till denna process för att saker 

och ting behöver förbättras eller problem behöver lösas (Leonard & Swap, 2005).  

 

INNOVATION 

PARADIGM 

PRODUKT PROCESS 

POSITION 

Fig. 8 Fyra dimensioner av 

innovation (Tidd & Bessant, 2014). 
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Fig. 9 Egen illustration av Leonard och Swaps kreativitetsprocess. 

 

3.3.3 PROJEKT 
Ett projekt är enligt Annette Hallin och Tina Gustavsson en benämning på olika 

organiseringar, både privata och karriärmässiga. Hallin och Gustavsson fortsätter skriva att 

projekt är korta och långa organiseringar som har både mål och syfte, ett projekt är temporärt, 

de beskriver projekt som en satsning som har ett unikt mål och en process att arbeta efter. Det 

finns målsökande projekt och målstyrda projekt. Skillnaderna mellan dessa är att målsökande 

är idéer med visioner utan specifika mål att utvärdera, målstyrda projekt är projekt med 

tydliga och väldefinierade mål som kan utvärderas i slutet (Hallin & Karrbom Gustavsson, 

2015). 

Förberedelse 
Innovations -

möjlighet/tillfälle 
Idégenerering Inkubation Urval 
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4. EMPIRI 

4.1 INTERVJU 

4.1.1 ANNA BERGSTRÖM – CENTRUMLEDARE, RETUNA 
Intervjun med Anna Bergström som är centrumledare för ReTuna ägde rum på hennes kontor 

i ReTunas lokaler. Hon har tidigare arbetat som projektledare och även centrumledare och 

etableringsansvarig för ett par kedjor i den privata sektorn. Hon berättade att i hennes roll som 

centrumledare på ReTuna så ansvarar hon för alla hyresgäster och även att skapa en mix av 

olika utbud av butiker genom detta. Hon har därigenom även ansvaret över fastighetsfrågor 

och hyresfrågor. Men det hon gör mestadels i sin roll som centrumledare är att guida runt 

studiebesök. Det kan vara bland annat andra kommuner som vill skapa något liknande eller 

politiker som vill se hur ReTuna arbetar. Det Anna tycker är roligast med sitt arbete är att det 

består av så varierade arbetsuppgifter och att det hela tiden händer saker (Anna, 2016).  

I hennes arbete ingår även att följa Eskilstuna Energi och Miljös visioner för ReTuna och att 

försöka uppnå deras mål med verksamheten. När ReTuna skapades var det först ett projekt där 

Eskilstuna Kommun var delaktiga i ledningsgruppen. Så till en början innebar det att följa 

deras direktiv för ReTuna som projekt, men numera är det enbart styrt av Eskilstuna Energi 

och miljö. Men Eskilstuna Energi och Miljös egen roll i ReTuna är först och främst som 

fastighetsägare, att hyra ut lokaler för företag att bedriva sin verksamhet i. Anna får ofta 

samtal eller besök av personer som är intresserade av att bedriva sin verksamhet i ReTunas 

lokaler. Det är då upp till henne att välja bland alla dessa olika intressanta företag och 

entreprenörer samtidigt som hon därigenom måste se till att ge ett brett utbud till ReTunas 

besökare (Anna, 2016). 

På frågan vad hon tror har bidragit till ReTunas framgångsfaktorer svarade hon att det är en 

kombination av olika saker. Att dels så ligger det i tiden med miljömedvetenhet, hållbarhet 

och återbruk. Enligt henne själv så kanske inte Eskilstuna alltid ligger i framkant när det 

gäller trender men att just med ReTuna återbruksgalleria så är de först. Men att Eskilstuna 

borna kanske inte själva har uppfattat storheten i det hela och det skulle behövas flera 

återbruksgallerier runt om i Sverige för att uppmärksamma detta. Att på så sätt visa att de 

verkligen var först i världen med sitt koncept som återbruksgalleria. Hon lyfte även fram 

utbudet bland de olika butikerna som en framgångsfaktor, att det gör att flera kan hitta något 

de gillar i gallerian. Även en mångfald bland hyresgästerna som består av entreprenörer, 

enskilda handelsbolag, aktiebolag och även en hjälporganisation. Detta bidrar till utmaningar 

för hennes eget arbete men samtidigt ger det en större målgrupp bland kunderna (Anna, 

2016).  

Enligt Anna är de största utmaningarna att få människor att förstå vad ReTuna handlar om och 

varför de arbetar som de gör. Exempelvis materiella värden, att vi värderar saker på olika sätt. 

Att även om ReTuna har ett syfte med miljötänk så finns även ett kommersiellt syfte, att det 

ska vara ekonomiskt hållbart och kunna gå runt som företag, både ReTuna i stort och 

butikerna för sig. Sedan finns det även ett syfte att skapa fler jobb och arbetsmöjligheter 

genom sociala företag som. Där i finns människor med olika kompetenser och det gäller att 

hitta rätt personer för rätt arbetsuppgifter. Det kan vara svårt att uppnå alla dessa delar med 

ReTuna då de alla påverkar varandra och man måste hitta rätt balans (Anna, 2016). 
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När Anna fick frågan om vad hon saknade på ReTuna så berättade hon att dom har massor av 

önskemål och idéer om hur de kan utveckla verksamheten.  

”Vi har en önskelista som är kilometer lång! Vi saknar just nu konstnärer, formgivare och 

hantverkare. Vi har en hel del produktförsäljning, vi skulle vilja ha lite mer tjänsteförsäljning.  

Exempelvis en eko frisör, en urmakare, skomakare, skräddare. Jag vill ha en tapetserare, en 

eko tandläkare, matbutiker. Det finns massor, massor! Sen är det så att vi får in jätte mycket 

material, jätte mycket saker och vi mäktar inte med att ta hand om allting. Vi behöver 

ytterligare klädbutiker, ytterligare möbelbutiker. Jag skulle älska om stora kedjor bestämmer 

sig för att vi är med i omställningsprocessen, vi öppnar en re butik här tex ett ReTuna-part 

eller ett Re-Telenor eller ett Re-Kea!... Det borde vara så att alla stora kedjor tänker, ”vad 

coolt, betyder det att jag kan sälja varje produkt två gånger istället för en?”” – Anna, 2016 

Materialet som ReTuna får in, som är donerat av privatpersoner, fördelas mellan de olika 

butikerna. Även om det är ”gratis grejer” så måste intäkterna butikerna får för dessa samtidigt 

täcka upp kostnaderna för hyra, personal osv. Vinstmarginalerna blir därför inte så stora för 

butikerna och detta kan även bidra till att större företag och kedjor inte ser något intresse med 

att etablera en återbruksbutik för sina produkter. De är vana att ha en högre vinstmarginal, 

men samtidigt kan det finnas andra anledningar till att skapa en sådan butik för dessa kedjor 

exempelvis i varumärkesstärkande syften och att lyfta fram sitt miljö- och hållbarhetstänk 

(Anna, 2016). 

 

4.1.2 VESA HILTULA – ÅTERVINNINGSCHEF, ESEM 
Vesa har arbetat som återvinningschef på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö sedan 2014 

och har därigenom ansvaret för all återvinning i Eskilstuna och Strängnäs. Hans roll när det 

kommer till ReTuna är att ge direktiv och mål som Anna Bergström och hennes chef ska 

arbeta och utforma verksamheten utefter. Han berättade även att de har ett öppet samarbete 

med andra kommuner eftersom deras miljöarbete egentligen är globalt, därför är det till fördel 

med fullständig transparens i vad de gör. De har över 20 studiebesök per månad av både andra 

kommuner och även människor från andra länder (Hiltula, 2016).  

”I branschen känner man till oss och vi får jätte mycket studiebesök, det är ju jättespännande 

att komma in och titta ”hur gör ni och hur lyckas ni?”. Alla vill ju återbruka och återbruk ska 

ju alla syssla med och så att en återvinningsgalleria är på ett annat sätt i återbruksaffärer 

och de tycker ju att det är spännande och ”å vad kul att det finns sånt att titta på för de fanns 

inte förut!”. Då kan vi visa på att vi har kommit ganska långt och får bra resultat med den 

här verksamheten. Om man googlar på ReTuna nu, som jag gjorde förra veckan, så är de 

42 200 träffar så det är känt.” – Hiltula, 2016 

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljös mål med ReTuna är att skapa en cirkulär ekonomi där 

människor blir mer miljömedvetna och tänker en extra gång innan man köper en ny produkt. 

Att man i stället kanske reparerar något som gått sönder eller köper begagnat. Även att hellre 

köpa något av bra kvalité som håller en längre tid (Hiltula, 2016).  

För att sprida budskapet med ReTuna så använder de sig av sociala medier som Facebook, 

Twitter och Instagram men även annonser, tidningar och TV. De har även föreläst om ReTuna 

och vunnit pris på avfallsgalan, så budskapet om ReTuna har på så sätt spridits i branschen. 

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö har även en utbildning för alla barn i Eskilstuna som 
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går i årskurs två, ECO Friends. Då får barnen besöka återvinningsstationerna och även 

ReTuna och lära sig om återvinning och återbruk. Att utbilda och upplysa människor inom 

miljötänk bidrar till att flera väljer att återvinna sina saker. Eskilstunas invånare visade sig 

även vara mest miljömedvetna i Sverige genom en undersökning. Kunskapskompaniet 

skapade även en utbildning i höstas som handlar om återvinning. Det har även gjorts en 

undersökning bland nionde klassare där de fick frågan om de skulle kunna tänkas arbeta med 

återvinning varpå de i Västerås svarade mindre än 10 procent ja och i Eskilstuna var det 25 

procent, vilket enligt Vesa påvisar att Eskilstunas invånare har stor kunskap inom miljötänk 

(Hiltula, 2016). 

”Jo men de var som jag sa att vi väcker upp de där medvetandet hos medborgarna kring det 

där med återvinning, värdet av materialet för de vi vill visa är just om du börjar tänka ska jag 

verkligen slänga den där byttan då kommer någon och säger du kan tjäna pengar på den där 

då tar du hem den istället och struntar att köpa ny det är de som är värdet i de och just de där 

medvetandeväckande, värdet i de vi betraktar som avfall.” – Hiltula, 2016 

De största utmaningarna med ReTuna är enligt Vesa att hantera det material som människor 

donerar till verksamheten. Att vissa saker kanske värderas högt av den som donerar det då det 

kan finnas ett sentimentalt eller nostalgiskt värde för personen i fråga samtidigt som det 

kanske inte värderas högt av andra. Men ReTuna tar samtidigt emot allting vid inlämningen 

och personalen går senare igenom och får utvärdera om det ska ut till butikerna eller få gå 

tillbaka till någon av de olika containrarna på återvinningen. Detta innebär då extra arbete för 

personalen. Något han saknar är flera servicefunktioner, reparationsfirmor som exempelvis 

skomakare och knivslipare. Sånt som bidrar till att man kan behålla sina produkter en längre 

tid trots slitage som blir efter ett tag. Att människor kan välja att reparera sina gamla 

produkter i stället för att köpa nytt. Han skulle även kunna tänka sig någon mer form av 

utbildning (Hiltula, 2016). 

I Eskilstuna kommun finns det idag färgsortering för en- och tvåfamiljs hushåll. Man sorterar 

papper, plast, metall, matavfall, tidningar och brännbart i olik färgade plastpåsar i sina 

avfallskärl. Men de funderar på att införa en sjunde färgpåse för kläder och textiler. Detta på 

grund av att världen börjar nå sin topp av vad som är möjligt att framställa inom 

bomullsproduktionen, även kallat ”peek bomull”. Så just nu pågår ett samarbete eller projekt 

med H&M och Gina Tricot där de försöker komma fram till en lösning för hur man på ett 

hållbart sätt kan återanvända bomull från gamla kläder till att göra nya. Det finns redan 

klädföretag som arbetar med sådana tekniker men kanske snarare gör det ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Men genom detta projekt hoppas man kunna påverka de större 

industrierna till ett mer miljövänligt och hållbart produktionssätt. Idag återanvänds ca 10 

procent bomull men målet är att gå till 90 procent återanvändning (Hiltula, 2016).   

 

4.1.3 MATTIAS HELLSTRÖM – KMA OCH UTREDNINGSINGENJÖR, 

ESEM 
Mattias har arbetat på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö sedan 2008. Tidigare har han 

arbetat tio år som miljökonsult och även drivit ett eget företag. Men han har inte alltid varit 

inom miljöbranschen, han började sin karriär inom bygg och arbetade som byggnadsarbetare i 

sju år men insåg att det inte riktigt var hans grej. Så då vidare utbildade han sig på 

Mälardalens högskola och läste miljökurser och tog ut examen som miljöingenjör. Men det 
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han tycker är roligast med sitt nuvarande arbete på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är 

att han får utvecklas som person och medverka i projekt som påverkar samhället i en positiv 

riktning (Hellström, 2016).  

Mattias berättade att han var med och skrev de första inledande rapporterna i projektet med 

ReTuna för över sex år sedan. Ett underlag inför utvecklingen och uppbyggnaden av ReTuna 

för att se vad de ville göra, hur och vad ReTuna skulle kallas. Deras mål med ReTuna är 

övergripande att minska avfallet och få mer material som återvinns och återbrukas. Deras 

vision var stor vilket tilläts med högt i tak för nya idéer. Det förslag som de kom fram till och 

presenterade för styrelsen visade sig dock vara för dyrt. Men lite bollande fram och tillbaka så 

hittade de senare något som de alla kunde enas om. Det fanns enligt Mattias två viktiga 

personer som drev projektet med ReTuna framåt, Magnus Johansson som satt i miljöparti 

styrelsen och Jörgen Björnfot som var hans dåvarande chef och en stor visionär (Hellström, 

2016).  

Det Mattias tyckte var de största utmaningarna med att skapa ReTuna var att få 

kommunpolitikernas acceptans för projektet eftersom det var en ny sort av 

återbruksverksamhet. Under förstudierna inför ReTuna besökte de flera olika 

återbruksanläggningar i både Sverige och Tyskland. Bland annat Ale Lyckan i Göteborg som 

arbetar på liknande sätt som ReTuna men inte i galleria form utan är skapat som en by med 

olika hus. I Hamburg finns det en stor lagerlokal som är fylld med olika loppisbord. De 

arbetar också på liknande sätt med att ta in donerat material från invånarna och sen fördela 

detta på de olika borden som är nischade inom speciella områden. Men det är en helt annan 

omsättning på material i Hamburg då där finns 2 miljoner invånare, därför arbetade man då i 

stället med en stor yta som delades upp inom olika kategorier så som sportutrustning, media 

eller kläder (Hellström, 2016). 

”Det finns alltid någon pryl eller någonting som man inte vill ha som man slängt i 

containern, eller behöver en pryl från en vitvara, min spis har gått sönder men det finns ingen 

stans att få tag i detta förut. Och folk blir liksom så där att de måste städa men de orkar inte, 

det finns blocket och det finns frivilliga organisationer som hämtar prylar men det är inte 

alltid man har sig tiden eller orken att göra detta. Utan nu har jag städat garaget, detta ska 

slängas, det är jättefint men jag orkar inte sälja det och så åker man hit med dåligt samvete 

och slänger i containern. Men sen genom ReTuna behöver man inte ha dåligt samvete.  Det är 

bara att slänga de som ska slängas och skänka de som ska skänkas. Och de tror jag, det ser 

man liksom efter ett år nu. Jag kunde inte ha marknadsfört det mer än tidningen var här när 

vi startade och sen skapa Facebook sida och hemsida någon större annonsering har vi 

egentligen inte haft. Men jag tror på mun mot mun metoden…. Ja sen det här när vi får lönen 

25e, 27de så är de många som tänker nu ska det shoppas och vill spendera pengar. Så kickar 

dem här endorfinerna in när du shoppar sen varar lyckan i 15minuter när man köper en ny 

pryl. Det är precis samma endorfiner som kickar in när du skänker någonting, jag tror det 

finns forskning på detta. Att det till och med är starkare när du skänker en gåva till någonting 

som du vet kan behövas, de gör dig ännu lyckligare.” – Hellström, 2016  

Mattias berättar även att konceptet med ReTuna sprids även genom alla de studiebesök de tar 

emot från andra kommuner, politiker, organisationer och även människor från andra länder. 

De tar emot nånstans runt 20 studiebesök i månaden. De fick även pris för ReTuna på avfalls 

galan, vilket har bidragit till att det pratas om deras arbete även på andra orter (Hellström, 

2016).  
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”Dels kommer det krav från EU att vi måste gå mot mer återbruk så någonting bör man 

landa i men det är inte alla som vågar tänka stort. Så detta hjälper verkligen till. Jag var på 

”håll Sverige rent” konferens i veckan och det var flera kommuner som har varit på besök 

och dem är så här ”AAAH så här vill vi göra!”. Men en del blir nästan skräckslagna och 

säger ”men så här kommer vi aldrig få göra” och det är lite synd för det är kommuner som 

kanske är större än Eskilstuna.” – Hellström, 2016  

Konceptet i sig är en framgångsfaktor för ReTuna enligt Mattias och även att ingen tidigare 

har gjort på samma sätt. Att det finns ett stort utbud av olika butiker som specialiserar sig 

inom olika områden. Precis som andra större gallerior som exempelvis Tuna Park som har ett 

stort utbud av butiker men att de samtidigt inte säljer samma saker. Detta skapar på så sätt fler 

butiker och därigenom även fler jobb. Men det beslutet att nischa butikerna ledde dock till att 

flera aktörer och fria organisationer hoppade av projektet eftersom de då inte fick ta del av allt 

material som kommer in. Men konceptet med ReTuna för butikerna är att man betalar hyra för 

sin lokal och i den hyran ingår ett grovt utbud av material som donerats dit. Vissa aktörer som 

hoppade av störde sig på att vissa är där för att tjäna pengar som inte går till välgörande 

ändamål, men Mattias menar att det ändå skapar fler jobb till människor. Det viktigaste för 

dem är att saker återbrukas (Hellström, 2016).  

”Förutom att vi är de enda i Sverige, det är privata och det är socialt företagande och det är 

hjälporganisation (stadsmissionen). Dem är här vägg i vägg. Det är synd att några hoppade 

av men tanken är inte att konkurrera ut pingstkyrkan och myrorna som finns centralt osv. Vad 

jag förstår så har dem absolut inte tappat kunder, jag hoppas att ReTuna vänder sig till en 

bredare målgrupp och inspirerar. För går du till loppis har dem nog öppet två gånger i 

veckan, en lördag 10–14 sen har dem stängt. Är man där några gånger, tillslut känner man 

igen dem där skattletarna som är där men här är det en helt annan målgrupp tror jag. Det 

blir win, win för alla. Sen skulle jag kunna tänka mig att vi har ett bredare samarbete med 

dem. Att det ser ut såhär är för att locka en annan målgrupp. Vi vill få secondhand eller 

återbruk accepterat av alla och alla åldrar.” - Hellström, 2016 

De utmaningar som i dagsläget finns för ReTuna är att få detta mer accepterat och genom det 

en bredare målgrupp. Även att butikerna ska kunna få en större omsättning, de har en 

trappmodell för hyran som höjs hela tiden eftersom det finns bakomliggande ekonomiska krav 

på verksamheten. Det är tufft redan idag för butikerna eftersom de bland annat har samma 

öppettider som en vanlig galleria eller köpcentrum. Hela verksamheten är även beroende av 

att människor lämnar in material till den. Ett dåligt rykte skulle kunna påverka ReTuna i form 

av att människor slutar lämna in material till dem. Om detta skulle hända skulle hela idén dö 

då den baseras på gåvor. Skulle det i stället bli ett utbyte av kontanter för material kan 

trovärdigheten för verksamheten försvinna. Det skulle kunna skapa en risk för att butikerna 

tar emot stöldgods från någon som exempelvis har stulit en telefon i hopp om att få pengar för 

den i utbyte. Mattias understryker att det därför är viktigt att verksamheten bygger på gåvor 

från allmänheten (Hellström, 2016). 

En annan utmaning är även att fylla de tomma butikslokalerna som finns idag med 

verksamheter. Alla butiker kan inte leva på det material som kommer in till verksamheten så 

då kanske det i stället behöver vara verksamheter som arbetar med cirkulär ekonomi på andra 

sätt. Exempelvis genom tjänster, hyra ut funktioner eller något annat som inte är beroende av 

det material som skänks till ReTuna.   
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”Det kan vara... jag var nere i Göteborg här om veckan, nu är det iför sig jeans men jag 

köpte ett par MUD jeans. Då köper man, ja konceptet är att jag köper mig rätten att bära 

dem, jag äger dem inte. MUD jeans äger fortfarande jeansen så jag har under hela dess 

livslängd gratis reparationer. Skicka in till dem så repareras dem. Men när jag har tröttnat 

på jeansen och inte vill ha dem längre eller växt ur dem eller vad som helst, då ska dem 

tillbaka till dem. Sen tar dem hand om dem där och cirkulerar så mycket material som 

möjligt, så minst 20% återvinns. De flesta MUD jeans är tillverkade av återvunnet material, 

sen gör dem tröjor osv. det är ett cirkulärt tänk. Sen är det ju schysst från början, de har koll 

på leverantörskedjan, de har koll på löner, att de tagits fram på bra sätt osv. inga gifter osv. 

så det är sånt jag vill se här. Ska vi komma fram i samhället så måste det bli mer cirkulärt 

tänk. Det fungerar inte att ha det linjära flödet, samtidigt som det blir fler människor.”          

– Hellström, 2016 

Det Mattias saknar mest av allt i utbudet av ReTunas butiker är en butik som verkligen tar 

återbruk till en ny nivå. Exempelvis som de gör på folkhögskolans utbildning som äger rum i 

ReTunas lokaler, dom gör om saker så de får en ny funktion som är smart och attraktiv och 

man kan ta mer pengar för det. Däremot är frågan om Eskilstunaborna är villiga att betala för 

det, inte bara materialet ska täckas av priset utan även kreativiteten och arbetet som lagts ner. 

Han tror även att om människor kunde se hur man kan återbruka saker genom att ge dem en 

ny funktion på detta sätt så kan det även öka försäljningen av second hand produkter då de ser 

möjligheterna med dem.  

”Ja men en stol de blir en jätteschysst blomkruka eller vad de nu kan bli liksom. När man 

köper material och dånar och pysslar de ökar färghandeln och då kanske skomakaren får mer 

jobb det kanske blir så hela tiden. Då växer den här återbruksmarkanden.” – Hellström, 2016 

De saker som eleverna på folkhögskolan idag gör brukar ställas ut och ibland även vara till 

försäljning. Det finns de som idag har lyckats sälja produkter och startat en verksamhet från 

denna utbildning. En tjej exempelvis som tillverkar smycken som idag säljs på designtorget. 

En annan tjej tillverkar exklusiva väskor av återbrukat skinn som hon syr om. Mattias berättar 

att de har haft kontakt med designtorget i syfte om att de ska öppna en butik på ReTuna där 

tillverkare kan presentera sina produkter och sälja för att på så sätt sprida riskerna för den 

enstaka personen. Men tyvärr har de ännu inte nappat på idén. Han tror även att det är till 

fördel för ReTuna om konceptet sprids på så sätt att flera städer öppnar en återbruksgalleria. 

Att det blir mer accepterat med denna sorts affärer och pratas mer om det (Hellström, 2016).  

 

4.1.4 JAN BRANDT – KONSULT I BÖRJAN AV PROJEKTET MED 

RETUNA 
För cirka 12 år sedan startade Jan en recycle designkurs på Mälardalens högskola. Den såg på 

ämnet mestadels teoretiskt och hade besök av flertal föreläsare som var kunniga inom 

området, både från Sverige, England och Belgien. Han fick genom denna kurs idén om att 

skapa ett designcenter med en återvinningsstation. Då tog han kontakt med den avgående 

chefen för Eskilstuna Energi och Miljös avfall och berättade vad han ville göra. Men han blev 

i stället hänvisad till den nya chefen Jörgen Björnfot som skulle ta över. Han presenterade sin 

idé för honom och de började diskutera om hur man skulle kunna bygga ut eller bygga om den 

nuvarande återvinningsstationen Lilla Nyby. Jörgen var positiv till förslaget, detta var åtta år 

sedan. Men tanken på att utveckla Lilla Nyby byttes ut mot att istället ta tillvara på DHL:s 

lokaler då de skulle förflyttas ut till Kjula och där skulle det byggas en stor logistik park. Jan 
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började skissa på förslag för hur det skulle kunna tänkas se ut och med i projektet var även 

Reiner Schultz och Mattias Hellström. Projektet drog dock ut på tiden då det fanns många 

olika infallsvinklar. Efter två tre år tog man även in studenter som fick hjälpa till att titta på 

och utveckla idén. Jan fick senare order av Jörgen att titta på detta själv och han skissade upp 

olika förslag på vart de kunde bygga detta. Bland annat gjorde han skisser på Skiftinge och 

Lundbergska tomten. Men efter ytterligare undersökningar och även intervjuer med bland 

annat politiker så kom de fram till att DHL:s lokaler skulle passa bäst. Dels för att placeringen 

underlättar för alla lastbilar som ska kunna köra in till återvinningen. Han fick sedan hjälp av 

Mikael Johansson som arbetade som ekonom på Lilla Nyby, han blev projektchef och Jan var 

kvar som konsult (Brandt, 2016).  

Jan skissade upp flera olika förslag på hur lokalerna skulle se ut. Bland annat ett förslag där 

man hade återvinningen inomhus och en ny lokal för recycle centret skulle byggas med 

svängda korridorer och en ”lite mysigare” design. Men det slutliga förslaget som är ReTuna 

idag blev med återvinningsstationerna utomhus och DHL:s gamla lokaler blev till gallerian.  

 

4.2 ENKÄTER 
Den 10 december genomfördes en 

enkätinsamling på ReTuna från besökare, 

sammanlagt 33 enkäter besvarades av 

besökare. Frågorna var öppna utan 

svarsalternativ och vissa besökare 

besvarade dem med flera svar till samma 

fråga. 

De flesta besökte ReTuna den dagen för att 

hitta julklappar eller andra specifika 

produkter eller prylar. Men en stor mängd 

kom även dit på grund av sitt intresse för 

secondhand och konceptet återbruk. Större 

delen av besökarna hade även tidigare 

besökt ReTuna många gånger innan dagens 

besök och merparten brukar vanligtvis 

handla i secondhand butiker. De flesta hade hört 

talas om ReTuna av en vän eller bekant medans 

andra hade sett reklam om återbruksgallerian. 
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Hur många gånger har du besökt ReTuna?

Fig. 10 Diagram för antal besök på 

ReTuna (Poser & Wadii, 2016). 
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Alla de tillfrågade besökarna hade tagit sig dit med bil idag, däremot ansåg många att en av 

nackdelarna är att det är svårt att ta sig hit utan bil och att det skulle behövas bättre 

bussförbindelser. Vissa ansåg även att det skulle vara bra med flera butiker och ett större 

utbud av återbrukade produkter.  

Men de flesta av besökarna var nöjda och även imponerade av ReTuna och deras utbud, ansåg 

det vara prisvärt, att det är ordning och reda samt fräscha lokaler, miljötänket och deras 

koncept.  
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Fig. 11 Cirkeldiagram, ”vad är bra med ReTuna?” (Poser & Wadii, 2016). 



30 

 

4.3 OMVÄRLDSANALYS 
Denna omvärldsanalys kommer att fördjupa sig på hur återbruk används i Sverige för att ge 

inblick i de olika återbruksmetoderna. Enligt Forbes (2016) ligger Sverige på topplistan av 

återbruksländerna. Sverige ligger på nummer sju med 50 % återbruk. Ledande landet inom 

återbruk är Tyskland med 62 %. Återbruk sker på många olika sätt som tillexempel genom 

återbruk av kläder, möbler, elektronik mm. Denna omvärldsanalys bygger delvis på en PEST-

analys. En PEST-analys används för att se vilka faktorer ett företag eller organisation 

påverkas av. PEST står för politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska faktorer. Dessa 

faktorer kommer att användas i omvärldsanalysen för att se vilken del av dem hör ihop med 

valda former av återbruk (McCarthy, 2016). 

Som nämnt ligger Sverige på topplistan av återbruksländerna. Återbruk i Sverige sker bland 

annat genom loppmarknader, återvinningscentral som tillexempel kretsloppsparken Alelyckan 

i Göteborg och även genom återbruksgallerian ReTuna mm. Det finns många sätt att återvinna 

och återbruka produkter och material. 

4.3.1 ALELYCKAN 

Kretsloppsparken Alelyckan är enligt Goteborg.se den första anläggningen av sitt slag i en 

storstad, utseendet mellan dessa två återvinnings central skiljer sig åt då ReTuna som nämnt 

är en galleria. På Alelyckan, så som på ReTuna kan man förutom den hederliga återvinningen 

avlämna produkter för chans att säljas vidare, på Alelyckan repareras och förädlas även 

produkterna som är i behov av reparation innan de går vidare till att säljas (Göteborgs 

kommun, 2017).   

4.3.1.1 PEST 
Hos Alelyckan kommer ekonomiska faktorer från PEST-analysen in då som dem beskriver 

det gynnar Alelyckan miljöns resurser på fler sätt än ett. Återvinning och återanvändning 

bidrar till bättre miljö och resurser. Tanken med återvinningscentral, vilken central som helst 

är att spara på både ekonomiska och miljöresurser, att lämna prylar man inte vill ha eller har 

nytta av ger någon annan chansen att köpa dem vilket i sin tur bidrar till att nyproduktion av 

en pryl inte sker, man sparar på så sett resurser som hade behövts för produktionen av det 

önskade föremålet. Inom PEST-analysen kommer även den sociala faktorn in då det har blivit 

mer vanligt och önskvärt att återvinna och återanvända på grund av konsekvenserna vi utsätter 

vår miljö för EU kommissionen har planer på att ha uppnått upp till 50 procent återvinning 

fram till år 2020 och upp till 70 procent återvinning år 2030. Vi går mot en tid där vi blir allt 

mer medvetna om konsekvenserna av våra handlingar och vår konsumtion tack vare bland 

annat EU:s uttalande och diverse återvinningsanläggningar. Genom den teknologiska 

utvecklingen har vi möjlighet att marknadsföra sådana organisationer och normalisera 

shoppingen genom återvinning och återanvändning, genom den teknologiska faktorn 
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inspireras vi att börja återvinna eller återanvända av de olika klipp som läggs ut som 

inspiration (Avfall Sverige, 2017).  

Fig. 12 Analys av Alelyckan, egen modell. 

 

4.3.2 ”RÄKNA TILL 10”- STANNA UPP, RÄKNA TILL 10, GÖR DITT 

VAL 
Räkna till 10 är en satsning av Göteborgsregionen i 13 kommuner där målet för projektet är 

att minska avfall och miljöpåverkan men även hushålla med resurser. Ett av målen med räkna 

till 10 är att gör människor uppmärksamma på sina konsument beteenden, särskilt sambandet 

mellan ökade inkomster och ökat avfall. Räkna till 10 metoden är ett verktyg som får 

människor att tänka extra innan konsumtion, köp eller göra sig av med. Stanna upp innan köp 

av något, räkna till 10 och analysera situationen- är jag i behov av detta, hur snabbt kommer 

jag tröttna, går de gamla att rädda och sedan gör ditt val (Avfall Sverige, Miljönär, 2017).  

”Målet är att de ska tänka en gång extra när de ska köpa eller slänga något.” - Hanna 

Hellström, projektledare hos Göteborgsregionens kommunalförbund (Avfall Sverige, 

Miljönär, 2017). 

4.3.2.1 PEST 
Räkna till tio metoden är ett projekt som riktar sig mycket till de politiska, sociala och 

ekonomiska faktorerna från PEST-analysen. Organisationen startades av en region till sina 

kommuner för att uppmuntra och skapa hållbarhet. Johnson & Scholes skriver om den 

politiska påverkan. Eftersom iden om att räkna till tio metoden uppkom av kommunen har den 

stor betydelse till kommunens stabilitet och det sociala bidraget. Denna organisation gynnar 

främst den privata ekonomin då den ämnar ge en tankeställare innan ett köp görs. Enligt 

Johnson & Scholes har all ekonomi betydelse eftersom det i slutändan påverkar alla delar i 

ekonomins cirkel. Detta fall, att stanna upp och fundera på om köpet är nödvändigt visar på en 

tydlig förklaring till hur den privata och statliga ekonomin hör samman då man genom att 

analysera sitt beslut påverkar ny produktionen av exempelvis nya kläder eller möbler 

(Johnson & Scholes, 2002) (Avfall Sverige, Miljönär, 2017).  

Fig. 13 Analys av ”Räkna till tio”, egen modell. 
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4.3.3 ”FOUR FIT CHALLENGE”- UT MED DE GAMLA IN MED DE 

NYA 
Four Fit Challenge är ett projekt som ämnar väcka uppmärksamhet för vårt konsumentköp 

beteende där shoppingbeteendet påverkar oss och miljön. Four Fit Challenge fokuserar på 

kläder och mode där de uppmuntrar att handla färre plagg, att se över och prioritera kvalité, 

köpa vintage, second hand eller delta i byteshandel. Dessa åtgärden bidrar till positiva insatser 

för miljön. Detta projekt kom till då vi i Sverige slänger cirkus åtta kilo textilier per person, 

per år enligt Four Fit Challenge där de skriver om hur kläder och annat påverkar miljön 

negativt, både under produktionen och när det kasserats. De skriver att produktionen av ett kg 

bomull kräver 29 000 liter vatten samt att det krävs cirkus ett kilo kemikalier för produktion 

av ett kilo textilier, dessa siffror i sig bör ge oss en tankeställare till vår konsumtion (Four fit 

challenge, 2017). 

4.3.3.1 PEST 
Four Fit Challenge riktar sig mot ekonomiska och sociala faktorer inom PEST-analysen där 

man uppmanas att tänka ekonomiskt och socialt med vad man konsumerar. Ekonomiska 

faktorn inom PEST innefattar bland annat hur privata ekonomin ser ut, detta projekt påverkar 

bland annat den privata ekonomin positivt då man uppmanas att tänka på kvalité för att 

minska onödiga, extra inköp och produktion. Inom den sociala faktorn kommer den sociala 

livsstils förändring in, Johnson & Scholes skriver om livsstilsförändringar man kan göra som 

påverkar de flesta faktorerna i PEST-analysen. Syftet med Four Fit Challenge är att minska 

och stoppa hetsen kring konsumtionen av mode, de skriver att projektet inte syftar till att man 

helt och hållet avstår från shopping utan man ska göra en livsstilsförändring genom att man 

lär sig att tänka smartare och hållbart, detta uppmuntras genom att man börjar handla på 

second hand, byta kläder med andra samt köpa produkter med hög kvalité i tankarna. Den 

teknologiska faktorn kommer in genom att marknadsföra denna metod till andra och 

normalisera minskningen med konsumtion. Teknologin är en viktig del av vardagen och vi 

inspireras oftast av vad den erbjuder oss för nya trender och information. (Four fit challenge, 

2017) (Johnson & Scholes, 2002). 

Fig. 14 analys av Four fit Challenge, egen modell. 

 

4.3.4 FRITIDSBANKEN - ”ALLA KAN LÅNA OCH ALLT ÄR GRATIS” 
Fritidsbanken är en organisation som fungerar lite som ett bibliotek fast med sport- och 

fritidsprylar. Hos fritidsbanken kan man låna diverse sport- och fritidsprylar i upp till 14 

dagar. År 2013 öppnades fritidsbanken i Deje Forshaga kommun, iden kom från Carina Haak 
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som i samarbete med kommunen och Forshaga-munkfors församlingen samt projektet Ett 

öppet Värmland gav liv till idén. Idén har varit så pass lyckan att den spridit sig till fler 

kommuner och målet, visionen är att det ska finnas en fritidsbank i varje kommun 

(Fritidsbanken, 2017).  

 

” På kort tid har vi gått från en enskild Fritidsbank till väldigt många. Visionen, att det ska 

finnas (minst) en Fritidsbank i varje kommun, är inte längre en utopi. Man kan dra 

paralleller till kommunbibliotekens framväxt under början av 1900-talet. Genom den ökade 

människors tillgång till kultur och kunskap. På samma sätt vill vi bidra till att ge människor 

tillgång till lek och fritid genom motion och hälsa.” – Fritidsbanken, 2017 

Fritidsbanken finns till för alla som vill låna sportartiklar, det är gratis och fokus ligger på 

miljö. Genom att göra sådant tillgängligt för alla möjliggör man en god hälsa och tanken om 

en hållbar miljö sprids på ett innovativt sätt. Den hållbara miljön och återbruket sker genom 

att de flesta artiklarna som lånas ut är skänkta till organisationen, detta bidrar till mindre 

konsumtion då man istället kan låna de som behövs de få antal gångerna man behöver dem 

istället för att köpa. Fritidsbanken har fått ett antal utmärkelser för iden och initiativet som 

bidragit till hållbarheten. Utmärkelserna som de tilldelats är ”Årets initiativ, ideella sektorns 

pris för sociala insatser 2016”, ”Svenska Barnidrottspriset 2015”, ”Miljönär 2015”, 

”Återvinningsgalans Hederspris 2013” (Fritidsbanken, 2017). 

4.3.4.1 PEST 
Fritidsbanken riktar in sig mot den sociala faktorn av PEST- analysen då detta projekt 

fungerar som ett bibliotek för de sportintresserade. Syftet är att kunna låna diverse 

sportartiklar som har skänkts till organisationen för att bibehålla miljöns hållbarhet och inte 

slösa på naturresurserna. Fritidsbanken är en social konstruktion som prickar in i många av de 

sociala faktorerna. Bland annat genom att organisationen bidrar med möjlighet till 

fritidsaktiviteter vilket i sin tur kan bidra med läge ekonomiska utgifter för privatpersoner 

men också allmänna ekonomiska utgifter som hade behövts för konstruktion av nytt köp.  

 
Fig. 15 Analys av Fritidsbanken, egen modell. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka olika exempel det finns på 

återbruksverksamheter och kartlägga vilka framgångsfaktorer som finns och som går att 

applicera i en kommun eller stad. Detta undersökte vi också genom att skriva om olika former 

av återbruk och återvinning med bland annat cirkulär ekonomi samt effekten av att veta att 

man bidragit med något positivt till miljön och hållbarheten. 

5.1 HÅLLBAR KONSUMTION 
Cradlenet skriver om den cirkulära ekonomin som innefattar många delar i hållbarheten av 

både miljön och organisationer. Eftersom modellen lyfter fram möjligheter av ett 

kretsloppsarbete bidrar den till en hållbarkonsumtion där även den privata aspekten innefattas. 

Den cirkulära ekonomin och hållbarheten är designad för att möjliggöra flödet av varor och 

tjänster, den uppmärksammar möjligheten till återanvändning, genom att utgå från denna 

modell bidrar man både som privatperson och organisation till besparingar av onödig 

användning av resurser (Cradlenet, 2016). Förklaringen på det cirkulära kretsloppet styrker 

Vicente & Reis där de skriver att återbruk kan minska orsaker till skador som skulle drabba 

miljön vid produktion av nya produkter (Vicente & Reis, 2008).  

Att tänka på miljön och dess hållbarhet är något man lägger stor vikt vid, Anna Bergström, 

centrumledare på ReTuna säger att en faktor som bidragit till ReTunas framgång är att det 

ligger i tiden med miljömedvetenhet, hållbarhet och återbruk (Anna, 2016). Grankvist skriver 

om tre delar som företag bör ta hänsyn till vid hållbarhet som är miljömässigt, ekonomiskt 

och socialt. Dessa delar beskrivs som ett samhällsmässigt ansvarstagande, vi ser att båda 

Bergström och Grankvist uppmärksammar miljöansvaret alla bör ta (Grankvist, 2012).  

Grankvist, men även Carroll skriver sambandet mellan de tre aspekterna, miljö, ekonomi och 

socialt som har, tillsammans en betydelse för hållbarheten vilket vi håller med om då alla tre 

delar behövs för en cirkulär hållbarhet och för att låta kugghjulet rulla på med flyt (Grankvist, 

2012) (Carroll, 1979).  

Miljömässig hållbarhet: värna om miljön -Ekonomisk hållbarhet: balans mellan vinst och 

hållbarhet -Social hållbarhet: medborgarnas inflytande  

Genom omvärldsanalysen kunde vi hitta olika metoder för återbruk och försök för att 

bibehålla miljöns naturliga resurser. Vi anser att man klart och tydligt ser en trend av åtgärder 

som vidtas för att rädda miljön och inte överkonsumera. Metoderna för återbruk är många och 

vi anser att alla sätt är bra så länge det bidrar till en hållbar miljö. Vissa organisationer som vi 

har undersökt sprider medvetenhet om återbruk och uppmanar att man som privatperson 

tänker en extra gång innan handling. Som exempelvis Four fit Challenge och Räkna till Tio, 

detta tror vi är bra metoder för att locka och fånga intresset för hållbarhet. 

Återbruket på större skala som Alelyckan och ReTuna sker genom att man lämnar de man inte 

vill ha till en återvinningscentral som sedan sorterar och säljer vidare prylarna och materialen 

till en mindre summa för att spara på våra resurser och onödiga avfall. Från insamling av 

intervjuerna fick vi fram att respondenterna ser en utmaning i att få människor att förstå 

självaste konceptet med ReTuna och sättet de arbetar på. Detta fick vi bekräftat genom 

enkätundersökningen vi genomförde med ReTunas besökare där vissa förklarade att de inte 

var bekanta med konceptet bakom ReTuna. De såg ReTuna mer som en kommersiell 

verksamhet och inte en verksamhet vars syfte att värna om miljön genom hållbart tänkande. 
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Men syftet respondenterna nämnde med ReTuna är förutom återbruk, arbetsmöjligheterna 

som skapas. De nämnde även vad de önskar ReTuna bidrar med till andra kommuner och 

privatpersoner, miljömedvetenhet önskar dem ReTuna ska bidra med. De vill väcka 

uppmärksamheten med konsumtion och få människor att tänka en extra gång innan köp samt 

normalisera återbruk (Anna, 2016) (Brandt, 2016) (Hellström, 2016) (Hiltula, 2016) (Poser & 

Wadii, 2016) (Göteborgs kommun, 2017).  

Konstruktionen av ReTuna har tagit sin tid berättade respondenterna, för över sex år sedan 

skrevs den första rapporten i projektet ReTuna, de vi får av detta är att övergången från ide till 

projekt till verksamhet inte är enkel, speciellt när det handlar om något som detta. Det vill 

säga återbruk där man behöver stöd från samhället då det är privatpersoner som har störst 

inflytande av konsumtion och återbruk. I ReTunas fall drivs verksamheten av inlämningar och 

donationer som privatpersoner bidrar med till återvinningscentralen. Utan stödet av samhället 

finns inget att sälja i butikerna och utan deras intresse till att köpa återbruket kan ReTuna inte 

fortsätta. En annan utmaning som respondenterna nämnde var godkännandet av 

kommunpolitikernas acceptans till en sådan ny sort av återbruksverksamhet (Anna, 2016) 

(Brandt, 2016) (Hellström, 2016) (Hiltula, 2016) (Poser & Wadii, 2016). 

Utifrån respondenternas kommentarer och undersökningarna vi har gjort ser vi vikten av 

medvetenhet och utbildning inom hållbarmiljö och återbruk. Vesa Hiltula berättade även att 

åtgärden i form av utbildning erbjuder Eskilstuna sina elever tidigt i skolorna för att väcka 

medvetenhet om hur vi som människor påverkar miljön och vad vi kan göra för att minska 

den negativa påverkan. Han nämnde även ReTunas arbete som transparent där andra 

kommuner, städer och intresserade kan ta del av hur de arbetar och vad de gör. Detta leder då 

till ytterligare spridning av konceptet och en större miljömedvetenhet (Hiltula, 2016). 

 

5.2 KUNDUPPLEVELSE 
Att efterlikna ReTuna och sprida kunskaperna om cirkulär ekonomi och materialflöde skapar 

man bättre förutsättningar för framtiden och miljön. Då den sociala aspekten tillser 

medborgarnas bästa och försöker sammanföra miljön, ekonomin och de sociala för kundens 

optimala upplevelse är cirkulär ekonomi det självklara och optimala valet för en säkrare 

framtid att anamma den hållbara cirkeln. Detta kan höja kundens upplevelse av kännedomen 

att inget går till spillo. Det kan i sin tur tillföra bättre beteenden hos samhällsmedborgarna att 

börja värna om miljön och samhällets hållbarhet. Att dessutom erbjuda samhällsmedborgarna 

en återvinningscentral som tillexempel ReTuna ökar man deras kunskaper om att samhällets 

ekonomi och att allt avfall inte går till spillo och kan istället återanvänds (Chen, 2009) 

(ReTuna, 2016). 

Enligt Chancellor & Lyubomirsky ligger det i människans natur att ta beslut som ger oss 

njutning. Man skulle kunna säga att vi köper vår egen njutning, vilket kan leda till 

överkonsumtion som i sin tur leder till dåliga förhållanden till miljön och slöseri med våra 

naturresurser (Chancellor & Lyubomirsky, 2011). Mattias Hellström pratade om vår 

självkänsla och må bra känslan som vi får när vi blir medvetna om att vi bidragit med något 

bra för någon annan (Hellström, 2016). Detta styrker Chancellor & Lyubomirsky där de 

skriver att eftersom människan mår bra av konsumtion bör vi uppmuntra konsumtion av 

återbruk som ökar vår känsla av hedonism det vill säga njutnings känsla då vi mår bra av att 

veta att vi bidragit med något positivt (Chancellor & Lyubomirsky, 2011).  
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Den positiva känslan man får när man vet att man gjort kloka val i sin konsumtion kan vi 

hålla med om. Då man genom ett medvetet val väljer att köpa återbruket höjs känslan av goda 

gärningar, dåligt samvete för konsumtionen får man inte eftersom man handlade smart genom 

att precis har besparat ny produktion av en pryl som hade kostat miljön extra resurser. Detta 

kan vi även se exempel på från vår enkätundersökning då de flesta besvarade frågan ”vad är 

bra med ReTuna?” att de anser att själva återbruket och miljötänket väger mycket (Poser & 

Wadii, 2016). Detta tror vi har en direkt koppling till att man mår bättre när man konsumerar 

saker som är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller bidrar till något bra. Människor blir även 

nu för tiden mer och mer miljömedvetna och tänker en extra gång innan de konsumerar och 

köper nya varor eller tjänster. Detta är även något som är målet och resultatet med projekten 

”Four fit challenge” och ”Räkna till tio” (Four fit challenge, 2017) (Avfall Sverige, Miljönär, 

2017).  

Som Burns förklarar angående kunder är det viktigt att lära känna dem så man förstår deras 

behov och problem. Detta för att locka fler kunder till att köpa den produkt eller tjänst som 

man erbjuder genom att tillgodose deras behov eller lösa deras problem. Kundbehovet kopplar 

Burns till samhällets behov där han skriver att en produkt eller en tjänst som fungerar i ett 

land kan vara betydelse lös i ett annat. När man har en idé om ett projekt eller verksamhet bör 

man undersöka den demografiska marknaden och se hur aktuellt det är för det landet eller 

staden. Respondenterna från våra intervjuer var enade om att återbruk och återvinning ligger 

helt i sin tid och är ett koncept man ser sprida sig. Eftersom Sverige ligger i framkant av 

återbruksländerna har man genom bland annat återbruksgallrian ReTuna, organisationer som 

fritidsbanken, räkna till tio med mera tillgodosett kundernas behov och skapat något som 

lockar dem. Eftersom människan mår bra av att veta att de bidragit med goda gärningar blir 

verksamheter som dessa mer aktuella just för att tillgodose kundbehovet av njutnings känsla 

man får av de goda man bidragit med (Burns, 2011) (Brandt, 2016) (Hellström, 2016) (Anna, 

2016) (Hiltula, 2016) (Chancellor & Lyubomirsky, 2011). 

Kristensson, Gustafsson och Witell skriver om varornas värdeskapande för kunden och hur 

företag bör ta hänsyn till detta för att låta sin tjänst leder till kundvärde (Kristensson, 

Gustafsson, & Witell, 2014). I samma veva skriver Burns som tidigare nämnt vikten av att 

lära känna sina kunder och dess behov och tänka på att låta marknaden styra tjänsten eller 

produkten man framtagit (Burns, 2011). Detta kan vi enkelt koppla till de verksamheter vi har 

undersökt då vi anser att dem lyckats bra med att tillgodose samhällets behov och skapa 

kundvärde genom att presentera fram verksamheter och organisationer som får människan att 

tänka till innan handling som också leder till att man mår bra av att veta att man bidragit med 

goda gärningar.  

 

5.3 INNOVATION OCH ARBETSPROCESSER 
På ReTuna försöker man ständigt hitta nya produkter eller tjänster inom området återbruk för 

att kunna erbjuda sina kunder ett brett utbud och locka flera till att handla miljösmart (Anna, 

2016) (Hellström, 2016) (Hiltula, 2016). Som Tidd och Bessant förklarar innovation så är det 

att kunna se kopplingar mellan saker och identifiera tillfällen och möjligheter samt ta tillvara 

på dessa (Tidd & Bessant, 2014). Samtidigt hävdar Leonard och Swap att den kreativa 

processen som leder till innovation gynnas av att flera olika individer med olika bakgrund, 

erfarenheter och tankesätt arbetar tillsammans (Leonard & Swap, 2005). Utifrån det kan man 
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se att en av framgångsfaktorerna för ReTuna är just deras stora utbud av olika typer av 

produkter och tjänster. ReTuna har tagit tillvara på olika individers syn på återbruk och skapat 

något som passar en större målgrupp. Fler människor får chansen till att använda sin 

kreativitet genom att se hur andra har gjort, detta kan på så sätt öka spridningen av 

återbruksverksamhet.  

Tidd och Bessant ser innovation som fyra dimensioner, produkt innovation, process 

innovation, positions innovation och paradigm innovation (Tidd & Bessant, 2014). Produkt 

och positions innovation kan man se exempel på genom ReTuna där de arbetar med att göra 

om material som de får in. Antingen genom att fräscha upp produkten genom att laga den eller 

måla om. Men även att hitta nya användningsområden för produkter, att ge produkten en ny 

funktion som exempelvis ölburkar som blir till örhängen (Hellström, 2016) (Anna, 2016). 

ReTuna som verksamhet kan även ses som en process och paradigm innovation inom 

organisationen Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, eftersom det skapade en helt ny 

arbetsmodell för hur de kan utöva sitt miljöarbete (Eskilstuna Energi och Miljö, 2016) 

(ReTuna, 2016) (Tidd & Bessant, 2014).  

Ett projekt är en benämning på olika organisationer, både korta och långa organiseringar med 

mål och syfte. Ett projekt beskrivs som en satsning med unika mål och process att arbeta efter. 

Ett projekt kan hamna under två kategorier, målsökande projekt och målstyrda projekt. 

Målsökande projekt är projekt med visioner utan ett specifikt mål. Målstyrda projekt är 

projekt med tydliga och väldefinierade mål (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015).  

Jan Brandt startade en designkurs på Mälardalens högskola för cirka 12 år sedan som ledde 

till iden om ett designcenter med en återvinningsstation. Jans ide börjades som ett målsökande 

projekt där han hade en vision om projektet men inget specifikt mål. Visionen ledde till att 

han tog kontakt med personer som kunde hjälpa till med att skapa hans vision, dock har det 

inte varit en snabb process, iden presenterades cirka åtta år sedan. Projektet började som ett 

målsökande projekt blev tillslut blev ett målstyrt projekt där dem idag har tydliga måla de 

strävar efter. Projektet ReTuna gick från ett temporärt projekt till en fungerande verksamhet 

som även agerar som inspirationskälla för andra kommuner, städer och länder (Brandt, 2016) 

(Hellström, 2016) (Hiltula, 2016).  

Leonardo & Swap hävdar att innovation är den slutliga produkten av den kreativa processen 

samt att den väldigt sällan uppstår av en individperson. Detta kan man se genom 

undersökningarna vi har gjort med de inblandade respondenterna då ReTuna har varit en lång 

process med många inblandade intressenter där målet och syftet har under processens gång 

ändrats. Leonardo & Swap skriver att en grupp med individer från olika bakgrunder, 

erfarenheter och tankar uppfattar saker på olika sätt vilket leder till innovation. Det finns 

enligt Leonardo & Swap fem steg i den kreativa processen som leder till innovation, de fem 

stegen är förberedelse, innovationsmöjlighet, ide generering, inkubation samt urval. Dessa 

steg kan vi koppla till ReTuna där vi har genom intervjuerna fått veta att processen har varit 

lång samt att den kommer att fortsätta vara lång och utmanade då, trots att Sverige ligger i 

framkant med återbruk, återbruk och återvinning inte är den självklara normen. Återbruk, 

återvinning och att värna om miljön är saker som vi måste fortsätta kämpa med och 

normalisera (Anna, 2016) (Brandt, 2016) (Hellström, 2016) (Hiltula, 2016) (Leonard & Swap, 

2005). 
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6. SLUTSATS 
I detta kapitel så presenterar vi de gemensamma arbetssätt, framgångsfaktorer och utmaningar 

vi har hittat runt omkring återbruk. Vi besvara studiens forskningsfråga samt vilka 

avgränsningar vi valde att göra. Syftet med uppsatsen var att framta olika exempel på 

återbruksverksamheter som kan appliceras i kommuner och städer. Med detta syfte hoppas vi 

kunna bidra med kunskap samt skapa ett intresse för återbruk för kommuner, företag och 

privatpersoner. Vi valde att avgränsa detta arbete till hur återbruk används i Sverige dels på 

grund av att Sverige ligger i framkant med återbruk och som vi nämnt i arbetet är det till 

fördel att skapa projekt och verksamheter efter samhällets behov och intresse. 

 

6.1 HUR KAN MAN ARBETA MED ÅTERBRUK?  
 Genom att återanvända begagnade produkter. Om någon tröttnat på sin produkt eller 

inte längre har användning för den kan någon annan ta över den och förlänga 

livslängden på den. 

 Att göra om produkter så de får ett nytt användningsområde. Exempelvis genom att 

skapa konst med vardagliga prylar, göra smycken av ölburkar eller väskor av 

återbrukat skinn från kläder. 

 Reparera gamla produkter för att förlänga livslängden. Detta ökar omsättningen för 

serviceyrken, exempelvis skomakare, knivslipare eller skräddare. 

 Hyra en produkt så länge som man kan tänkas bruka den, som exempelvis MUD jeans 

som då inkluderar livslängd och reparationer.  

 Innovation är nödvändigt för återbruk, eftersom man måste tänka kreativt om hur man 

kan återbruka en produkt eller skapa nya tjänster inom återbruk. 

 

6.2 FRAMGÅNGSFAKTORER 
 Människor mår bra av att handla återbruk, de vet att de bidrar med något positivt 

genom sitt köp. 

 Återbruk bidrar till ett hållbarare samhälle då produktionen av nya produkter minskar 

genom återanvändandet av gamla. Detta har i sin tur en positiv effekt på 

miljöpåverkan.  

 Människor är i dagens samhälle mer miljömedvetna vilket uppmuntrar köp av 

återbruk.  

 

6.3 UTMANINGAR 
 Marknadsföring, det kan vara svårt att nå ut till människor och sprida sitt koncept med 

återbruk. 

 Att uppmuntra människor till att donera saker och material till återbruk utan att få 

något för det. Om man börjar ta betalt för sakerna kan detta uppmuntra till att 

stöldgods får lättare att komma i omlopp. Samtidigt kan människor bli skeptiska till att 

ge bort något då de ser att saken har ett värde. 
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 Att få försäljningen av återbruk att löna sig ekonomiskt. Människor är inte beredda att 

betala hur mycket som helst för en ”gammal” produkt. Det kan även vara svårt att få 

betalt för exempelvis det arbete som läggs på att göra om eller reparera en produkt.  

 Även om de flesta människor i dagens samhälle är väldigt miljömedvetna och förstår 

hur konsumtion och miljöpåverkan hänger ihop behövs det ytterligare utbildning inom 

ämnet. 

 

6.4 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
En djupare undersökning av besökares uppfattning av ReTuna skulle kunna göras utefter den 

genomförda enkätundersökningen som gjorts i detta arbete. Denna enkätundersökning kan 

med fördel användas som underlag till en vidare studie.  
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8. BILAGOR 
 

9.1 INTERVJUFRÅGOR 

9.1.1 ANNA BERGSTRÖM 

 Vad är dina arbetsuppgifter på ReTuna? 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Vad är roligast med ditt jobb? 

 Vad ser du med svårt/problematiskt med hela ReTuna? 

 Vad tror du har bidragit till en positiv utveckling för ReTuna? Framgångsfaktorer? 

 Vad saknar du/vill du utveckla med ReTuna? 

 Hur får ni fram nya idéer? 

 Vad är innovation för dig? 

9.1.2 VESA HILTULA 

 Hur har ReTuna påverkat återvinningen i Eskilstuna? Har avfallet minskat? 

 Vad är de största utmaningarna med hanteringen av avfall och ReTuna? 

 Vad är dina arbetsuppgifter när det kommer just till ReTuna? 

 Hur uppmuntrar ni människor till återvinning genom ReTuna? 

 Vad saknar du/vill du utveckla med ReTuna? 

 Vad är ert mål med ReTuna? 

 Vad är dina arbetsuppgifter som återvinningschef? 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Hur är ert samarbete med andra kommuner? 

 Är det något avfall ni vill skapa återbruk av genom ReTuna som ni inte redan tar 

tillvara på? 

 Hur jobbar ni för att sprida budskapet med ReTuna? 

9.1.3 MATTIAS HELLSTRÖM 

 Hur länge har du arbetat på ESEM? 

 Vad har du för tidigare erfarenheter? 

 Vad är roligast med ditt arbete? 

 Vad är din del i arbetet med ReTuna? (Arbetsuppgifter/Ansvar?) 

 Hur uppkom idén med ReTuna? 

 Vad var de största utmaningarna med att skapa ReTuna? 

 Vad är ert mål med ReTuna? 

 Hur uppmuntrar ni människor till att återvinna genom ReTuna? 

 Hur arbetar ni för att sprida konceptet med ReTuna? 

 Vad anser du är framgångsfaktorer hos ReTuna? 

 Vad anser du att det finns för utmaningar med ReTuna idag? 

 Vad saknar du/vill du utveckla med ReTuna? 

9.1.4 JAN BRANDT 

 Vad var din del i ReTuna? 

 Hur kom idén till med att privatpersoner kan hyra lokalerna där ute på ReTuna? 
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 Är Alelyckan uppdelat i olika butiker också eller? 

 Vi hörde om något stället i Tyskland också...? 

 Vi hade en enkätundersökning där det visade sig att det var en del som inte ville hyra 

lokal för det var för dyra hyror. Vi fick också kommentar om att det är jobbigt att ta 

sig dit utan bil. Vad anser du om det? 

 Vad anser du om marknadsföringen för ReTuna? 

 Är det något speciellt just när det kommer till återbruk som du saknar ute på ReTuna? 

 

 

 

9.2 ENKÄTUNDERSÖKNING 

Hej! 
Vad kul att just du vill delta i vår besöksundersökning om ReTuna! Vi är två studenter som 

studerar Innovationsprogrammet på  Mälardalens Högskola som just nu gör ett examensarbete 

om ReTuna och Cirkulär Ekonomi på uppdrag av Eskilstuna kommun. Svaren vi samlar in i 

denna undersökning kommer att dokumenteras och visas upp i vårat arbete.  

1. Varför besöker du ReTuna idag? 

9 * För att hitta julklappar. 

4 * Ville hitta en specifik produkt/pryl. 

4 * Gillar konceptet/Hobby. 

3 * Slängde skräp och tittade in i Återbruksgallerian. 

2 * Nyfiken. 

2 * För att köpa en tidigare bokad garderob och titta runt i affärerna. 

1 * Chaufför till frun.  

1 * Utflykt och för att se om man hittar något intressant. 

1 * För att se julsaker av återvunnet material. 

1 * För deras stora utbud. 

1 * För att handla nånting. 

1 * Jobbar här. 

1 * Vill visa ReTuna för vänner. 

1 * På kurs i återbruk. 

 

2. Hur många gånger har du besökt Retuna? 

3 * 1 

4 * 1-5 

6 * 5-10 

19 * 10+ 

 

3. Brukar du handla i secondhand butiker eller annat återbruk? 

26 * Ja 

7 * Ibland 

0 * Nej 
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4. Hur fick du höra talas om ReTuna? 

13 * En bekant 

9 * Reklam/Media 

4 * Internet 

1 * Kommunen 

1 * Folkhögskolan 

1 * Behövde återvinna 

5. Hur tog du hit idag? 

33 * Bil (100%) 

6. Vad tycker du är bra med ReTuna? 

16 * Miljötänk/att saker återvinns och återbrukas. 

11 * Stort utbud och variation på olika butiker. 

6 * Mycket!/Allt! 

6 * Ordning och reda/fräscht. 

4 * Prisvärt 

2 * Att handla second hand. 

2 * Stora och bra lokaler. 

2 * Öppettiderna. 

2 * Personalen. 

2 * Nytt sortiment ofta! 

1 * Att elektronikbutiken har bra pris och 3 månaders garanti! 

7. Vad tycker du är mindre bra med ReTuna? 

8 * Långt från stan/svårt att ta sig hit 

4 * Glesa bussturer 

4 * För få butiker 

2 * Priserna 

1 * Kläder bör tvättas 

8. Är det något du saknar eller skulle vilja ändra på med ReTuna? 

 

8 * Större utbud av butiker 

3 * Laktos och glutenfria alternativ i cafét 
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2 * Återbruka fler produkter/prylar 

2 * Mer aktiviteter 

2 * Lägre hyror för butiker och småföretagare 

1 * Fler bussar 

1 * Antikvariat (böcker) 

 


