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En rapport från Blocket

Begagnathandeln skonar vår miljö framförallt genom att 
förhindra nya varor från att produceras. Därmed sparar 
vi på besprutning, vattenkonsumtion, växthusgasutsläpp, 
kemikalieanvändning och annat som är förknippat med 
nyproduktion, och som påverkar miljön negativt. Den här 
studien täcker utsläpp av växthusgaser vid nyproduktion 
och avfallshantering. 

 Miljö och 
begagnathandel



Det här är andra gången som vi på Blocket räknar 
på begagnathandelns klimatnytta. Beräkningen 
väcker som vanligt många diskussioner och idéer 
om hur vi på Sveriges största marknadsplats kan 
bidra till att fler och fler upptäcker fördelarna 
med begagnat för både plånbok och miljö. 
Och under det år som gått har vi kommit ännu en 

bit på vägen. Bland annat har vi gjort en animerad 
kortfilm som heter Miljöhjältar är vi allihopa. Syftet 
med filmen är att ge svenska folket en eloge för 
de 1,6 miljoner ton växthusgaser som årligen kan 
undvikas tack vare handeln på Blocket – en enorm 
siffra som du kan läsa mer om i denna rapport. 

I en riksundersökning Blocket genomförde i 
samarbete med Ipsos i november förra året 
svarade 42 procent av svenska folket att de köper 
och säljer begagnat för att värna om miljön – det 

ser vi som ett glädjande avståndstagande mot det 
ohållbara slit-och-släng-beteendet. För att stärka 
det hänsynstagandet har vi bestämt oss för att öka 
miljömedvetenheten hos svenska folket genom vår 
marknadsplats och vår kommunikation. 

Vårt samarbete med den ideburna 
organisationen Retoy resulterade under 2013 
i 78 leksaksbytaraktiviteter där mer än 5 600 
barn bytt över 14 000 leksaker. Barnen är våra 
framtida miljöhjältar och vi är stolta över det 
fantastiska arbete Retoy gör för att skapa fler 
mötesplatser där barn tidigt inser hur kul det är 
att vara miljövänlig samtidigt som de lär sig om 
sina rättigheter utifrån FN:s barnkonvention. Läs 
mer om vårt fortsatta arbete ihop med Retoy på 
sidan 12.

Som ny vd är jag glad att få driva ett företag som 
möjliggör hållbar konsumtion. Jag ser Blocket som 
ett kugghjul i den förflyttning vi konsumenter 
måste göra för att sluta överutnyttja vår planets 
resurser. De fyra miljoner unika besökare som 
varje vecka vistas på Blocket kan göra en enorm 
skillnad för miljön när varje begagnad pryl byter 
ägare. Medan du läser denna rapport sitter vi på 
vår kammare och planerar fler aktiviteter som 
driver begagnathandeln framåt. Håll utkik på 
Blocket – vi har en hel del spännande på gång!

Jan Prokopec, VD Blocket

“Jag ser Blocket som ett 
kugghjul i den förflyttning vi 
konsumenter måste göra för 

att sluta överutnyttja vår 
planets resurser.”
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Inledning  
Blockets miljöarbete 
tar flera kliv framåt

Foto: Sandra Birgersdotter



Tänk dig att dina barn ser dig rakt in i ögonen och 
frågar: ”Hur kunde du bara köpa och slänga massa 
saker utan att tänka på hur det påverkar naturen 
och vår framtid? Varför struntade du i att miljön 
blev sjukare och sjukare?”  

Jag vill undvika att mina barn ens behöver ställa 
den frågan till mig i framtiden.

Förord från Retoy
att livet blir enklare om vi lever i enlighet med våra 
principer. De gör ju som vi gör och inte som vi 
säger. Sätter vi vårt eget, våra barns och framtida 
generations bästa i centrum, blir det enklare att 
göra kloka val. 

Att köpa och sälja på Blocket är ett exempel på ett 
sådant klokt val. Det ger mig stort hopp om våra 
barns framtid när jag i den här rapporten läser att 
nästan varannan svensk säger att omtanken för 
miljön är en av de viktigaste anledningarna till att 
köpa och sälja begagnat! 

Sakta men säkert skapar vi en bättre värld. 
Speciellt när vi gör det tillsammans med barnen 
och inspireras och lär av varandra. Barns lekfullhet, 
kreativitet, starka närvaro och empati är något 
många av oss vuxna förlorat längs med åren och 
behöver hitta tillbaks till. När vi stressar runt 
utan att ta hand om oss själva, varandra, och om 
de saker som vi omger oss av, mår varken vi eller 
naturen bra. 

Men vi har möjlighet att göra massor av kloka 
val som leder till att vi skapar en vardag där vi 
tillgodoser våra dagliga behov, utan att äventyra 
kommande generationers möjlighet att tillgodose 
sina. Agerar vi så, behöver vi inte oroa oss för tuffa 
frågor från våra barn. Vi kommer lugnt kunna säga 
att vi gjorde vårt bästa givet den medvetenheten vi 
hade. Det är inte vilken värld vi drömmer om som 
avgör framtiden för våra barn utan den värld vi är 
med och skapar.

Soledad Piñero Misa
VD och grundare för Retoy

6 Foto: Patrick Miller

“Sakta men säkert skapar 
vi en bättre värld. Speciellt 
när vi gör det tillsammans 
med barnen och inspireras 

och lär av varandra. “

Vi vuxna är medvetna om klimatutmaningarna 
och vilken ohållbarhet vi har skapat. Effekter 
av klimatförändringarna är tydliga och 
väldokumenterade på alla kontinenter och i haven. 
Vi vet att vi delar på en och samma jord, men i 
Europa blundar vi för det och förbrukar energi 
och resurser som om vi hade tre jordklot. 

Barnens vilja att agera har lett till att Retoy idag 
erbjuder aktiviteter där barnen genom att leka, 
byta, låna och skapa får uppleva hur kul det är att 
vara miljövänlig samtidigt som de lär sig mer om 
sina rättigheter. Barn gör oss ständigt påminda om 



1. Resultat
1,6 miljoner ton sparade växthusgaser
Varje vecka är cirka fyra miljoner unika besökare 
inne på Blocket för att lägga upp och söka bland 
över en halv miljon annonser. 25 procent av 
prylarna säljs inom ett dygn och 60 procent inom 
en vecka. Miljontals prylar hittar alltså nya hem 
varje år med hjälp av Blocket. Beräkningarna 
som ligger till grund för denna rapport, och 
som bygger på Blockets försäljningsstatistik för 
2013, visar att svenska folket potentiellt sparar 
1,6 miljoner ton växthusgaser genom att handla 
begagnat istället för att köpa-slita-slänga. 

Ökad miljöhänsyn
Självklart är det många som säljer och köper 
prylar på Blocket för att göra en bra affär. 
Många tycker också att det är ett praktiskt 
sätt att göra sig av med möbler och annat som 
tar plats. Men en ökad trend är hänsynen till 
miljön som drivkraft bakom begagnathandeln. I 
en riksundersökning som Blocket genomförde, 
i samarbete med Ipsos år 2009, angav 24 % av 
svenskarna att en av anledningarna till att köpa 
och sälja begagnat är att värna om miljön. I 
november var siffran uppe i 42 procent. Två av 
tre svenskar uppgav i samma undersökning att de 
främst säljer begagnat för att de vill att sakerna 
ska återanvändas. Det är två tydliga tecken på 
avståndstagande mot överkonsumtion.

Resultat: Potentiellt sparade utsläpp 
(ton CO2-ekvivalenter)

Telefoner & Tillbehör    

Övrig elektronik   

Bilar*

Motorcyklar

Husvagn & Husbil

Övriga fordon

Böcker

Cyklar

Vitvaror

Möbler

Barnvagnar

Kläder & Skor

Elförbrukning, drift

Transport

Total besparing

* För kategorin ”bilar” är nyproduktion men inte skrotning 
av bilen inkluderad. I parentesen presenteras siffran för både 
nyproduktion och avfallshantering.

2 800

23 400

915 500 (1 289 000)

30 200

170 000

221 700

77

8500

4700

184 000

11 500

3 200

-9,5

-22 600

1 553 000 (1 927 000)

Som om Stockholms vägtrafik stod 
stilla i 18 månader
För att förstå hur stora begagnathandelns 
potentiellt sparade utsläpp är kan siffran jämföras 
med de utsläpp som kommer från trafiken. 
1,6 miljoner ton i besparade växthusgaser är 
jämförbart med att Stockholms vägtrafik skulle stå 
stilla i cirka ett och ett halvt år,4 eller att alla vägar 
i landet stod tomma i en månad.5

160 kg per person
Studien visar att medelsvensken kan minska 
sina privata konsumtionsutsläpp genom att 
handla begagnat istället för nytt. Privatpersoners 
begagnathandel på Blocket under 2013 motsvarade 
160 kg per person, baserat på antagandena
i studien. 160 kg växthusgaser motsvarar en 
fjärdedel av medelsvenskens köttintag eller 
koldioxidupptaget för tre fullvuxna träd per år, 
och kan ställas i relation till medelsvenskens 
privata konsumtionsutsläpp som totalt uppgår 
till cirka 8 ton växthusgaser.6  
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1 Målgrupp för undersökningen är den svenska allmänheten 16 år och äldre. Sammanlagt genomfördes 1000 intervjuer under 
   tiden 5-15 november 2013. Samtliga intervjuer är gjorda via Ipsos webbpanel. 

4 Stockholm stads miljöbarometer
5 Naturvårdsverket 2011: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/
6 Resor står för 30 %, boende 30 %, mat 25 % och övrig konsumtion 15 %, Naturvårdsverket 2008: Konsumtionens klimatpåverkan 
  sid. 34-38



18 kg kött, ungefär en fjärdedel 
av medelsvenskens intag/år

En bilresa mellan 
Göteborg – Riksgränsen

160 liter mjölk

En flygresa mellan 
Göteborg och Luleå 

320 st 2-liters plastflaskor 
från Coca-Cola 

Koldioxidupptaget för 
3 fullvuxna träd per år

160 kg växthusgaser
per år motsvarar…

Utveckling jämfört med 2012 
Under 2013 ökade begagnathandeln av mode, 
möbler, inredning, sport- och träningsprylar på 
Blocket jämfört med 2012. Handeln av kapitalvaror 
minskade däremot som en effekt av konjunkturen. 
Detta avspeglas i beräkningen av begagnathandelns 
potentiella klimatnytta som under 2013 minskade 
med 4000 ton jämfört med 2012. Det innebär 
dock inte att utsläppen blivit potentiellt större. 
Att begagnathandeln av exempelvis bilar minskade 
under det gångna året betyder nämligen inte att 
klimatnyttan minskat eftersom även nyhandeln 
backade med 3,7 procent. När färre bilar 
nyproduceras står även det för stora mängder 
undvikna utsläpp.

CD- och DVD-skivor byts mot streamade tjänster.                 
MP3-spelare och kameror flyttar in som funktioner 
i våra smartphones. Teoretiskt sett kan det 
innebära att dessa varor inte längre behöver 
produceras vilket leder till växthusgaser som kan 
undvikas. Samtidigt medför utvecklingen att vi 
konsumerar allt mer elektronik då nya modeller 
lanseras i snabb takt. Begagnathandelns klimatnytta 
av elektronik minskade tyvärr med 9 procent. 
Elektronik har stor klimatpåverkan för sin vikt. 
Det beror på att utvinningen och bearbetningen 
av komponenterna i elektronik och dess 
komplicerade tillverkningsprocess släpper ut stora 
mängder växthusgaser. Det är därför mycket viktigt 
att elektronik inte blir liggande i byrålådorna utan 
säljs vidare till nya användare.

Blockets egen klimatpåverkan 
Påverkan från Blockets drift samt från transporten 
av varan, har en liten inverkan på de totalt sparade 
utsläppen men finns ändå med som minusposter
i resultattabellen. Blocket vill fortsatt minimera sin 
klimatpåverkan och arbetar aktivt för att minska 
sin energikonsumtion och sina leverantörers 
påverkan. Här är några viktiga steg i det arbetet.

• Miljöpolicy: Vi har tagit fram en tydlig policy för 
hur anställda ska agera miljömässigt ansvarsfullt 
och minimera energianvändning, utsläpp och avfall. I 
år ska vi arrangera workshops internt för att varje 
team inom Blocket ska förstå policyn och agera 
enligt dess riktlinjer. 
• Klimatkompensation för resor: Genom 
resebolaget Resia har vi valt att klimatkompensera 
våra resor genom att stötta Tricoronas FN- 
godkända klimatkompensationsprojekt. Projekten 
leder till utbyggnad av förnybar energi i olika 
utvecklingsländer. 
• Leverantörskrav: I år blir första gången som 
vi följer upp våra nya leverantörskrav som 
främst bygger på de tio principerna i FN:s 
Global Compact. 

1  Undersökningen baseras på TNS SIFOs internetpanel, 18-75 år. Respondenterna har rekryterats genom riksrepresentativa 
  telefon- och postala undersökningar bland boende i Sverige. Undersökningen låg i fält 19-27 februari 2013 gav 1000 svar. 
  Samtliga respondenter är anonyma och har haft möjlighet att avstå från att delta i undersökningen. 
2  Konsumentundersökning från juli 2013 som Blocket har gjort tillsammans med HUI Research.

Endast 5 procent av svenskarna skulle 
slänga en cykel som de inte längre vill ha. 

Varje år säljs det omkring över 
100 000 begagnade cyklar på Blocket.1

Bland vinnarna i årets klimatberäkning återfinns 
kläder & skor med 9 procent större klimatnytta 
än 2012. Bakomliggande drivkrafter tros vara den 
starka secondhandtrenden samt konsumenternas 
ökade miljömedvetande och intresse för hållbar 
design. Kategorierna cyklar, husvagn och husbil 
ökade vardera med 8 procent större klimatnytta. 
Slutet av året bjöd på en mild vinter vilket kan 
ha förlängt säsongen för utomhusliv. Kläder, skor 
och böcker utgör varugrupper vars totala vikt är 
liten i relation till andra kategorier. Därför ser de 
i studiens resultat ut att generera liten klimatnytta 
när de återanvänds. Produktion av textilier 
påverkar dock miljön mycket, och återanvändning 
är därför viktigt.

Den snabba teknikutvecklingen bidrar till 
att allt fler elektronikprylar går ur tiden.                     
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Barn – våra största miljöhjältar! 
Sedan 2012 samarbetar Blocket med 
organisationen Retoy som skapar mötesplatser 
där barn leker fram en mer hållbar framtid genom 
att byta, låna och skapa leksaker. Genom finansiellt 
bidrag, volontärsstöd och marknadsföring 
stöttar Blocket Retoys mål i att skapa 
kännedom om verksamheten och öka antalet 
leksaksbytesaktiviteter i landet, vilket möjliggör 
att fler barn kan leka sig till en bättre värld med 
miljö och barns rättigheter som utgångspunkt. För 
att kunna erbjuda kostnadsfri, regelbunden och 
långsiktig verksamhet för barn på fler platser i 
Sverige samarbetar Retoy med kommuner i bland 
annat Stockholm, Malmö, Botkyrka och Bollnäs.

vissa leksaker kan innehålla, dels för att barn ska 
få leka giftfritt, dels för att förhindra gifter från 
att spridas i naturens kretslopp. Bland annat togs 
en utsorteringsstation fram som Retoy använder 
under sina bytesaktiviteter. Här kan föräldrar få 
information om farliga kemikalier, vilka leksaker 
som bör sorteras ut och varför, samt få tips om 
var man kan lära sig mer. 
Blocket och Retoy arrangerade även en 
samtalsdag där organisationer och myndigheter 
diskuterade hur man med gemensamma insatser 
kan lyckas göra barns lek mer giftfri. Bland annat 
framkom det hur viktigt det är att involvera och 
medvetandegöra föräldrar samt att varutillsynen 
bör skärpas.

Redan i oktober lade Blocket in en 
rekommendation på sajten så att alla som ska 
sälja leksaker tar del av enkla tips för att inte 
sälja vidare eventuellt farliga leksaker. Hittills har 
över 25 000 annonsörer tagit del av Blockets 
rekommendation.

En animerad eloge till svenska folket
Med den animerade kortfilmen “Miljöhjältar är 
vi allihopa” bjuder Blocket tittaren på en snabb 
inblick i begagnathandelns klimat- och miljönytta. 
Syftet med filmen är att ge svenska folket en 
eloge för de 1,6 miljoner ton växthusgaser som 
under 2013 kunde undvikas tack vare handeln på 
Blocket. Filmen går att se på Youtube och kommer 
att spridas till alla Blockets användare bland annat 
genom hemsidan. 

Ett axplock av aktiviteter i linje med Blockets 
hållbarhetsvision att verka för ett bättre 
Sverige och en positiv samhällsutveckling

Från kortfilmen “Miljöhjältar är vi allihopa”  

Under 2013 har Retoy genomfört 78 
bytesaktiviteter där mer än 5 600 barn har 
bytt över 14 000 leksaker. December är den 
månad då svenska folket säljer flest leksaker 
på Blocket. Då ökar även nyhandeln inför jul. 
Därför valde Blocket och Retoy denna tidpunkt 
för att uppmärksamma farliga kemikalier som 



2. Så genomförs 
beräkningen
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Antaganden
Metoden för att beräkna den potentiella 
klimatnyttan med begagnathandel bygger på 
antagandet att varje såld begagnad vara ersätter 
produktionen av en ny likvärdig vara och 
avfallshanteringen av en vara. T.ex. om någon köper 
ett begagnat matbord genom Blocket, istället för 
att köpa ett nytt, så behöver ett nytt bord inte 
produceras och ett begagnat bord behöver inte 
behandlas som avfall.

Studien bygger alltså på två grundläggande 
antaganden:
• Att den som köper en begagnad vara avstår från  
  att köpa motsvarande ny vara, och att utsläppen  
  förknippade med nyproduktion undviks.
• Att varje såld begagnad vara inte behöver 
  hanteras som avfall, och att utsläppen förknippade 
  med avfallshanteringen undviks.

Detta är en förenkling av verkligheten och 
motsvarar ett ”bästa möjliga” scenario för att visa 
den potentiella klimatnyttan jämfört med ingen 
återanvändning alls. 

För att räkna på Blockets klimatbesparingar har Blocket samarbetat med IVL Svenska 
Miljöinstitutet. De har använt Blockets försäljningsstatistik från 2013, samt tagit del av 
kundundersökningar och information om energiförbrukningen vid driften av Blocket och 
dess serverhallar. Frågeställningen som IVL Svenska Miljöinstitutet har utgått ifrån är:

Hur mycket utsläpp kan potentiellt sparas per år vid handel med begagnade varor om varje 
begagnad vara ersätter tillverkning av en ny? 

Urval
De produktkategorier som har inkluderats i 
beräkningen av klimatnytta har valts utifrån 
kriterierna att de; 1) representerar en stor del av 
Blockets totala volym av privata begagnatannonser, 
2) innehåller produkter som är någorlunda lika så 
att materialsammansättningen och dess klimatdata 
är representativ för hela kategorin. 

Endast privatpersoners annonser har tagits 
med. Dessutom har annonsering av husdjur, 
konsertbiljetter och bostäder exkluderats då de inte 
involverar återvinning av materiella varor.

Totalt täcker studien 53 produktkategorier7 vilka 
motsvarar 64 procent av begagnatannonserna på 
Blocket. Begränsningen är gjord efter tillgänglig 
klimatdata och möjligheten att uppskatta de material 
som genomsnittsprodukten är tillverkad av.

Uträkningarna är baserade på de annonser som 
leder till försäljning. Enligt 2013 års statistik8 
leder 87 procent av annonserna till köp av en 
begagnad vara.

Fordon

Bilar
Bildelar & tillbehör

Lastbil truck & entreprenad
Mopeder & A-traktor

Motorcyklar
Snöskoter

Husvagnar & husbilar

Elektronik

Datorer & TV spel 
Ljud & bild 

Telefoner & tillbehör

Cyklar
Böcker

Studentlitteratur

Fritid & hobby

Husgeråd & vitvaror
Möbler & inredning

För hemmet

Barnkläder & skor
Barnartiklar & leksaker

Kläder & skor

Personligt

7  Med kategori menas Blockets produktkategorisering av annonser. Till exempel klicka på Hemmet och vidare på Möbler & Inredning, 
  de kategorier du ser som Soffor/Fåtöljer/Soffmöbler och Mattor är dem vi benämner kategorier.  
8  Baserat på löpande kundundersökning via email efter varje borttagen annons. 



Exempel: Uppskattat materialinnehåll i de cirka 50 annonser 
som representerar kategorin Soffa/Fåtölj/Soffmöbler 

Råmaterial 100% 

Trä

30%

Polyuretan

20%

Polypropen

18%

Stål

11%Polyester

10%

Bomull

7%

Läder

3%

Ull

1%

Polyester

10%
Genomsnittligt material
För att kunna utarbeta klimatdata för 
materialutvinning, materialproduktion och 
avfallshantering tog IVL Svenska Miljöinstitutet 
fram materialsammansättningar för Blockets 
olika produktkategorier. I varje utvald 
produktkategori på Blocket gjordes stickprov 
om 30-50 publicerade annonser. Dessa annonser 
analyserades och produkternas genomsnittliga 
materialsammansättning (materialkaka) räknades 
ut. En genomsnittlig produkt i kategorin ”Soffor 
& Fåtöljer” består till exempel av 30 procent 
trä, 11 procent stål, 18 procent polypropen, 
20 procent polyuretan, 10 procent polyester, 7 
procent bomull, 3 procent läder och 1 procent ull. 
Totalt togs 20 materialkakor fram, som vardera 
är representativa för minst en av de 53 utvalda 
produktkategorierna. Att 53 kategorier får plats 
i 20 materialsammansättningar beror på att t.ex. 
en bilstereo har liknande materialsammansättning 
som en hemmastereo, men produkterna återfinns i 
olika kategorier på Blocket.

Beräkningsgrund
För varje material togs klimatdata fram för 
råmaterialutvinning, materialproduktion och 
avfallshantering. Allting räknades i kg CO2-
ekvivalenter. Värdet per material omräknades 
till sammansättningen i varje materialkaka så att 
varje materialkaka fick ett utsläppsvärde i kg 

Metod
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CO2-ekvivalenter/materialkaka, vilken därefter 
multiplicerades med snittvikten/annons för att 
få fram kg CO2-ekvivalenter/annons. Detta 
utsläppsvärde representerade en schablon för 
sparade utsläpp från en vara i kategorin som inte 
behövde produceras. Värdet låg till grund för 
beräkningen av klimatnyttan (sparade utsläpp) för 
varje produktkategori hos Blocket. 

Transporter och drift
Till beräkningen lades även påverkan från transport 
av varan mellan säljare och köpare – detta var 
alltså inte en miljövinst utan påverkan. Baserat 
på Blockets kundundersökning beräknades ett 
snittavstånd om 44 km per annons fram, och 
klimatpåverkan från transport med personbil 
(bensin) inkluderades i beräkningen.
Även klimatpåverkan (ej klimatnytta) från drift 
av serverhallar och Blockets kontor lades till 
beräkningen. Detta utgjordes av klimatpåverkan 
från produktion av el, både grön el (vind och 
vatten) och genomsnittlig nordisk el (kärnkraft, 
vattenkraft, kolkondens, biobränsle m.m.).

Carbon Footprint-kalkylator
All klimatdata, annonsdata och påverkan från 
driften lades in i den Carbon Footprint-kalkylator 
som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram, och 
den potentiella klimatnyttan för kategorierna 
beräknades. 



Antalet begagnatannonser som leder till 
försäljning i vardera inräknade kategori

Klimatdata från materialsammansättningen 
i vardera genomsnittsprodukt

Utsläppen för driften av Blocket.se 
och serverhallarna (2 st.)

Utsläppen för transporten av produkten 
mellan köpare och säljare

Blocketanvändarnas potentiellt 
sparade utsläpp. Klimatnyttan 

av begagnathandeln!

- - = 1,6 
miljoner 
ton CO2e

Råmaterialutvinning

Undvikna utsläpp

Schematisk bild över 
beräkningsmetoden

Materialproduktion

Tillverkning

Transport

Avfallshantering

+
+
+

+
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Potentiella sparade utsläpp
Att produktionen av nya varor minskar som ett resultat av begagnathandeln samt att varje vara som inte 
säljs på Blocket kastas är svårt att säkerställa. Därför benämns resultatet av de sparade utsläppen som 
potentiella eller möjliga besparingar på klimatet.

3. Förtydliganden
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Inkluderade faktorer

Studien är baserad på: 
• Utsläppen från utvinningen av materialen,  
  materialproduktionen, avfallshanteringen av 
  genomsnittliga produkter, transport av varan 
  mellan säljare och köpare samt driften av Blocket.  
• Bilkategorin baseras på utsläppen 
  från utvinningen av materialen och 
  materialproduktionen. Avfallshanteringen har 
  uteslutits i en alternativ beräkning då en bil 
  troligen inte skrotas om den inte säljs begagnad.

Exkluderade faktorer

Studien har inte tagit i beaktning: 
• Användandet av produkten, som en bils 
  bensinförbrukning, är inte inräknad. Denna 
  avgränsning har gjorts för att studien gäller 
  handel med varor och inte användandet. 
• Svenska folkets klimatpåverkan, det vill säga  
  energiförbrukning vid besök på Blocket, finns ej 
  med i beräkningen för 2013.
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Studien visar att köp av begagnade istället för nya varor spelar en stor roll för vårt klimat. Svenska folket 
sparar potentiellt ca 1,6 miljoner ton växthusgasutsläpp genom begagnathandel vilket utgör 1,6 procent 
av Sveriges totala mängd konsumtionsutsläpp. Cirka 160 kg konsumtionsutsläpp sparas per capita genom 
att handla begagnat på Blocket.

Studien har visat att alla medräknade kategorier av begagnathandel skonar klimatet när nya likadana 
varor inte produceras. 

Eftersom resultatet täcker 64 procent av begagnatannonserna på Blocket visar studien bara en del av 
den totala mängden utsläpp som kan undvikas. Om en större volym av Blockets begagnatannonser 
räknas in kommer alltså de potentiellt sparade utsläppen att bli ännu större. 

Klimatnyttan kommer även bli större om fler väljer att köpa och sälja på Blocket 
istället för att köpa nytt och kasta. Det är bra för klimatet att minska 
konsumtionen av nya produkter, och därigenom minska produktionen. 

4. Slutsatser
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Denna rapport är resultatet av Blockets studie av begagnathandelns potentiella klimatfördelar under 2013. 
Den har utförts efter satta antaganden för att kunna börja fördjupa kunskaperna i ämnet. 

Studien visar inte en heltäckande bild av begagnathandelns alla miljöaspekter. Att få fram ett resultat 
som täcker alla prylar och aspekter kring begagnathandel skulle bli ett gigantiskt forskningsprojekt. 
Den här studien ger en god fingervisning i hur mycket växthusgaser svenska folket potentiellt sparar 
genom begagnathandeln. 

Blocket har inlett detta miljöarbete och ser det som ett långsiktigt åtagande som ständigt kan förbättras. 
Blocket är experter på programmering, begagnathandel och annonsering på nätet men behöver mer 
kunskap om hur verksamheten kan bidra till minskad klimatpåverkan. Därför vill vi bjuda in till en 
diskussion om hur du, andra aktörer och experter tänker kring begagnathandels klimatnytta och dess 
andra miljöaspekter. Alla kommentarer och tips är välkomna. Maila oss gärna på miljo@blocket.se

Studien ger tänkvärd information om begagnathandel och vi på Blocket hoppas att medvetandegraden om 
klimatfrågor ytterligare har höjts. Tillsammans kan vi verka för att hindra klimatförändringar samt sprida 
information och idéer för att gemensamt värna om miljön. 

5. Diskussion 




