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Förord 
Projektet har genomförts och finansierats av Stena Recycling International AB, El-
kretsen AB och Stena Fastigheter AB med stöd av Energimyndigheten. Konsulter har 
hyrts in för utveckling av mobilapplikation. Stena Recycling AB och kommunerna i 
Kungälvs och Mölndals kommun samt ett antal återförsäljare av vitvaror har också 
bidragit under projektet. 
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Sammanfattning 
Under renoveringar av kök och tvättstugor skickas många fullt funktionsdugliga 
vitvaror till de kommunala återvinningscentralerna för vidare transport till en 
återvinningsanläggning. I många fall är dessa produkter felfria rent funktionellt, och 
efter, tex. en uppgradering av ett kök där de exempelvis inte passar den nya estetiken 
eller när man passar på att byta allt under en totalrenovering. 
 
ReAppli skall erbjuda en legitim marknadsplats för begagnade vitvaror och eftersom 
alla artiklar som matas in i appen är spårbara, kommer insamlingen av data kring 
vitvarorna att säkerställa en ansvarsfull hantering av dem. Den insamlade 
informationen kommer att generera data till hållbarhetsrapporter, feedback om 
konstruktionen med avseende på hållbarhet och möjliga förbättringar. Informationen 
tillför också ytterligare värde genom att möjliggöra kontroll av vilka vitvaror som kan 
få återgå till återförsäljning och vilka som kan skickas för återvinning. 
 
Hur fungerar det? Leverantörer laddar upp bilder av vitvaran som de vill sälja till 
applikationen och återförsäljarna bjuder sedan på den. När en återförsäljare vinner ett 
bud avslöjas vitvarans adress för dem tillsammans med tillgängliga 
upphämtningstider. Återförsäljaren väljer en lämplig tid för upphämtning av vitvaran. 
Återförsäljaren säljer sedan vitvaran vidare från sin butik, vilket ger den en utökad 
livslängd. Som en del av processen för att bli återförsäljare sker en noggrann kontroll 
för att säkerställa att de uppfyller de standarder som krävs (och att skatter betalas 
m.m.). Ansvaret för insamling och transport av vitvarorna från upphämtningsplatsen 
till återförsäljarbutiken anförtros återförsäljaren. Objekt som inte säljs vidare 
transporteras istället säkert till en återvinningsanläggning.  
 
Av de vitvaror som genom appen ReAppli under projektets löptid samlades in för 
återbruk från lägenheter som skulle renoveras var nästan alla möjliga att sälja vidare 
för återbruk. Av de som hämtades på ÅVC (återvinningscentral) var ca 75% i sådant 
skick, årsmodell och med funktion som gjorde dem möjliga att sälja vidare. En del av 
de som ställdes på anvisad plats för återbruk kunde konstateras att de uppenbarligen 
felaktigt placerats där av den som lämnat dem (kanske med en övertro på att någon 
skulle kunna reparera objektet). 
 
Ett nästa steg i utveckling av mobilappen planeras vara justering i användargränssnittet 
är för databashantering för att statistik om den inmatade informationen skall kunna bli 
mer lättillgänglig för användarna och tillverkare av vitvaror. 
 
Det är många parametrar som påverkar miljöbelastningen vid val av om ett objekt skall 
återbrukas där el-mix är ett, användningsmönster för en produkt ett annat, och vilken 
som hade varit den alternativa produkten för köparen en tredje. Att sätta en 
rekommenderad gräns för vilket årtal och energiklass som kan försvara när vitvaror 
bör återbrukas är därmed svårt.  Det verkar dock som att även relativt gamla kylmöbler 
och tvättmaskiner kan ge besparingar på miljön vid återanvändning och att åldern på 
vitvarorna verkar komma att betyda mindre för varje år vilket indikerar att alternativet 
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med återbruk kommer att ge ökad besparing på miljöbelastning i framtiden och att det 
behöver byggas system för detta nu för att fånga dessa möjligheter. 

 

 

Summary 
During home renovations, as a private individual, or as a real estate owner, many fully 
functional Major Appliances are sent to the municipal recycling centers 
(Återvinningscentraler) for further transportation to End-of-Life recycling facility. In 
many cases, these products have absolutely nothing wrong with them albeit the owner 
has decided to upgrade their kitchen, and the old appliance doesn't fit with the overall 
new aesthetic.  
 
ReAppli was developed to offer a legitimate marketplace for used appliances, as all 
items that are entered the app are traceable, creating the collection of appliance data 
and secure a responsible recycling of End-of-Life appliances. The collected data will 
be able to generate sustainability data reports, designer feedback on durability and 
possible improvements and hold a lot of value in controlling which appliances are 
allowed back to resale, and those sent for recycling. 
 
How does it work? Providers upload pictures of the appliance they wish to sell onto 
the application, and the resellers bid on the appliances. Once the resellers win a bid, 
the address of the appliances is revealed to them along with the available collection 
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times, from which they select a suitable time for collection, and collect the appliances. 
The resellers then resell the appliance from their store, giving it a second life. As part 
of the process to become a reseller requires due diligence checks on the resellers, as 
well as ensure that they meet the standards required for collection and transportation 
of the appliances from the collection point to reseller store is entrusted to the reseller.  
 
Of the Major Appliances that through the ReAppli app during the project were 
collected for reuse from apartments that were to be renovated, almost all were possible 
to resell for recycling. Of those picked up at ÅVC (municipal recycling centers), about 
75% were in such condition, year model and with a function that made it possible for 
them to resell. Some of those who were placed in the designated place for recycling 
could be found to have obviously been placed there incorrectly by the person who left 
them (perhaps with a superstition that someone could repair the object). 
 
A next step in developing the application will be adjustment in the user interface for 
database management so that statistics on the entered information can be more easily 
accessible to users and data provided to manufacturing companies. 
 
There are many parameters that affect the environmental impact when choosing 
whether an object should be recycled where the electric mix is one and the usage 
pattern for one product another and which would have been the alternative product for 
the buyer a third. Setting a recommended limit for which year and energy class can 
justify when white goods should be recycled is thus difficult. However, it seems that 
even relatively old refrigerators and washing machines can provide savings on the 
environment when reused and that the age of the white goods seems to mean less each 
year, which indicates that the alternative with recycling will provide increased savings 
on environmental impact in the future and that it needs systems are being built for this 
now to capture these opportunities. 
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Inledning och bakgrund 
Projektets övergripande mål var att utveckla och validera en digital tjänst för 
försäljning av begagnade vitvaror för återanvändning, ReAppli, i större pilotskala 
eftersom ett stort antal fungerande vitvaror idag lämnas till återvinning för att det är 
omständligt att koppla ihop säljare och köpare av dessa. B2B-plattformen utvecklades 
för att inkludera en mobilapp för mobila operativsystem som möjliggör dataanalys om 
produktens livscykel, återanvändning, möjligheter att reparera med mera. Utöver 
ökade möjligheter till återbruk bidrar hanteringen med registrering av handel med 
vitvaror genom mobilappen att affärerna sker mot kvitto på ett korrekt sätt. 

Projektet hade följande delmål: 

1.  Att ta fram en fungerande mobilapplikation för iOS och Android. 
Verifierad UX (användarvänlighet) för leverantörer och återförsäljare av 
begagnade vitvaror. 

2.  Att genomföra en demonstration med appen. För detta behövs runt 500 
registrerade transaktioner (uppladdningar, upphämtningar, försäljningar 
och/eller återvinning) inom mobilappen. 

3.  Att undersöka möjligheten att ansluta återvinningscentraler som 
leverantörer av begagnade vitvaror. 

4.  Att leverera en hållbarhetsanalys och rapport. 

5.  Att leverera en kundanalys, som inkluderar intervjuer och återkoppling 
av resultat för användare hos exempelvis Stena Fastigheter. 

6.  Att ta fram en hållbarhetsanalys av ReApplis bidrag till miljömässig 
hållbarhet. 

Genomförande  
Projektet genomfördes uppdelat på fyra olika arbetspaket (AP). 

AP 1: Utveckling av mobilapplikation (2 år) 

Utveckling av mobilapplikationen och dess användarvänlighet pågick under hela 

Projektperioden utifrån input från användarna. 

Aktiviteter år 1 var:  

- Kravspecifikation 

- Design 

- Utveckling av mobilapplikation 

- Användarvänlighet (UX) 

- Tester 
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Aktiviteter år 2 var: 

- Integration av mobilapplikationen på marknaden 

- Lansering 

- Vidareutveckling av appen.  

Utförare: Utvecklare av mobilapplikation anlitad som konsult samt personal på Stena 
Recycling International AB och Stena Recycling AB 

 

AP 2: Återkoppling av data i mobilapplikationen 

Inom Arbetspaket 2 testades om och hur informationen som samlas in kan göras 
relevant för kunder, leverantörer, återförsäljare samt vitvaruproducenter.  

Utförare: Stena Recycling International för intervjuer samt El-kretsen och Stena 
Fastigheter. 

 

AP 3. Hållbarhetsanalys 

I detta arbetspaket genomfördes en översiktlig hållbarhetsanalys. Arbetet baseras på 
följande nyckelområden: 

- Aktiviteters (ökat återbruk av varor och komponenter, anslutning av återförsäljare, 
möjligheter att skapa statistik) bidrag till hållbarhet 

- Ökat återbruk av vitvaror 

- Ökat återbruk av komponenter för vitvaror 

- Anslutning av återförsäljare till ReAppli 

- Möjlighet att skapa statistik för återbruk och hållbarhet 

- Styrning i projektet (med fokus på hållbarhet) 

- Hållbarhetspotential i projektet 

- Formulera en avsiktsförklaring för hur identifierade hållbarhetsaspekter ska 
hanteras i projektet 

 

Utförare: Stena Recycling International med stöd från miljökonsult Miljögiraff. 

Deltagare: El-kretsen, Stena Fastigheter 

 

AP 4. Projektledning 

Utförare: Stena Recycling International. 
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Resultat och diskussion 
En fungerande mobilapplikation har tagits fram 

En fungerande mobilapplikation har tagits fram för såväl iOS som Android. Appen går 
att ladda ner och använda. Nedan visas några exempel på användargränssnitt vid 
användning av mobilappen. Data finns lagrat för att kunna delas med tillverkare av 
vitvaror som därmed skall kunna få statistik om vilken typ av vitvaror som byts ut. 
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Appen har testats av ett antal användare och börjat användas 
 

 
 
Tester på såväl lägenheter som skall renoveras (i Stockholm, Göteborg och Malmö) 
om insamling vid Återvinningscentraler (i Kungälv och Mölndal) har genomförts. 
 
Totalt har ca 600 vitvaror hämtats upp för återbruk genom den nya mobilappen enligt 
fördelning i tabell nedan och appen fortsätter att användas. Med anledning av Covid 
har det varit något svårt med tillträde till såväl lägenheter som Återvinningscentraler 
vilket begränsat antal vitvaror som hämtats.  
 
Artikel Fördelning 
Tvättmaskin  21,00% 
torktumlare 21,00% 
spis 23,00% 
Kyl   10,50% 
Frys 11,00% 
Kyl o frys 4,50% 
Diskmaskin 9,00% 
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Miljöeffekter vid återbruk av vitvaror  
 
Litteraturstudie 
Ett antal studier som utvärderar de miljömässiga fördelarna (och nackdelarna) med 
återbruk av vitvaror har identifierats. Vissa av studierna fokuserar på CO2-belastning 
medan andra har en bredare LCA-metodik. Några av de studier som har funnits 
relevanta att ha som utgångspunkt vid en utvärdering är: 
 

a) ”Undersökning miljöbelastning kyl och frys”, 2012, Miljögiraff AB (på 
uppdrag av Naturskyddsföreningen). 

 
b) “The environmental impact of preparation for reuse: A case study of WEE 

reuse in Germany”, 2021, Sandra Boldozki. 
 

c) “Report on Life Cycle Inventory Analysis of Refrigerators”, 2014, The Japan 
Electric Manufacturers Association. 
 

d) “Benefits of reuse Case Study Electrical Items”, 2011, Wrap UK. 
 

e) “Increasing the lifespan of products Policies and consumer perspectives”, 
2021, Lund University. 
 

Några exempel på slutsatser från dessa rapporter är: 
 

 Enligt a) att för att få så stor miljövinst som möjligt, då utvecklingen i 
energieffektivitet av kyl och frysskåp har gått så snabbt, bör konsumenten i de 
flesta fall byta ut sitt kylskåp och frysskåp till en A+++ modell om man har en 
med A+ prestanda eller sämre samtidigt som man återvinner sin gamla modell 
på ett korrekt sätt.  

 
 Enligt a) att skillnaderna i energiförbrukning mellan föregående årsmodell 

minskar för varje år. 
 

 Enligt a) kom de fram till att modeller äldre än 2006 inte bör användas eftersom 
de är för ineffektiva. Istället bör de återvinnas eller renoveras. (Detta jämfört 
med att alternativet är nya kylmöbler med hög prestanda.) 

 
 Enligt c) att återbruk (år 2011) beräknades ge en genomsnittlig minskning av 

CO2-belastning med ca 20 kg CO2-ekvivalenter per återbrukad tvättmaskin 
och att det för spisar redan idag är aktuellt med återbruk utan att öka 
miljöbelastning av betydligt äldre enheter än för kylmöbler. 

 
 Enligt d) att det finns studier som visar på att optimal livstid för en kylmöbel 

tillverkad 2001 var 10 år, medan en tillverkad 2011 var 20 år. I samma rapport 
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informerades om studier där rekommendationen var att en tvättmaskin bör 
användas minst 10 år innan den ersätts med en ny och att en ny bör vara minst 
15-20% mer energieffektiv. 

 
 Enligt b) att återbruk av energiklass C eller D inte rekommenderas avseende 

miljöhänsyn. 
 
Diskussion 
Flera av rapporterna som studerats har utvärderats med en el-mix med större 
klimatbelastning än den svenska el-mixen. Omsatt till svenska förhållanden skulle det 
kunna antas ge bättre förutsättningar för att återbruka vitvaror än det som anges i 
rapporterna avseende klimatbelastning (notera att det generellt vid beräkningar av 
miljöbelastning går mot att räkna på en bredare el-mix).  
 
Det kan förväntas att alla (med några få undantag) som köpt en begagnad vitvara som 
samlats in genom appen Reappli, har sparat pengar vid själva inköpstillfället jämfört 
med att köpa en ny vitvara. De varor som säljs ligger typiskt ca på halva priset av varor 
med liknande utseende och prestanda.  Det kan också förväntas att de som köper 
begagnade vitvaror primärt är ute efter att spara pengar och att alternativet med att 
köpa ny vitvara inte hade varit en produkt med allra lägst energiförbrukning utan i de 
lägre prisklasserna med något högre energiförbrukning med exempelvis Energiklass 
E-F. Det kan också konstateras att flera av de vitvaror som säljs begagnade har 
betydligt bättre energiprestanda än dessa energiklasser. Därmed kan det konstateras att 
valet av ett begagnat skåp ofta även kan spara energi vid fortsatt användning. 
 

Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg 
Slutsats ang. mobilappens funktion 
Användning av den mobilapp som tagits fram har underlättat arbetet med att förmedla 
vitvaror för återbruk medan det ännu inte visat effekt för den som söker reservdelar.   
 
Av de vitvaror som genom appen ReAppli under projektet samlades in för återbruk 
från lägenheter som skulle renoveras var nästan alla möjliga att sälja vidare för 
återbruk. Av de som hämtades på ÅVC (återvinningscentral) var ca 75% i sådant skick, 
årsmodell och med funktion som gjorde dem möjliga att sälja vidare. En del av de som 
ställdes på anvisad plats för återbruk kunde konstateras att de uppenbarligen felaktigt 
placerats där av den som lämnat dem (kanske med en övertro på att någon skulle kunna 
reparera objektet). 
 
Ett nästa steg med justering i användargränssnittet är för databashantering för att 
statistik om den inmatade informationen skall kunna bli mer lättillgänglig för 
användarna. 
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Slutsats ang. miljöpåverkan 
Det är många parametrar som påverkar miljöbelastningen vid val av om ett objekt skall 
återbrukas där el-mix är ett, användningsmönster för en produkt ett annat, och vilken 
som hade varit den alternativa produkten för köparen en tredje. Att sätta en 
rekommenderad gräns för vilket årtal och energiklass som kan försvara när vitvaror 
bör återbrukas är därmed svårt.  Det verkar dock som att även relativt gamla kylmöbler 
och tvättmaskiner kan ge besparingar på miljön vid återanvändning och att åldern på 
vitvarorna verkar komma att betyda mindre för varje år vilket indikerar att alternativet 
med återbruk kommer att ge ökad besparing på miljöbelastning i framtiden och att det 
behöver byggas system för detta nu för att fånga dessa möjligheter.  
 

Publikationslista  
Mobilappen har varit tillgänglig för fler att ansluta till även under projektperioden efter 
att första versionen gjorts klar. Information om möjligheterna med den har presenterats 
genom denna. 

Projektkommunikation 
Information om projektet spreds genom RE:Source webbsida, ReApplis webbsida och 
genom anslutna fastighetsägare och produktproducenter samt genom presentation på 
Stena Recyclings web-kanaler och vid diverse presentationer från Stena Fastigheter 
vid konferenser inom fastighetsbranschen. 

Referenser 
Referenser för litteraturstudie ang. miljöpåverkan presenteras i avsnitt ovan. 

Bilagor 
Bilagor som skickas separat: 

 Administrativ bilaga 

 Ekonomisk slutredovisning 


