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Abstract 
Sverige har ett av världens mest effektiva avfallssystem ur ett miljöperspektiv. Vi har 
mycket låg grad av deponi och förbränning och hög grad av källsortering. Men det har 
visat sig svårt att öka andelen sorterat avfall. 

Orsaken till bristande sorteringsgrad och nedskräpning sägs ofta vara att brukare inte 
förstår systemet eller att de medvetet slarvar i hanteringen av sitt avfall och vid sortering 
vid lokala återvinningsstationer. 

Men tänk om det inte stämmer. Tänk om det finns orsaker i designen av avfallssystemet 
som avgör brukarens benägenhet och möjlighet att göra rätt. 

I den här korta rapporten ges exempel på vad som händer när designmetoder, 
tjänstedesign, normkritik och stadsutveckling möts för att utmana det nuvarande 
avfallssystemet. 

Key words: service design, tjänstedesign, hållbarhet, stadsutveckling, innovation, 
normkritik, avfall, cykel, återbruk, tjänsteutveckling, tjänster, normkreativitet, Borås, 
innovation 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

RISE Rapport 2018:45 
ISBN: 978-91-88695-84-0 
Borås 2018 

  



2 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Innehåll 
Abstract ....................................................................................................... 1 
Innehåll ...................................................................................................... 2 
1 TJAFS utmanar avfallssystemet ........................................................... 3 

1.1 Förstudien: Normkritisk analys av avfallssituationen på Norrby ..................... 4 
1.2 Det är systemet som brister ................................................................................5 
1.3 Retur-Cykelns utveckling och test ......................................................................5 

1.3.1 Utvecklingens faser ........................................................................................ 6 

1.4 Prototyptestet Retur-Cykeln ............................................................................... 7 
1.4.1 Aktivism ......................................................................................................... 8 

2 Retur-Cykeln ur tre vinklar ................................................................ 10 
2.1 Tjänsten som avfallshantering .......................................................................... 10 
2.2 Tjänsten som social kontakt ............................................................................. 10 
2.3 Tjänsten som datainsamling/living lab/testbädd ............................................ 10 

3 Affärsplan, ansvarsplan och organisering för tillämpning av 
tjänstekonceptet ........................................................................................ 12 

3.1 Affärsmodellens förutsättningar och utmaningar ............................................ 13 
 

 

  



3 

© RISE Research Institutes of Sweden 

1 TJAFS utmanar avfallssystemet 
Sverige har ett av världens mest effektiva avfallssystem ur ett miljöperspektiv. Vi har 
mycket låg grad av deponi och förbränning och hög grad av källsortering. Men det har 
visat sig svårt att öka andelen sorterat avfall. Orsaken till bristande sorteringsgrad och 
nedskräpning sägs ofta vara att brukare inte förstår systemet eller att de medvetet slarvar 
i hanteringen av sitt avfall och vid sortering vid lokala återvinningsstationer. 

Ansvaret för nedskräpningen skylls ofta på individen och de fel som begås sägs bero på 
människors bristande moral. Detta synsätt får två allvarliga följdverkningar. Det 
förstärker en moralsyn som bidrar till diskriminering och i värsta fall till rasism. Synen 
att det är människorna som felar stärker också bilden av ett neutralt eller till och med 
felfritt tekniskt system, när det i själva verket handlar om system som är sammanflätade 
av både tekniska och sociala dimensioner. I projektet TJAFS Tjänsteutveckling i 
AvfallsSystemet har just de här frågorna varit i fokus, kopplat till stadsdelen Norrby i 
Borås. Norrby har under flera år arbetat med åtgärder för att motverka utanförskap och 
effekter av utanförskap, till exempel ökande otrygghet och brottslighet. 

Stadsdelen Norrby ligger nära centrala Borås, men skiljs åt från centrum av ett 
järnvägsområde och ett mindre industriområde. Bostadsområdet är byggt i flera 
omgångar, från tidigt 1900-tal med vissa tillskott under 1950-talet och en stor del byggd 
under miljonprogramsåren, med höghus och ett litet centrum. Av områdets ca 3 700 
invånare, är ungefär var tredje under 18 år och drygt var tionde är över 65 år. 2 400 av 
dessa personer är utrikesfödda eller utländska medborgare. 

I trygghetsvandringar som gjorts i Norrby och andra stadsdelar 2011 och 2014 
identifierades nedskräpning som ett problem som bidrog till otrygghet. Enligt Polisens 
analyser ökade nedskräpning till 2014 och orsakar stora kostnader för det kommunala 
bostadsbolaget och Borås Energi och Miljö. En del av Polisens slutsatser kunde det lokala 
energi och avfallsbolaget Borås Energi och Miljö (BEM) ta hand som direkt, men 
samtidigt kunde BEM se att det också skulle krävas mer innovativa lösningar för att råda 
bot på nedskräpningen. Situationen i sig borde också undersökas djupare. 
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Ansvaret för nedskräpningen skylls ofta på individen och de fel som begås sägs bero på människors 

bristande moral - ett synsätt som förstärker en moralsyn som leder till diskriminering. 

 

1.1 Förstudien: Normkritisk analys av 

avfallssituationen på Norrby 
På Norrby fanns redan Innovationsplattform Norrby, en arena för samverkan mellan 
kommun, näringsliv, akademi och medborgare. Inom ramen för plattformen söktes 
medel hos Vinnova för en förstudie inom Normkritisk innovation, som beviljades och 
genomfördes under 2015.  

I förstudien analyserades avfallssituationen i Norrby. Arbetet leddes av SP (nuvarande 
RISE) och genomfördes av avfalls- och stadsutvecklingsforskare vid SP i samverkan med 
forskare inom avfallshantering vid Högskolan i Borås och strategiska utvecklare inom 
Borås Energi och Miljö. Målet var att identifiera om och var någon form av diskrimi-
nering eller begränsning av invånare och brukare skedde. Det gjordes också en 
litteraturstudie och en omvärldsanalys av olika lösningar för ett mer inkluderande 
avfallssystem.  

Förstudien kunde visa att det förekom en relativt stor mängd skräp på olika platser i 
området, både rent visuellt, men också utifrån statistik från Bostadsbolaget som uppgav 
att de har merkostnader för avfallshantering på två till fyra miljoner kronor per år i hela 
sitt bestånd. Men studien visade också att det inte fanns ett specifikt skäl till att 
invånarna hade svårigheter att bli av med olika typer av avfall inom ramen för det 
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planerade avfallssystemet. De boende hade flera olika skäl och det var inte så enkelt som 
att de skräpade ned av lathet eller bekvämlighet.  

Av de problem som studien identifierade var det framför allt brister hos den lokala 
återvinningscentralen (ÅVC) och svårigheterna för boende att föra avfall till ÅVC som 
framstod som viktiga. I båda fallen ledde bristerna till att skräp placerades på fel platser 
och det i sin tur till att andra boende tolkade detta som att vissa grupper av boende, 
typiskt de med invandrarbakgrund, var ensidigt lata. Med andra ord, avfallssystemet 
bidrog med sina brister till både en direkt diskriminering genom att innehålla praktiska 
hinder och indirekt genom att bidra till en förstärkning av människors misstro gentemot 
varandra.  

 

1.2 Det är systemet som brister  
Förstudien visade att det var själva avfallssystemet som bar på viktiga brister, som 
konsekvens av de normer som gällt vid utformningen av systemet, och att systemet 
diskriminerar och begränsar boende oavsett kön eller etnicitet. Det som var avgörande 
var om de bodde i ett område med flerfamiljshus och om de saknade tillgång till bil. 
Intressant var också att inga av de intervjuade personerna såg bristerna i själva systemet, 
som togs för givet, utan istället sökte problem i andra människor, främst utifrån 
kategorin etnicitet.  

Utifrån analysen identifierades två utvecklingsspår, där det ena var att skapa en ÅVS på 
Norrbybornas villkor. Det andra spåret var att det behövdes någon form av avfallstjänst 
som skulle stödja boende i Norrby, liksom andra områden i Borås som inte har tillgång 
till bil, att transportera skrymmande och farligt avfall till ÅVC. Det var också detta spår 
som projektet valde att fortsätta med. I kombination med det normkritiska 
förhållningssättet som funnits i hela projektet har olika beprövade metoder för 
tjänsteutveckling och tjänstedesign använts.  

Som avslutning på förstudien skrevs våren 2015 en ansökan om genomförandeprojekt 
till Vinnovas utlysning Normkritisk innovation, som beviljades, och projektet Retur-
Cykeln kunde börja sin resa.  

 

1.3 Retur-Cykelns utveckling och test  
Grunderna för utvecklingsarbete inom TJAFS har varit en normkritisk analys; ett 
tjänstelogistiskt angreppssätt som kombinerats med designtänkande och 
designmetodik. Vägledande för tjänsteutvecklingen har varit användarperspektivet. 
Eftersom det gällt att lyfta blicken från att titta på endast de tekniska förutsättningarna 
i avfallssystemet har den normkritiska analysen, medskapandeprocesser och det 
holistiska perspektivet varit närvarande genom hela processen. Det har varit viktigt att 
se avfallssystemet som en pusselbit i hur vi kan ge boende jämlik tillgång till 
samhällstjänster och att se att systemet uppfattas som en manifestation av normer och 
värderingar som samhället bär. Genom att använda tjänstelogik och normkreativitet har 
projektet kunnat visa att avfallssystemet inte har uppstått ur tomma intet, och att det 
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inte är neutralt utan faktiskt är designat och därmed både skapar och bär mening. Det 
har också blivit tydligt att om det nuvarande systemet är otillräckligt så är det möjligt att 
förändra och designa om, eller påverka designen, för att skapa ett system som bättre 
stämmer överens med de värderingar och normer som vi istället vill förstärka.  

 

1.3.1 Utvecklingens faser  

I en kartläggningsfas skapades djupare förståelse för hur och varför det vanliga 
avfallssystemet inte fungerade som tänkt för många av de boende i Norrby och hur 
alternativa avfallshanteringssystem utvecklats i området. Med hjälp av journey mapping 
undersöktes hur olika informella system användes som ersättning, eller som 
komplement, till det officiella sättet att göra sig av med sitt skrymmande avfall. De olika 
sätten som boende använde för att göra sig av med sitt avfall fick benämningen 
“slängresor”, där de tre mest använda var en ad hoc-lösning (där boende helt enkelt 
ställde ut avfall i trapphus, på vinden, i källaren eller på gården där det sedan togs om 
hand av representanter för bostadsbolaget), Osman hämtar (grannen Osman hjälper till) 
och städdagar, som arrangeras av AB Bostäder två gånger per år. 
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Det ska inte krävas bil för att få tillgång till avfallssystemet! Ett cykelbaserat tjänstekoncept 

utmanade de boendes inställning till bilberoende – men också stadens verksamheters inställning till 

bilen som första alternativ vid transporttjänster. 

I konceptutvecklingsfasen pågick ett intensivt visualiseringsarbete där alla idéer på 
möjliga lösningar och möjliga tjänster som uppstått i tidigare faser konceptualiserades 
för att kunna bedömas och utvärderas.  

I utvärderingsfasen fick tjänstekoncepten möta framtida användare och utvärderas 
av experter, till stor del genom olika workshoppar och i en fokusgrupp. Nya synvinklar 
på tjänstekoncepten var mycket viktiga för att förfina konceptet som sedan valdes för att 
prototyptestas.  

 

1.4 Prototyptestet Retur-Cykeln  
Under 10 veckor hösten 2017 prövades det koncept som arbetats fram. Det skulle vara 
cykelbaserat och bryta mot bilnormen, samt visa att det inte krävs bil för att få tillgång 
till avfallssystemet. Ett cykelbaserat koncept skulle kunna utmana både de boendes 
inställning till bilberoende och stadens verksamheters inställning till bilen som första 
alternativ vid transporttjänster. En transportcykel gör verksamheten och utövarna 
synliga och tillgängliga, vilket också kom att visa sig förtroendebyggande. Cykeln har 
också god framkomlighet, är tyst att framföra och genererar inga lokala utsläpp.  

Under prototypestet bestod Retur-Cykeln av två personer som tog emot bokningar, 
hämtade och lämnade avfall och turades om att cykla på last-cykeln och på följecykeln.  

Den cykel som användes var en fyrhjulig lastcykel med semitrailerflak från en tillverkare 
baserad i Göteborg; en modell som används av flera företag för citylogistik och hade en 
beprövad teknisk lösning. Den kunde ta en stor mängd last, både i vikt och yta. 
Lastcykeln hade också tillgång från tre håll och inga höga kanter - egenskaper som 
skapade en bättre arbetsmiljö för tjänsteutförarna. Eftersom tjänsteutförarna skulle vara 
två stycken behövdes även en vanlig cykel, som tillhandahölls av Borås Stad och 
verksamheten Återbruk.  

För att komma i kontakt med Retur-Cykeln och lägga en beställning om upphämtning av 
skrymmande eller farligt avfall kunde de boende:  

• boka via en beställningsfunktion på internet, framtagen av designteamet 
tillsammans med projektpartnern Devrex AB 

• boka via telefonsamtal direkt till tjänsteutförarna  
• boka genom personligt möte med tjänste-utförarna  

Information om Retur-Cykelns tjänster bestod bland annat av två informationsblad 
riktade till de boende, det ena i form av en textlös serie som förklarade hur tjänsten gick 
till och det andra ett traditionellt informationsblad på svenska och engelska. Med hjälp 
från Norrbyhuset och Mobile Info Center översattes informationen till somaliska, 
arabiska, kroatiska och persiska och spreds vid olika knutpunkter i området som 
Norrbyhuset, öppna förskolan, PRO, på restauranger och i närbutiker. 
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Att finnas och visa upp sig på Norrby har skapat en trovärdighet. På AB Bostäders årliga stadsfest 

”Norrbydagen” fick de boende provsitta cykeln, prata om återvinning och rita vad de ville att Retur-

Cykeln skulle köra för avfall. 

 

1.4.1 Aktivism 

Designteamet och projektgruppen har arbetat med prototypen utifrån ett 
aktivismperspektiv, med metoder som skapat synlighet för projektet men också lett till 
ett engagemang från boende, politiker, tjänstemän och från avfalls- och kommunsverige. 
Genom att vara synligt i stadsbilden har projektet nått utanför Norrby och genom att 
aktivt arbeta för att bli omskrivna i Borås Tidning och få komma till tals i P4 Radio 
Sjuhärad har Retur-Cykeln blivit känd runt om i staden och kommunen. Information 
genom AB Bostäders magasin som delas ut till alla hushåll i deras bostadsbestånd har 
också bidragit till att sprida kännedomen.  

Arbetet “bakom kulisserna” har varit den bas som gjort att berättelsen om projektet har 
bottnat och varit trovärdig. Att finnas på Norrby, delta i aktiviteter som Norrbydagen; 
AB Bostäders årliga stadsdelsfest, på trygghetsmöten och andra aktiviteter på 
Norrbyhuset betyder att Retur-Cykeln synts i stadsdelen på ett naturligt sätt och träffat 
boende i deras vardag. På Kretsloppsveckan 2017 kunde Retur-Cykeln både lansera 
tjänsten och möten med boråsare berätta om hur tjänsten skulle komma att fungera 
under prototypfasen.  
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En annan del av aktivismen är att låta så många som möjligt provköra och testa cykeln: 
politiker, tjänstepersoner och representanter för projektgruppens olika organisationer. 
Efter att ha cyklat på returcykeln släppte de flesta sina skeptiska funderingar. Det gick ju 
att lasta tungt på en cykel med elassistans, det gick utmärkt att cykla i backar och 
dessutom var det en rolig upplevelse att cykla på returcykeln. Att så många som hade 
bäring på möjligheten till implementation fick möjligheten till att själva testa att utföra 
en del av tjänsten har skapat en större förståelse för att det, i alla fall rent tekniskt och 
mekaniskt, går att bryta mot bilnormen. 

 

 
 
 
 
Lärdomar i korthet 

• ReturCykelpersonalen måste kunna följa med beställaren till avfallet, som kan finnas i 
lägenhet eller förråd. Därför är det bra att vara minst två personal.  

• Det personliga mötet är avgörande för att nå nya beställare som inte vanligtvis tar del av 
stadens tjänsteutbud.  

• Boendesituationer ser mycket olika ut och ReturCykelpersonalen behöver kunna möta 
boende i flera olika livssituationer.  

• ReturCykelpersonalen behöver stöd i att sätta gränser för vilket ansvar de kan ta i mötet 
med beställare med stora sociala- eller vårdbehov.  

• Breda språkkunskaper är en fördel för att underlätta kommunikation.  

• Återbruksmöjligheten ger ett mervärde för användaren.  

• Det underlättar för Retur-Cykelns arbetsflöde att kunna lämna saker till Återbruk oavsett 
tidpunkt.  

• Expertkunskapen hos ÅVC-personalen är viktig.  

• För att lasta av behöver man vara minst två personer som jobbar för Retur-Cykeln.  

• Arbetskläder och säkerhetsutrustning som handskar och skor med stålhätta är viktigt.  

 

I genomsnitt hämtade tjänsten 21 artiklar per gång och total 331 artiklar. 

Hämtningarna var tyngre än 52,5 kg med högsta vikt på 220 kg i en last. I genomsnitt hämtade 
tjänsten 138 kg avfall per gång, med uppskattning för totalt 2205 kg under testperiodens 20 dagar 
på 10 veckor. 

Det kan uppskattas att materialet som hämtades under de här dagarna kan vara värt runt 
tjugotusen kronor. 
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2 Retur-Cykeln ur tre vinklar 
Under utveckling och test av tjänsten framkom snart att tjänsten var mer än enbart en 
avfallshanteringstjänst. Den visade sig ha ytterligare två aspekter och som förtjänar sina 
egna kapitel.   

 

2.1 Tjänsten som avfallshantering  
Retur-Cykelns syfte har varit att göra avfallssystemet tillgängligt för fler och särskilt för 
de som idag utestängs på grund av att de inte har tillgång till bil. En tjänst som Retur-
Cykeln, om den drivs som kommunal verksamhet utan kostnad vid användning, 
alternativt till en symbolisk kostnad för användaren, ger därför samma typ av tillgång till 
avfallssystemet för skrymmande och farligt avfall för de med små ekonomiska medel som 
för de som av andra skäl än ekonomiska, lever utan bil i hushållet.  

Utan Retur-Cykeln hade det varit mycket svårt för dessa bokare att få tillgång till 
avfallssystemet för att göra sig av med sitt skrymmande och farliga avfall på ett riktigt 
sätt. Utan transportmöjlighet för dem utan bil, utan extra händer för dem som saknar 
styrka och utan barnvakt för dem som behöver ha uppsyn över många barn är det väldigt 
svårt i det traditionella avfallssystemet att göra sig av med sitt skrymmande och farliga 
avfall. Här har Retur-Cykeln en viktig roll att spela genom att göra avfallssystemet 
tillgängligt för fler grupper i samhället.  

 

2.2 Tjänsten som social kontakt  
Under de tio veckorna tjänsten prototypades upplevde tjänsteutförarna hur de blev en 
viktig social aktör genom sina möten med människor, både beställare och andra de 
träffade. Rollen kan gå att likna vid lantbrevbärarens eller hemtjänstpersonalens. Att 
återkommande röra sig ute i lokalsamhället, tydligt exponerad, och göra hembesök, 
innebär möten med människor i olika livssituationer. Det kan innebära möten med 
människor som är utsatta på olika vis och har olika behov som inte Retur-Cykeln kan 
uppfylla. Vid implementering av tjänsten behöver ramarna för vad Retur-Cykeln både 
ska och inte ska göra fastställas och tydligt kommuniceras.  

 

2.3 Tjänsten som datainsamling/living 

lab/testbädd  
Själva fordonet har potential att användas även utanför sin roll i tjänsten Retur-Cykeln. 
Genom att utrustas med sensorer skulle cykeln kunna jobba dubbelt i stadens tjänst. Den 
kan då transportera avfall samtidigt som den samlar in data gällande avfallets vikt, och 
med kompletterande utrustning skulle även data om typ och storlek på avfall kunna 
lagras.  
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Cykeln skulle kunna samla in data om vägar och cykelbanor, ytbeläggning, underhåll och 
halka, samt om restider för cykel. Retur-Cykeln skulle kunna utgöra den huvudsakliga 
ingrediensen i ett “living lab” och verksamheten skulle tillsammans med fler fordon, fler 
sensorer och med ny teknik, till exempel bränslecellsdrivna elcyklar, kunna byggas ut till 
en testbädd för cykeldriven transport och mobilitet där olika företag och verksamheter 
kan testa tekniker och lösningar för transporttjänster som inte baseras på bilen.  
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3 Affärsplan, ansvarsplan och 

organisering för tillämpning av 

tjänstekonceptet  
Retur-Cykeln är ur ett affärsmässigt perspektiv ett utmanande koncept som kan 
arrangeras på flera olika sätt. Avgörande för hur Retur-Cykeln skall drivas är de lokala 
förutsättningarna; avfallssystemets avgifter, engagerade aktörer och redan etablerade 
återbruks- och second hand-verksamheter. De traditionella aspekterna av intäkter och 
utgifter har i vårt projekt snarast spelats ut av förändrade alternativkostnader för flera 
olika aktörer. Kostnaden för Retur-Cykeln kommer till exempel att uppstå i en 
stadsdelsförvaltning och delvis vara kopplat till olika arbetsmarknadsinitiativ. Det 
genererade värdet däremot, kan utöver arbetsträning även kopplas till exempelvis lägre 
kostnader hos bostadsbolaget för exempelvis trappstädning, färre antal arrangerade 
städdagar inom ett bostadsområde, förbättrad miljö och ökad trivsel i stadsdelen samt 
hållbarhetsaspekterna av förbättrad sopsortering.  

Det finns flera sociala (värde)aspekter på Retur-Cykeln. Dessa kan både identifieras som 
positiva, men även som utmanandet. Exempelvis kan det vara utmanande att besöka 
eller arbeta i socialt utsatta områden, med allt vad det kan innebära. Det krävs därför att 
Retur-Cykelns personal får utbildning och de verktyg som behövs för att möta och 
hantera den typen av situationer. Samtidig finns stora sociala vinster med att cykla 
genom ett område, skapa kontakt och generera ytterligare sociala effekter bortom 
hantering av avfall och material för återbruk.  
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Utan transportmöjlighet för dem utan bil, utan extra händer för dem som saknar styrka och utan 

barnvakt för dem som behöver ha uppsyn över många barn är det väldigt svårt i det traditionella 

avfallssystemet att göra sig av med sitt skrymmande och farliga avfall. Här har Retur-Cykeln en 

viktig roll att spela genom att göra avfallssystemet tillgängligt för fler grupper i samhället.  

 

Den komplexa relationen mellan kostnader och värde för alla inblandade aktörer har vid 
flera tillfällen varit central för projektets konceptutveckling. Att involvera alla de aktörer 
som berörs av effekterna av problemen med att transportera grovsopor till ÅVC har varit 
avgörande. Det har ibland varit svårt att definiera vem, eller vilka, som äger de olika 
aspekterna av frågan och periodvis utmanande att på ett konstruktivt sätt diskutera 
kostnader och potentiella nyttor relaterat till Retur-Cykeln. Vissa aktörer kunde 
potentiellt sett minska på stora kostnader, medan andra istället skulle få ökade 
kostnader. Till detta hör också komplexiteten med regelverk, avgiftsstrukturer och 
relationen mellan förvaltning, kommunala bolag och privata aktörer - en aspekt som i 
många sammanhang är platsspecifik.  

 

3.1 Affärsmodellens förutsättningar och 

utmaningar  
Retur-Cykelns kärnvärde för avfallssystemets användare är den alternativa funktionen 
till att lämna material på ÅVC. Några av ”kundvärdena” är att:  
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• själva last-cykeln skapar värde genom att utgöra ett billigare, miljövänligare och 
möjligen mer tillgängligt alternativ för transport av material. Detta gäller i 
synnerhet i stadsdelar där bil, av olika anledningar, inte är vanlig bland 
invånarna. Det kan även utgöra ett alternativ för dem som inte har körkort.  

• Retur-Cykeln fyller ett värde för personer som är helt beroende av andra för att 
lasta och lasta av vid ÅVC, exempelvis på grund av ålder eller olika former av 
funktionshinder.  

• Retur-Cykeln kan även fylla en viktig funktion för familjer som kämpar för att få 
ihop livspusslet.  

 
Även fastighetsägare kan ha stor nytta av Retur-Cykeln och dess tjänster. Cykeln tar sig 
enkelt in bland husen i bostadsområdet och ger goda förutsättningar för kontakt mellan 
boende och Retur-Cykeln (och bostadvärden). Ett mindre skräpigt bostadsområde är 
mindre brandfarligt och får bättre sociala aspekter. Retur-Cykeln medför även en 
trygghetsskapande verksamhet som gör att människor rör sig i bostadsområdet under 
dagtid, och den kan förstärka kontakter mellan människor i området. Effekterna från 
Retur-Cykeln kan alltså räknas i mer stadsdelsorienterade värden - trygghet, trivsel och 
miljö. Detta är värden som inte bara är relevanta för boende och fastighetsägare, utan 
även för stadsdelen och möjligen även staden som helhet.  

Ur ett avfallsperspektiv bidrar Retur-Cykelns verksamhet potentiellt till ökad upcycling, 
vilket innebär att saker som kan lagas eller byggas om kan tas till vara och återanvändas. 
De saker som inte kan återbrukas blir, via Retur-Cykeln, korrekt sorterade, vilket i sig är 
en vinst för både avfallssystemet och för miljön i stort. 
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