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En rapport om svenskarnas positiva miljöpåverkan
genom begagnathandel på Blocket
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Tack för att du väljer begagnat
istället för nytt!
Världen har förändrats och idag behöver vi alla göra vad vi kan för att rädda
den. Genomsnittsmänniskan lever som om vi hade 1,7 jordklot. I Sverige lever
vi som om vi hade fyra. Vi lånar resurser som inte finns och vår skuld är alldeles
för stor. Vi måste börja betala tillbaka.
Genom att köpa färre, men bättre nya prylar som håller längre - och välja
begagnat oftare - skonar vi klimat och miljö. Nya saker behöver inte tillverkas,
färre grejer slängs och utsläppen minskar. Det är vi på Blocket stolta över att
kunna hjälpa till med. Blocket är idag Sveriges största marknadsplats men vi
vore ingenting utan dig. Du som köper och säljer begagnat. Vi vet att varje
annons du lägger upp gör skillnad för miljön.
Det är med stolthet jag inleder denna rapport som handlar om
begagnathandelns miljönytta, eller Begagnateffekten som vi valt att kalla den.
Vi hoppas att den ska inspirera och motivera dig till att välja begagnat istället
för nytt oftare och därmed bidra till en bättre värld.

Pernilla Nissler
VD på Blocket
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Från linjär till cirkulär
Att fortsätta producera, konsumera,
använda och slänga saker på samma
sätt som vi till stor del gör idag är inte
hållbart om planeten ska överleva. Idag
utnyttjas jordens resurser i en alldeles
för hög takt vilket leder till negativ
miljöpåverkan och enligt forskning är
det en tidsfråga innan planeten ger upp.
Men det finns hopp. För att säkerställa
en positiv utveckling i världen tog FN
under 2015 fram sjutton stycken globala
mål som avser göra världen till en mer
hållbar plats till år 2030. Ett av målen är
att säkerställa hållbara konsumtions- och
produktionsmönster, genom att bland annat
minska mängden avfall avsevärt. För att

lyckas med detta är en viktig del att börja
konsumera cirkulärt istället för dagens
linjära slit-och-släng-konsumtion.
Cirkulär konsumtion innebär att vi förlänger
livslängden på befintliga varor och material
och att vi på ett betydligt effektivare
sätt utnyttjar jordens resurser genom
att reparera, återanvända, hyra ut eller
återvinna produkter och material. Ett sätt
att bidra till en miljövänlig och cirkulär
konsumtion är att välja begagnat istället
för nytt och att ge bort eller sälja vidare det
som inte längre används istället för att kasta
bort det. Att köpa och sälja begagnat är ett
av de mest effektiva sätten att minska den
negativa miljöpåverkan som är kopplad till
konsumtion.

Modell som förklarar ett cirkulärt flöde
Hållbar design

Tillverkning/
återtillverkning
Råmaterial

Återvinning

Användning/
Återanvändning

6

7

Vi kallar det Begagnateffekten
Begagnathandeln skonar vår miljö på flera olika sätt, men framförallt genom att
förhindra att nya varor behöver produceras. Genom att handla begagnat kan vi spara
in materialutvinning, vattenkonsumtion, koldioxidutsläpp, kemikalieanvändning
och annat som förknippas med nyproduktion, och därmed minska den negativa
miljöpåverkan som linjär konsumtion bidrar till.
Så hur mycket koldioxidutsläpp (CO2e1), material och avfallshantering kan sparas varje
år genom begagnathandeln, om varje begagnad vara ersätter tillverkningen av en ny?
Det är frågeställningen som står till grund för denna rapport. Blocket har tillsammans
med IVL Svenska Miljöinstitutet beräknat de miljöbesparingar som begagnathandeln
på Blocket har medfört hittills i år - och vi kallar resultatet för Begagnateffekten.
I denna rapport kan du läsa om den begagnateffekt som svenska folket har
åstadkommit hittills i år, tack vare begagnathandeln på Blocket.

1

Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika gaser bidrar olika
mycket till växthuseffekten och global uppvärmning. När en viss växthusgas uttrycks i koldioxidekvivalenter anges
hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet. När utsläppen av en viss
växthusgas uttrycks räknat per utsläpp ton, bidrar till exempel metan 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid –
och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter.
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Varje annons gör skillnad
Blocket har cirka fem miljoner besökare varje vecka och var fjärde sak som annonseras
säljs inom 24 timmar. Och en annons gör faktisk skillnad. Varje unik Blocketanvändare i
Sverige beräknas ha sparat 0,4 ton CO2e hittills i år, vilket motsvarar hela 17 391 koppar
bryggkaffe! Hittills i år har begagnathandeln på Blocket potentiellt sparat 640 761 ton
CO2e - och den beräknas spara 160 000 ton till innan årets slut. Den totala mängden
motsvarar samma mängd utsläpp som Stockholms vägtrafik släpper ut under ett helt år.

Vår viktigaste tid är nu
Enligt en undersökning från Kantar Sifo anser var tredje svensk att klimatet och miljön är
de största utmaningarna vi står inför i Sverige. Samma undersökning visar att 63 procent
känner sig oroliga inför klimatförändringarna och att ännu fler, 66 procent, tror att
livsstilsförändringar är en stor del av lösningen på problemen. 2

640 761 ton CO2e

Det återspeglas i svenskarnas attityd till att köpa och sälja begagnat. Fler än varannan
har blivit mer eller mycket mer positivt inställd till begagnathandeln under de senaste tre
åren och var femte svensk kan tänka sig att avstå från att köpa nya saker och kläder, i ett
helt år. 3 Inför julen 2019 säger sex av tio svenskar (62%) att de kan tänka sig att köpa och
ge bort en begagnad julklapp, vilket är en ökning på tio procentenheter jämfört med julen
2018.4 Den främsta anledningen till att man vill göra detta är för att vara mer miljövänlig.
Statistiken talar ett tydligt språk; vi är på väg mot förändring och mot mer hållbara
konsumtionsmönster. Och att välja begagnat istället för nytt är ett viktigt steg på vägen.

Undersökningen genomfördes den 10-14 juni 2019 i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. 2101 svar
samlades in från svenska allmänheten i åldersgruppen 18-79 år.
2

Undersökningen genomfördes den 22-27 mars i Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel. 2399 svar samlades in
från svenska allmänheten i åldersgrupp 18-79 år. Resultaten är viktade vad gäller geografi, kön och ålder.
3

Undersökningen genomfördes 31 oktober - 5 november 2019 i Kantar Sifos riksrepresentativa och slumpmässigt
utvalda webbpanel. 1001 intervjuer samlades in från svenska allmänheten i åldersgruppen 18 - 79 år.
4
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Besparingar per region

Besparing per unik Blocketanvändare per region

I denna sektion redovisas hur stor mängd koldioxidutsläpp som sparas in i Sveriges olika regioner. De
regioner med större städer och flest invånare, som Stockholm, Västra Götaland och Skåne, ligger av

Störst besparing per person görs i Norrbotten där en genomsnittlig Blocketanvändare potentiellt har
skonat klimatet från 0,6 CO2e-utsläpp, bara i år. Det är 0,2 ton mer än den genomsnittliga användaren

naturliga skäl i toppen och har tillsammans potentiellt sparat in 290 000 ton CO2e hittills i år. Dessa tre

i Sverige. Stockholm, som låg i toppen på föregående lista, hamnar i botten av denna. En genomsnittlig
Blocketanvändare i huvudstadsområdet har besparat klimatet 0,2 ton CO2e hittills i år medan
genomsnittsanvändaren har sparat 0,4 ton CO2e.

områden står för 45 procent av hela Sveriges Begagnateffekt.
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Besparing per produktkategori
Mängden material och utsläpp som är kopplad till en vara är direkt sammankopplad
med varans storlek, materialsammansättning och tekniska komplexitet. Det beror
på att stora mängder fysiskt material kräver extremt mycket energi, både att ta fram
och att anpassa i produktionsprocessen. Komplexa produkter med många komplexa
komponenter genererar även många steg i tillverkningen som också kräver energi. Att
återanvända och förlänga livet på stora, komplexa produkter, som exempelvis bilar,
besparar alltså mest CO2e-utsläpp.

Besparingar per produktkategori
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Besparing av material
Genom att köpa och sälja begagnat besparar vi inte bara miljön tusentals ton
koldioxidutsläpp utan även tonvis av material som annars hade tagits fram
under nyproduktion. Här ser du vad Blockets användare har sparat in i form
av material, hittills i år:

24 785 ton plast
I genomsnitt står svensken för 130 kilo plastavfall per år och endast en liten del material
återvinns. Tillsammans har Blockets användare via begagnathandeln dock sparat in
nära 25 000 ton plast, vilket motsvarar 2,5 miljarder plastpåsar. Det är 2,5 gånger fler
plastpåsar än svenska folket använder i dagsläget.

139 832 ton stål
Stål kan återvinnas otaliga gånger men framtagningen av nytt kräver stora mängder
energi. Genom att välja begagnat har Blockets användare hittills i år sett till att nära 140
000 ton stål inte har behövt produceras. Det motsvarar samma mängd stål som skulle
krävas för att lägga en järnväg från Ystad till Kiruna.

14 780 ton aluminium
Aluminium är den vanligaste metallen i jorden och förekommer i allt från läskburkar och
livsmedelsförpackningar till bilar och flygplan. I år har Blockets användare motverkat
produktionen av nära 15 000 ton aluminium. Det motsvarar vikten av en miljard
pantburkar!

16

17

5 saker du ska förlänga livslängden på
Alla produkter som produceras för första gången har
någon form av negativ påverkan på miljön. Men vissa
påverkar mer än andra. Det här är fem produkter som
du aldrig ska slänga, utan istället bör sälja eller skänka.
Genom att återanvända varor som dessa skonar vi miljön
från både avfall och utsläpp orsakade av nyproduktion.

Jeans
Runt 80 % av våra kläders totala miljöpåverkan sker under
tillverkningen. I genomsnitt köper vi 13 kg kläder per person
och år i Sverige. Denim är en av de värsta miljöbovarna –
ett par nyproducerade jeans bidrar till cirka 13 kg CO2e.

Vitvaror
Dessa jättar av stål, plast och färg är extremt
energikrävande, både att tillverka, återvinna, men
även vid användning. P.g.a. låg energiprestanda
och farligt innehåll kan det därför faktiskt ibland
vara bättre att återvinna exempelvis ett äldre
kylskåp istället för att förlänga livslängden.
Tumregeln är, ju äldre kylskåpet är desto sämre
för miljön. De flesta kylskåp äldre än 10-15 år kan
därför vara bättre att återvinna än återanvända.

Mobiltelefoner
Enligt Apple står användningen för merparten
av utsläppen kopplade till en smartphone. Men
att förlänga livet på din telefon är ändå viktigt –
en iPhone XS bidrar till exempel till cirka 70 kg
CO2e när den tillverkas. Dessutom krävs många
material och råvaror som sällan återvinns.

Skinnsoffor
Att tillverka en soffa kräver kräver många
olika material och råvaror. Samtidigt
är den krångligt att transportera långa
sträckor. Gör som 158 000 andra
svenskar gjort hittills i år och köp en
begagnad soffa! Är den sliten kan du ge
den ett andra liv genom att byta ut benen
och behandla klädseln – då bidrar du till
att minska slöseriet av stål, aluminium
och plast.
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Cyklar
Att cykla är ett fantastiskt sätt att ta sig fram
utsläppsfritt. Men cyklar tillverkas av energikrävande
råvaror som stål och aluminium. Hittills i år har
Blockets användare sparat 7 518 ton CO2e och 435 ton
stål genom att köpa fler än 125 000 begagnade cyklar
istället för nya.
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Så genomförs beräkningen
För att räkna på Begagnateffekten har Blocket samarbetat med IVL Svenska
Miljöinstitutet. De har använt Blockets försäljningsstatistik från 2019, samt tagit
del av kundundersökningar och information om energiförbrukningen vid driften
av Blocket och dess serverhallar. Avsnittet som följer förklarar hur beräkningen
har gått till.
Antaganden
Metoden för att beräkna den potentiella Begagnateffekten bygger på antagandet att varje
såld begagnad vara ersätter produktionen av en ny likvärdig vara och att avfallshanteringen
av en sådan vara kan undvikas. Om du exempelvis köper en begagnad soffa på Blocket
istället för en ny, så behöver inte en ny soffa produceras och en begagnad soffa behöver
inte behandlas som avfall.
Beräkningen bygger alltså på två antaganden:
• Att den som köper en begagnad vara avstår att köpa motsvarande vara ny och att
utsläppen förknippade med nyproduktion därmed undviks.
• Att varje såld begagnad vara inte behöver hanteras som avfall och att utsläppen
förknippade med avfallshanteringen därmed undviks.
Denna metod är en förenkling av verkligheten och motsvarar ett “bästa möjliga scenario”
för att visa den potentiella Begagnateffekten, jämfört med om vi inte skulle återanvända
varorna alls.
Urval
De produktkategorier som har inkluderats i beräkningen av Begagnateffekten har valts
utifrån följande kriterier:
• De representerar en stor del av Blockets totala volym av privata begagnatannonser.
• De innehåller produkter som är någorlunda lika så att materialsammansättningen och dess
klimatdata är representativ för hela kategorin.
Endast privatpersoners annonser har tagits med och annonser som inte innehåller materiella
varor eller som ej är möjliga att beräkna har exkluderats.
Totalt täcker beräkningen 56 stycken produktkategorier. Urvalet är gjort efter tillgänglig miljöoch materialdata och möjligheten att uppskatta de material som genomsnittsprodukten är
tillverkad av. Uträkningarna är baserade på de annonser som leder till försäljning.
20
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Metod

Ull

1%
Bomull

7%
Trä

30%

Polypropen

18%

Beräkningsgrund
För att få fram klimatdata för materialutvinning, materialproduktion och
avfallshantering har IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört en livscykelanalys som
visar materialsammansättningarna för Blockets olika produktkategorier. 5 I varje utvald
produktkategori på Blocket gjordes stickprov om 30-50 publicerade annonser. Dessa
annonser analyserades och produkternas genomsnittliga materialsammansättning
(materialkaka) och vikt räknades ut. Värdet per material omräknas till sammansättningen
i varje materialkaka så att varje materialkaka får ett utsläppsvärde i kg CO2-ekvivalenter.
Det multipliceras sedan med snittvikten per annons för att få fram kg CO2-ekvivalenter
per annons och detta utsläppsvärde representerar en schablon för sparade utsläpp från en
vara i kategorin som inte behöver produceras om den istället köpts begagnad.
En genomsnittlig produkt i kategorin ”Soffor & Fåtöljer” består till exempel av 30 procent
trä, 11 procent stål, 18 procent polypropen, 20 procent polyuretan, 10 procent polyester,
7 procent bomull, 3 procent läder och 1 procent ull.
Totalt har 20 materialkakor tagits fram, som vardera är representativ för minst en av de
56 utvalda produktkategorierna. Att 56 kategorier får plats i 20 materialsammansättningar
beror på att till exempel en bilstereo har liknande sammansättning som en hemmastereo,
men produkterna återfinns i olika kategorier på Blocket.

Polyuretan

20%

Stål

11%
Läder

3%

Polyester

10%
Med produktkategori menas Blockets egna kategorisering av annonser. Till exempel klicka på För Hemmet och vidare på
Möbler & Inredning, de kategorier du ser som Soffor/Fåtöljer/Soffmöbler och Mattor är de vi benämner som kategorier.
5
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Transporter och drift
I beräkningen av besparing av koldioxidutsläpp ingår även den negativa klimatpåverkan
från transporten av en vara, mellan säljare och köpare. Blockets kundundersökning visar att
snittavståndet per transaktion är 44 km, och baserat på antagandet att de flesta transporter
genomförs med en bensinbil (samt att detta gäller för samtliga försäljningar) har denna siffra
inkluderats i beräkningen av Begagnateffekten. Även den negativa klimatpåverkan från drift av
serverhallar, energianvändning på Blockets kontor och jobbresor har lagts till i beräkningen.
Utsläpp- och materialkalkylator
Alla beräkningar av materialsammansättning per kategori, annonsdata och negativ påverkan
från drift och transporter läggs in i den utsläpp- och materialkalkylatorkalkylator som IVL
Svenska Miljöinstitutet har tagit fram, och den potentiella Begagnateffekten för kategorierna
beräknas.
Blockets egen klimatpåverkan
Påverkan från Blockets drift samt från transporten av den begagnade varan har en begränsad
inverkan på de totalt sparade utsläppen men är inkluderade som minusposter i beräkningen.
Blocket vill fortsatt minimera sin klimatpåverkan och arbetar aktivt för att minska sin
energikonsumtion och sina leverantörers påverkan. Här är några delar i det arbetet:
• Miljöcertifierat kontor

Förtydliganden
Potentiella sparade utsläpp
Då det är svårt att säkerställa att produktionen av nya varor minskar som ett resultat av
begagnathandeln, samt att varor som inte säljs på Blocket slängs, benämns Begagnateffekten
som potentiella eller möjliga besparingar på miljön i form av koldioxidutsläpp.

Blockets kontor är miljöcertifierat enligt Green building samt P-märkt. En av de innovativa
lösningarna för kontoret är att det till viss del värms upp av överskottsenergi som 250 000
dagliga resenärer genererar när de rör sig inne på T-centralen.

Inkluderade faktorer
Uträkningen är baserad på:

• Vind & vattenkraft

• Utsläpp från utvinningen av material, materialproduktion, avfallshantering av genomsnittliga
produkter, transport av varan mellan säljare och köpare samt drift av Blocket.

Utöver kontoret står Blockets serverhallar för en del av energiförbrukningen. För att minimera
deras klimatpåverkan drivs hallarna till 100 procent av el från förnyelsebara energikällor.
• Klimatkompensation
Blocket klimatkompenserar för alla flygresor med FN-godkänd klimatkompensation som
även är Gold Standard certifierad. Senaste kompensationsprojektet är Jilin Mali i Kina - en
vindkraftspark med totalt 33 vindkraftturbiner.
• Dagliga insatser
För att minska Blockets miljöavtryck bidrar de anställda dagligen genom att bland annat
källsortera, använda videosamtal för att minimera resandet och sträva efter att köpa in
produkter och material från leverantörer som följer Blockets policies på miljöområdet.

• Beräkningen av de utsläpp och material som sparas genom en såld annons i bilkategorin
är anpassad för att spegla det mest realistiska scenariot för försäljning av en begagnad bil. I
beräkningen inkluderas detta genom ett antagande att de flesta bilar säljs om flera gånger
under sin livslängd. Antagandet grundas på omsättningen av Sveriges bilflotta under en bils
genomsnittliga livslängd.
Exkluderade faktorer
Uträkningen har inte tagit i beaktning:
• Användandet av produkten, exempelvis en bils bensinförbrukning, är inte inräknad.
Avgränsningen har gjorts då beräkningen gäller handel med varor och inte användandet.
• Blocketanvändarnas klimatpåverkan, det vill säga energiförbrukning vid besök på Blockets
sajt, finns ej med i beräkningen.
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Undvikna utsläpp

Schematisk bild över
beräkningsmetoden

Råmaterialutvinning

+

Materialproduktion

+

Tillverkning

+

Transport

+

Avfallshantering

Antalet begagnatannonser som
leder till försäljning i vardera
inräknad kategori

Klimatdata från
materialsammansättning i vardera
genomsnittsprodukt

Utsläppen för driften
av Blocket.se

Utsläppen för transporter
av produkten mellan
köpare och säljare

= Begagnateffekten
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Om fler skulle handla begagnat
Blocketanvändarnas gemensamma klimatbesparingar är hittills i år 640 761 ton
CO2e. Men tänk om ännu fler skulle välja att konsumera cirkulärt och bidra till
den positiva klimatpåverkan som Begagnateffekten innebär? Nedan finner du
en beräkning av hur det hade kunnat se ut hittills i år om ännu fler hade handlat
begagnat via Blocket:6

Tack för att
du bidrar!

10% fler - 704 837 ton CO2e
20% fler - 768 913 ton CO2e
50% fler - 961 140 ton CO2e
Dessa siffror är idag endast uppskattningar av hur Begagnateffekten skulle kunna se ut,
men kan bli verklighet om fler väljer begagnat istället för nytt. Denna rapport lanseras med
avsikten att motivera och inspirera fler till att välja begagnat för miljön och för att påminna
om att varje annons gör skillnad.

Beräkningen är gjord baserat på antagandet att nya Blocketanvändare skulle köpa och sälja på
samma sätt som befintliga Blocketanvändare.
6
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