
I form av en förstudie kretsar projektet kring att ut-
veckla en idé som bygger huvudsakligen på följande 
samspel och cirkulärt tankesätt:

• E-handlare av kläder erbjuder sina kunder tjäns-
ten att enkelt kunna skicka vidare kläder till hjälp-
organisationer för att återanvändas.

• Konsumenten tar som vanligt emot sina nyin-
köpta kläder i en vanlig e-handelsleveras. Kläderna 
packas upp, provas och läggs på sin plats i hem-
met/garderoben. Samtidigt kan konsumenten bli 
en givare. Kläder som inte kommer att användas 
packas ner i samma förpackning och skickas vi-
dare till önskad eller föraviserad mottagare, t ex 
välgörenhetsorganisationer, föreningar, ideella 
insamlingsorganisationer.

• Välgörenhetsorganisationer (eller annan mot-
tagare) tar emot kläderna och ser till att det på 
bästa sätt kan återanvändas. De skulle kunna åter-
koppla önskemål, lokala - globala behov, säsong-
behov, och tacksamhet till de övriga aktörerna och 
rapportera miljö och samhällsnyttan som tjänsten/
konsumenten har genererat.

Målet med förstudien är att kartlägga och förstå be-
rörda aktörers behov och krav på tjänsten (t ex konsu-
mentbeteende, data, affärsmodeller, och aktörernas 
involverade processer). Förstudien ska utveckla en 
samlad bild av nyckelfrågor att arbeta vidare med och 
knyta an viktiga samarbetspartners till nästa steg av 
projektet.

Projektet PassOn-Line – Digital tjänst för enkel 
returhantering avser att öka mängden kläder 
som återanvänds i Sverige genom att underlätta 
givandet från konsumenter. Vi gör detta genom 

att utveckla en digitaltjänst som gör det enkelt 
för konsumenter att skicka vidare sina kläder för 
att återanvändas på bästa sätt. På så sätt skapas 
en cirkulär modell.
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Den tilltänkta tjänsten avser att öka återanvändningen 
av kläder och bygger på att digitalt sammankoppla 
aktörer från privat, ideell sektor med konsumenter och 
givare. Förstudien stärker handelns utvecklings- och 
innovationsförmåga samt den ideella sektorns digitala 
kapacitet.

Ökad återanvändning med hjälp av tjänsten kommer 
bidra med en stor miljönytta i form av minskade utsläpp 
vid nyproduktion av textilier och samtidigt ge sociala 
vinster genom välgörenhetsorganisationers verksamhe-
ter. För varje 1 kg textil som skickas vidare för återan-
vändning uppskattas minskningen i växthusgasutsläpp 
till mer än 8 kg CO2-ekvivalenter. Endast 1 % ökning av 
textilåteranvändningen i Sverige skulle minska växthus-
gasutsläpp med mer än 10 000 ton CO2-ekvivalenter. 

Det motsvarar utsläpp från mer än 3 600 bilar under ett 
år. Dessutom går förtjänsten från försäljning i butiker 
och liknande till goda sociala ändamål. Den uppskattade 
ökade omsättning och överskott till ideell verksamhet 
för att endast återanvända 1 % av Sveriges textilier med 
hjälp av den digitala tjänsten uppgår till mellan 60 och 
100 miljoner kr.

Fokus i projektet ligger på att sluta den digitala klädes-
handelns kretslopp, men på sikt är vår ambition att skapa 
en branschövergripande standard och göra Sverige till 
ett föredöme där kunskap och lösningar kan exporteras 
vidare till andra länder. Sverige är i många avseenden 
ett föregångsland när det gäller återvinning och kan 
här även ta en ledande roll avseende återanvändning 
av kläder. Vi vill säkerställa att återanvändning av kläder 
blir en viktigare och mer naturlig del av folks vardag och 
därför genom denna förstudie lägger vi grunden för en 
digital tjänst som gör det enkelt för konsumenter att 
skicka vidare sina kläder till hjälporganisationer.

Förväntade effekter och resultat

Projektupplägg och genomförande
Projektet utgår från ett samarbete mellan flertalet E-
handlare (Nelly NLY, Cellbes, RevolutionRace), Ideella 
hjälporganisationer (Erikshjälpen, Svenska Röda Korset, 
Myrorna), CLOSER, och Lunds universitet. Tillsammans 
med andra aktörer kommer vi att kartlägga och utvärde-
ra berörda aktörer behov och krav samt att göra en plan 
för hur tjänsten kan utvecklas i ett samverkansprojekt.

Ökad återanvändning med hjälp av tjänsten 
kommer bidra med en stor miljönytta i form 
av minskade utsläpp vid nyproduktion av 
textilier och samtidigt ge sociala vinster.

Har du frågor eller är intresserad av att 

medverka? Kontakta Daniel Hellström, 

daniel.hellstrom@plog.lth.se eller Anna 

Björkman, anna.bjorkman@lindholmen.se
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