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I arbetet presenteras idéer för att utveckla en hållbar återvinning/återbrukningscentral, ÅC, i Helsingborg. 
Enligt Statens Offentliga Utredningar (2012) är problem som identifierats i dagens avfallshantering att 
avfallet behandlas för långt ner i avfallshierarkin, att avfallssystemen inte är tillräckligt enkla/tydliga och 
att ansvarsfördelningen mellan olika aktörer är oklar. I enighet med Statens offentliga utredningar efter-
frågar NSR förslag som leder till en ÅC som verkar mot de högre stegen i avfallshierarkin. De förslag som 
presenteras i arbetet syftar därför till att minska användningen av nya material samt öka återbruket av 
befintliga material och produkter, för att undvika att material går till spillo eller deponeras. Förslagen kan 
ses som inspiration till utvecklingen av centralen. Vi har valt att fokusera på ÅC:ens in- och utflöden, där 
tre aktuella problemområden, tillgänglighet, attrahera besökare och ekonomi, har identifierats. I arbetet 
presenteras konkreta förslag på hur dessa problemområden skulle kunna förbättras och därmed bidra till 
en mer cirkulär ekonomi. 

Inledning

“Vi vill skapa en återvinning- och återbrukscentral som är mer än en funktionell plats 
för omhändertagande av uttjänta produkter. Med våra förslag avser vi att skapa en 

attraktiv plats som  främjar utbildning, möten, utbyten och kreativitet, samtidigt som 
återvinning- och återbrukcentralen uppmuntrar till en förändrad bild kring avfall, i 

syfte att skapa en plats verkar förbyggande mot uppkomsten av avfall.“

Tillgänglighet
Att ÅC:en ligger i utkanten av Helsingborg är en av utmaningarna som identifierats eftersom detta 
leder till ett stort beroende av bil för att kunna ta sig dit. Det går att ta sig kollektivt, men avgån-
garna är få (1 ggn/h på helger, 2 ggr/h på vardagar) och besökaren är tvungen att gå 2 kilometer 
från busshållplatsen för att komma till ÅC:en. Att det inte heller går att välja adressen för centralen 
(Välavägen 222) i sökfunktionen på Skånetrafikens hemsidan skapar ytterligare ett hinder för den 
som vill ta sig dit kollektivt. Svårigheten i att ta sig ut till ÅC:en kollektivt kan tänkas leda till att 
personer utan tillgång till bil avstår från att åka till centralen, vilket kan leda till färre besökare på 
anläggningen. På grund av centralens avskillda läge är det svårt för personer utan tillgång till bil att 
transportera varor till och från centralen vilket kan leda till ett sämre in- och utflöde av varor.  

Attrahera besökare
På grund av återbrukscentralens bilorienterade läge, få kollektiva trafikförbindelser och brist på 
dagligvaruhandel och/eller annan serviceverksamhet inom området, kan det vara svårt att attrahera 
mer regelbundna besökare till återbrukscentralen i dagsläget. Detta kan tänkas leda till att stora lass 
(inflöden), tex stora föremål eller containrar med skräp kommer in till centralen, men att färre saker 
för återanvändning går ut från centralen (utflödet), eftersom att läget kan tänkas hindra mer spon-
tana besök (“fyndare” av inkomna varor). För att jämna ut flödena till NSR:s ÅC är en av utmaning-
arna att  attrahera fler människor som besöker NSR:s återbrukscentral.  

Många av de finare varorna skickas vidare till bland annat Myrorna. Detta i kombination med att 
idrottsföreningar har första “tjing” på återbrukscentralens produkter medför en risk för att de mindre 
attraktiva varorna blir kvar på centralen, vilket kan påverka ÅC:ens rykte negativt. Ett “dåligt” rykte 
kan leda till att folk inte gör sig besväret att besöka ÅC:en för att inhandla/ta till vara på varor. En an

Vår vision

Utmaningar

1Case Competition 2016 Case Competition 2016 2

nan aspekt är att ÅC:en saknar någon form av kanal för reklam/marknadsföring för varorna som 
finns på lagret, vilket även kan leda till att folk inte besöker centralen. Lägg till något om att locka 
dit folk.

Ekonomi
Idag är NSRs ÅC ett icke vinstdrivande företag, vilket kan medföra en begränsning av person-
alstyrka och resurser. Detta kan i sin tur påverka effektiviteten i omhändertagande samt försäljning 
av varor på återbrukcentralen. 

Många av de finare varorna skickas också vidare till bland annat Myrorna. Det i kombination med, 
vad vi har förstått, att andra ideellaföreningar har första “tjing” på återbrukscentralens produkter, 
medför en risk för att de mindre attraktiva varorna blir kvar på centralen. Om ett negativt rykte 
skapas, att utbudet av varor är tråkigt/mindre attraktivt, kan det leda till att folk inte gör sig bes-
väret att besöka ÅC:en för att inhandla/ta till vara på varor. 

Tillgänglighet
Då det i dagsläget är svårt att ta sig till centralen utan tillgång till bil kan två (potentiellt viktiga) mål-
grupper för ÅC:ens begagnade varor missgynnas, studenter/unga och pensionärer eftersom dessa i 
större utsträckning kan tänkas sakna tillgång till bil. Genom att göra ÅC:en mer tillgänglig för stu-
denter/unga, som ofta har en lägre ekonomi kan detta tänkas bidra till ett större utflöde av varor. 

Om besökaren inte har tillgång till bil är det svårt att transportera hem varor av större storlek. Gen-
om att ÅC:en erbjuder lån/uthyrning av bil eller lastcykel kan detta öppna upp för en större målgrupp 
besökare. Konceptet Move by bike (http://www.movebybike.se/sv/ )eller liknande där besökare mot 
en mindre peng får sina varor hemlevererade med cykel, kan inkluderas i affärsmodellen för att öka 
utflödet av varor. Ett annat förslag är att ÅC:en erbjuder upphämtning och avlämning av kollek-
tivtrafikanter (via en shuttle buss eller genom att erbjuda utlåning av cyklar), exempelvis under stora 
besökshelger, för att besökare ska slippa bära tungt mellan centralen och bussen.

Attrahera besökare
Locka dit folk av andra anledningar 
Genom att addera saker som ett trevligt café eller konstutställning till området har NSR potential 
att bli en plats för möten och kultur. En konsthall där till exempel design- och arkitektstudenter får 
ställa ut konstverk/kollektioner som skapats av material från ÅC:en, kan en bredare målgrupp lockas 
till området samtidigt som synen på hur vi ser på avfall kan uppmärksammas. Att vi istället för att 
se på avfall som skräp, börjar se det som en resurs. Syftet med att ge plats åt andra verksamheter/
aktiviteter är att skapa flera anledningar till att vilja ta sig ut till Helsingborgs ÅC. På så sätt kan 
besökare uppmuntras att ta med sig mindre avfall och mängder (som kanske annars hade hamnat 
i hushållssoporna) då man ändå kan passa på att ta med sig det i samband med andra ärenden till 
centralen. Vidare kan fler “attraktioner/verksamheter” uppmuntra att personer som åker dit av andra 
anledningar passar på att besöka återbrukscentralen för att se om det finns något av intresse i cen-
tralen. 

Hitta samarbetspartners 
Genom samverkan med andra verksamheter/industrier kan ÅC:en bli mer ekonomiskt stabil (lång-
siktig) och attraktiv. Om andra verksamheter hyr in sig i NSR:s lokaler kan lokalkostnader minskas, 
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samtidigt som andra verksamheter även kan locka fler besökare. För att hitta relevanta och stabila 
samarbetspartners bör en analys av potentiella samarbetspartners undersökas. 

Barn och utbildning
Skolor kan tänkas vara en attraktiv samarbetspartner då det skulle kunna vara lämpligt att läg-
ga delar av barns trä- och textilslöjdsundervisning i NSR:s lokaler. Förslagsvis kan NSR bistå 
med (återanvända) resurser till barnens undervisning för att undvika att nya material används i 
barns undervisning, samtidigt som detta också kan skapa en naturlig plats att uppmuntra till en 
förändrad syn på avfall. Uttjänta varor (“skräp”) är något som kan tänkas uppfattas som “äckligt” 
av barn. Genom att barn får lära sig om miljöpåverkan kopplad till konsumtion och arbeta med 
återvunna material för att skapa nya trä- eller textilprodukter, kan barns syn på “skräp” potentiellt 
förändras. Vidare anser vi att det är extra viktigt att “implementera” ett beteende hos barn i ung 
ålder för att bibehålla ett beteende i vuxen ålder, där sortering och återbruk blir en naturlig del av 
vardagen. Om sortering och återbruk inte varit en naturlig del av vardagen i ung ålder kan tröskeln 
tänkas vara större att man i vuxen ålder börjar källsortera och återbruka.

Ekonomi
Skapa en ekonomi inom återbrukscentralen
Vi anser att det är viktigt att skapa en ekonomi inom återbrukscentralen för att göra den ännu 
bättre och långsiktigt stabil. Genom att skapa förutsättningar för intäkter från återbrukscentralen 
kan fler jobbmöjligheter skapas. Om NSR lyckas skapa en ekonomi i centralen kan det tänkas bidra 
till en förändrad attityd kring avfall. En förändrad syn på avfall, avfall = resurs, kan leda till att åter-
bruk och återvinning betraktas som en mer attraktiv marknad. 

Vad vi har förstått får de ideella organisationerna i dagsläget välja först vilka saker de vill ha med-
an resterande produkter stannar kvar på ÅC:en. Vi tror att ett system där återvinningscentralen 
istället först väljer ut de “finare varorna” till sin egen butik och lämnar bort resterande varor till 
föreningarna hade gett centralensbutik ett bättre rykte. Om de finare och mer attraktiva varorna tas 
omhand av centralen kan detta leda till att ett bättre rykte skapas som lockar fler besökare.

Marknadsföring
För att nå en bredare grupp i samhället ser vi användningen av sociala medier som en bra plat-
tform för marknadsföring, speciellt riktad mot unga. Vi ser unga som en stor potentiell målgrupp 
för begagnade varor och tror därför en satsning på sociala medier är en bra taktik för att nå ut 
till denna målgrupp. Det kan vara både genom Facebook, Twitter och Instagram. Utformande av 
en app skulle ytterligare kunna förenkla försäljning av varor och bredda inflödet och utflödet av 
grovsopor och möbler. Genom att annonsera möbler och liknande på sociala medier kan fler per-
soner lockas dit.  

Avlastning 
En möjlighet för ÅC:en kan också vara att samarbeta med andra andra återvinning- och återbruk-
sorganisationer. I:Collect är ett företag som tar hand om uttjänta textiler och som flertal textilföre-
tag använder sig av för att förlänga livet på kläderna och undvika att textilier går till spillo, för mer 
information se http://www.ico-spirit.com/de/startseite/. Då I:collect själva finansierar upphämt-
ningen av texilierna blir detta inte en extra kostnad för företaget. Det kan finnas en stor vinst i att 
undersöka möjligheterna till liknande samarbeten även när det kommer till elektronik och andra 

Våra förslag uppmuntrar till en omstrukturering av verksamheten för att göra ÅC:en mer till-
gänglig, attraktiv och ekonomisk hållbar.  

Vi tror att ÅC:en har potential att bli mer tillgänglig genom att erbjuda hemkörning/upphämtning 
av varor, utlåning/uthyrning av lastcyklar eller bilar samt upphämntning från busshållplatsen. 

Genom att skapa en mötesplats med aktiviteter/verksamheter för alla åldrar kan en mer attraktiv 
ÅC skapas. Detta kan exempelvis ske genom caféer, konstutställningar och samarbeten med skolor. 
Vidare kan olika aktiviteter, tex textil- och slöjdverksamhet i centralens lokaler, skapa ett forum för 
diskussioner och lärande som uppmuntrar till en förändrad syn på avfall. 

För att göra ÅC:en ekonomisk hållbar föreslår vi samarbeten med andra verksamheter både inom 
och utanför återvinningsbranchen för minska beroendet av finansiellt stöd. Vi förespråkar ett vin-
stdrivande koncept för att undvika att verksamheten blir beroende av eldsjälar och volontärer som 
driver verksamheten men också för att detta skapar fler jobbmöjligheter. 

Vi tror att ett vinstdrivande koncept där andra aktörer är involverade kan skapa en attraktiv plats 
som genom dess aktiviteter och verksamhet uppmuntrar till en förändrad syn, där avfall betraktas 
som en resurs. 

För att nå ut till fler människor tror vi starkt på att använda sociala medier för att locka fler 
besökare, skapa ett bra rykte samt öka in- och utflöden från centralen.  

Tillsammans tror vi att samtliga åtgärder kan bidra till en återvinning- och återbrukcentral som 
främjar de övre stegen i avfallstrappan samtidigt som centralen har potential att uppmuntra till en 
förändrad syn på avfall.  

Vidare rekommendationer 
På grund av tävlingens begränsade tid och omfattning har vi varit tvugna att göra ett antal antagan-
den. Nedan har vi sammanställt en utforming av en förstudie som vi rekommenderar ska genom-
föras innan en eventuell expandering av ÅC:en sker. 

Vi rekommenderar en kartläggning av vilka flöden som idag finns på centralen vad gäller både 
varor och besökare. Detta kan hjälpa till att ge en uppfattning om vilka som besöker/inte besöker 
anläggningen och vilket avfall samt mängd som komme rin till centralen. Detta ger  också en bättre 
bild kring vilken personalkapacitet som behövs på återbrukscentralen, samt vad det finns för mö-
jligheter att hantera avfallet. En annan viktig aspekt är att undersöka vad besökarna faktiskt saknar 
och efterfrågar, till exempel gällande aktiviteter på centralen. Dialoger med medborgare/besökare 
eller liknande kan användas som grund i beslut om hur en eventuell mötesplats skall utformas.

Sammanfattning
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