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Förord 
På uppdrag av Naturvårdsverket har SMED (Svenska MiljöEmissionsData) 

tagit fram statistik och beräknat andrahandsmarknaden för textiler samt 

andelen andrahandsvaror av den totala försäljningen av textilier i Sverige. 

Data har huvudsakligen tagits fram genom telefonintervjuer, intensiv dialog 

med olika aktörer på andrahandsmarknaden för textilier samt genom 

statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).  

SMED och projektgruppen vill tacka alla välgörenhetsorganisationer och 

företag som hjälpt oss att ta fram uppgifter om sålda, skänkta och 

förmedlade mängder andrahandstextilier. Tack för ert intresse och 

engagemang! Utan er hade vårt arbete inte varit möjligt. 

Stockholm, den 12 juni 2014 

Maria Elander 

Projektledare 
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Sammanfattning 
För att minska miljöpåverkan av textilier har Naturvårdsverket i det svenska 

miljömålssystemet föreslagit ett etappmål för återanvändning av textilier. 

Enligt förslaget ska minst 40 procent av de textilier som satts på marknaden 

år 2020 återanvändas.  

Svenska MiljöEmissionsData (SMED) har på uppdrag av Naturvårdsverket 

beräknat andrahandsmarknaden för textilier och andelen andrahandsvaror 

jämfört med den totala försäljningen av nya textilier i Sverige. Den 

utvecklade metoden kan användas för att följa upp det föreslagna 

etappmålet. Resultatet av beräkningarna sammanfattas i nedanstående tabell. 

 2011 2013 

Återanvända textilier (ton) 23 400 23 400 

därav återanvänd mängd i Sverige (ton) 7 400 8 600 

Konsumtion av nya textilier (ton) 133 000 121 000 

Andel återanvända textilier jämfört med den 

totala försäljningen av nya textilier i Sverige 18 % 19 % 

Både år 2011 och år 2013 återanvändes sammanlagt 23 400 ton textilier. 

Bakom den konstanta mängden återanvända textilier döljs bland annat 

följande trender: 

 Välgörenhetsorganisationer stärkte sin dominerande roll på 

andrahandsmarknaden. 2013 förmedlade välgörenhetsorganisationer 

87 procent av de återanvända textilierna. Detta innebär en ökning 

med fem procent jämfört med år 2011. 

 Andelen andrahandstextilier som återanvändes i Sverige ökade med 

16 procent mellan åren 2011 och 2013. 2011 återanvändes 7 400 ton 

(32 procent) av de återanvända textilierna i Sverige. Motsvarande 

siffra för 2013 var 8 600 ton (37 procent). 

 Andelen andrahandstextilier som förmedlas via näthandelsaktörer 

ökade med 33 procent mellan åren 2011 och 2013. 2013 förmedlade 

näthandelsaktörer 23 procent (2 000 ton) av de andrahandstextilier 

som återanvändes i Sverige.  

 Den sammanlagt återanvända mängden textilier per person minskade 

på grund av befolkningsökningen något från 2,5 kg år 2011 till 

2,4 kg 2013. Däremot ökade mängden textilier som återanvändes i 
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Sverige något från 0,8 kg per person år 2011 till 0,9 kg per person år 

2013. 

Andelen andrahandsvaror av den totala försäljningen av textilier i Sverige 

utgjorde 18 procent år 2011 och 19 procent år 2013. Eftersom den 

återanvända mängden andrahandstextiler var konstant mellan de båda åren 

beror ökningen av andelen andrahandsvaror på en minskad konsumtion av 

nya textilier. År 2013 konsumerades 121 000 ton nya textilier (12,5 

kg/person). Motsvarande siffra för 2011 är 133 000 ton (14,0 kg/person). I 

absoluta mängder (oberoende av befolkningsökningen) utgör detta en 

minskning med 9 procent. Sett till konsumtionen per person utgör 

minskningen 12 procent. Mängderna nya textilier som konsumerades och 

andrahandstextilier som återanvändes per person 2013 redovisas i 

nedanstående figur.  

 

Textilier som omfattas av beräkningarna är kläder och hemtextilier i form av 

kläder, handdukar, gardiner, lakan, filtar, arbetskläder och trasor. I 

beräkningarna av andrahandsmarknaden ingår textilflöden som förmedlats 

till återanvändning via välgörenhetsorganisationer, näthandelsaktörer och 

företag oberoende av om återanvändningen skett i Sverige eller utomlands. 

Den totala konsumtionen av nya textilier i Sverige har beräknats som 

nettoinflödet av textilier, det vill säga som summan av import och inhemsk 

produktion minus export. Uppgifter om återanvänd mängd textilier har 

huvudsakligen samlats in via telefonintervjuer med 

välgörenhetsorganisationer och företag. Uppgifter om konsumerade 

mängder textilier har hämtats från Statistiska centralbyråns (SCB:s) statistik 

över utrikeshandel med varor (import och export) och industrins 

varuproduktion (inhemsk produktion).  
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Summary 
The Swedish Environmental Protection Agency (EPA) has proposed a 

milestone target for reuse of textiles in the Swedish environmental 

objectives system with the objective of reducing environmental impacts 

from textiles. According to the proposed target, 40 percent of the textiles put 

on the market shall be reused by 2020.  

On behalf of the Swedish EPA the Swedish Environmental Emissions Data 

(SMED) has calculated the second hand market for textiles as well as the 

proportion of second hand products compared to the total consumption of 

new textiles in Sweden. The developed method can be used to follow up the 

proposed milestone target. The results of the calculations are summarised in 

the following table. 

 2011 2013 

Reused textiles (ton) 23 400 23 400 

whereof reused in Sweden (ton) 7 400 8 600 

Consumption of new textiles (ton) 133 000 121 000 

Proportion of reused textiles compared to total 

consumption of new textiles in Sweden 18 % 19 % 

In total 23 400 tonnes of second hand textiles were reused in 2011 and in 

2013 respectively. Behind this constant figure e.g. the following trends can 

be identified:  

 Charitable organisations strengthened their dominating role on the 

second hand market. In 2013 charitable organisations represented 

87 percent of the textiles channelized to reuse. This represents an 

increase by 5 percent compared to 2011. 

 The proportion of textiles that are reused in Sweden increased by 

16 percent from 2011 to 2013. In 2011 7 400 tonnes (32 percent) of 

the second hand textiles were reused in Sweden. The corresponding 

figure for 2013 was 8 600 tonnes (37 percent).  

 The proportion of textiles channelized to reuse via actors engaged in 

internet trade increased by 33 percent from 2011 to 2013. In 2013 

internet trade represented 23 percent (2 000 tonnes) of the reused 

textiles in Sweden.  

 The total per capita reuse of textiles decreased from 2.5 kg in 2011 

to 2.4 kg in 2013 due to the population growth. However, the 
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amount of second hand textiles reused in Sweden increased from 

0.8 kg per person in 2011 to 0.9 kg per person in 2013.  

The proportion of second hand products compared to the total consumption 

of new textiles in Sweden was 18 percent in 2011 and 19 percent in 2013. 

The amount of reused textiles remained constant. Hence, the increase in the 

proportion of second hand products compared to the total consumption of 

new textiles is the result of decreased consumption of new textiles. 121 000 

tonnes (12.5 kg/capita) of new textiles were consumed in 2013. The 

corresponding figure for 2011 is 133 000 tonnes (14.0 kg/capita). In 

absolute terms (regardless of the increase in population) this corresponds to 

a decrease by 9 percent. With respect to the per capita consumption, the 

decrease corresponds to 12 percent. The amounts of consumed new textiles 

and reused second hand textiles per capita 2013 are illustrated in the 

following figure.  

 

Textiles considered in the calculations of the second hand market are clothes 

and household textiles in the form of clothes, towels, curtains, sheets, 

blankets, working clothes and rags. The calculated amounts of reused 

second hand textiles comprised textile flows channelized to reuse via 

charitable organisations, actors engaged in internet trade and other 

companies regardless of if the reuse took place in Sweden or abroad. The 

total consumption of new textiles in Sweden was calculated as the net input 

flow of textiles, i.e. the sum of import and domestic production minus 

export. Data regarding reused textiles were mainly collected via telephone 

interviews with charitable organisations and companies. Data regarding 

consumption of new textiles was extracted from Statistics Sweden’s 

(SCB’s) statistic regarding foreign trade (exports and imports) and 

production of commodities and industrial services (domestic production).  
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Förkortningar 
 

FDB SCB:s företagsdatabas 

ISH Ideell Second Hand 

IVL IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

IVP Industrins varuproduktion 

JE Juridisk Enhet 

kg Kilogram 

KN Kombinerad Nomenklatur 

kr Svenska kronor 

SCB Statistiska centralbyrån 

SMED Svenska MiljöEmissionsData 

SNI Svensk Näringsgrensindelning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det mesta av textilavfallet som genereras i Sverige idag går till förbränning, 

runt 20 procent återanvänds och en mycket liten andel materialåtervinns 

(Naturvårdsverket, 2013). En ökad återanvändning och materialåtervinning 

skulle bidra till att minska miljöpåverkan från produktion av nya textilier. 

Med detta i åtanke har Naturvårdsverket föreslagit följande etappmål för 

textil och textilavfall (Naturvårdsverket, 2013): 

”År 2020 är kretsloppen för textilier så långt som möjligt 

resurseffektiva och fria från farliga ämnen. 

 Senast år 2018 finns lättillgängliga insamlingssystem som 

säkrar att textilier i första hand återanvänds. 

 År 2020 återanvänds 40 % av de textilier som satts på 

marknaden. 

 År 2020 materialåtervinns 25 % av de textilier som satts på 

marknaden, i första hand till nya textilier. 

 Senast 2020 underlättas kretsloppet för textilier av att särskilt 

farliga ämnen och andra ämnen med oönskade egenskaper inte 

förekommer i nyproducerade textilier.” 

Mängden textilavfall från kläder och hemtextilier förväntas ligga runt 

14 kilogram (kg) per person och år i Sverige 2020 (Elander, m.fl., 2014).  

I SMED-projektet Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall 

undersöktes flöden av kläder och hemtextilier. Syftet var att få en 

uppfattning om avfallsmängderna av textil från olika aktörer, att beräkna 

inflödet av textilier till Sverige samt att föreslå indikatorer för andel 

återanvänd textil i jämförelse med uppskattad mängd textilavfall (Carlsson, 

m.fl., 2011). I kartläggningen beräknades att återanvändningen av kläder 

och hemtextilier motsvarade runt 2,6 kg per person och år 2008.  

1.2 Syfte 

Syftet med projektet var att beräkna andelen andrahandsvaror av den totala 

försäljningen av textilier i Sverige.  

I projektet togs en metod fram som möjliggör en uppföljning av det 

föreslagna etappmålet för textil och textilavfall med avseende på att 
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40 procent av de textilier som satts på marknaden föreslås återanvändas år 

2020.  

1.3 Metod 

Mängden återanvända andrahandstextilier som beräknades i SMED-rapport 

46-2011 baserades i huvudsak på uppgifter från åtta större 

välgörenhetsorganisationer (Carlsson, m.fl., 2011). Metoden som tagits fram 

i detta projekt för att beräkna andrahandsmarknaden för textilier omfattar 

dels ett större antal välgörenhetsorganisationer och dels återanvändning av 

ytterligare textilflöden i form av andrahandstextilier som förmedlas via 

näthandelsaktörer och andra företag. Med metoden görs även avdrag för 

insamlade andrahandstextilier som inte återanvänds och för en andel icke-

textilier i de insamlade mängderna.  

Den totala konsumtionen av nya textilier beräknas som summan av den 

inhemska produktionen och nettoimporten, det vill säga differensen mellan 

import och export, av dessa textilier. Data om konsumtion av nya textilier 

har tagits från Statistiska centralbyråns (SCB:s) Statistikdatabas. 

Beräkningarna av andrahandsmarknaden för textilier i Sverige omfattar både 

mängder som samlats in och återanvänts i Sverige och mängder som samlats 

in i Sverige för återanvändning utomlands. Detta speglar Naturvårdsverkets 

förslag att inkludera den stora mängd insamlade textilier som exporteras av 

ideella organisationer och privata insamlare i uppföljningen av det 

föreslagna etappmålet med avseende på återanvändning av textilier 

(Naturvårdsverket, 2013). Uppgifter om återanvända mängder 

andrahandstextilier samlades huvudsakligen in genom intervjuer med 

välgörenhetsorganisationer, näthandelsaktörer och företag som bedriver 

second hand-butiker.  
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Andelen andrahandsvaror av totala försäljningen av textilier beräknas enligt: 

                     

 
                                         

   
 

där 

MVälgörenhet: Mängd återanvända textilier i Sverige via 
välgörenhetsorganisationer 

MNäthandel: Mängd återanvända textilier i Sverige via näthandelsaktörer 

MFöretag: Mängd återanvända textilier i Sverige via företag som bedriver 
second hand-butiker  

MExport: Mängd återanvända textilier i andra länder 

MNy: Mängd konsumerade nya textilier i Sverige 

 

Metoderna för att beräkna delmängderna av andrahandsmarknaden för 

textilier redovisas i kapitel 3-6. Metoden för att beräkna konsumtionen av 

nya textilier redovisas i kapitel 7.  

1.4 Avgränsningar 

I projektet har statistik tagits fram för åren 2011 och 2013. För att öka 

chansen att urskilja trender bedömdes det fördelaktigt att välja två år med ett 

visst mellanrum. År 2013 valdes för att spegla utvecklingar som skett inom 

andrahandsmarknaden för textil de senaste åren. Det antogs att statistik för 

insamlade, sålda, skänkta och exporterade mängder andrahandstextilier 

förbättrats under senare år. Därför valdes år 2011 för att underlätta för de 

intervjuade organisationerna att ta fram relevanta uppgifter.  

I projektet har data angående kläder och hemtextilier i form av kläder, 

handdukar, gardiner, lakan, filtar, arbetskläder och trasor samlats in och 

analyserats. Data med avseende på konsumtion av nya textilier omfattar 

nettoinflödet som beräknas som summan av inhemsk produktion och import 

minus export. Data med avseende på andrahandsmarknaden omfattar kläder 

och hemtextilier som förmedlas till återanvändning via 

välgörenhetsorganisationer, näthandelsaktörer och företag som bedriver 

second hand-butiker. Beräkningarna av andrahandsmarknaden avser 

andrahandstextilier som samlats in för återanvändning oberoende om 

återanvändningen sker i Sverige eller utomlands.  

Beräkningarna av andrahandsmarknaden omfattar inte följande textilflöden 

för återanvändning: 
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 Mängder andrahandstextilier som säljs på loppmarknader och andra 

informella marknader (t.ex. i skolor, förskolor etc.). 

 Mängder andrahandstextilier som återanvänds utan ekonomiska 

transaktioner (t.ex. återanvändning mellan syskon och vänner). 

 Mängder andrahandstextilier som genereras av privata företag (t.ex. 

hotell, restauranger, tvätterier, transportföretag, bygg- och 

hantverksföretag) samt av offentliga företag och offentlig 

verksamhet (t.ex. sjukhus, militär och fängelser) och som inte samlas 

in via den klassiska klädinsamlingen eller förmedlas via näthandel 

eller second hand-butiker. 

 Mängder andrahandstextilier som stjäls från den ”klassiska 

klädinsamlingen” med textilbehållare och som sedan (delvis) 

återanvänds. 

I beräkningen av de olika delmängderna av andrahandsmarknaden för 

textilier har dessutom specifika avgränsningar gjorts. Dessa redovisas för 

respektive delmängd i kapitel 3-6.  
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2 Projektöversikt 

2.1 Genomförande 

Projektet genomfördes på uppdrag av Naturvårdsverket från december 2013 

till juni 2014 inom ramen av konsortiet Svenska MiljöEmissionsData 

(SMED). Utförande organisationer var IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

(IVL) och Statistiska centralbyrån (SCB).  

2.2 Delaktiviteter 

Projektet omfattar andrahandstextilier som säljs och skänks för 

återanvändning i Sverige eller utomlands via välgörenhetsorganisationer, 

näthandelsaktörer och företag som driver second hand-butiker. De olika 

aktörerna samlar in, hanterar, säljer och skänker andrahandstextilier på olika 

sätt och via olika kanaler. Metoden som togs fram för att beräkna andelen 

andrahandsvaror av den totala försäljningen av textilier i Sverige reflekterar 

detta genom att olika delmetoder användes för olika delaktiviteter i 

projektet. Delaktiviteterna motsvarar grovt de textilflöden med avseende på 

återanvändning som identifierats i tidigare SMED projekt med avseende på 

textilavfall (Carlsson, m.fl., 2011; Sörme, m.fl., 2013).  

Arbetet i de olika delaktiviteterna koordinerades noga för att säkerställa en 

hög jämförbarhet och överstämmelse i de beräknade mängderna. Bland 

annat användes gemensamma omräkningsfaktorer och antaganden om 

vikter. Dessutom utvecklades och anpassades intervjumallar för de olika 

delaktiviteterna utifrån en gemensam mall.  

2.3 Uppbyggnad av rapporten 

Avgränsningar, metod och resultat för textilflödena som omfattades av 

projektet redovisas separat i kapitel 3-7. Det sammanlagda resultatet av 

beräkningarna redovisas i kapitel 8. En sammanfattning av erfarenheterna 

som gjorts i projektet redovisas som slutsatser och rekommendationer i 

kapitel 9. 
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3 Återanvändning i Sverige via 
välgörenhetsorganisationer 

I detta kapitel redovisas den beräknade mängden andrahandstextilier som 

sålts och skänkts för återanvändning i Sverige via 

välgörenhetsorganisationer.  

 

 
Figur 1 Andrahandstextilier som förmedlas för återanvändning i Sverige via 

välgörenhetsorganisationer utgör en delmängd av andrahandsmarknaden för textilier1 

I Sverige domineras den traditionella insamlingen av andrahandstextilier av 

välgörenhetsorganisationer (Watson, m.fl., 2014). Insamlade 

andrahandstextilier säljs i organisationernas egna second hand-butiker, 

skänks till behövande i Sverige eller som bistånd utomlands samt säljs för 

sortering och efterföljande (delvis) återanvändning utomlands.  

Genom intervjuer med välgörenhetsorganisationer samlades data in med 

avseende på mängder andrahandstextilier som via dessa organisationer säljs 

eller skänks till återanvändning oberoende om återanvändningen sker i 

Sverige eller utomlands. Andelen andrahandstextilier som säljs eller skänks 

för återanvändning i Sverige redovisas i detta kapitel. Andelen 

andrahandstextilier som säljs eller skänks för återanvändning utomlands 

redovisas i kapitel 6.  

Inledningsvis beskrivs de avgränsningar som gjorts och den metod som 

använts för att beräkna hur mycket andrahandstextilier som via 

välgörenhetsorganisationer säljs och skänks för återanvändning i Sverige. 

                                                 
1
 Denna bild används för att i rapporten förtydliga vilket textilflöde som behandlas i 

respektive kapitel. Bilden representerar följande textilflöden: 

MVälgörenhet: Mängd återanvända textilier i Sverige via välgörenhetsorganisationer 

MNäthandel: Mängd återanvända textilier i Sverige via näthandelsaktörer 

MFöretag: Mängd återanvända textilier i Sverige via företag som bedriver second hand-

butiker 

MExport: Mängd återanvända textilier i andra länder 

MNy: Mängd konsumerade nya textilier i Sverige 
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Avslutningsvis redovisas resultaten av beräkningarna tillsammans med en 

uppskattning av osäkerheterna i den framtagna statistiken.  

3.1 Avgränsningar 

Textilflöden som ingår i undersökningen är begagnade kläder, arbetskläder, 

handdukar, gardiner, lakan, filtar och trasor som säljs och skänks för 

återanvändning i Sverige.  

Organisationer som ingår i undersökningen är välgörenhetsorganisationer, 

biståndsorganisationer och organisationer kopplade till kyrkliga samfund. I 

rapporten sammanfattas dessa typer av organisationer under det generella 

begreppet välgörenhetsorganisationer.  

Denna delaktivitet omfattar endast välgörenhetsorganisationer som har känd 

försäljning av andrahandstextilier i Sverige. Organisationer med uttalat 

välgörenhetssyfte men utan känd försäljning i Sverige omfattas av 

delaktiviteten beskriven i kapitel 6 i den mån organisationernas exporterade 

mängder andrahandstextilier ingår i SCB:s statistik över utrikeshandeln.  

Utöver detta finns ett okänt antal församlingar som samlar in 

andrahandstextilier för välgörande ändamål. Dessa exporteras ofta som 

bistånd, men säljs även i församlingarnas egna second hand-butiker 

(Granberg, 2013). Det var inte möjligt att i projektet uppskatta mängderna 

andrahandstextilier som dessa församlingar säljer i butik.  

3.2 Metod 

I projektet Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall (SMED 

rapport 46-2011) inhämtades uppgifter om andrahandstextilier som 

samlades in och förmedlades till återanvändning via åtta 

välgörenhetsorganisationer. Dessa välgörenhetsorganisationer utgjordes av 

Humana Sverige och medlemmar i Ideell Second Hand (ISH), som är en 

samarbetsorganisation mellan några av de större svenska 

välgörenhetsorganisationerna (Carlsson, m.fl., 2011). I detta projekt 

utökades antalet välgörenhetsorganisationer som ombads lämna uppgifter 

om sålda och skänkta textilmängder för återanvändning. Detta bidrar till att 

metoden omfattar ökade mängder återanvända andrahandstextilier jämfört 

med metoden som användes SMED-rapport 46-2011.  

En del av mängderna som samlas in som andrahandstextilier utgörs i själva 

verket av icke-textilier. Det kan exempelvis röra sig om skor, leksaker, 

skärp och väskor som lämnats tillsammans med textilier i 

textilinsamlingsbehållarna. Till skillnad från metoden som användes i 



 

 20 

SMED-rapport 46-2011 gjordes i detta projekt en korrigering för andelen 

icke-textilier. 

3.2.1 Använd ram 

I projektet användes en expertuppskattad ram på sammanlagt 36 

välgörenhetsorganisationer. Dessa redovisas i Bilaga 1. Ramen togs fram 

utifrån kända organisationer som agerar inom insamling och försäljning av 

andrahandstextilier i Sverige. Ramen omfattar alla organisationer som är 

medlemmar i samarbetsorganisationen Ideell Second Hand (ISH). Ramen 

omfattar dessutom medlemmar i den ideella föreningen Svensk 

Insamlingskontroll som är aktiva inom området second hand och som på 

sina hemsidor kommunicerar att de säljer textilier på den svenska 

andrahandsmarknaden. Listan stämdes av med svenska aktörer inom 

insamling och försäljning av andrahandstextilier som ombads komplettera 

listan utifrån sin kännedom av marknaden.  

Förutom de avgränsningar som gjorts i kapitel 3.1 bedöms ramen utgöra i 

stort sett alla svenska välgörenhetsorganisationer som förmedlar 

andrahandstextilier för återanvändning i Sverige.  

3.2.2 Datakällor 

Data samlades in via telefonintervjuer och efterföljande e-post 

korrespondens med alla 36 välgörenhetsorganisationerna. I de fallen 

lämnade uppgifter var oklara togs förnyad kontakt med uppgiftslämnaren 

per telefon eller via e-post.  

En intervjumall togs fram som utgångspunkt för intervjuerna. Frågorna 

anpassades dock utifrån välgörenhetsorganisationernas växlande 

verksamhet; exempelvis endast försäljning i butik eller endast biståndshjälp.  

Uppgifter samlades in med avseende på: 

 Insamlade mängder andrahandstextilier 

 Andel icke-textilier i insamlade mängder andrahandstextilier 

 Sålda mängder andrahandstextilier i butik i Sverige respektive 

omsättning för sålda mängder andrahandstextilier i butik i Sverige 

 Skänkta mängder andrahandstextilier för återanvändning i Sverige 

 Omräkningsfaktorer som använts för att exempelvis räkna om volym 

till vikt 

3.2.3 Mängdberäkningar 

Uppgifter som lämnats av välgörenhetsorganisationerna med avseende på 

mängder andrahandstextilier räknades samman för följande textilflöden: 
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 Sålda mängder för återanvändning i Sverige (försäljning via butik) 

 Skänkta mängder för återanvändning i Sverige (gåvor till 

behövande) 

Avdrag gjordes för uppmätt eller uppskattad andel som redovisats som 

andrahandstextilier, men som i själva verket utgjordes av icke-textilier (t.ex. 

väskor, skor, skärp och leksaker). Denna andel baserar i de flesta fall på 

mätningar och uppskattningar som gjorts av respektive 

välgörenhetsorganisation. I de fall välgörenhetsorganisationer inte kunde 

uppskatta andelen icke-textilier i sina textilflöden användes en uppskattad 

andel, baserad på uppgifter som lämnats av övriga 

välgörenhetsorganisationer. Andelen icke-textilier i mängder som redovisas 

som andrahandstextilier som använts i beräkningarna är 10 procent i de fall 

inga specifika uppgifter lämnats.  

Välgörenhetsorganisationerna ombads i första hand att lämna uppgifter om 

sålda eller skänkta mängder för återanvändning i viktenheter (i kg eller ton). 

I en del fall baserar sig lämnade uppgifter på omräkningar från volym till 

vikt eller från omsättning till vikt. Många, särskilt mindre 

välgörenhetsorganisationer väger varken insamlade, sålda eller skänkta 

mängder andrahandstextilier och har inte tagit fram representativa 

omräkningsfaktorer. Dessa välgörenhetsorganisationer lämnade i regel 

omsättningsuppgifter för andrahandstextilierna som sålts i butik (i kr). Detta 

möjliggörs genom att andrahandstextilier i de flesta fall registreras som en 

särskild produktkategori i samband med försäljningen (”en knapp i kassan 

för textilier”). I dessa fall ombads välgörenhetsorganisationer sedan att 

uppskatta andelen av textilierna som skänktes till behövande i Sverige och 

som bistånd utomlands samt som exporterades i jämförelse med mängden 

som såldes i butik.  

Mindre välgörenhetsorganisationer med mindre second hand-butiker sätter i 

många fall lägre priser på andrahandstextilier än större 

välgörenhetsorganisationer med större second hand-butiker (Rosinski, 

2014), även om också större välgörenhetsorganisationer erbjuder fynd och 

andrahandtextilier till lägre priser. I projektet togs därför två 

omvandlingsfaktorer fram för att beräkna mängden andrahandstextilier som 

sålts i butik utifrån lämnade uppgifter om omsättning: en för mindre 

välgörenhetsorganisationer med en eller ett fåtal second hand-butiker och en 

för större välgörenhetsorganisationer med ett flertal second hand-butiker. 

Omvandlingsfaktorn för mindre välgörenhetsorganisationer baseras på 

uppgifter om omsättning och uppskattade textilmängder som lämnats av 

mindre välgörenhetsorganisationer i undersökningen. Omvandlingsfaktorn 

för större välgörenhetsorganisationer baseras huvudsakligen på uppgifter om 
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omsättning, insamlade och sålda mängder andrahandstextilier i butik via 

ISH:s medlemmar 2011. Utifrån dessa uppgifter gjordes en skattning som 

rimlighetsbedömdes med hjälp av kompletterande uppgifter om vikt per 

plagg samt typiskt försäljningsvärde för andrahandstextilier (kläder och 

hemtextilier). Det bör påpekas att de respektive omvandlingsfaktorerna kan 

skilja avsevärt från välgörenhetsorganisation till välgörenhetsorganisation 

och från second hand-butik till second hand-butik samt från säsong till 

säsong och från år till år. Omvandlingsfaktorerna bör därför inte användas 

gripna ur sammanhanget av denna undersökning. Omvandlingsfaktorerna 

som använts i projektet är: 

 Försäljningsvärde på andrahandstextilier som säljs i second hand-

butik via mindre välgörenhetsorganisationer med en eller ett fåtal 

second hand-butiker: 60 kr/kg 

 Försäljningsvärde på andrahandstextilier som säljs i second hand-

butik via större välgörenhetsorganisationer med ett flertal second 

hand-butiker: 110 kr/kg 

Det antogs i beräkningarna att 100 procent av andrahandstextilierna som 

såldes i butik eller skänktes som gåvor till behövande återanvändes. 

Sammanlagt lämnade 28 av 36 välgörenhetsorganisationer uppgifter om 

sålda och skänkta mängder till återanvändning. För ytterligare en 

välgörenhetsorganisation användes data från ISH:s branschstatistik för åren 

2011 och 2012, där uppgifterna för år 2012 användes för år 2013. De 

resterande sju välgörenhetsorganisationerna, för vilka inga uppgifter erhölls, 

bedöms omsätta relativt små mängder andrahandstextilier i förhållande till 

de andra 29. Därför gjordes ingen uppräkning av beräknade mängder på den 

totala ramen.  

Tabell 1 ger en översikt över de beräknade mängderna andrahandstextilier 

som såldes och skänktes för återanvändning i Sverige via 

välgörenhetsorganisationer 2011 och 2013.  
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Tabell 1 Översikt över beräkningarna för mängder andrahandstextilier som såldes och 

skänktes för återanvändning i Sverige via välgörenhetsorganisationer 2011 och 2013 

 2011 2013 

Sålda och skänkta mängder andrahandstextilier för 

återanvändning i Sverige via 

välgörenhetsorganisationer i ton 

5 700* 6 500 

varav sålda mängder för återanvändning  

i Sverige (försäljning via butik) i ton 

5 300 6 000 

varav skänkta mängder för återanvändning  

i Sverige (gåvor till behövande) i ton 

500 500 

* Summorna och delsummorna är avrundade var för sig, vilket förklarar varför 

totalsumman är mindre än summan av delsummorna. 

 

3.2.4 Skattning av osäkerheter 

De huvudsakliga osäkerheterna i den beräknade mängderna ligger dels i att 

uppgifter inte erhållits från samtliga välgörenhetsorganisationer och dels i 

osäkerheten i de uppgifter som lämnats från respektive 

välgörenhetsorganisation. Utöver detta är det inte säkert att samtliga 

relevanta aktörer har kunnat identifieras och ingår i ramen. Det framkom i 

intervjuerna med välgörenhetsorganisationerna bland annat att det finns ett 

okänt antal församlingar som samlar in andrahandstextilier för välgörande 

ändamål. Dessa exporteras ofta som bistånd, men säljs även i 

församlingarnas egna second hand-butiker (Granberg, 2013). Dock bedöms 

alla större välgörenhetsorganisationerna med avseende på försäljning av 

andrahandstextilier i Sverige omfattas av ramen. Slutligen har i vissa fall 

omräkningsfaktorer använts för att omvandla uppgifter som lämnats i form 

av omsättning istället för i mängd sålda andrahandstextilier.  

Det var i projektet inte möjligt att beräkna osäkerheterna för de beräknade 

mängderna andrahandstextilier med en rent statistisk metod. I stället gjordes 

en kvalitativ bedömning utifrån diskussion mellan berörda 

projektmedarbetare i delundersökningen med avseende på 

andrahandstextilier som förmedlas för återvändning i Sverige via 

välgörenhetsorganisationer.  

Variationskoefficienten uppskattas till 10 procent för såväl 2011 som för 

2013. Detta innebär att det sanna värdet med 95 procents sannolikhet ligger 

mellan 4 600 ton och 6 900ton för 2011. För 2013 ligger det sanna värdet 

med 95 procents sannolikhet mellan 5 200 ton och 7 700ton.  
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3.3 Resultat 

Det beräknades att mängden andrahandstextilier som såldes i butik eller 

skänktes till behövande via välgörenhetsorganisationer för återanvändning i 

Sverige var 5 700 ton 2011 och 6 500 ton 2013. Detta innebär en ökning 

med ca 13 procent från 2011 till 2013. Andelen andrahandstextilier som 

såldes i butik utgjorde 91 procent och andelen som skänktes till behövande 

9 procent av den totala mängden 2011. 2013 var motsvarande siffror 

92 procent respektive 8 procent av den totala mängden. 

Det faktum att inga uppgifter lämnades för sju av de 36 

välgörenhetsorganisationerna i ramen bedöms inte påverka resultatet i någon 

större utsträckning. I intervjuerna med välgörenhetsorganisationerna 

framkom att bland annat ett okänt antal församlingar samlar in och säljer 

andrahandstextilier i egna butiker. Det var inte möjligt att i projektet 

uppskatta dessa mängder. Även om mängderna bedöms vara relativt små, 

kan det medföra att de beräknade mängderna andrahandstextilier i detta 

kapitel kan vara något underskattade. 

I SMED-rapport 46-2011 beräknades att ca 3 000 ton andrahandstextilier 

såldes i Sverige via välgörenhetsorganisationer 2008 (Carlsson, m.fl., 2011). 

Det måste dock påpekas att denna mängd inte kan direkt jämföras med den 

mängd andrahandstextilier som beräknats säljas och skänkas via 

välgörenhetsorganisationer i detta projekt. En av huvudanledningarna för 

detta är att metoden i SMED-rapport 46-2011 endast omfattade insamling 

av uppgifter från åtta välgörenhetsorganisationer jämfört med 36 i detta 

projekt. Dessa åtta välgörenhetsorganisationer sålde 2013 runt 4 800 ton 

andrahandstextilier på den svenska marknaden. En annan anledning till att 

statistiken som tagits fram i detta projekt inte kan direkt jämföras med 

statistiken för 2008 är att avdrag för icke-textilier gjorts i detta projekt, 

vilket inte gjordes i metoden som användes i SMED-rapport 46-2011.  

I dialogen med välgörenhetsorganisationerna framkom att deras statistik på 

insamlade, sålda, skänkta och exporterade mängder andrahandstextilier i 

flera fall förbättrats från 2011 till 2013. Detta kan bero på en ökad 

medvetenhet kring frågan. Det är rimligt att anta att denna utveckling pågått 

gradvis sedan undersökningen i SMED rapport 46-2011 och att lämnade 

uppgifter från välgörenhetsorganisationerna är säkrare nu än då. 
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4 Återanvändning via näthandel 
I detta kapitel redovisas den beräknade mängden andrahandstextilier som 

förmedlas och återanvänds via näthandelsaktörer i Sverige. 

 

 
Figur 2 Andrahandstextilier som förmedlas via näthandelsaktörer utgör en delmängd av 

andrahandsmarknaden för textilier 

Näthandel med andrahandstextilier ingick inte i den metod som utvecklades 

i SMED 46-2011, men har ökat under senare år och omsätter nu relevanta 

mängder andrahandstextiler. Projektet har utvecklat en metod för att beräkna 

dessa mängder.  

Arbetet delades upp i två olika aktiviteter. I den första beräknades mängd 

andrahandstextilier som förmedlas via Blocket AB (Blocket) och eBay 

Sweden AB (Tradera). I den andra beräknades mängd andrahandstextilier 

som förmedlas via andra näthandelsaktörer.  

Eftersom delaktiviteterna genomfördes med olika metoder presenteras 

avgränsningar och metod i huvudsak separat. Däremot anges slutresultatet 

med den beräknade mängden andrahandstextilier samlat för hela näthandeln. 

Detta görs för att säkerställa att detaljerad information såsom antal annonser 

och andel genomförda köp för respektive näthandelsaktörer inte ska röjas. 

4.1 Avgränsningar 

I beräkningarna ingick andrahandstextilier i form av kläder, handdukar, 

gardiner, lakan, filtar, arbetskläder och trasor. Näthandlarna som inkluderas 

i undersökningen förmedlar olika typer av andrahandstextilier, men de flesta 

har främst fokus på klädesplagg. 

4.1.1 Blocket och Tradera 

Blocket och Tradera bedömdes högst relevanta för näthandel med 

andrahandstextilier. Företagens affärsidéer skiljer sig åt genom att Blocket 

säljer annonsplatser och Tradera i huvudsak fokuserar på förmedling av 

auktioner med avgift baserat på slutligt försäljningspris. Traderas 
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annonsörer kan även välja att sälja varor till fast pris. I dessa fall är Blocket 

och Tradera mer likartade. 

4.1.2 Andra näthandelsaktörer 

Näthandeln med andrahandstextilier utöver Blocket och Tradera består av 

en diversifierad marknad med många små aktörer. Man kan exempelvis se 

en ökad försäljning av andrahandstextilier via sociala medier på internet. 

Eftersom det är svårt att fånga upp alla aktörer är mängderna svåra att 

definiera och mäta.  

Endast nätportaler med huvudsyfte att förmedla andrahandsvaror av textilier 

ingick. Dessutom ingick endast nätportaler där de förmedlade varorna ägs 

av och den fysiska försäljningen administreras av nätportalens användare i 

projektet. Delaktiviteten omfattade svenska nätportalägare som förmedlar 

andrahandstextilier: 

 utan avgift 

 med en fast avgift per annons 

 med provision beräknat utefter varornas försäljningspris 

4.2 Metod 

4.2.1 Använd ram 

4.2.1.1 Blocket och Tradera 

I första delaktiviteten med relevans för näthandeln beräknades hur mycket 

andrahandstextilier som förmedlades via Blocket och Tradera. Båda 

företagen har lämnat uppgifter om förmedlade mängder andrahandstextilier.  

4.2.1.2 Andra näthandelsaktörer 

Blocket och Tradera står endast för en delmängd av den totala näthandeln 

med andrahandstextilier. Därför tog projektet även fram en ram och metod 

fram för att beräkna förmedlade mängder andrahandstextilier via andra 

näthandelsaktörer.  

Enligt den ursprungliga projektspecifikationen skulle SCB:s företagsdatabas 

(FDB) användas för att ta fram ramen. Det visade sig under projektets gång 

att detta inte var möjligt. Utgångspunkt för att använda FDB var att ramen 

för delaktiviteten skulle definieras av de företag som tillhör samma 

branscher som Blocket och Tradera (klassificering enligt Svensk 

Näringsgrensindelning, SNI): 

 Blocket: 73.120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning 

 Tradera: 49.917 Auktioner på internet 
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Orsaken till att FDB bedömdes som olämplig för att definiera ramen för 

relevanta näthandelsaktörer ligger i strukturen på de ovanstående 

branscherna. De omfattar alltför många aktörer som inte är relevanta på 

grund av att det i branschkoden ingår företag som inte säljer textil (utan t.ex. 

antikviteter, skivor eller vitvaror). Det finns ingen branschkod som bara 

innehåller företag som säljer andrahandstextilier. Att slumpa fram ett urval 

från denna ram skulle innebära en väldigt låg sannolikhet att dra relevanta 

undersökningsobjekt. 

Istället definierades i projektet en expertskattad ram. Denna baseras på 

diskussioner med Blocket och Tradera om företagens konkurrenter med 

avseende på förmedling av andrahandstextilier samt på en kompletterande 

internetsökning. Ramen omfattar ett tiotal relevanta näthandelsaktörer (se 

Bilaga 3). Bland dessa aktörer undersöktes samtliga. 

4.2.2 Datakällor 

4.2.2.1 Blocket och Tradera 

För Blocket definierades följande sex kategorier som relevanta med 

avseende på förmedling av andrahandstextilier: 

 Barnartiklar & Leksaker (t.ex. lakan, filtar) 

 Barnkläder 

 Hemtextil & Prydnad (t.ex. filtar, gardiner, handdukar) 

 Hobby (kläder) 

 Kläder 

 Säng & Sovrum (t.ex. handdukar, lakan) 

 

För Tradera definierades följande sex kategorier som relevanta med 

avseende på förmedling av andrahandstextilier: 

 Accessoarer (t.ex. kläder) 

 Antikt & Design (t.ex. filtar, gardiner, handdukar och lakan) 

 Barnkläder 

 Hem & Hushåll (t.ex. filtar, gardiner, handdukar och lakan) 

 Kläder  

 Leksaker & Barnartiklar (t.ex. filtar, gardiner och lakan) 

 Sport & Fritid (kläder) 

 

De ovanstående kategorierna för Blocket och Tradera innehåller också 

andrahandsvaror som inte omfattas av detta projekt enligt gjorda 

avgränsningar i kapitel 1.4. Exempel på varor i ovanstående kategorier som 

inte ingår i undersökningen är väggbonader, mattor, tält och bälten.  
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Ovanstående kategorier är delvis uppdelade i underkategorier på respektive 

nätportal. Baserat på uppgifter från företagen och på genomförda 

stickprover i annonserna inom ovanstående kategorier gjordes ytterligare 

detaljavgränsningar och antaganden om andrahandstextilflöden. I den mån 

dessa underkategorier visade sig innehålla försumbara mängder 

andrahandstextilier uteslöts de i beräkningarna.  

Data om förmedlad mängd andrahandstextilier genom Blocket och Tradera 

beräknades med hjälp av: 

 Uppgifter som lämnats av företagen 

 Manuella stickprov på företagens respektive nätportaler 

 Uppskattad medelvikt per vara 

Företagen förmedlade detaljuppgifter med syftet att möjliggöra beräkningar 

av mängder förmedlade andrahandstextilier för respektive företag. Lämnade 

uppgifter rörde huvudsakligen: 

 Uppgifter om vilka kategorier respektive underkategorier som 

Blocket och Tradera bedömde som relevanta med avseende på 

andrahandstextilier 

 Antal unika annonser i respektive kategori/underkategori med 

avseende på annonser som antagits innehålla andrahandstextilier och 

inte nya varor. Detta motsvarades av de annonserna med angivet 

skick ”begagnat” på Tradera och annonser upplagda av 

privatpersoner på Blocket. 

 Andel annonser som genomförts med köp i respektive 

kategori/underkategori 

 Grov uppskattning av andel paketannonser inom respektive 

kategori/underkategori 

Dessa uppgifter kompletterades med framtagna nyckeltal från stickprov och 

bedömningar av fördelning av plagg och varor i de olika annonskategorierna 

på Blockets och Traderas hemsidor. Nyckeltal togs fram för: 

 Genomsnittligt antal varor/plagg per annons per kategori i respektive 

underkategori  

 Typ av vara/plagg per kategori respektive underkategori  

Genomsnittliga vikter för olika varor togs huvudsakligen fram genom analys 

av den danska utrikeshandelsstatistiken som generellt innefattar data både i 

form av vikt och i antal importerade och exporterade artiklar (Statistics 

Denmark, 2014). Använda genomsnittliga vikter redovisas i Bilaga 2. 

Anledningen till att den danska utrikeshandelstatistiken användes istället för 

den svenska är att SCB:s utrikeshandelsstatistik inte omfattar data både i 
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form av vikt och antal av importerade och exporterade artiklar eftersom det 

inte krävs enligt Europaparlamentet och Rådets förordningar 2004/638/EG 

och 2009/471/EG. Det antogs i projektet att medelvikterna för textilvaror i 

den danska utrikeshandelsstatistiken är jämförbar med varor som importeras 

till respektive exporteras från Sverige. SMED rapport 46-2011 fungerade 

som kompletterande källa för medelvikter för aktuella varor (Carlsson, m.fl., 

2011). De använda medelvikterna redovisas i Bilaga 2.  

4.2.2.2 Uppräkning för hela näthandeln 

För alla tiotalet näthandelsaktörer i den expertskattade ramen (se 

kapitel 4.2.1.2) samt för Blocket och Tradera dokumenterades under en dag 

i april 2014 antalet relevanta annonser. Utifrån denna ögonblicksbild togs en 

uppräkningsfaktor U1 fram. Denna uppräkningsfaktor beskriver förhållandet 

mellan antalet relevanta annonser på Blocket och Tradera och antalet 

relevanta annonser från Blocket, Tradera och andra näthandelsaktörer. 

Uppräkningsfaktorn beräknades enligt:  

   
 

 
 

 

    

                     

                                                                            

                                                    

Uppräkningsfaktorn säger således hur mycket den förmedlade mängden 

andrahandstextilier via Blocket och Tradera måste räknas upp för att även 

täcka in förmedlade mängder andrahandstextilier via andra 

näthandelsaktörer.  

Uppräkningsfaktorn baseras på följande antaganden med avseende på 

relationen mellan Blocket och Tradera å ena sidan och andra 

näthandelsportaler å andra sidan:  

 Antalet annonser som leder till försäljning är lika jämfört med 

Blocket/Tradera. 

 Fördelningen av annonser beroende på kategori/underkategori 

(byxor, klänningar, kavajer) är lika jämfört med Blocket/Tradera. 

 Antalet plagg per annons är lika jämfört med Blocket/Tradera. 

Av sekretesskäl redovisas inte uppräkningsfaktorn i denna rapport.  

4.2.3 Mängdberäkningar 

Arbetet med att ta fram uppgifter om specifika förmedlade mängder textilier 

har först och främst gällt Blocket och Tradera. Resultatet på förmedlade 
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mängder andrahandstextilier har med hjälp av dessa båda företag därefter 

räknats upp, till att omfatta hela marknaden av näthandelsaktörer.  

4.2.3.1 Blocket och Tradera  

De uppgifter om antal annonser som lämnades av Blocket och Tradera avser 

kategorier/underkategorier och eftersom dessa i flera fall innehåller olika 

typer av annonser och varor, innebär det att olika antaganden om varumixar 

var tvungna att göras.  

Om samtliga annonser i en kategori/underkategori innehållit endast en vara 

av samma typ hade vikt per vara varit detsamma som vikt per annons i 

denna kategori/underkategori. Det är dock vanligt att annonser innehåller 

mer än en vara och dessutom varor av olika typ. För att möjliggöra 

beräkning av vikt på dessa typer av (blandade) ”paketannonser” 

kompletterades därför uppgifterna som lämnats av företagen med stickprov 

bland annonser. Stickproven genomfördes i mars 2014 för relevanta 

kategorier och underkategorier med avseende på:  

 Genomsnittligt antal varor/plagg per annons per kategori respektive 

underkategori  

 Typ av vara/plagg per kategori respektive underkategori  

Stickproven gjordes manuellt. Exakt hur stickproverna och de efterföljande 

beräkningarna gjordes skiljde sig åt för respektive kategori, underkategori 

och företag, dels för att företagen lämnat uppgifter på olika vis och i olika 

detaljgrad och dels för att företagens och kategoriernas annonsstrukturer 

skiljer sig åt.  

För samtliga underkategorier togs en omvandlingsfaktor fram för att 

beräkna den genomsnittliga vikten av andrahandstextilierna per annons 

enligt: 

        

 

    

                  

                         

                       

                                          (     )         

Mängden andrahandstextilier som förmedlas via Blocket och Tradera 

beräknades slutligen genom en summering av mängder förmedlade 

andrahandstextilier i samtliga kategorier respektive underkategorier för båda 

företagen. Delsummorna i respektive (under)kategori beräknades enligt: 
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                                          (     )          

4.2.3.2 Uppräkning för hela näthandeln  

För att skala upp den beräknade mängden andrahandstextilier som 

förmedlas via Blocket och Tradera mot en förmodad totalmängd användes 

uppräkningsfaktorn U1 (se avsnitt 4.2.2.2). Med förmodad totalmängd avses 

mängden andrahandstextilier som förmedlas via Blocket, Tradera och andra 

näthandelsaktörer (på den svenska marknaden). 

Matematiskt kan uppräkningsförfarandet beskrivas enligt följande: 

        (                 ) 

 

    

                                                                   

                                 

                                                          

                                                         

 

Av sekretesskäl redovisas uppräkningsfaktorn och mängderna inte i denna 

rapport. 

4.2.4 Skattning av osäkerheter 

4.2.4.1 Blocket och Tradera 

Uppgifter som lämnades av Blocket och Tradera är av god kvalitet. Indata 

från företagen som använts i beräkningarna är: 

 antal annonser per (under)kategori  

 andel annonser per (under)kategori som leder till en försäljning 

Med avseende på Blocket och Tradera gjordes antaganden för: 

 antal varor per annons baserat på stickprov 

 genomsnittligt vikt per vara baserat på (Statistics Denmark, 2014) 

och (Carlsson, m.fl., 2011) 

De huvudsakliga osäkerheterna i beräkningarna med avseende på 

andrahandstextilier som förmedlats via Blocket och Tradera ligger i de 

gjorda antagandena om antal varor per annons (i ”paketannonser”) och 
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genomsnittliga vikter per vara. Dessutom kan inte uteslutas att små mängder 

textiler förmedlas via kategorier och underkategori som bedömdes som inte 

relevanta för undersökningen.  

4.2.4.2 Övriga näthandelsaktörer 

Beräknade mängder andrahandstextilier som förmedlas via Blocket och 

Tradera räknades upp med uppräkningsfaktor för att även täcka in övriga 

näthandelsaktörer. Uppräkningsfaktorn U1 beräknades med hjälp av en 

ögonblicksbild och beskriver hur många annonser som låg ute vid detta 

tillfälle utöver de annonser som låg ute på Blocket och Tradera.  

Osäkerheterna för denna del av näthandeln är betydligt större än för 

mängden andrahandstextilier som förmedlas via Blocket och Tradera. De 

huvudsakliga osäkerheterna utgörs av: 

 Att många relevanta näthandelsaktörer kanske inte kommit med i 

den definierade ramen och därmed inte heller i beräkningen av 

uppräkningsfaktorn.  

 I beräkningen av uppräkningsfaktorn togs endast hänsyn till det 

totala antalet annonser per näthandelsaktör. Det innebär exempelvis 

att ingen hänsyn togs till fördelningen av olika typer av annonser, 

antal varor per annons och antal genomförda försäljningar. 

 Beräkningen av uppräkningsfaktorn baseras på en ögonblicksbild. 

Förhållandet mellan aktörerna skulle kunna vara annorlunda en 

annan tid på året.  

 Uppräkningarna bygger på en ögonblicksbild från april 2014. Denna 

beskriver förhållandet i antal annonser mellan Blocket/Tradera å ena 

sidan och övriga näthandelsaktörer å andra sidan. Denna 

ögonblicksbild behöver nödvändigtvis inte vara samma som den som 

gällde för 2011 och 2013. Det vill säga att utvecklingen innan 2014 

inte är medräknad i uppräkningsfaktorn.  

4.2.4.3 Sammanlagt resultat 

Det var i projektet inte möjligt att ta fram och använda en rent statistisk 

metod för att beräkna osäkerheterna med avseende på förmedlade mängder 

andrahandstextilier via näthandel. I stället gjordes en kvalitativ bedömning 

av osäkerheterna utifrån diskussion mellan berörda projektmedarbetare i de 

båda delaktiviteterna som rörde näthandel.  

Variationskoefficienten för den sammanlagda mängden andrahandstextilier 

som förmedlas via näthandelsaktörer uppskattas till 25 procent för 2011 och 

20 procent för 2013. Den högre osäkerheten för 2011 beror på att 

ögonblicksbilden för uppräkningen speglar förhållandet 2014. Det innebär 
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att det sanna värdet med 95 procents sannolikhet ligger mellan 800 ton och 

2 200 ton för 2011. För 2013 ligger det sanna värdet med 95 procents 

sannolikhet mellan 1 200 ton och 2 800 ton.  

4.3 Resultat 

Beräknade mängder andrahandstextilier som förmedlats via Blocket, 

Tradera och andra näthandelsaktörer redovisas i Tabell 2. 

 
Tabell 2 Beräknade mängder andrahandstextilier som förmedlas via näthandelsaktörer 2011 

och 2013 

 2011 2013 

Mängd andrahandstextilier som 

förmedlas via näthandelsaktörer i ton  

1 500 2 000 

 

Resultaten i Tabell 2 innefattar total mängd andrahandstextilier som 

förmedlades via samtliga näthandelsaktörer även om delmängder togs fram i 

två olika delaktiviteter. Detta för att säkerställa att detaljerad och känslig 

information om Blockets och Traderas affärsverksamhet inte sprids.  
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5 Återanvändning via företag 
I detta kapitel redovisas den beräknade mängden andrahandstextilier som 

säljs och återanvänds i Sverige via företag som bedriver fysiska second 

hand-butiker. Andrahandstextilier som säljs i second hand-butiker som drivs 

av välgörenhetsorganisationer redovisas i kapitel 3. 

 

 
Figur 3 Andrahandstextilier som förmedlas för återanvändning via företag som bedriver 

second hand-butiker utgör en delmängd av andrahandsmarknaden för textilier 

Inledningsvis beskrivs de avgränsningar som gjordes i projektet följt av den 

metodik och de datakällor som använts. Ett urval bestående av 66 stycken 

företag kontaktade muntligen för att få uppgifter om hur stor mängd 

andrahandstextilier som sålts. För en del av urvalet har uppräkning 

genomförts med hjälp av omsättningsdata. Sedan redovisas gjorda 

mängdberäkningar och skattning av osäkerheter. Avslutningsvis 

sammanfattas resultatet. 

5.1 Avgränsningar 

Det finns ingen unik branschkod för handel med andrahandstextilier. 

Företag som handlar med dessa ingår i gruppen med SNI-kod 47.792 

Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor. Branschkoden 

bedömdes som den mest relevanta branschen för försäljning av 

andrahandstextilier i butiker även om dessa företag även bedriver handel 

med även andra begagnade varor. Därför valdes för denna delaktivitet 

företag från denna grupp ut.  

De utvalda företagen tillhör följande bolagsformer: 

 Aktiebolag 

 Handelsbolag 

 Fysiska personer 

 Enkla bolag 

Övriga förekommande bolagsformer i denna bransch antas vara olika typer 

av ideella och icke vinstdrivande företag.  
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Projektet har avgränsat sig till att undersöka företag med en omsättning över 

0 (noll) kr. Företag utan omsättning antas inte ha bedrivit någon verksamhet 

med ekonomiska transaktioner. 

5.2 Metod 

5.2.1 Använd ram och urval 

Ramen togs från SCB:s Företagsregister (FDB) baserat på data över 

omsättning från 2012 (Gerner, 2014). För att få omsättningsdata gjordes ett 

uttag på nivån Juridisk Enhet (JE) och SNI-kod 47.792 som första bransch. 

Företagsformer som valdes till ramen utgörs av aktiebolag, handelsbolag, 

fysiska personer samt enkla bolag. Företag utan omsättning exkluderades 

från ramen. 

Urvalet av företag är uppdelat på två undergrupper, se Figur 4. Första 

undergruppen bestod av företag med en omsättning på 1 miljon kronor och 

uppåt (omsättningsklass 3 och högre). I denna undergrupp undersöktes 

samtliga 26 företag. I den andra undergruppen ingick sammanlagt 484 

företag med en omsättning under 1 miljon kronor (omsättningsklass 1 och 

2). Av dessa drogs 40 stycken genom ett obundet slumpmässigt urval. 

Företag utan omsättning exkluderades ur undersökningen.  

Med relevanta företag avses i Figur 4 företag som handlar med 

andrahandstextilier och på så sätt är relevanta för detta projekt. 
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Figur 4 Grafisk presentation av ram och urval för företag som bedriver second hand-butiker 

 

5.2.2 Datakällor 

Data samlades in genom muntliga intervjuer med representanter från second 

hand-butikerna. De aktörer som på ett eller annat vis inte gick att nå eller 

inte ville eller kunde svara ingår i gruppen ”Ej svar” i Figur 4.  

I vissa fall sålde de tillfrågade second hand-butikerna inte textilier, utan 

exempelvis andra second hand varor som skivor, möbler, antikviteter etc. 

Dessa företag ingår i gruppen ”Ej relevanta svaranden” i Figur 4.  

I de fall de tillfrågade second hand-butikerna sålde andrahandstextilier 

efterfrågades följande uppgifter: 

 mängd sålda textiler (i kg) åren 2011 och 2013 

 andel av omsättningen som var textil åren 2011 och 2013  

 osäkerhet på data 

Bland företagen med hög omsättning bedömdes 13 företag vara relevanta år 

2011 och 12 företag år 2013. Tio av dessa svarade och kunde lämna 

uppgifter för båda åren. Bland företagen med låg omsättning svarade 13 

relevanta företag för båda åren. De flesta företagen beräknade sin årliga 

försäljning av andrahandstextilier genom att uppskatta hur stora mängder 

som såldes per dag multiplicerat med det antal dagar som second hand-

butiken varit öppen.  

Företag med hög 
omsättning 

26 st 

Alla företag 
undersöktes 

26 st 

Relevanta företag 
2011: 13 st 
2013: 12 st 

Företag med låg 
omsättning 

484 st 

Slumpmässigt urval 
av företag 

40 st 

Relevanta 
svaranden (företag) 

13 st 

Ej relevanta 
svaranden (företag) 

12 st 

Ej svar 
15 st 

Ram Urval 
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5.2.3 Mängdberäkningar 

Företag med hög omsättning 

För företagen med hög omsättning räknades de totala mängderna ihop ifrån 

de svarande företagen. I Tabell 3 redovisas för företagen med hög 

omsättning den sammanlagda mängden sålda andrahandstextilier (totalt 

inklusive imputerad mängd).  

 
Tabell 3 Mängder sålda andrahandstextilier från företag som bedriver second hand-butiker 

med hög omsättning åren 2011 och 2013 

 2011 2013 

A. Mängd sålda andrahandstextilier från 

svarande företag i ton  

30 40 

B. Antal relevanta företag som kunde lämna 

uppgifter  

10 10 

C. Genomsnittlig såld mängd 

andrahandstextilier från svarande företag i 

ton  

3 4 

D. Antal relevanta företag som inte kunde 

lämna uppgifter  

3 2 

E. Sammanlagd mängd sålda 

andrahandstextilier (inkl. imputerad mängd) 

i ton  

40 50 

 

De genomsnittliga mängderna är beräknade som  
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Den sammanlagda mängden sålda andrahandstextilier (totalt inklusive 

imputerad mängd) för företagen med hög omsättning för respektive år 

beräknades som  

        

 

     

                                                       

                                               

                                                

                                            

 

Företag med låg omsättning 

Bland företagen med låg omsättning drogs ett urval av 40 företag av de 

totalt 484 företagen i ramen. Av dessa kunde tio relevanta företag lämna 

uppgifter om såld mängd andrahandstextilier. Tre relevanta företag kunde 

inte lämna uppgifter om såld mängd andrahandstextilier.  

I Tabell 4 redovisas för urvalet av företag med låg omsättning den 

sammanlagda mängden sålda andrahandstextilier (totalt inklusive imputerad 

mängd). De genomsnittliga mängderna för företagen med låg omsättning 

beräknades enligt samma metod som de genomsnittliga mängderna för 

företagen med hög omsättning (se ovan). Den sammanlagda mängden sålda 

andrahandstextilier i Tabell 4 inkluderar imputerade värden för svarande 

relevanta företag i urvalet som inte kunde lämna uppgifter. Det antogs att de 

relevanta företagen som inte kunde lämna uppgifter sålde samma mängder 

andrahandstextilier som genomsnittet av de sålda mängderna från företagen 

som kunde lämna uppgifter. 
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Tabell 4 Mängder sålda andrahandstextilier från urval av företag som bedriver second hand-

butiker med låg omsättning åren 2011 och 2013 

 2011 2013 

A. Mängd sålda andrahandstextilier från 

svarande företag i ton  

7 6 

B. Antal svarande företag  10 10 

C. Genomsnittlig såld mängd 

andrahandstextilier från svarande företag i 

ton  

0,7 0,6 

D. Antal företag som var relevanta men som 

inte kunde lämna uppgifter  

3 3 

E. Sammanlagd mängd sålda 

andrahandstextilier (svarande + imputerad 

mängd) i ton  

9 8 

 

Den sammanlagda mängden sålda andrahandstextilier i Tabell 4 avser 

mängden andrahandstextilier som såldes av företagen som ingick i det 

gjorda urvalet på 40 företag. För att räkna upp detta på hela ramen, det vill 

säga för alla 484 företagen med låg omsättning, togs en uppräkningsfaktor 

U2 fram. Denna uppräkningsfaktor baseras på andelen relevanta företag i 

ramen och specifikt på de relevanta företagens omsättning. 

Utifrån de inkomna svaren från företagen i urvalet uppskattades en faktor 

för hur stor andel av omsättningen i ramen (de sammanlagt 484 företagen) 

som utgörs av relevanta företag. Omsättningsdata visas i Tabell 5. 

 
Tabell 5 Omsättningsdata för företag som bedriver second hand-butiker med låg omsättning år 

2012 

 Omsättning 

i tkr 

Antal 

företag 

Omsättning för relevanta företag som kunde 

lämna uppgifter  

3 400 13 

Omsättning för ej relevanta företag  2 600 12 

Total omsättning för företagen i ramen  92 600 484 
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Andelen av den totala omsättningen för företag med låg omsättning som är 

relevant för projektet beräknades enligt: 

  
 

   
 

         

                   
          

 

    

                                             (                         ) 

                                    

                                        

Med andra ord utgörs 57 procent av omsättningen i den totala ramen på 484 

företag med lång omsättning av relevanta företag, det vill säga företag som 

ägnar sig åt andrahandsförsäljning av textilier.  

För att ta fram uppräkningsfaktorn U2 för relevanta företag som kunde 

lämna uppgifter, mot de företag som inte svarat, användes följande 

teoretiska modell: 

   
   

 
 
               

         
      

 

    

                                             (                         ) 

                                    

                   

 

I beräkningen av uppräkningsfaktorn U2 användes för att förenkla 

uppräkningsförfarandet endast omsättningen för 2012. Annars hade två 

uppräkningsfaktorer behövt beräknas, en för 2011 och en för 2013. 

I undersökningen användes ett urval av 40 företag från de 484 företagen 

med låg omsättning. Därför måste mängden andrahandstextiler som såldes 

av företagen som inte ingick i urvalet räknas upp för att täcka in mängderna 

som såldes av dessa företag. U2 beskriver den uppräkning som krävs för att 

räkna upp såld mängd andrahandstextilier från relevanta svaranden i urvalet 

(baserat på omsättning) till total såld mängd andrahandstextilier från företag 

(second hand-butiker) med låg omsättning. 

Den totalt sålda mängden andrahandstextilier från företag (second hand-

butiker) med låg omsättning beräknades utifrån detta som: 

                        (        ) 

                        (        ) 
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Sammanlagt för samtliga företag (hög och låg omsättning) 

Den sammanlagda mängden andrahandstextilier som såldes via företag som 

bedriver second hand-butiker redovisas i Tabell 6.  

 
Tabell 6 Såld mängd andrahandstextilier från företag som bedriver second hand-butiker 2011 

och 2013 

 2011 2013 

Såld mängd andrahandstextilier från företag 

(second hand-butiker) med hög omsättning i ton 

40* 50* 

Såld mängd andrahandstextilier från företag 

(second hand-butiker) med låg omsättning i ton 

140* 120* 

Total såld mängd andrahandstextilier från företag 

(second hand-butiker) i ton 

180* 170* 

* Siffrorna är belagda med stor osäkerhet, se avsnitt 5.2.4. 

 

5.2.4 Skattning av osäkerheter 

Ett urval bestående av 66 företag från branschen 47.792 Specialiserad 

butikshandel med övriga begagnade varor gjordes.  

Uppgifter samlades in via muntliga intervjuer avseende mängder för åren 

2011 och 2013. De flesta företagen hade inte data tillgängligt på årsbasis, 

utan uppskattade på olika sätt de årliga mängderna. För företagen med hög 

omsättning räknades de totala mängderna ihop från de svarande företagen. 

För företagen med låg omsättning gjordes en uppräkning av mängden sålda 

andrahandstextilier baserat på årsomsättningen 2012. Mängderna från 

företag med låg respektive hög omsättning summerades därefter. 

De huvudsakliga osäkerheterna som projektgruppen identifierat utgörs av: 

 Att den rampopulation (SNI 47.792) förmodligen inte täcker in alla 

företag som är relevanta. Det är upp till respektive företag att själva 

tolka vilken SNI-kod som ligger närmast deras verksamhet. En stor 

undertäckning kan alltså förekomma. Projektgruppen anser dock att 

den använda SNI-koden bör vara den som täcker in flest relevanta 

företag. 

 Relativt många av de undersökta företagen ägnade sig inte åt 

försäljning av andrahandstextilier. Detta i kombination med ett 

relativt litet urval är en källa till osäkerhet. 

 De skattningar som resultatet hänvisar till var oftast inte några 

faktiska siffror, utan mängder som respektive företag uppskattat.  
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 Uppräkningsfaktorn U2 för företag med låg omsättning antar att 

förhållandet mellan mängder textilier och årsomsättning är linjärt 

och exakt lika för samtliga företag i ramen. 

Det var i projektet inte möjligt att ta fram och använda en rent statistisk 

metod för att beräkna osäkerheterna med avseende på förmedlade mängder 

andrahandstextilier via företag. I stället gjordes en kvalitativ bedömning av 

osäkerheterna utifrån diskussion mellan berörda projektmedarbetare. Man 

gjorde bedömningen att osäkerheterna är förhållandevis höga. 

Variationskoefficienten för den sammanlagda mängden andrahandstextilier 

som förmedlas via näthandelsaktörer uppskattas till 50 procent för båda åren 

2011 och 2013. Det innebär att det sanna värdet med 95 procents 

sannolikhet ligger mellan 0 ton och 360 ton för 2011. För 2013 ligger det 

sanna värdet med 95 procents sannolikhet mellan 0 ton och 340 ton.  

5.3 Resultat 

Det beräknades att mängden andrahandstextilier som såldes via företag som 

bedriver svenska second hand-butiker var 180 ton 2011 och 170 ton 2013. 

Osäkerheten i siffrorna är dock stor och resultatet ska tolkas med 

försiktighet. En förmodad undertäckning gör att resultatet kan vara 

underskattat.  

Andrahandstextilier som säljs i second hand-butiker som drivs av 

välgörenhetsorganisationer redovisas i kapitel 3. 
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6 Export för återanvändning 
utomlands 

I detta kapitel redovisas den beräknade mängden andrahandstextilier som 

samlas in i Sverige och exporteras för återanvändning utomlands. Mängden 

innefattar både andrahandstextilier som exporteras som bistånd och 

andrahandstextilier som exporteras för sortering med (delvis) efterföljande 

återanvändning.  

 

 
Figur 5 Andrahandstextilier som samlas in i Sverige men exporteras för återanvändning 

utomlands utgör en delmängd av andrahandsmarknaden för textilier 

De exporterade mängderna andrahandstextilier utgörs huvudsakligen av 

textilier som samlas in via 

 välgörenhetsorganisationer (insamlingsbehållare samt insamling i 

second hand-butiker eller andra nätverk) 

 handelskedjor (insamling i butik) 

 textilinsamlingsföretag (insamlingsbehållare och hämtning direkt 

från hushåll) 

Inledningsvis beskrivs de avgränsningar som gjorts och den metod som 

använts för att beräkna mängderna andrahandstextilier som exporteras och 

återanvänds i andra länder än Sverige. Avslutningsvis redovisas resultaten 

av beräkningarna tillsammans med en uppskattning av osäkerheterna i den 

framtagna statistiken.  

6.1 Avgränsningar 

Textilflöden som ingår i undersökningen är begagnade kläder, arbetskläder, 

handdukar, gardiner, lakan, filtar och trasor. Dessa textilier bedöms ingå i 

varukoden 630900 Begagnade kläder och andra begagnade artiklar i SCB:s 

statistik över utrikeshandel.
2
  

                                                 
2
 Varukoderna 631010 Lump, inkl. klipp och liknande avfall av textilvaror, inkl. av 

surrningsgarn och tågvirke, sorterad, av textilmaterial och 631090 Lump, inkl. klipp och 
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Det finns ett okänt antal församlingar som samlar in andrahands textilier och 

exporterar dessa som bistånd, ofta inom EU till exempelvis Estland, 

Lettland, Rumänien och Bulgarien. Det kan röra sig om så mycket som 500-

1 000 ton textilier som exporteras per år bara från pingstkyrkliga 

församlingar (Granberg, 2013). Det är oklart i vilken utsträckning dessa 

mängder ingår i SCB:s statistik för utrikeshandeln.  

Det finns ett antal aktörer som samlar in andrahandstextilier utan någon 

form av redovisning av sin verksamhet. Detta sker i huvudsak antingen via 

insamlingsbehållare som satts upp utan tillstånd eller via oregelbundna 

insamlingar direkt från hushållen. Det rapporteras från aktörer på den 

svenska insamlingsmarknaden också stölder från uppställda 

insamlingsbehållare (Rosinski, 2013). Det har i detta projekt antagits att 

dessa mängder huvudsakligen exporteras som osorterade 

andrahandstextilier. Det bedöms som osannolikt att dessa mängder ingår i 

SCB:s statistik för utrikeshandeln. 

I Figur 6 ges en schematisk översikt över de exportflöden av 

andrahandstextilier som omfattas och inte omfattas av undersökningen.  

                                                                                                                            
liknande avfall av textilvaror, inkl. av surrningsgarn och tågvirke, osorterad, av 

textilmaterial bedömdes inte relevant för återanvändning av andrahandstextilier och 

omfattas därför inte av undersökningen. 
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Figur 6. I den schematiska bilden är de exportflöden av andrahandstextilier som omfattas av 

den genomförda undersökningen markerade med blått 

 

6.2 Metod 

I projektet Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall (SMED 

rapport 46-2011) redovisades hela mängden andrahandstextilier som 

exporterades som hjälpsändningar (bistånd) eller såldes på export som 

återanvänd mängd (Carlsson, m.fl., 2011). I själva verket är 

återanvändningsgraden endast 100 procent (eller nära 100 procent) om de 

exporterade andrahandstextilierna sorterats för återanvändning. Detta kan i 

regel antas vara fallet för hjälpsändningar (biståndssändningar). För övriga 

exporterade mängder gäller i regel att endast en mindre del lämpar sig och 
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sorteras ut för återanvändning och att resten av andrahandstextilierna 

materialåtervinns eller förbränns. Av sammanlagt exporterade mängder 

andrahandstextilier från medlemmarna i ISH utgjorde hjälpsändningar 

endast 15 procent år 2012 (ISH, 2013). Detta innebär att den relativa 

mängden exporterade andrahandstextilier som återanvänds överskattades i 

SMED 46-2011. I detta projekt gjordes avdrag för en andel i de sålda, 

exporterade mängderna andrahandstextilier som inte återanvänds.  

I SMED 46-2011 baserades de exporterade mängderna andrahandstextilier 

på uppgifter från sammanlagt åtta välgörenhetsorganisationer. Detta innebar 

att mängder andrahandstextilier som exporterades av andra aktörer, 

exempelvis andra välgörenhetsorganisationer och privata företag, inte 

omfattades av statistiken, vilket troligen medförde att den absoluta mängden 

exporterade andrahandstextilier som återanvänds underskattades. I denna 

undersökning utvecklades därför en ny metod för att beräkna de totala 

mängderna andrahandstextilier som exporterades. Metoden baserar på 

uppgifter ur SCB:s statistik för utrikeshandel (se kapitel 6.2.1). För att 

uppskatta andelen av exporterade andrahandstextilier som utgörs av 

hjälpsändningar, genomfördes intervjuer med välgörenhetsorganisationer.  

En del av de andrahandstextilier som exporteras utgörs av försorterade 

hjälpsändningar, där en huvudsaklig eller komplett återanvändning kan 

antas. En annan del utgörs av osorterade textilmängder, som även omfattar 

textilier som inte lämpar sig för återanvändning. I motsats till metoden som 

användes i SMED-rapport 46-2011 gjordes i detta projekt korrigering för 

dessa mängder. Detta bidrar till en relativ minskning av de insamlade 

mängderna textil som säljs/skänks till återanvändning jämfört med SMED 

projektet 46-2011. 

6.2.1 Använd ram 

Ramen omfattar samtliga mängder andrahandstextilier som registreras i 

SCB:s statistik för utrikeshandeln (oberoende av vem som exporterar 

textilierna) under varukod 630900 Begagnade kläder och andra begagnade 

artiklar. Det kan inte uteslutas att en viss mängd andrahandstextilier 

exporteras utan att mängderna omfattas av denna statistik.  

Genom stickprov i intervjuerna med välgörenhetsorganisationerna framkom 

att dessa delvis har lämnat uppgifter till SCB med avseende på exporterade 

mängder andrahandstextilier. På grund av sekretess kan SCB inte redogöra 

för vilka av välgörenhetsorganisationerna i Bilaga 1 som ingår i SCB:s 

statistik för utrikeshandeln. Det är därför oklart i vilken utsträckning de 

uppgifter som lämnats av välgörenhetsorganisationerna med avseende på 
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exporterade mängder andrahandstextilier ingår i SCB:s statistik för 

utrikeshandeln. Därför gjordes för beräkningarna följande antaganden: 

 Samtliga mängder andrahandstextilier som lämnats av 

välgörenhetsorganisationerna ingår i SCB:s statistik för 

utrikeshandeln 

 SCB:s statistik för utrikeshandeln omfattar både sorterade och 

osorterade mängder andrahandstextilier med avseende på mängder 

som redovisats av välgörenhetsorganisationerna i Bilaga 1 

 Samtliga mängder andrahandstextilier i SCB:s statistik för 

utrikeshandeln utöver de mängder som lämnats av 

välgörenhetsorganisationerna i Bilaga 1 utgörs av osorterade 

mängder 

Det har dessutom antagits att SCB:s statistik över utrikeshandeln inte 

omfattar andrahandstextilier som samlats in av aktörer som samlar in 

andrahandstextilier utan någon form av redovisning av sin verksamhet eller 

andrahandstextilier som stulits ur insamlingsbehållare. 

6.2.2 Datakällor 

Data över exporterade mängder andrahandstextilier samlades in genom uttag 

ur SCB:s statistik för utrikeshandel. Den varukod som användes för uttaget 

är 630900 (bortfallsjusterade data). SCB:s statistik för utrikeshandel 

omfattar både mängder som exporterats inom och utanför EU. Företag och 

organisationer som exporterar till ett värde av 4,5 miljoner kronor eller mer 

inom EU har uppgiftslämnarplikt och måste lämna uppgifter till SCB. Alla 

företag och organisationer som exporterar utanför EU – oberoende av vikt 

och värde – lämnar uppgifter till Tullverket som vidarebefordrar dessa till 

SCB. I statistiken ingår även andrahandstextilier som exporteras av 

privatpersoner utanför EU. År 2011 ingick export från nästan 700 

privatpersoner i statistiken (Mansikkaviita, 2014). I projektet användes 

bortfallsjusterade data, vilket innebär att exporterade mängder från de 

företag och organisationer som exporterar inom EU till ett värde under 

4,5 miljoner kronor uppskattas med en statistisk metod för att beräkna den 

totala exporterade mängden.  

Data samlades dessutom in via intervjuer och efterföljande e-post 

korrespondens med de 36 välgörenhetsorganisationerna i Bilaga 1. Denna 

kompletterande datainsamling var nödvändig för att bedöma i vilken 

utsträckning andrahandstextilierna exporteras som hjälpsändningar 

respektive exporteras för sortering och anslutande (delvis) återanvändning 

samt i vilken utsträckning exporterade osorterade andrahandstextilier 

återanvänds.  
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Uppgifter från välgörenhetsorganisationerna samlades in med avseende på: 

 Exporterade mängder andrahandstextilier för återanvändning i andra 

länder (bistånd) 

 Exporterade mängder andrahandstextilier för sortering och 

efterföljande (delvis) återanvändning i andra länder 

 Andel återanvändning av exporterade mängder andrahandstextilier 

 Andel icke-textilier i exporterade mängder andrahandstextilier 

6.2.3 Mängdberäkningar 

För att uppskatta mängderna andrahandstextilier som exporteras som 

hjälpsändningar ombads de 36 välgörenhetsorganisationerna i Bilaga 1 att 

separat redovisa vilka andrahandstextilier som exporterats som bistånd och 

vilka som sålts på export för sortering för efterföljande (delvis) 

återanvändning. Sammanlagt lämnade 28 av 36 välgörenhetsorganisationer 

uppgifter om exporterade mängder andrahandstextilier. För ytterligare en 

välgörenhetsorganisation användes data från ISH:s branschstatistik för åren 

2011 och 2012, där uppgifterna för år 2012 användes för år 2013. De 

resterande sju välgörenhetsorganisationerna, för vilka inga uppgifter erhölls, 

bedöms exportera relativt små mängder andrahandstextilier jämfört med de 

övriga 29 välgörenhetsorganisationerna. Därför gjordes ingen uppräkning av 

beräknade mängder på den totala ramen. 

I beräkningarna gjordes för de andrahandstextilier som exporterats för 

sortering och efterföljande (delvis) återanvändning dels avdrag för andelen 

icke-textilier (t.ex. skor och väskor) i de osorterade andrahandstextilierna 

och dels avdrag för andelen andrahandstextilier som inte återanvänds utan 

instället materialåtervinns eller förbränns. I de fall 

välgörenhetsorganisationerna lämnade detaljerade uppgifter om dessa 

andelar användes dessa. I övriga fall gjordes genomsnittliga avdrag. 

Avdragen expertskattades baserat på uppgifter från intervjuade 

välgörenhetsorganisationer. Följande antaganden gjordes: 

 100 procent av andrahandstextilier som exporteras som försorterade 

biståndssändningar återanvänds 

 75 procent av de mängder som exporteras som andrahandstextilier 

för sortering och efterföljande (delvis) återanvändning är textilier 

 60 Procent av andrahandstextilierna som exporteras för sortering och 

efterföljande (delvis) återanvändning återanvänds 

Mängden andrahandstextilier som exporteras av välgörenhetsorganisationer 

utgör en delmängd av den totala exporten av andrahandstextilier. 

Mängderna som redovisats av välgörenhetsorganisationerna var följdriktigt 
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mindre än den totala mängden exporterade andrahandstextilier enligt uttaget 

ur SCB:s statistik för utrikeshandeln för både 2011 och 2013. Det antogs i 

beräkningarna att mängderna som redovisats som exporterade mängder 

andrahandstextilier från välgörenhetsorganisationerna ingår i SCB:s statistik 

för utrikeshandeln. 

Det antogs att skillnaden mellan mängden exporterade andrahandstextilier 

som redovisats av välgörenhetsorganisationerna och totala mängden 

exporterade andrahandstextilier enligt uttaget från SCB:s statistik för 

utrikeshandeln utgjordes av osorterade andrahandstextilier, som endast 

delvis lämpar sig för återanvändning. För dessa mängder gjordes avdrag för 

icke-textilier och inte återanvända andrahandstextilier enligt ovan.  

Tabell 7 ger en översikt över mängden andrahandstextilier som samlas in i 

Sverige, exporteras och återanvänds i andra länder 2011 respektive 2013. 

 
Tabell 7 Andrahandstextilier som exporterades och återanvänds i andra länder 2011 och 2013 

 2011 2013 

Exporterade mängder andrahandstextilier 

för återanvändning (bistånd) via 

välgörenhetsorganisationer (ton)
1 

6 000 6 500 

varav återanvänd mängd (ton)
1 

6 000 6 500 

Exporterade mängder andrahandstextilier 

för sortering och efterföljande (delvis) 

återanvändning via 

välgörenhetsorganisationer (ton)
1 

12 000 12 700 

varav återanvänd mängd (ton)
1 

7 500 7 300 

Exporterade mängder andrahandstextilier 

för sortering och efterföljande (delvis) 

återanvändning via andra aktörer (ton)
2 

5 400 2 100 

varav återanvänd mängd (ton) 2 400 900 

Total mängd exporterade 

andrahandstextilier som återanvänds (ton) 

15 900 14 800
3
 

1
 Uppgifter från välgörenhetsorganisationerna i Bilaga 1 

2
 Baserat på uppgifter från välgörenhetsorganisationerna i Bilaga 1 och SCB:s statistik 

för utrikeshandeln (SCB, 2014b) 
3 

Summorna och delsummorna är avrundade var för sig, vilket förklarar varför 

totalsumman är större än summan av delsummorna. 
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Av den totala mängden exporterade andrahandstextilier som exporterades 

och återanvändes utomlands utgjorde: 

 andrahandstextilier som exporterats som bistånd via 

välgörenhetsorganisationer 38 procent 2011 och 44 procent 2013 

 andrahandstextilier som exporterats för sortering och efterföljande 

(delvis) återanvändning via välgörenhetsorganisationer 47 procent 

2011 och 49 procent 2013 

 andrahandstextilier som exporterats för sortering och efterföljande 

(delvis) återanvändning via andra aktörer 15 procent 2011 och 

6 procent 2013 

I beräkningarna ingår inte andrahandstextilier som samlats in via aktörer 

som inte i någon form redovisar sin verksamhet eller stulits ur 

insamlingsbehållare eller hjälpsändningar via okända 

välgörenhetsorganisationer. Detta kan medföra att verkliga mängden 

andrahandstextilier som samlas in i Sverige och återanvänds utomlands kan 

ligga något högre än den redovisade totalsumman. 

6.2.4 Skattning av osäkerheter 

Den huvudsakliga osäkerheten ligger i antagandet att de mängder 

exporterade andrahandstextilier som lämnats av 

välgörenhetsorganisationerna ingår som en delmängd av den totala mängden 

exporterade andrahandstextilier i SCB:s statistik över utrikeshandeln. 

Eftersom varken SCB eller Tullverket (av sekretesskäl) kan röja vilka 

organisationer, företag och privatpersoner som omfattas av statistiken var 

det inte möjligt att utreda vilka som ingår i statistiken. I ett stickprov bland 

tre av välgörenhetsorganisationerna som lämnat uppgifter om exporterade 

mängder andrahandstextilier uppgav en organisation att dessa mängder även 

rapporterats till SCB och en organisation att dessa mängder inte rapporterats 

till SCB. Det bör poängteras att bortfallsjusterade data användes i projektet. 

Det innebär att den använda statistiken för utrikeshandeln även innehåller 

uppskattade data för organisationer och företag som inte lämnat uppgifter 

till SCB (imputerade mängder).  

Ytterligare osäkerheter ligger i att inte helt säkert alla relevanta aktörer har 

kunnat identifieras även om alla de större aktörerna bör finnas med. I 

intervjuerna med välgörenhetsorganisationerna framkom bland annat att ett 

okänt antal församlingar samlar in och exporterar andrahandstextilier som 

bistånd, att ett antal aktörer samlar in och exporterar andrahandstextilier 

utan att i någon form redovisa sin verksamhet och att aktörer som stjäl 

andrahandstextilier ur textilinsamlingsbehållare troligen exporterar dessa (se 
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kapitel 6.1). Det är oklart huruvida dessa mängder omfattas av den totala 

skattningen av SCB:s statistik för utrikeshandeln.  

En vidare osäkerhet ligger i att svar inte erhållits från samtliga 

välgörenhetsorganisationer i Bilaga 1. En av organisationerna som inte 

kunde lämna uppgifter för 2013 har exporterat relevanta mängder för 

sortering och efterföljande (delvis) återanvändning under 2013. Eftersom 

mängden från denna organisation inte är känd, omfattas de dock inte av de 

redovisade mängderna som exporterats och återanvänts via 

välgörenhetsorganisationer i Tabell 7. Det är oklart om mängden från 

välgörenhetsorganisationen ingår i SCB:s statistik över utrikeshandeln. 

Övriga välgörenhetsorganisationer i Bilaga 1 som inte lämnat uppgifter om 

exporterade mängder 2011 och 2013 antas exportera relativt små mängder. 

Utöver detta har i vissa fall antaganden gjorts om andel av exporterade 

mängder andrahandstextilier som består av icke-textilier samt om andel av 

exporterade mängder andrahandstextilier som faktiskt återanvänds (se 

kapitel 6.2.3).  

Slutligen ligger en osäkerhet i de siffror som erhållits från respektive aktör.  

Det var inte möjligt att beräkna osäkerheterna med en rent statistisk metod. I 

stället har en kvalitativ bedömning gjorts baserat på diskussioner mellan 

berörda projektmedarbetare i delundersökningen om export av 

andrahandstextilier. Variationskoefficienten uppskattas till 20 procent för 

såväl 2011 som för 2013. Detta innebär att det sanna värdet med 95 procents 

sannolikhet ligger mellan 9 700 ton och 22 200 ton för 2011. För 2013 

ligger därmed det sanna värdet med 95 procents sannolikhet mellan 9 000 

ton och 20 500 ton.  

6.3 Resultat 

Enligt beräkningarna återanvändes 15 900 ton andrahandstextilier som 

exporterats 2011. Motsvarande siffra för 2013 är 14 800 ton.  

I SMED-rapport 46-2011 beräknades att ca 19 000 ton andrahandstextilier 

återanvändes som hjälpsändningar eller såldes på export. Det måste dock 

uttryckligen påpekas att denna mängd inte kan direkt jämföras med den 

mängd andrahandstextilier som beräknats exporteras och återanvändas i 

detta projekt. En av huvudanledningarna för detta är att det i metoden som 

användes i SMED-rapport 46-2011 antogs som en förenkling att alla 

exporterade andrahandstextilier återanvändes, vilket inte stämmer. I detta 

projekt har det endast antagits att försorterade hjälpsändningar som 

exporteras återanvänds till 100 procent. För övriga, osorterade 

andrahandstextilier som exporteras har det antagits att 60 procent av 
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textilierna återanvänds. I metoden som användes i SMED-rapport 46-2011 

gjordes inte heller avdrag för att en del av mängderna som exporteras som 

andrahandstextilier i själva verket inte är textilier. I detta projekt antogs att 

endast 75 procent av mängder som exporteras som andrahandstextilier 

faktiskt är textilier. Båda antaganden baseras på uppgifter som lämnats av 

välgörenhetsorganisationer som exporterar andrahandstextilier. Dessutom 

omfattade statistiken i SMED-rapport 46-2011 endast åtta 

välgörenhetsorganisationer. I detta projekt har en ny metod för att beräkna 

totala mängder exporterade och återanvända mängder andrahandstextilier 

tagits fram. Metoden baseras på uppgifter från 29 

välgörenhetsorganisationer samt SCB:s statistik för utrikeshandeln. De åtta 

välgörenhetsorganisationer som ingick i statistiken för 2008 i SMED-

rapport 46-2011 exporterade 2013 ca 9 800 ton andrahandstextilier som 

återanvändes.  

Det kan inte uteslutas att den beräknade mängden andrahandstextilier som 

exporteras och återanvänds är något underskattad. Detta beror 

huvudsakligen på osäkerheten om den totala skattningen av SCB:s statistik 

för utrikeshandeln blir korrekt för exporterade begagnade kläder med de 

statistiska metoder som används. Skattningen kan t.ex. ha svårt att inkludera 

andrahandstextilier som exporteras via ett okänt antal församlingar, aktörer 

som samlar in andrahandstextilier utan i någon form redovisa sin 

verksamhet samt aktörer som stjäl andrahandstextilier ur 

textilinsamlingsbehållare.  
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7 Konsumtion av nya textilier 
I detta kapitel redovisas den beräknade mängden nya textilier som 

konsumeras i Sverige.  

 

 
Figur 7 Mängden nya textilier som konsumeras utgör nämnaren i beräkningen av andelen 

andrahandsvaror av den totala försäljningen av textilier i Sverige  

För att kunna beräkna andelen andrahandsvaror av den totala försäljningen 

av textilier behövs data om mängden nya textilier som konsumerats, det vill 

säga satts på den svenska marknaden. Denna mängd uppskattas i detta 

projekt vara lika med nettoinflödet av textil enligt 

                                               

Metoden som använts är i princip samma som metoden som utvecklades i 

SMED rapport 46-2011 (Carlsson, m.fl., 2011). 

Först redogörs för de avgränsningar som ansetts nödvändiga. Därefter 

presenteras vald metodik och datakällor. Sedan visas själva 

mängdberäkningarna och skattningar av osäkerheter. Avsnittet avslutas med 

en sammanfattning av resultatet. 

7.1 Avgränsningar 

Konsumtionen av nya textilier är avgränsad till kapitlen 61-63 enligt KN-

nomenklaturen. Kategorierna 63051010-63072000 har plockats bort då de 

innefattar bland annat säckar och tält, som inte omfattades av projektet. 

Även KN-numren 63090000-63109000 är borttagna, som innefattar 

begagnade kläder och lump. Dessutom ingår inte privat import/export, det 

vill säga hushållens egen import/export. Samtliga avgränsningar är i linje 

med avgränsningarna som gjordes i SMED rapport 46-2011. 

7.2 Metod 

Metoden för att skatta mängden nya textilier satt på den svenska marknaden 

bygger i mångt och mycket på den metod som utvecklades och användes i 

SMED rapport 46-2011 (Carlsson, m.fl., 2011). Metoden omfattar import-
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/exportstatistik samt varuproduktion i Sverige. Oftast finns uppgifterna i ton, 

vilket är den enhet projektets resultat redovisas i. Vissa varukoder 

(framförallt för inhemsk produktion) redovisas dock i andra enheter än ton, 

exempelvis styck, 1 000 stycken, kvadratmeter med mera. I dessa fall har 

olika typer av omräkningar varit nödvändiga, för att konvertera till ton. 

Dessa omräkningar redovisas tillsammans med övriga beräkningar i avsnitt 

7.2.2 nedan. 

7.2.1 Datakällor 

För att skatta den mängd nya textilier som satts på den svenska marknaden 

används SCB:s importstatistik (SCB, 2014a), SCB:s exportstatistik (SCB, 

2014b) samt industrins varuproduktion (IVP) (SCB, 2014c). För data med 

avseende på import och export används data för 2011 och 2013. För data 

med avseende på IVP används data för 2011 och 2012. Detta beror på att 

data för IVP 2013 ännu inte fanns tillgängligt vid projekts genomförande. 

Import- och exportstatistiken skiljer på handel med icke EU-länder och 

handel med länder inom EU. Handel med icke EU-länder samlas in av 

Tullverket via tulldeklarationer och levereras till SCB efter granskning. 

Handel inom EU täcks av Intrastat som är en urvalsundersökning där 

uppgifter samlas in direkt från företagen till SCB. Alla momspliktiga företag 

som har en årlig export eller import från andra EU-länder på mer än 

4,5 miljon kr/år ingår i urvalet. 

För importen från EU redovisas varans avsändningsland och för exporten 

varans slutliga destination, det vill säga bestämmelseland. Detta innebär att 

import från ett EU-land kan omfatta varor med ursprung i andra länder. 

Industrins varuproduktion är en årlig undersökning där samtliga 

industriföretag med minst 20 anställda undersöks via enkät. De mindre 

företagen med 0-19 anställda (i vissa branscher 0-9 anställda) undersöks 

huvudsakligen via administrativt material från Skatteverket. 

Uttag från SCB:s statistikdatabas har gjorts på varukoder med åtta siffror i 

den Kombinerade Nomenklaturen (KN). Både utrikeshandeln, det vill säga 

import- och exportstatistiken, och IVP är indelad enligt varukoderna i KN. 

Denna klassificering används av samtliga EU-länder för att detaljerat kunna 

dela in varor som handlas med inom och utom unionen. Varukoderna är 

indelade i 21 olika avdelningar (I-XXI). Varje avdelning är indelad i olika 

kapitel. Textilvaror återfinns i avdelning XI. Följande kapitel i avdelning XI 

bedömdes relevanta för projektet och ingår i beräkningarna: 

 Kapitel 61:  

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå 
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 Kapitel 62:  

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå 

 Kapitel 63:  

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade 

kläder och andra begagnade textilvaror; lump 

Den finaste uppdelningen inom KN-klassificeringen under varje kapitel 

består av 8-siffriga KN-nummer som är unika för varje vara. På den mest 

detaljerade nivån finns det cirka 15 600 KN-nummer (inkluderat övriga 

kapitel förutom de som undersöks i detta projekt). Mer information om KN-

klassificeringen och dess kategorier finns på Tullverkets hemsida 

(Tullverket, 2014). 

I de fall uppgifter om ton inte fanns tillgängliga har omvandlingsfaktorerna i 

Bilaga 2 använts. Dessa faktorer omvandlar från antal till ton. I de fall 

uppgifter om värden (kr) funnits tillgängligt har exportstatistiken istället 

använts, för att beräkna omvandlingsfaktorer från värde till ton. Faktorer har 

nästan uteslutande varit aktuellt för den inhemska produktionen, som är 

väldigt liten i sammanhanget, se Tabell 8. Omvandlingsfaktorernas bidrag 

till osäkerheterna kan därför anses vara försumbara. 

För att beräkna nettoinflödet av textilier i kilo per person har uppgifter om 

befolkningen från SCB använts. 2011 uppgick den totala befolkningen i 

Sverige till 9 483 000 personer och för 2013 uppgick befolkningen till 

9 645 000 (SCB, 2014d). 

7.2.2 Mängdberäkningar 

För att beskriva konsumtion av nya textilier i Sverige studeras nettoinflödet 

av textil till landet. Nettoinflödet av textil i ton beräknas här genom att 

kombinera statistik över import, inhemsk produktion och export av 

textilvaror enligt följande: 

                                                

I beräkningarna har data över import och export av textilvaror tagits från 

SCB:s utrikeshandelsstatistik. Den inhemska produktionen av varor i 

Sverige har tagits från statistik över industrins varuproduktion. 

Utrikeshandelsstatistiken och statistiken över industrins varuproduktion är 

båda indelade enligt KN, som är hierarkiskt uppbyggd. För beräkningar av 

nettoinflödet av textilvaror har den mest detaljerade nivån använts som 

innebär KN-nummer med åtta siffror.  

Liksom i metoden som användes i SMED rapport 46-2011 togs KN-numren 

63051010-63072000 bort, som bland annat innefattar säckar och tält. Även 
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KN-numren 63090000-63109000 är borttagna, som innefattar begagnade 

kläder och lump. Totalt ingick därefter följande KN-nummer i uttaget: 

 Kapitel 61: 61011010-61179000 

 Kapitel 62: 62011100-62179000 

 Kapitel 63: 63011000-63049900, 63079010-63080000 

Utrikeshandelsstatistiken samlar in uppgifter om handel med varor per KN-

nummer i värde (kr) och vikt (ton), samt i vissa fall även i någon alternativ 

enhet. Ibland finns uppgift om värde (kr) men uppgift om vikt (ton) saknas. 

I bearbetningarna beräknades därför dessa varor per KN-nummer i värde 

(kr) till ton. Exempelvis antogs att skjortor av trikå för män eller pojkar 

kostar 310 kronor per kilo när det gäller export. 

Statistiken över industrins varuproduktion samlar in uppgifter i värde (kr) 

och kvantitet. I vissa KN-nummer anges alternativa enheter så som styck 

eller 1 000 par, men inte vikt i ton. I några KN-nummer har uppgifterna 

angivits i värde (kr). Då har beräkningar gjorts på samma sätt som i 

utrikeshandelsstatistiken ovan. Omräkningsfaktorer har tagits från 

exportuppgifterna. 

För många KN-nummer finns ingen inhemsk produktion alls. I några fall är 

även alla uppgifter per KN-nummer markerade med sekretess. I 

beräkningarna antogs i dessa fall att den inhemska produktionen var noll.  

7.2.3 Skattning av osäkerheter 

Nettoinflödet har beräknats med hjälp av SCB:s import- och exportstatistik 

samt industrins varuproduktion. Metoden är den samma som användes i 

SMED rapport 46-2011 och resultatet beräknas enligt nedanstående modell: 

                                                

Oftast finns uppgifterna i ton, i övriga fall (främst inhemsk produktion) har 

omräkningsfaktorer använts för att omvandla uppgifter till ton. 

De huvudsakliga osäkerheterna som projektgruppen identifierat utgörs av 

kvaliteten på den statistik som används som input för beräkningarna. Denna 

statistik produceras av SCB och metodiken beskrivs i avsnitt 7.2.1. 

Statistiken har producerats under många år och metoden har förfinats och 

utvecklats. Därför kan osäkerheterna anses vara relativt låga. 

Det var i projektet inte möjligt att ta fram och använda en rent statistisk 

metod för att beräkna osäkerheterna med avseende på konsumtion av nya 

textilier. I stället gjordes en kvalitativ bedömning av osäkerheterna utifrån 

diskussion mellan berörda projektmedarbetare. Man gjorde bedömningen att 

osäkerheterna är förhållandevis låga. Variationskoefficienten för 
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konsumtion av nya textilier uppskattas till 5 procent för båda åren 2011 och 

2013. Det innebär att det sanna värdet med 95 procents sannolikhet ligger 

mellan 120 000 ton och 146 000 ton för 2011. För 2013 ligger det sanna 

värdet med 95 procents sannolikhet mellan 109 000 ton och 133 000ton.  

7.3 Resultat 

År 2011 var nettoinflödet av textilier till Sverige, det vill säga den totala 

konsumtionen av nya textilier i Sverige, 133 000 ton (se Tabell 8). Detta 

motsvarade 14,0 kg per person. Motsvarande siffror för 2013 var 121 000 

ton och 12,5 kg per person. I absoluta mängder (oberoende av 

befolkningsökningen) utgör detta en minskning med 9 procent. Sett till 

konsumtionen per person utgör minskningen 12 procent. 

 
Tabell 8 Nettoinflödet av textilier till Sverige fördelat på import, inhemsk produktion och 

export 2011 och 2013 (SCB, 2014b; SCB, 2014c; SCB, 2014d; SCB, 2014e) 

 2011 2013 

 Ton kg/person Ton kg/person 

Import  175 000 18,4 167 000 17,3 

Inhemsk produktion  500 0,1 450 0,05 

Export  -42 000 -4,5 -47 000 -4,8 

Totalt  133 000* 14,0 121 000* 12,5 

* Delsummorna och totalsummorna har avrundats var för sig, vilket förklarar 

varför totalsumman skiljer sig från summan av de respektive delsummorna. 

 

I SMED rapport 46-2011 redovisades nettoinflödet till 14,7 kilo per person, 

avseende år 2008. Denna mängd minskade alltså något till 2011 och 

ytterligare något till 2013. Metoden som används i denna rapport och 

föregående rapport är densamma och slutresultaten är därför jämförbara 

med varandra. 
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8 Resultat 
I detta kapitel beräknas andrahandsmarknaden för textilier, det vill säga hur 

mycket andrahandstextilier som samlas in i Sverige och antingen säljs eller 

skänks för återanvändning på den svenska marknaden eller exporteras för 

återanvändning utomlands. Dessutom beräknas andelen andrahandsvaror av 

den totala försäljningen av textilier i Sverige genom att sätta den beräknade 

andrahandsmarknaden för textilier i förhållande till konsumtionen av nya 

textilier.  

 

 
Figur 8 Andelen andrahandsvaror av den totala försäljningen av textilier i Sverige beräknas 

som förhållandet mellan andrahandsmarknaden för textilier och konsumtionen av nya textilier 

 

8.1 Andrahandsmarknaden för textilier 
Andrahandsmarknaden för textilier beräknas enligt metoden som tagits fram 

i detta projekt som summan av: 

 Mängd textilier som återanvänds i Sverige via 

välgörenhetsorganisationer (MVälgörenhet) 

 Mängd textilier som återanvänds i Sverige via näthandelsaktörer 

(MNäthandel) 

 Mängd textilier som återanvänds i Sverige via företag som bedriver 

second hand-butiker (MFöretag) 

 Mängd textilier som exporteras och återanvänds i andra länder 

(MExport) 

Textilier som omfattas av undersökningen är kläder, handdukar, gardiner, 

lakan, filtar, arbetskläder och trasor. 

Den sammanlagda mängden andrahandstextilier som återanvändes var 

23 400 ton både år 2011 och år 2013 (se Tabell 9). På grund av 

befolkningsökningen motsvarar detta en minskning av den sammanlagt 

återanvända mängden textilier per person från 2,5 kg år 2011 till 2,4 kg 
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2013. Däremot ökade mängden textilier som återanvändes i Sverige något 

från 0,8 kg per person år 2011 till 0,9 kg per person år 2013.  

Tabell 9 Mängd återanvända andrahandstextilier i form av kläder, handdukar, gardiner, lakan, 

filtar, arbetskläder och trasor för åren 2011 och 2013 

 2011 2013 

 Mängd i 

ton 

Andel av 

totalen 

Mängd i 

ton 

Andel av 

totalen 

Andrahandstextilier som 

återanvänts i Sverige; varav 
7 400 32% 8 600* 37% 

via 

välgörenhetsorganisationer  
5 700 25% 6 500 28% 

via näthandelsaktörer  1 500 6% 2 000 9% 

via företag som bedriver 

second hand-butiker  
180 1% 170 1% 

Andrahandstextilier som 

återanvänts utomlands; varav 
15 900 68% 14 800* 63% 

via hjälpsändningar 

(bistånd)  
6 000 26% 6 500 28% 

via sortering och 

anslutande återanvändning  
9 900 43% 8 200 35% 

Total mängd återanvända 

andrahandstextilier i ton 
23 400* 23 400 

* Summorna och delsummorna har avrundats var för sig, vilket förklarar varför 

summorna skiljer sig från summan av delsummorna.  

 

Osäkerheterna för de totala mängderna är beräknade enligt statistisk 

standard, enligt nedanstående formel. 

     √∑(     )  

 

    

                             (           )                                 

                                       

                                                           

 

Med hjälp av denna formel har variationskoefficienten för 2011 beräknats 

till 14 procent och för 2013 till 13 procent. Osäkerhetsintervallen med 95 
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procentigt konfidensintervall blir då följande för de totala mängderna 

återanvända andrahandstextilier: för 2011 ligger det mellan 17 000 ton och 

30 000 ton, och för 2013 mellan 17 000 ton och 29 000 ton. 

I intervjuerna med välgörenhetsorganisationerna framkom att ett okänt antal 

församlingar och organisationer mer eller mindre regelbundet skickar 

hjälpsändningar med andrahandstextilier utomlands. Hjälpsändningarna går 

främst till länder i EU och omfattas inte alltid av SCB:s statistik för 

utrikeshandeln på grund av att aktörerna som skickar hjälpsändningarna 

agerar utanför ekonomin. I viss mån bedriver församlingarna och 

organisationerna även försäljning av andrahandstextilier i Sverige. Dessa 

mängder kunde inte skattas inom projektet och omfattas därför inte av de 

redovisade beräkningarna.  

Det bedöms dessutom som osannolikt att SCB:s statistik för utrikeshandeln 

omfattar andrahandstextilier som samlats in av aktörer som inte i någon 

form redovisar sin verksamhet eller andrahandstextilier som stulits ur 

insamlingsbehållare och med största sannolikhet till största delen exporteras 

för sortering och anslutande (delvis) återanvändning. Dessa mängder kunde 

inte skattas inom projektet och omfattas därför inte av de redovisade 

beräkningarna. 

Det kan därför inte uteslutas att den beräknade andrahandsmarknaden för 

textilier är något underskattad. 

8.2 Andel andrahandsvaror jämfört med 

försäljning av nya textilier i Sverige 

Den totala konsumtionen av nya textilier beräknades till 133 000 ton år 

2011 och 121 000 ton år 2013. Andelen andrahandsvaror jämfört med den 

totala försäljningen av nya textilier i Sverige var 18 procent år 2011 och 

19 procent år 2013 (se Tabell 10). Eftersom den återanvända mängden 

andrahandstextiler var konstant mellan de båda åren beror ökningen av 

andelen andrahandsvaror på en minskad konsumtion av nya textilier. 
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Tabell 10 Andel andrahandsvaror jämfört med den totala försäljningen av nya textilier i 

Sverige 2011 och 2013 

 2011 2013 

Återanvänd mängd andrahandstextilier 

(avrundat) i ton 23 400 23 400 

därav återanvänd mängd i Sverige  

(avrundat) i ton 7 400 8 600 

Konsumtion av nya textilier (avrundat) i ton 133 000 121 000 

Andel andrahandsvaror jämfört med den totala 

försäljningen av nya textilier i Sverige 18 % 19 % 

 

Figur 9 ger en översiktlig bild över hur mycket nya textilier som 

konsumerades och hur mycket andrahandstextilier som återanvändes per 

person 2013.  

 
Figur 9 Konsumtion och återanvändning av textilier per person 2013 

Osäkerheterna för andelen andrahandsvaror av den totala försäljningen 

bygger på antagandet att konsumtionen av nya textilier är fast. Med andra 

ord antas att denna mängd är definitiv och all osäkerhet beror på 

osäkerheten i de mängder som återanvänts. Då ligger 

återanvändningsgraden med 95 procents sannolikhet för 2011 inom 

intervallet 13 procent till 23 procent, och för 2013 i intervallet 14 procent 

till 24 procent. 

Eftersom mängden andrahandstextilier som återanvänds kan vara något 

underskattade (se kapitel 8.1), kan det inte uteslutas att den beräknade 



 

 62 

andelen andrahandsvaror jämfört med den totala försäljningen av textilier i 

Sverige är något underskattad. En annan källa till osäkerhet är att andelen i 

Tabell 10 bygger på antagandet att de mängder som sätts på marknaden ett 

givet år även går till second hand-försäljning samma år. Denna förenkling 

av verkligheten kan ge viss påverkan på resultatet. Speciellt om 

konsumtionen av nya textilier kraftigt ökar eller minskar något år.  
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9 Slutsatser och 
rekommendationer 

I projektet beräknades andrahandsmarknaden för begagnade textilier i form 

av kläder, handdukar, gardiner, lakan, filtar, arbetskläder och trasor. Utifrån 

förhållandet mellan denna andrahandsmarknad och mängd konsumerade nya 

textilier beräknades andelen andrahandsvaror av den totala försäljningen av 

textilier i Sverige. 

I projektet användes metoden som tagits fram i SMED-rapport 46-2011 som 

utgångspunkt, framför allt med avseende på konsumtion av nya textilier. 

Metoden för att beräkna andrahandsmarknaden för begagnade textilier 

utvecklades vidare för att uppnå säkrare resultat. Detta gjordes dels genom 

att utvidga ramen för välgörenhetsorganisationer från åtta till 36 

välgörenhetsorganisationer. Dessutom utvecklades nya metoder för att 

beräkna mängden andrahandstextilier som förmedlas via näthandelsaktörer 

och företag som bedriver second hand-butiker enligt SMED:s 

rekommendationer i samband med förslaget mål kring återanvändning av 

textilier (Sörme, m.fl., 2013). Resultatet är en metod som bedöms som 

mycket bättre lämpad att följa upp de föreslagna etappmålen för textilier och 

textilavfall än den metod som användes i SMED-rapport 46-2011.  

Den enskilt största osäkerheten med avseende på relevanta mängder gäller 

andrahandstextilier som exporteras för återanvändning utomlands. Uppgifter 

som lämnas från intervjuade välgörenhetsorganisationer bedöms som 

relativt säkra, även i de fall som schabloner för andel icke-textilier och inte 

återanvända mängder andrahandstextilier i exporterade mängder använts. 

Större osäkerheter ligger i det mörkertal av aktörer som exporterar 

andrahandstextilier men inte ingår i SCB:s statistik över utrikeshandeln. 

Detta gäller huvudsakligen exporter inom EU. Det rekommenderas att 

undersöka hur metoden för att beräkna exporterade mängder 

andrahandstextilier som återanvänts kan förbättras ytterligare.  

Figur 10 ger en översikt över olika flöden av andrahandstextilier som 

återanvänds. Välgörenhetsorganisationer förmedlar de överlägset största 

mängderna andrahandstextilier till återanvändning. År 2011 representerade 

välgörenhetsorganisationerna 82 procent av de sammanlagt återanvända 

mängderna. Motsvarande siffra för år 2013 är 87 procent.  
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Figur 10 Översikt över återanvända mängder andrahandstextilier 2011 och 2013 fördelat på 

olika textilflöden. Andrahandstextilier som återanvänds i Sverige är markerade med ”S” och 

andrahandstextilier som återanvänts utomlands är markerade med ”Export”. 

Mängden andrahandstextilier som förmedlas för återanvändning via företag 

som bedriver second hand-butiker utgör endast 1 procent av den totalt 

återanvända mängden andrahandstextilier. I undersökningen kunde ingen 

relevant trend med avseende på mängder identifieras. De små mängderna 

andrahandstextilier i detta flöde står inte i rimlig proportion till det 

nödvändiga arbetet med att få fram data från dessa företag (genom 

telefonintervjuer). Utifrån erfarenheterna i projektet bedöms det därför 

rimligt att bortse från detta textilflöde nästa gång nya data tas fram eller att 

använda sig av uppskattningsfaktorer.  

Mängden andrahandstextilier som förmedlas för återanvändning via 

näthandelsaktörer ökade från 6 procent av de totalt återanvända mängderna 

andrahandstextilier 2011 till 9 procent 2013. Med avseende på 

andrahandstextilier som förmedlas för återanvändning i Sverige (alltså 

exklusive export) var andelen 20 procent 2011 respektive 23 procent 2013. I 

intervjuerna med välgörenhetsorganisationer, företag och näthandlare 

framkom det att förmedling av andrahandstextilier för återanvändning via 

näthandelsaktörer har ökat under senare år. Det kan antas att denna trend 

kommer att fortsätta under kommande år. Det bedöms därför som viktigt att 

detta textilflöde undersöks nästa gång nya data tas fram. Under intervjuerna 

nämndes bland annat en ökad förmedling av andrahandstextilier via så 

kallade bloppisar, en sorts loppmarknader i bloggform. Dessa omfattas inte 

av undersökningen, men skulle kunna vara relevant att undersöka i 

framtiden. 



 

 65 

Den framtagna metoden för att beräkna andrahandsmarknaden för textilier 

kan med fördel användas som del i uppföljningen av det föreslagna 

etappmålet ”År 2020 återanvänds 40 % av de textilier som satts på 

marknaden”. Den beräknade andrahandsmarknaden omfattar dock i stort 

sett uteslutande andrahandstextilier från hushåll. I uppföljningen av det 

föreslagna etappmålet bör den framtagna metoden därför kompletteras med 

en metod för att även beräkna mängden återanvända andrahandstextilier från 

företag och offentlig verksamhet.  

För att följa upp det föreslagna etappmålet ”År 2020 materialåtervinns 25 % 

av de textilier som satts på marknaden, i första hand till nya textilier” bör 

dessutom statistik med avseende på materialåtervinning av textilavfall tas 

fram. Dessa mängder ingick inte i undersökningen. Eftersom det till 

övervägande del är samma aktörer som i Sverige samlar in 

andrahandstextilier till återanvändning och till materialåtervinning 

rekommenderas att sådana undersökningar genomföras samtidigt. 
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11 Bilaga 1 

Välgörenhetsorganisationer med 
andrahandsförsäljning av textilier i 
Sverige  
Följande 36 organisationer med uttalat välgörenhetssyfte 

(välgörenhetsorganisationer) bedömdes sälja och skänka andrahandstextilier 

för återanvändning i Sverige: 

1. Amnesty International 

2. Barnmissionen 

3. Bra & Begagnat 

4. Brödet och fiskarna 

5. Emmaus Björkå 

6. Emmaus Fredriksdal 

7. Emmaus Stockholm 

8. Emmaus Åkvarn-Björkå 

9. Erikshjälpen 

10. Ersta Diakoni / Ersta second hand 

11. Gnosjö hjälper 

12. Gävleborgs biståndsgrupp 

13. Göteborgs kyrkliga stadsmission 

14. Göteborgs Räddningsmission 

15. Hela Människan 

16. Hjälp Till Liv International 

17. Hjärta till hjärta 

18. Human Bridge 

19. Humana Sverige 

20. Kalmar Stadsmission 

21. Linköpings stadsmission 

22. Läkarmissionen 

23. Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (PMU) 

24. Reningsborg 

25. SAM-hjälp 

26. Saronkyrkan (Göteborg) 

27. Skåne Stadsmission 

28. Stockholms stadsmission 

29. Svalornas second hand 
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30. Svenska Frälsningsarmén/ Myrorna 

31. Svenska Röda Korset/ Kupan 

32. Svensk-litauiska lokalföreningen i Kristianstad 

33. Uppsala stadsmission 

34. Vinden 

35. Västerås stadsmission 

36. Östpendeln 

Andrahandstextilier som säljs och skänks via dessa 

välgörenhetsorganisationer för återanvändning i Sverige redovisas i 

kapitel 3. Andrahandstextilier som exporteras för återanvändning via dessa 

välgörenhetsorganisationer ingår som delmängd av undersökningen som 

redovisas i kapitel 6. 
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12 Bilaga 2 

Medelvikter för olika kläder och 
hemtextilier  
Medelvikterna för kläder och hemtextilier i Tabell 11 baserar på uppgifter i 

den danska utrikeshandelstatistiken (Statistics Denmark, 2014) och 

uppgifter i SMED 46-2011 (Carlsson, m.fl., 2011). Dessa medelvikter har 

använts som omvandlingsfaktorer från antal plagg/varor till vikt (i kg) i 

projektet.  

 
Tabell 11 Omräkningsfaktorer från styck till vikt (i kg) för kläder och hemtextilier baserat på 

uppgifter från (Statistics Denmark, 2014) och (Carlsson, m.fl., 2011) 

Produkt Medelvikt (i kg) 

Kläder  

Badkläder  0,1 

Blusar 0,25 

Byxor  0,3 

Jackor, ytterkläder 0,6 

Jeans  0,7 

Kavaj 0,6 

Kjolar  0,2 

Klänningar  0,3 

Kostymer  0,75 

Maskeradkläder barn 0,3 

Nattlinnen  0,2 

Shorts 0,3 

Skjortor  0,3 

Strumpor 0,05 

Träningsoverall  0,5 

Tröjor (inkl. pullovrar, koftor, västar) 0,5 

T-tröjor, tunna tröjor och linnen  0,2 

Underkläder  0,1 
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Produkt Medelvikt (i kg) 

Vantar och mössor, scarfar 0,1 

Hemtextilier  

Badtextilier 0,3 

Dukar  0,5 

Filtar/plädar/överkast 0,6 

Gardiner 0,5 

Kuddfodral  0,15 

Kökstextilier 0,3 

Stickat och virkat 0,2 

Sänglinne 0,7 

Tyger 0,5 
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13 Bilaga 3 

Övriga näthandelsaktörer 
Följande näthandelsaktörer användes för uppräkning av mängden 

andrahandstextilier som förmedlas till återanvändning via näthandelsaktörer 

förutom Blocket och Tradera (”övriga näthandelsaktörer”) i kapitel 4. 

 Annoons 

 Citiboard 

 Eniro (gulans.se) 

 got2get 

 Jeanstorget 

 Kladbyte.se 

 Minimera 

 Mydear.se 

 Polarn o. Pyret 

 

Följande näthandelsaktörer undersöktes men bedömdes genom stickprov 

inte vara relevanta alternativt försumbara. 

 ABC-annons 

 Allaannonser.se 

 Koposalj.loppi.se 

 NyBytt 

 On the Flea 

 Osom/Modezine 

 Trendsales.se 

 Vintigo 


