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i. Abstract
Mr Johan Gråberg at the Ministry of the Environment was of the opinion that Sweden
is one of the best countries in the world when it comes to recycling electronic waste.
Mr Gråberg also said that it would be good for Sweden if the Swedish system could
be used in other countries in Europe. However, the Swedish model only considers the
responsibility of the producers for collecting and recycling electrical and electronical
products. There is no consideration of the impact on the infrastructure and the
environment caused by the increased transportations. This lack of consideration to the
increased transports and use of heavy traffic is the reason that the Swedish model
cannot be used in the rest of Europe (Kallunki & Eknor 2005, s. 39-41). This goes
against the environmental goals and policies that are used in Europe
(Nationalkommittén för Agenda21 and Habitat 2002, s. 37-39), as well as to the
environmental goals set up in Sweden (prop. 1997/98:145, s. 44-162). With this
background, the authors wished to study why the Swedish government created a law
to solve the problem with collecting electronic waste, while the same law did not
consider the consequences, especially the unnecessarily large needs for transpor-
tation, which goes against some of the environmental goals set up by the Swedish
government.

Swedish leadership is based on the attempt of reaching consensus when taking
decisions, a leadership which calls for dialogue and a mutual acceptance of a common
understanding (Edström & Jönsson 2000, s. 166-167). This leaves an opening for
interests to take part in the construction of new laws. When constructing the
responsibility of the producer for collecting waste, many parties with separate
interests and at different levels in the hierarchy were involved. However, by far the
strongest opposition during the process of the decision in Sweden was found between
the economical and the ecological interests.

The tension between the two idea systems was thus reinforced by the way the
government allowed those who would be burdened by the decision to partake in the
construction of the decision. When the government turned over the responsibility of
setting the goals for the responsibility of the producer to a delegation of recycling, the
Kretsloppsdelegationen, consisting of all different interest groups, the conflict of
interest between the economical and the ecological parties arose. In good Swedish
spirit the solution to this conflict turned into a compromise. The long term goal
would, according to the directive from the government to the Kretsloppsdelegationen
and the predominant idea of growth, be to create a system with as little impact as
possible on the environment. However the short term goal turned out to be a nation
wide collection system, implemented as soon as possible and with the highest
possible level of collection. Due to this speedy implementation the transportation
issue was out of the picture. The transportation interests were excluded from the
network that was working with the law, thus solving one problem but creating another
one. Once the El-Kretsen was founded in order to solve the problems with the
collection of the waste, geographical coverage and a high level of collection were the
only bench-marks considered.
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ii. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets Johan Gråberg ansåg att Sverige låg
långt fram med sina insamlingskvantiteter av elavfall och att det vore bra om Sverige
blev en förebild för övriga Europa. Men den svenska modellen med producentansvar
reglerar idag endast producenternas ansvar att samla in och förbehandla elavfall, den
säger mycket lite om hur transporterna ska ske med hänsyn till infrastruktur och
miljö. Den svenska modellen går därför inte att använda i Europa då insamlingen och
transporterna skulle öka transportbehovet och nyttjandet av tunga lastbilar med släp
(Kallunki & Eknor 2005, s. 39-41). Detta går emot de miljömål och de miljö-
bestämmelser som finns i Europa (Nationalkommittén för Agenda21 och Habitat
2002, s. 37-39). Det går även emot de miljömål som finns i Sverige (prop.
1997/98:145, s. 44-162). Av denna anledning ville författarna undersöka hur myndig-
heterna kunde skapa en lag som löser problemet med insamling av uttjänta
elektr(on)iska produkter, samtidigt som lagen inte tog hänsyn till att följderna blev
onödigt stora och att den även gick emot vissa av de miljömål som fanns uppsatta?

Det svenska ledarskapet är inriktat på att nå samförstånd i besluten, vilket kräver
dialog och en ömsesidighet i accepterandet av en gemensam uppfattning (Edström &
Jönsson 2000, s. 166-167).  Detta ger utrymme för att intressenterna ska kunna vara
med i utformandet av lagen. Under arbetet med utformandet av producentansvaret var
många aktörer med skilda intressen och på olika nivåer involverade. Men det var det
ekonomiska intresset och det ekologiska intresset som var de i särklass starkaste
spänningspolerna under hela den svenska beslutsprocessen. 

Spänningarna mellan idésystemen förstärktes alltså genom regeringens sätt att låta de
som belastas av ett beslut få utforma det. När regeringen överlät ansvaret att sätta
målen för producentansvaret på en kretsloppsdelegation bestående av alla olika
aktörsgrupper uppstod intressekonflikten mellan de ekonomiska och ekologiska
intressena. Lösningen blev i god svensk anda en kompromiss. Målet på lång sikt
skulle i enlighet med regeringens direktiv till Kretsloppsdelegationen och den
dominerande växtidén bli att skapa ett system med minimal miljöpåverkan. Men det
kortsiktiga målet blev att snabbt upprätta ett rikstäckande insamlingssystem med så
hög insamlingsgrad som möjligt. I och med detta stöttes transportfrågorna bort helt,
de uteslöts från nätverket som arbetade med lagen, alltså löstes ett problem men ett
nytt skapades. När El-Kretsen bildades för att lösa insamlingsproblematiken var den
geografiska täckningen och en hög insamlingsgrad de enda målfaktorerna.
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iii. Förord

Denna magisteruppsats är skriven på Södertörns Högskola vid institutionen för
ekonomi och företagande våren 2005 och omfattar 10 poäng i företagsekonomi. Vår
förhoppning är att Ni som läsare skall finna både ämnet och uppsatsen intressant och
läsvärd.

Uppsatsen har varit ett stort projekt som inte bara tagit vår egen tid och energi i
anspråk. Många personer vi har varit i kontakt med och som hjälpt oss att få tillgång
till den information som var avgörande för uppsatsen förtjänar ett stort tack för att de
ställt upp med vägledning och inspiration.

Eron Oxing, huvudhandledare, har kommit med nyttiga synpunkter och konstruktiv
kritik.

Vi vill också rikta ett stort tack till alla de personer som under uppsatsarbetet
korrekturläst våra utkast och kommit med synpunkter och kritik. Maria Arenbjörk och
kurskamrater från Logistikprogrammet. 

Slutligen ett extra tack till Hans Zimmerlund, som fungerat som bollplank och
bidragit med tips, idéer och massor av inspiration.

Stockholm i Juli 2005

_________________________                _________________________

Tomas Eknor    Kristoffer Kallunki
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 
Den svenska beslutsprocessen för att ta fram en ny lag påbörjas ofta med att reger-
ingen bifaller ett direktiv om att tillsätta en ny kommitté för att arbeta med utfor-
mandet av lagen. Det så kallade kommittédirektivet används sedan för att styra
arbetet i arbetsgruppen. 
 
Emellertid finns det flera exempel på hur beslut tagits i Sverige som inte lyckats upp-
fylla de grundläggande miljökraven. Till exempel i beslutsprocessen kring radon-
värden, där Socialstyrelsen i oktober 1999 beslutade att årsmedelvärdet radon ej bör
överstiga 400 becquerel per kubikmeter i bostäder och lokaler (SOSFS 1999:22).
Detta värde fastslogs trots att Strålskyddsinstitutet (SSI) konstaterat att redan halter
mellan 200 och 400 Bq/m3 var direkt ohälsosamt för människor och orsakade
omkring 50 dödsfall per år (SOU 2001:7). Beslutet fick följaktligen omprövas och
korrigeras till ett mer acceptabelt gränsvärde på 200 Bq/m3 under år 2004 (SOSFS
2004:6 (M)).   

Ett annat exempel rör producentansvaret för elavfall. Producentansvaret innebär att
företag som säljer, importerar eller tillverkar elektr(on)iska produkter1 är ansvariga
för insamling och förbehandling av de förbrukade produkterna (El-Kretsen AB 2003-
2004). Producentansvaret enligt den svenska modellen innebär att producenterna gått
ihop i ett gemensamt bolag ”El-kretsen” för att lösa insamlingen av elavfall (Kallunki
& Eknor 2005, s. 39). Emellertid har modellen inte lyckats samordna insamlings-
målen med miljömålen vilket gjort att systemet inte går att exportera till EU. Om till
exempel Tyskland skulle höja sin insamlingsnivå till samma nivå som Sverige har
idag skulle det uppskattningsvis betyda en ökning av transportbehovet med cirka 250
lastbilar per dag enbart i Tyskland och då främst i och kring storstäderna. En sådan
utveckling är med europeiska mått otänkbar då deras vägnät redan idag är mycket
överbelastat (Kallunki & Eknor 2005, s. 41). I ett meddelande från 2004 skriver EU
kommissionen att ett krav och en förutsättning för att nå gemenskapens övergripande
mål är att transportsystemen i Europas städers är miljövänliga, fungera väl och i allt
mindre utsträckning baseras på fossila bränslen (CEC 2004, s.14).

Det rationella beslutsfattandet där beslutsfattaren har klara mål och full kunskap om
de olika handlingsalternativen är säkert den mest vanliga beslutsmodellen, detta trots
att den under många år kritiserats av otaliga forskare. En modell som bygger på
gammal kunskap kommer per automatik att generera gamla lösningar och snarare
identifiera symptom än grundorsaker till problem (Buhler 2001, s. 13). Den
amerikanske forskaren Simon (1982) ansåg bland andra att det finns kognitiva
begränsningar i människors kunskap och kapacitet att agera rationellt. Det går sällan
att säkerställa full information om alla alternativ, i en föränderlig värld är besluten
komplexare än så.

Förutsättningarna för hur beslut fattas i Sverige förändras i takt med hur omvärlden
förändras. Sverige har historiskt varit ett litet land i Europas periferi med endast sina
                                                
1 Elektriska och elektroniska produkter kommer hädanefter konsekvent att benämnas som
elektr(on)iska produkter.
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egna förutsättningar att ta hänsyn till. Idag tillhör Sverige ett mycket öppnare Europa
i och med EU-medlemskapet där gränserna mellan nationerna marginaliserats genom
den europeiska gemenskapens friheter för varor, personer, tjänster och kapital
(Allgårdh & Norberg 1999, s. 201-259). Samtidigt som Sveriges närmaste omvärld
öppnats går det också att skönja en trend mot att EU blivit slutnare mot den övriga
världen. Sverige styrs i allt högre grad av EU och EUs direktiv vilket ställer krav på
att Sverige måste anpassa sitt beslutsfattande för att Sverige är en del av EU (Allgård
& Norberg 1999, s. 83-97). Detta är dessutom en nödvändighet om Sverige vill
exportera modeller och system till övriga EU (Kallunki & Eknor 2005, s. 39).

1.2 Problemdiskussion
Miljö & samhällsbyggnadsdepartementets Johan Gråberg2 anser att Sverige ligger
långt fram med sina insamlingskvantiteter av elavfall och att det vore bra om Sverige
blev en förebild för övriga Europa. Följaktligen bör systemet med producentansvar
utformas för att svara mot alla behov inom EU så att vi i framtiden ska kunna
exportera den svenska modellen. Men den svenska modellen med producentansvar
reglerar idag endast producenternas ansvar att samla in och förbehandla elavfall, den
säger mycket lite om hur transporterna ska ske med hänsyn till infrastruktur och
miljö. Alltså, som tidigare konstaterat, går den svenska modellen inte att använda i
Europa då insamlingen och transporterna skulle öka transportbehovet och nyttjandet
av tunga lastbilar med släp (Kallunki & Eknor 2005, s. 39-41). Detta går emot de
miljömål och de miljöbestämmelser som finns i Europa (Nationalkommittén för
Agenda21 och Habitat 2002, s. 37-39). Det går även emot de miljömål som finns i
Sverige (prop. 1997/98:145, s. 44-162). Följaktligen har de svenska myndigheterna
skapat en lag som löser problemet med insamling av uttjänta elektr(on)iska produkter,
samtidigt som lagen inte tar hänsyn till att följderna blir onödigt stora när den går
emot vissa av de miljömål som finns uppsatta.

Denna typ av komplexa beslut spänner över flera områden som miljö, infrastruktur
och transport, hälsa med mera samtidigt som olika länder med olika kulturer
involveras. Detta kräver beslutsprocesser som tar hänsyn till alla dessa komponenter.
Det svenska ledarskapet är inriktat på att nå samförstånd i besluten, vilket kräver
dialog och en ömsesidighet i accepterandet av en gemensam uppfattning (Edström &
Jönsson 2000, s. 166-167). Detta ger utrymme för att intressenterna ska kunna vara
med i utformandet av lagen, det vill säga en form av demokratisk styrning. Beslut
som tas i demokratisk ordning sker dock emellan aktörer på olika beslutsnivåer med
olika intressen och med olika mål. Den svenska beslutsprocessen förmår dock inte
organisera och styra besluten till att nå de slutgiltiga önskade resultaten vilket ofta
leder till att beslut får rivas upp och omprövas. 

1.3 Problemformulering
Vilka faktorer var avgörande för att svenska beslut ofta måste omarbetas för att passa
EU och hur kan dessa faktorer förändras?

1.4 Syfte
Syftet med rapporten var att analysera och utvärdera den svenska beslutsprocessen
vid skapandet av regler om producentansvar för elektr(on)iska produkter.

                                                
2 Johan Gråberg Miljö & samhällsbyggnadsdepartementet, telefonsamtal den 10 februari 2005.
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1.5 Rapportens fortsatta disposition
Författarna har inlett uppsatsen med att i kapitel 2 beskriva det metodavsnitt där de
försöker ge en bild av den veteskapliga grund som rapporten är byggd på. I kapitel 3
presenterar författarna ett antal, för det fortsatta arbetet viktiga, teorier. Dessa
sammanfattas som en teoretisk referensram sist i kapitlet. Vidare i kapitel 4 redogörs
för beslutsprocessen, vilka aktörer som verkar i nätverket och hur de agerar i den
verklighet som gäller idag. I kapitel 5 analyseras sedan den empiri som författarna
beskrev i kapitel fyra. Detta mynnade ut i resultatet för att sedan presentera
författarnas slutsatser i kapitel 7. I kapitel 8 tas möjlig framtida forskning upp.
Avslutningsvis diskuteras slutsatserna i kapitel 9 där författarna sätter in dem i ett
större sammanhang.
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2. Metodkapitel
I detta kapitel beskriver författarna tillvägagångssättet för att svara på det problem
som varit undersökningens syfte. Här redogörs för vald undersökningsmetod och
tillvägagångssätt. I kapitel 6 följer sedan en diskussion kring undersökningens
validitet och reliabilitet.

2.1 Allmänna utgångspunkter
Denna rapport bygger till stora delar vidare på de erfarenheter och slutsatser
författarna kom fram till i arbetet med rapporten Insamling och transport av elavfall
(Kallunki & Eknor 2005). En förutsättning vid denna typ av studier är att författarna
lyckas tränga djupt in i beslutsprocessen för att på så vis skapa sig en uppfattning om
vilka aktörer och idéer som styrt. Denna ansats sker dock på bekostnad av studiens
bredd och generaliserbarhet. Den här rapporten genomförs alltså som en fallstudie för
att se hur en svensk beslutsmodell ser ut och hur den svarar mot de krav som ställs
ifrån ett europeiskt håll. Författarna drivs således av både ett beskrivande och ett
förklarande forskningsintresse (Rosengren & Arvidsson 2002, ss. 74-75, 85).

Studien har dragits mer åt det hermeneutiska hållet än åt det positivistiska då
rapporten innehåller tolkningar utifrån institutioners och aktörers beteenden. Utifrån
vedertagna teorier bygger rapporten på logiska slutsatser av aktörers beteenden giltiga
i det sammanhang som avhandlas i den här rapporten. Den deduktiva metoden, till
skillnad från den induktiva, tar fasta på idén att det inte finns några teorineutrala
observationer (Hartman 1998, s. 138). Författarna utgår istället från teorier, och låter
dessa styra vilka observationer som skall göras. Under dessa förutsättningar blir det
redan från början klart vad som ska studeras. Fördelen med deduktion är att forskarna
slipper göra en mängd observationer och därefter försöka lägga märke till en
regelbundenhet utan författarna utgår istället från färdiga teorier. 

2.2 Balans mellan kvantitativ och kvalitativ data
Det empiriska underlaget till denna studie innehåller till största delen kvalitativa data
vilket betyder att författarnas observationer tolkats till skrivna ord. Denna typ av
tillvägagångssätt lämpar sig bra för studier av beslutsprocesser då den tenderar att
bygga på ingående, detaljerade beskrivningar och djupgående studier av beslutsvägar
och aktörsbeteenden. Metoden har ett relativt begränsat omfång och involverar endast
ett begränsat antal människor och situationer. Kvalitativ forskning har en benägenhet
att betrakta saker i deras kontext (ett holistiskt perspektiv) och poängtera hur de
hänger ihop och är beroende av varandra istället för att isolera variabler och inrikta
sig på specifika faktorer (Denscombe 2000, s. 203-207). Då processerna inför beslutet
om en svensk lag angående producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
involverade så starka och betydelsefulla aktörer bör man enligt Blomquist och
Jacobsson (2002, s. 12) sätta in besluten i ett vidare sammanhang av regler och idéer.

Detta förhållningssätt tenderar dessutom att lägga större vikt vid forskarens roll i
tolkning och bearbetning av datamaterialet. Med andra ord har författarnas egna
erfarenheter och förförståelsen en viktig påverkan på utformningen av rapporten och
dess resultat (Denscombe 2000, s. 203-207).
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2.3 Datainsamlingsmetod
Under datainsamlingen har författarna kategoriserat materialet efter hur det är fram
taget. Datamaterialet utgjordes av journaler, fackpress, facklitteratur, Internet, dags-
press och student- och forskaruppsatser. Andra betydande källor var texter ur den
svenska och europeiska lagstiftningen samt rapporter från intresseorganisationer,
bland annat Naturvårdsverket, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (tidigare
Miljödepartementet) och Näringsdepartementet. Författarna har också tagit del av
regeringens propositioner, kommittédirektiv och de utredningar som dessa lett till.
Författarna har även tittat på vilka myndigheter och organisationer med flera som har
remissläst regeringsförslagen. Utifrån det samlades även remissvaren in och lästes.
Detta för att få en djupare förståelse för turerna bakom besluten och vilka idéer och
aktörer som har varit med och påverkat lagarna angående producentansvar för
elektr(on)iska produkter.

2.4 Urval
Det urval av aktörer, intressenter, påverkande organisationer och så vidare valdes
utifrån det nätverk som agerade i beslutsprocessen om producentansvaret för
elektr(on)iska produkter. Författarnas utgångspunkt för nätverket var de aktörer som
medverkade vid framtagandet av producentansvaret och satte ramarna för det samt de
som har svarat på remisserna. Vidare kan det sägas att författarna valde ett
bekvämlighetsurval då de i sitt sökande av information använde tillgängliga
uttalanden och texter. Urvalet kom också att begränsas av resurserna såsom tid och
pengar.

2.5 Tillvägagångssätt
Då data presenteras i en kronologisk ordning i empirikapitlet är det för att visa vilka
olika aktörer som påverkar eller påverkas av olika idéer. Redan i den del av rapporten
som behandlar empirin presenteras en viss del analys. I analyskapitlet följer sedan en
djupare och mer strukturerad analys av beslutsprocessen. Med hjälp av de tre
logikerna (se kapitel 3.5) kan författarna belysa hur aktörerna även påverkas av
tidigare kunskap liksom hur deras visioner om framtiden påverkar beslut.



3. Teorikapitel

12(52) 

3. Teorikapitel 
I detta kapitel beskrivs de teorier som ligger till grund för den teoretiska referens-
ramen som kommer att användas vid analysen av rapporten. Det är främst
dominerande idésystem och nätverksteorier som används. För tolkning utgår
författarna från de tre olika logikerna regelföljandets logik, regellogiken samt konse-
kvenslogiken.  

3.1 Intentionellt handlande aktörer
Individer, organisationer och myndigheter är exempel på aktörer som ofta involveras i
större beslutsprocesser. Deras förmåga att handla utifrån den rationella ansatsen är i
dessa komplexa processer begränsade, de styrs i högre grad utifrån sina intentioner
(Blomquist & Jacobsson 2002, s. 23). Intentionerna kan dock vara av olika karaktär,
de kan gälla att driva igenom ett beslut eller att hindra det. Att bevaka sina intressen
eller att lobba för en ny idé. Vilka intressen som än driver aktörerna så handlar de
utifrån sina intentioner. Detta kan emellertid vara problematiskt, som Henry (2000, s.
960) påpekar kan det vara svårt för utomstående att se vilka intentioner som leder till
det faktiska beslutet. Beteendet kan verka irrationellt. I ett större sammanhang på
organisations- eller myndighetsnivå är denna faktor trots allt mindre betydelsefull då
intentionerna alltid måste kommuniceras – i alla fall internt – för att leda till ett
beslut.

Politiska beslutsprocesser såsom beslutsprocessen inför förordningen om
elektr(on)iskt avfall är i allmänhet styrda genom olika regler som begränsar aktörer-
nas handlingsfrihet. EUs direktiv styr det svenska beslutsfattandet, regeringen styr
sina arbetsgrupper och delegationer genom olika kommittédirektiv. Samtidigt finns
olika normer och standarder som implicit eller explicit reglerar aktörerna (Blomquist
& Jacobsson 2002, s. 28-29). 

Beslutsprocesser är också av historien organiserade på vissa sätt. Intentionellt genom
att aktörer bildat intresseorganisationer för att säkerställa att olika frågor kommer upp
under beslutsprocesserna. Branschförbund och miljöorganisationer är exempel på
detta (Blomquist & Jacobsson 2002, s. 30-31). Politiska beslutsprocesser är också
strukturellt organiserade. I Sverige är beslutsprocessen relativt öppen och med en
tydlig koppling till det politiska beslutsfattandet (Hjort 2003, s. 3).

3.2 Dominerande idéer

3.2.1 Företagets idésystem
Utöver beslutsprocessens organisering och reglering är aktörerna även begränsade av
tidens och omgivningens idéer. För alla människor, i alla företag, organisationer etc.
finns djupt rotade och etablerade värderingar, normer, trossatser, begrepp o.s.v. som
tillsammans bildar en verklighetsuppfattning eller ett idésystem. Detta idésystem
innehåller bl.a. mer eller mindre sanna antaganden om vad för slags organisatorisk
struktur som är lämplig för att uppnå effektivitet. Idésystemet kan sägas vara resul-
tatet av en alltjämt pågående ”maktkamp” om vilka idéer som skall vara styrande. De
idéer som tillslut erhåller en bred acceptans kallas för de dominerande idéerna vilka
skapar det idésystem som inom ett företag, en organisation eller en myndighet råder
(Normann 1999, s. 30-31). 
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Normalt sett är det endast ett fåtal
personer inom varje organisation
som har makt nog eller en till-
räckligt hög ställning för att på-
verka dessa dominerande idéer.
Dessa personer benämner
Normann som de signifikanta
aktörerna. Idésystemet består följ-
aktligen av dels de traditioner och
etablerade föreställningar som
historiskt präglat företaget och
dels de värderingar och normer
som de signifikanta aktörerna
bidrar med (Normann 1999, s. 30-
31). 

3.2.2 Företagets situation
De dominerande idéerna kan sägas avspegla aktörsgruppens uppfattning av den
situation som råder men representerar även den framtid de vill skapa. Visionerna
grumlas som regel av gruppens omgivning och förändringarna däri. Utomstående
krafter förändrar ständigt spelreglerna och förutsättningarna för aktörerna på en
marknad (Normann 1999, s. 71). Olika beslutsnivåer styrs, påverkar och påverkas av
varandra. 

3.2.3 Organisatorisk struktur
De strukturer som uppstår kan sägas bestå av två huvudsakliga processer, utbytes-
processen och utvecklingsprocessen. Utbytesprocessen är den process vari det dagliga
arbetet bedrivs. Men för att utbytesprocessen ska bli effektiv krävs även att det finns
en affärsidé, det vill säga en formel för hur det går till att tjäna pengar. Denna formel
måste också finnas översatt i organisatoriska arrangemang för att säkerställa en hög
effektivitet (Normann 1999, ss. 35, 48-49, 181). En genomarbetad affärsidé och en
effektiv utbytesprocess är allra viktigast för organisationer verksamma på mogna
marknader karakteriserade av hård konkurrens. Samtidigt verkar företag, organisa-
tioner, myndigheter och till och med stater i en alltmer föränderlig omvärld som
kräver ständiga omställningar för att bibehålla lönsamhet och effektivitet. För att
upptäcka nya affärsmöjligheter, teknologiska förnyelser och lära sig nya mönster
måste strukturerna kontinuerligt förändras. Detta sker via en parallell process här
kallad utvecklingsprocessen. Den samexisterar med utbytesprocessen och styrs
genom olika rutiner och organisatoriska arrangemang som långsiktsplanering,
utvecklingsavdelningar, och så vidare. Tidigare noterades att en väl införlivad affärs-
idé var en förutsättning för en effektiv utbytesprocess. På likartat sätt krävs en växtidé
för att uppnå en effektiv utvecklingsprocess. Växtidén måste beskriva utvecklings-
riktningen för verksamheten och befästas i system som förverkligar inriktningen och
arbetar mot den vision som växtidén inbegriper. Detta är framförallt viktigt för
företag i utvecklingsstadiet av livscykeln och för företag som befinner sig under en
omstruktureringsfas av verksamheten (Normann 1999, ss. 62, 181).

Företagets
idésystem

Företagets
situation

Utvecklings-
processen

Utbytes-
processen

Traditioner och
etablerade

föreställningar i
företaget

Värderingar och
normer hos de
signifikanta
aktörerna

Organisatorisk
struktur

Figur 3:1  Överordnad föreställningsram för att tolka företagets utvecklingsproblem
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3.2.4 Grundschema för analys av misfits
Den organisatoriska strukturen är det instrument varigenom utbytes- och utvecklings-
processerna styrs för att uppnå effektivitet. Hur detta styrs beror på idésystemet och
hur man uppfattar sin situation. Det är här organisationer ibland agerar fel genom att
företaget missbedömer den aktuella situationen eller om de dominerande idéerna är
oförmögna att hantera komplicerade situationer kan besluten bli felaktiga. Om rela-
tionerna mellan de tre faktorerna (se figur 3:1) saknar överensstämmelse så uppstår
en misfit det vill säga en obalans. Om exempelvis företagets idésystem missbedömer
företagets situation så kommer ledningens beslut att bidra till en ineffektiv organisa-
torisk struktur. Det kan även uppstå spänningar mellan ”konkurrerande” idésystem
som på samma sätt bidrar till ineffektiva strukturer.

3.3 Nätverks teori

3.3.1 Nätverksmodellen
Grundelementen i nätverksteorin är enkla. Byggstenarna är noder som är samman-
bundna med länkar. Dessa bildar tillsammans en struktur som kallas ett nätverk. Varje

länk motsvarar en
kommunikation och i
varje nod öppnar sig
alternativa besluts-
möjligheter. En länk-
aktivitet kan normalt
uppfattas som ett flöde,
såsom transport av
varor mellan två noder
eller en kommuni-
kation av idéer och så
vidare. Nätverk handlar
i denna rapport bland
annat om utveckling
och utbyte av idéer och
idésystem (Karlqvist
1990).

Det är ofta vanligt att ett dominerande idésystem är ”inbäddat” i en mängd andra
relationer. Beroenden kan ofta gå över flera led. Vad som sker i en relation påverkar
och påverkas av vad som sker hos andra. Relationer möts från flera håll hos företag,
eller mer generellt hos aktörer, i ett typiskt marknadsnätverk. Nätverksstrukturer är
tydliga i och med att det finns starka ägarmässiga bindningar mellan aktörerna. Andra
typer av bindningar kan vara sociala: att personer känner och har sympati för
varandra, tekniska: att vissa tekniska lösningar passar och kan då vara kopplingar som
skapar nätverket (Karlqvist 1990). 

Det finns två principiellt viktiga definitioner på nätverk: 

1. Den första definierar nätverk som det totala mönster av relationer inom en grupp av
organisationer som agerar för att uppnå gemensamma mål. Definitionen betonar
gemensamma mål och komplementära resurser (Axelsson 1996).

Figur 3:2 Modell av ett nätverk
Källa: Karlqvist, 1990

Nod

Länk
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2. Den andra definitionen av nätverk är följande: Nätverk är grupper av två eller flera
sammankopplade relationer. I denna betonas aktiviteter och utbytesrelationer. Den
sätter inga gränser för vilka som ingår i nätverket eller ej så länge som de är
sammankopplade. Detta betyder i sin tur att ett typiskt nätverk består av såväl kända
som okända aktörer, de enskilda aktörerna har skilda ”nätverkshorisonter” vilket
betyder att de överblickar skilda delar av det totala nätverket. Det finns heller inget
krav på att de skall ha ett gemensamt mål. Var och en agerar på basis av sina egna
mål (Axelsson 1996).

3.3.2 Nätverk i praktiken
Organisering har betraktats som det kanske mest viktiga sättet för politiker att åstad-
komma förändringar (Jacobsson 1984; Olsen 1978). Genom att skapa organisationer
för att ta tillvara vissa intressen; genom att se till att de är kopplade till nätverk av
andra organisationer; genom att förse dessa nätverk med olika slags resurser är det
möjligt att göra det sannolikt att något ska hända. På detta sätt påverkar politikerna
aktivt vad som ska komma upp på den politiska dagordningen (Blomquist &
Jacobsson 2002). Peter Parkers doktorsavhandling (2004) behandlar informell
organisation, med andra ord den uppsättning av sociala relationer som förbinder olika
personer i företag och över företagsgränser. Studien visar att personliga nätverk är av
avgörande betydelse för att kunna anpassa och utveckla företagets verksamhet. Detta
faller sig kanske naturligt. För att möta komplexa utmaningar behöver vi tillgång till
en bred uppsättning med olika expertkunskaper och detta kan vi bäst, eller kanske
endast, få genom personliga kontakter. Vi är beroende av andras expertkunnande och
det blir därför viktigt att ha en bred uppsättning pålitliga kontakter som vi
kommunicera väl med (Parker 2004). 

Utifrån jämförelser mellan olika företag är det möjligt att visa att uppsättningen av
personliga kontaktnätverk i ett företag är av stor betydelse både för individer och för
företagets utveckling som helhet. På individuell nivå visar studien att det finns ett
starkt samband mellan en persons nätverk och personens förmåga och vilja att delta i
företagets kunskapsutveckling. På företagsnivå går det att visa ett starkt samband
mellan den informella organisationen och företagets tillväxt. Avhandlingen visar
fruktbarheten av en människocentrerad, kommunikativ syn på företag. Fördelningen
av olika kunskaper är viktig både i samhället i stort men även på mikronivå t.ex.
företag. Både i samhället och på företagsnivå är man beroende av att olika personer
har olika expertkunskaper och att dessa kunskaper nyttjas på bästa möjliga sätt. Om
det förhåller sig så, som en betydande strömning i forskningen hävdar, att kunskap
huvudsakligen överförs genom personliga kontakter, är det följdriktigt att kunskaps-
fördelningen kan göras synlig genom att man kartlägger de personliga nätverkens
struktur. Samhällen som har en utvecklad kunskapsfördelning fungerar väl, de som
inte har det fungerar mindre väl (Parker 2004). 

Sverige, de svenska organisationerna och det svenska folket är delar av nätverk
(Gummesson 1998, s. 21). Det är i dessa nätverk som de dominerande idéerna uppstår
påverkade utifrån regleringar, resurser och vilka mål som sätts men också från
kulturer, personlig inspiration och förutsättningar i omvärlden. Signifikanta aktörer
representerar idéer som med tiden och i samråd med andra blir, på området, domi-
nerande – de bildar idésystem. Dessa idésystem bygger alltså på traditioner och
etablerade föreställningar, på aktörernas värderingar och normer men också på hur vi
tolkar vår samtid, vilka drömmar, mål och visioner som styr (Normanns 1999, s. 32-
33). De olika idésystemen kommer med andra ord från olika delar av vårt samhälle,
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allt ifrån individen och det företag eller organisation som han/hon representerar till
myndigheter och länder. Man kan även se idésystem i form av kluster på de olika
nivåerna som nämns ovan. Detta kan också framställas genom tre olika ”logiker”.
Regelföljandets logik, Regellogiken och konsekvenslogiken här utgår författarna ifrån
Blomquist och Jacobssons bok Drömmar om framtiden (2002).

3.4 Tolkning genom tre logiker
Regelföljandets logik bygger på historien och på det som finns. Den betonar de
historiskt framvuxna reglerna – exempelvis att göra miljökonsekvensbeskrivningar –
vilka kan vara specifika för en organisation, men de kan också finnas inom hela det
transportpolitiska fältet. Således kan liknande situationer aktivera samma regel i flera
olika organisationer (Blomquist & Jacobsson 2002, s. 25-26).

Regellogiken innebär att man uppfattar sig som någon och att man befinner sig i en
viss belägenhet, finns det en viss regel att följa/ett lämpligt sätt att handla ”vad gör en
sån som jag i en situation som den här?”(March & Olsen 1989).

Konsekvenslogiken bygger på att det går att precisera framtida värderingar och
konsekvenser. Här styr intentioner och bedömningar vårat handlande. Med en sådan
logik ställer vi andra frågor: vad kommer jag att tycka om framtiden, vilka handlings-
alternativ har jag, vilka konsekvenser får olika handlingsalternativ och vilket
handlingsalternativs konsekvenser passar bäst mina framtida önskemål? (Blomquist
& Jacobsson 2002, s. 25).

3.5 Teoretisk referensram
När två eller flera idésystem möts inom ett nätverk uppstår en kamp om vilka idéer
som ska dominera. Det uppstår med andra ord spänningar mellan idésystemen som
måste utlösas. Vissa spänningar är fördelaktiga och ibland för situationen nödvändiga
emedan andra kan leda till allvarliga konflikter (Normann 1999, s. 198-199). I
Sverige med den svenska synen på ledarskap försöker man lösa konflikten genom att
nå samförstånd (Edström & Jönsson 2000, s. 166). Detta leder ofta till kompromisser,
vilka sällan är några optimala lösningar utan endast tillräckligt bra alternativ
(Blomquist & Jacobsson 2002, s. 24). Men det finns också andra spänningsutfall som
riskerar att generera missriktade beslut. Ett sätt är genom så kallad utstötning då den
ena spänningspolen eller aktören stöts ut från sammanhanget, ofta genom starkare
aktörers maktutövning. Eller genom en liknande form av utlösning kallad över-
legitimation. I de fallen samexisterar nya idéer med traditionella värderingar utan
någon integration. De nya idéerna blir på så vis en kuliss bakom vilken gamla
etablerade idéer egentligen styr. Ett fjärde sätt att lösa konflikter på är genom
inkongruenta utfall. Dessa kan sägas vara misslyckade kompromisser som inte bara är
ogenomarbetade utan även präglas av direkta missförhållanden mellan olika element.
(Normann 1999, s. 200-207). Ett oftast godartat spänningsutfall är synergin som
innebär att en form av överordnad föreställningsram skapas. Detta spänningsutfall blir
varken en avbild av den ena eller andra spänningspolen eller en blandning av båda
utan resulterar i något nytt.

I nedanstående bild (figur 3:3) beskrivs hur de olika idésystemen ingår i ett vidare
nätverk av idéer och idésystem, hur de förhåller sig till varandra och till beslutet samt
vilka faktorer som påverkar aktörerna och besluten.  
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Figur 3:3 Teoretisk  modell. Källa: Egen bearbetning.
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Sammanfattningsvis utgår rapporten ifrån att aktörer agerar i beslutsprocesser utifrån
tre perspektiv. Dels hur den ”historiska” idéutvecklingen påverkat, men också vilken
roll de olika aktörernas intentioner spelat för besluten och slutligen vilken framtid
man velat skapa.
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4. Beslutsprocessen – om vägen från idé till
förordning

I kapitel 4 beskriver författarna hur olika aktörer bidrar med kunskap inom nätverket
och hur det påverkar idéer och idésystem. Men även hur de olika idéerna leder fram
till ett beslut. 

Vid regeringens sammanträde torsdagen den 27 maj 1993 biföll regeringen dåvarande
chefen för Miljö- och naturresursdepartementet3 statsrådet Olof Johanssons (C)
förslag att tillsätta en särskild delegation för kretsloppsanpassad samhällsutveckling
(dir. 1993:67). Detta blev i viss mening startskottet för arbetet med att ta fram en
nationell förordning om producentansvar för elektr(on)iska produkter. Kretslopps-
delegationen arbetade från augusti 1993 och i fem år framöver vilket resulterade i en
färdig förordning den 6:e april år 2000. Systemet var i full drift vid halvårsskiftet
2001 då förordningen började gälla (SFS 2000:208; Kommitté M 1993:A; Natur-
vårdsverket 2001, s. 78).

4.1 Förhoppningar om en hållbar samhällsutveckling
Bakgrunden till beslutet om en ny delegation var att regeringen under statsminister
Carl Bildt redan tidigare i sin proposition om riktlinjer för en kretsloppsanpassad
samhällsutveckling (prop. 1992/93:180), indikerat sin avsikt att tillkalla en
kretsloppsdelegation. Utvecklingen gick mot att samhällen påverkades av en allt
hårdare konkurrens som bidrog till en snabbare teknisk utveckling och därigenom
kortare produktlivscykler. Produkterna blev helt enkelt omodernare fortare, vilket
ledde till att vi bytte varor innehållande elektr(on)iska komponenter oftare, vilket i sin
tur ledde till växande sopberg av elavfall. Detta medförde naturligtvis allvarliga
konsekvenser för vår miljö (Kallunki & Eknor 2005, s. 8). 

Alltsedan FN-konferensen i Stockholm år 1972 om miljö och utveckling hade det
internationella miljöarbetet intensifierats (Nationalkommittén för Agenda21 och
Habitat 2002, s.10). Miljö och hållbar utveckling kom alltmer i fokus, såväl nationellt
som internationellt. I den så kallade Brundtlandskommissionens rapport från 1987
Vår Gemensamma Framtid populariserades begreppet sustainable development
(hållbar utveckling) vilken fått stor uppmärksamhet i samhällsdebatten. Under FN:s
konferens i Rio de Janeiro år 1992, 20 år efter Stockholmskonferensen, framhölls
vikten av både globalt och lokalt miljöarbete. Där angavs även ett antal principer som
skulle gälla för arbetet med att uppnå en hållbar utveckling. Bland dessa principer
märktes särskilt två principer (Rio-deklarationen 1992):

1. Kretsloppsprincipen som innebar att samhället skulle agera utifrån ett kretslopps-
perspektiv där, för att nämna några exempel, uttagen av naturresurser bör vara så små
som möjligt och nya produkter i allt större utsträckning skall tillverkas av återvunnet
material.

2. Polluter Pay Principle (PP-principen) som innebar att förorenaren skulle bära
kostnaden för föroreningen, t.ex. genom ett producentansvar. 

 
                                                
3 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet kallades fram till år 1995 Miljö- och
naturresursdepartementet. Hädanefter kommer departementet att nämnas som Miljödepartementet.
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Vid världskonferensen i Rio de Janeiro antogs även Agenda 21, ett världsom-
spännande program med syfte att uppnå en hållbar utveckling på jorden. Agenda 21
hade från början en stark inriktning mot avfall och återvinning vilket sedan dess
successivt breddats till att gälla flera områden (Nationalkommittén för Agenda21 och
Habitat 2002, s. 9-10). Syftet med Kretsloppsdelegationen var på samma vis att bidra
till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att effektivare hushålla med
Sveriges naturtillgångar. Detta vill man åstadkomma med ett cykliskt perspektiv på
naturresurser, ett kretsloppssamhälle där alla produkter vid ”end-of-life” stadiet skulle
återanvändas och återvinnas i så hög grad som möjligt (dir. 1993:67). Kommitté-
direktivet som Miljödepartementet drev igenom 1993 bemyndigade en delegation
med stöd av prop. 1992/93:180 att samordna arbetet med att ange strategi och
konkreta mål samt utreda konsekvenser av tillämpningen av producentansvar på nya
varuområden. 

4.1.1 Kretsloppsdelegationens sammansättning
Den sista augusti 1993 tillsattes den delegation som Olof Johansson (C) utsett.
Regeringen bemyndigade honom i ett tidigare kommittédirektiv att utse högst sju
ledamöter varav en ordförande samt besluta om sakkunniga, experter och annat
biträde åt delegationen (dir. 1993:67). 

De personer han tillsatt var enligt M 1993:A följande: 

Befattning Namn, titel Delaktig f.o.m. Delaktig t.o.m.
Ordförande Daléus, Lennart (C) riksdagsledamot Start 98-06-30
Vice ordförande Stenberg, Åsa (S) led. Av riksdagen 95-06-20 98-06-30
Ledamot Kohls, Lisbeth direktör Start 98-06-30
Ledamot Larsson, Peter (S) landstingsråd 94-11-17 98-06-30
Ledamot Modig, Staffan verkställande direktör Start 98-06-30
Ledamot Olsson, Ingrid miljöutvecklare (SÖRAB) Start 98-06-30
Ledamot Rasmuson, Ulrika generalsekreterare (SNF) Start 98-06-30
Ledamot Ryding, Sven-Olof docent (Miljöstyrningsrådet) Start 98-06-30
Ledamot Wallgren, Björn avd. direktör Start 98-06-30
Sakkunnig Bjurström, Lars (S) politiskt sakkunnig 95-06-20 98-06-30
Sakkunnig Bucht, Bengt. Direktör Start 98-06-30
Sakkunnig Högberg, Sverker docent (naturvårdsverket) Start 98-06-30
Sakkunnig Melin, Agneta civilingenjör Start 96-11-30
Sakkunnig von Platen, Fredrik avdelningschef Start 98-06-30
Expert Abresparr, Egon hovrättsassessor 95-04-01 97-12-31
Expert Lenas, Börje (RRV) 95-10-16 97-03-14
Expert Näslund, Siv (kanslichef Miljövårdsberedningen) Start 98-07-31

Tabell 5:1 Kretsloppsdelegationens deltagarlista för de som var involverade i arbetet med elavfall. Källa: Kommitté M 1993:A.

Av dessa 17 representanter från Kretsloppsdelegationen fanns sju stycken deltagare
från näringslivet. De övriga deltagarna var politiker och representanter för olika
myndigheter samt sakkunniga. Det fanns alltså flera sätt för näringslivets represen-
tanter att göra sin åsikt hörd. Förutom att de var representerade i Kretslopps-
delegationen var de med och gav remissvar på delegationens förslag. Detta stämmer
bra överens med vad regeringen skriver i sin proposition från 1992:

Statens roll är att ange mål och riktlinjer samt att skapa det regelsystem
inom vilket de olika aktörerna skall verka. Från statsmakternas synpunkt
är en sådan ordning att föredra som innebär att marknaden självmant
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utformar och tillämpar system som leder till de uppsatta målen. Statlig
detaljreglering skall helst inte tillgripas.
(Prop. 1992/93:180 s. 1-2)

Kretsloppsdelegationens utredningar har avgett två relevanta rapporter som legat till
grund för producentansvar om elektr(on)iska produkter:

1. Rapport 1995:8 Producentansvar för elektr(on)iska produkter, Delrapport.

2. Rapport 1996:12 Producentansvar för elektr(on)iska produkter.

Tankar och idéer ur dessa rapporter kommer att beskrivas mer ingående i senare kapitel.
Rapporten från 1995 kommer att behandlas i kapitel 4.5 och rapporten från 1996 i kapitel 4.7.

4.2 Styrning med producentansvar
Miljövårdsberedningen fick 1998 i uppgift att till regeringen föreslå lämpliga styr-
medel för att näringslivet skulle bli ekologiskt hållbart (dir 1998:65; SOU 2001:20A,
s. 21). Historiskt sett hade lagar varit den viktigaste drivkraften för näringslivets
miljöarbete men under 70- och 80-talen växte även ekonomiska styrmedel i form av
miljöskatter, avgifter och dylikt fram som en viktig del av den svenska miljöpolitiken.
Miljövårdsberedningen ansåg att lagstiftningen även i fortsättningen borde utgöra
basen för näringslivets miljöarbete för de skrev också i sin rapport att utan marknads-
krav och styrmedel skulle knappast någon utveckling i näringslivets miljöarbete ske
(SOU 2001:20A, ss. 102-103, 116; Nationalkommittén för Agenda21 och Habitat
2002, s. 47).  

Producentansvaret som styrform var tänkt att belasta de företag som producerar, säljer
eller importerar varor täckta av lagen med ansvaret att återta och behandla dessa.
Tidigare erfarenheter från andra varuslag har visat att producentansvar var ett
lämpligt sätt att reglera ett fungerande kretslopp på. År 1993 då Miljödepartementets
kommittédirektiv antogs fanns redan tre producentansvar för olika sorters förpack-
ningar, emellertid ville de utöka detta med flera varugrupper (SFS 1997:185; SFS
1982:349; SFS 1991:336; prop. 1992/93:180). Tanken var att successivt införa
producentansvar även för grupper som bilar, däck, plaster, byggnadsmaterial och
elektroniska produkter (dir. 1993:67). Producentansvaret skulle vara regeringens
verktyg att styra producenterna mot en hållbarare utveckling och var på lång sikt
tänkt att införas för alla varor. Syftet med producentansvaret var att förbättra miljön
genom att skapa drivkrafter för producenterna att utveckla kretsloppsanpassade
produkter. Detta innebar att produkterna skulle åstadkomma minsta möjliga påverkan
på miljön och ta i anspråk så lite resurser som möjligt i tillverkningen och leden
innan, under nyttjandetiden och vid skrotningen. I praktiken borde det leda till att
produkterna framöver kommer att innehålla allt mindre av miljöfarliga ämnen, vara
lättare att demontera, vara långlivade och uppgraderbara. Ett annat viktigt syfte med
producentansvaret – dock inte huvudsyftet – var ett miljömässigt riktigt omhänder-
tagande av de uttjänta produkterna (dir. 1993:67; Kretsloppsdelegationen 1996, s. 17). 
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4.3 Naturvårdsverket utreder förutsättningarna för ett
producentansvar om elektr(on)iska produkter

Naturvårdsverket lade i april 1995 fram sin rapport Elektronik och elektroniska
produkter som var beställd av Kretsloppsdelegationen med begäran om underlag för
att kunna formulera innehållet i ett producentansvar.

Naturvårdsverket ansåg i rapporten att uttjänta elektr(on)iska produkter och rest-
fraktioner hamnade tillsammans med annat avfall såväl på deponi som i för-
bränningsanläggningar. Vilket ledde till att materialsammansättningen och hanter-
ingen var sådan att uttjänta elektr(on)iska produkter och dess restprodukter bidrog till
en oproportionerligt stor andel av potentiell omgivningspåverkan från kommunala
deponier och förbränningsstationer i Sverige. Vidare ansåg de att starka marknads-
krafter gör att en viss miljöanpassning av framtida elektr(on)iska produkter och ett
visst förbättrat omhändertagande av uttjänta produkter sker även utan tvingande
bestämmelser. Men om takten, sättet och inriktningen ska kunna kontrolleras ansåg
Naturvårdsverket att det var nödvändigt att införa tvingande styrmedel i Sverige. De
resonerade utifrån att det var viktigt att återvinning av uttjänta elektr(on)iska
produkter skulle leda till reella miljövinster istället för att miljöproblemens karaktär
ändrades. Naturvårdsverket ansåg därför att kasserade produkter skulle demonteras
med avseende på miljöfarliga komponenter och att dessa skulle tas omhand på ett
säkert sätt. Miljöfarliga ämnen borde substitueras i nya produkter så långt som
möjligt. Naturvårdsverket föreslog även mål för arbetet med ett producentansvar:

 Målet för den kortsiktigt strategin bör vara att etablera heltäckande separata
insamlingssystem för kasserade elektr(on)iska produkter samt att söka åstadkomma
god insamlingsgrad i dessa separata system.

 Målet på något längre sikt bör vara minimal miljöpåverkan under produkternas hela
livscykel. Det innebär förebyggande av att avfall uppstår, framtagning och utnytt-
jande av hållbara tekniker för återvinning och slutligt omhändertagande liksom att
utveckla och använda miljöanpassade konstruktioner.

Naturvårdsverket hade i arbetet med sin rapport identifierat följande sex möjliga
åtgärder och styrmedel:

1. Frivilliga åtaganden.
 Inrättande av ett råd där representanter från de olika produktgrupperna ska driva

på och bevaka utvecklingen av kort- och långsiktiga mål. Arbetet bör bedrivas i
samråd med olika myndigheter, avfallsrepresentanter, återvinnare och
konsumenter. Rådet bör också skicka en rapport om utvecklingen till naturvårds-
verket.

2. Miljöinformation.
 Det är viktigt att konsumenter, såväl privatpersoner som professionella inköpare,

får relevant vägledning om elektr(on)iska produkters miljöpåverkan. Detta kan
ske genom intensifierad utveckling av miljömärkning och miljövarudeklaration.

3. Miljöanpassad offentlig upphandling.
 Den offentliga sektorn köper omfattande mängder produkter innehållande

elektr(on)iska komponenter. Från 1994 har lagen om offentlig upphandling
(1994:1528) ändrats och anpassats enlig EES-avtalet. Den ändrade lagen ger
möjligheter men inte skyldigheter att väga in miljöhänsyn vid upphandling. För
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att tryggare kunna väga in miljöaspekten bör verktyg tas fram för att underlätta
dessa beslut (ex. livscykelanalysverktyg, miljövarudeklarationer, miljömärken).

4. Skärpt tillämpning av befintlig lagstiftning.
 Miljöskyddslagen (reglerar utövare av miljöfarlig verksamhet).
 Lagen om kemiska produkter (den som hanterar/importerar en kemisk produkt

ska undvika sådan kemisk produkt som kan ersättas av mindre farlig produkt).
 Renhållningsförordningen (bemästra och avveckla CFC4-användning).

5. Forskning om miljöanpassning av elektr(on)iska produkter ”från-vaggan-till-
graven”. 
 En utveckling av miljöanpassade elektr(on)iska produkter och ett miljöanpassat

omhändertagande av dessa när de är uttjänta åstadkoms inte enbart med
förordning om producentansvar som enda verktyg. En sådan utveckling kräver
aktiva bidrag från en rad aktörer. Som ett komplement till föreslagna styrmedel
bör forskning och utveckling stärkas.

6. Förordning om producentansvar enligt renhållningslagen.
 Detta innebär bl.a. att återanvändning, återvinning eller återföring till naturens

kretslopp underlättas och att avfallet minimeras.

Enligt renhållningslagen bemyndigas regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att ”meddela föreskrifter om skyldighet för producenterna
att se till att avfallet av de varor eller de förpackningar som de tillverkar,
importerar eller säljer eller avfallet från sådan verksamhet som de bedriver bort-
forslas, återanvänds, återvinns eller omhändertas på sådant sätt som kan krävas
för en miljömässigt godtagbar avfallshantering”.

Föreskrifterna får också avse skyldighet att märka en vara eller förpackning och
lämna uppgift om insamling, återanvändningsgrad, återvinningsgrad, eller andra
förhållanden.

4.4 Naturvårdsverkets förslag till ett producentansvar för
elektr(on)iska produkter

I sitt första förslag till förordning (Naturvårdsverket 1995) reglerades producenters
skyldighet att på ett miljömässigt godtagbart sätt ta hand om elektr(on)iska produkter
som är uttjänta efter den 1 januari 1998. Syftet med denna förordning var att
förebygga att avfall uppstår, att reducera avfallsmängden samt att stimulera till miljö-
anpassad återvinning och återanvändning av elektr(on)iska produkter. Ett annat syfte
var att undvika miljöskadliga ämnen och dess spridning till naturen från såväl äldre
som nyproducerad elektr(on)iska produkter. Målet var att alla elektr(on)iska
produkter skulle samlas in för att tas omhand på ett miljömässigt godtagbart sätt med
ett delmål på 85 viktprocent fram till 1 januari 1998.

Med elektr(on)iska produkter avsågs i denna förordning: Produkter som i sin
utformning och för en korrekt funktion är beroende av elektriska strömmar eller
elektromagnetiska fält samt utrustning för generering, överföring och mätning av
elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält. Men även ett tillbehör till eller en
förbrukningsvara som använts i en elektr(on)isk produkt är en elektr(on)isk produkt

                                                
4 CFC = Klor Fluor Karboner dvs. freoner som bryter ner ozonskiktet, vilka förekommer i äldre kyl-
och frysmöbler. 
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enligt denna förordning. Endast om tillbehöret eller förbrukningsvaran har eller har
haft en elektr(on)isk funktion samt de delar som behövs för kylning, värmning, skydd
med mera av de elektr(on)iska delarna. I en sammansatt produkt avses bara de delar
som har en elektrisk funktion. Med producent avsågs i denna förordning den som
yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer elektr(on)iska produkter.

En producent skulle också underlätta för hushåll och andra förbrukare att sortera ut
och återlämna elektr(on)iska produkter Producenten skulle även lämna information
hur det ska ske till användarna/konsumenterna. Producentansvaret innebar även
skyldighet att se till att elavfallet forslas bort, återvanns eller omhändertogs på ett
miljömässigt godtagbart sätt (Statens naturvårdsverk fick meddela närmare om vad
som avses med miljömässigt godtagbart sätt). Producenten skulle också redovisa
insamlingsverksamheten samt uppnådda resultat för insamling, återvinning och åter-
användning av elavfallet.

Särskilda bestämmelser om viss elektronik och vissa elektriska produkter finns i
följande lag och förordningar:

 Förordningen om PCB mm (1985:837)
 Förordningen om kadmium (1985:839)
 Förordningen om vissa kvicksilverhaltiga varor (1991:1290)
 Lag om avgifter för miljöfarliga batterier (1990:1332)
 Förordningen om miljöfarliga batterier (1989:974)
 Renhållningsförordningen (1990:984)

Kommunen var inte skyldig att se till att bortforsling eller slutligt omhändertagande
skedde dvs. ansvaret låg hos producenterna. Utifrån denna förordning fick statens
naturvårdsverk utfärda undantag men även komma med ytterligare föreskrifter för
verkställigheten.

4.4.1 Aktörernas synpunkter på det första lagförslaget
Utredningen skickades till 31 remissinstanser (se bilaga 1) varav 2 utländska, dessa
delades in i sju olika grupper. De sju grupperna var producentorganisationer,
producentföretag, kommuner/kommunala entreprenörer, övriga entreprenörer, andra
myndigheter, forskningsinstitutioner samt myndigheter i andra länder. 

Till att börja med kan sägas att det finns en generellt positiv inställning till utred-
ningens innehåll. Producentorganisationerna ser dock att man bör vänta in EU-regler
men också EU-standarder på miljömärkning och miljödeklaration. Bland producent-
företagen kunde man se att det fanns en skeptisk inställning till både hur tekniskt
möjlig och/eller hur ekonomiskt rimlig utredningen var men också vad och vilka som
skulle innefattas av producentansvaret. Andra myndigheter ville belysa risken för
snedvriden konkurrens. Ser man sedan på var ansvaret för historiskt skrot skulle ligga
var alla producentorganisationer emot att producenterna utan förbehåll skulle ansvara
även för detta skrot medan övriga entreprenörer tycker att ansvaret skulle ligga hos
producenterna. Vidare ser alla att utredningens definition av producentansvaret är för
vid, utom en representant för övriga entreprenörer elektronik & återvinning som ser
det positivt att Naturvårdsverket vågar sätta miljön i första rummet och ge begreppet
elektr(on)iska produkter en så vid definition som gjorts. Däremot tyckte de att en
enklare utformad definition för en bättre förståelse för allmänheten vore ”utrustning
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med sladd eller batteri” än den föreslagna i utredningen. Delade meningar råder när
de diskuterat om manuell eller automatisk demontering ger bäst återvinningsresultat.

4.5 Kretsloppsdelegationens arbete med att hitta en gångbar
svensk modell

Den sista maj 1995 lämnade Kretsloppsdelegationen i en första skrivelse över sina
resultat till Regeringen. Rapporten innehöll deras första förslag till ett producent-
ansvar och mätbara mål för elavfallsarbetet. Vid denna tid hade delegationen endast
mottagit två förslag till modell för omhändertagande av elavfall ifrån producent-
organisationerna. De ansåg båda att ansvaret fortsättningsvis (och som hittills) ska
ligga på kommunerna, både vad gäller insamling och omhändertagande (Kretslopps-
delegationen 1995, s. 26). Båda förslagen kom ifrån den starkaste producent-
organisationen Miljörådet för elektr(on)iska produkter5 (MEEP) som var en samman-
slagning av Informatikbolagens organisation (LKD), Sveriges Radio- och Hemelekt-
ronikleverantörer (SRL) samt MobilTeleLeverantörerna (MTL). De representerade
vid denna tidpunkt 85 % av den totala nyförsäljningen i Sverige och hade som syfte
att samordna miljöarbetet mellan de företag som levererar elektronikprodukter i
Sverige. I sitt första förslag skrev de att ett sådant system kunde finansieras genom
kollektiva uttag på renhållningstaxan. Det andra förslaget var att finansieringen borde
belasta den siste ägaren av avfallet, konsumenten och förbrukaren (Kretslopps-
delegationen 1995, s. 29; Naturvårdsverket 2003, s. 40). 

Delegationen ansåg emellertid att båda förslagen var alltför svaga och instämde
istället med Naturvårdsverkets slutsatser nämligen att ett nytt system måste lyfta över
kommunernas ansvar för insamling, transport och återvinning till att vila odelat på
producenterna (Kretsloppsdelegationen 1995, ss. 2, 26, 28-29). Ett sådant system
skulle rent praktiskt finansieras genom att producenterna på frivillig grund lägger på
en avgift på nyförsålda varor som täcker kostnaden för återvinning (Kretslopps-
delegationen 1995, s. 29). Med andra ord borde idén om skärpning av redan befintlig
lagstiftning överges för en ny lag om producenternas ansvar för återtagning och åter-
vinning av elavfall. Delegationen ansåg dock att frågan om ett lagstadgat producent-
ansvar måste utredas ytterligare (Kretsloppsdelegationen 1995, s. 3).

Kretsloppsdelegationen ansåg att målet på kort sikt borde vara att snarast upprätta
rikstäckande separata insamlingssystem för avfallet och att åstadkomma en fullgod
insamlingsgrad i dessa system. Målet på längre sikt skulle vara att 100 % av avfallet
skulle samlas in och omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Delegationens
vision var även att i framtiden förebygga att avfall uppstår och att utveckla mindre
miljöbelastande produkter så att dessa åsamkar en minimal påverkan på miljön under
hela livscykeln (Kretsloppsdelegationen 1995, s. 32). I och med sitt förslag ansluter
sig delegationen även till EUs bedömning att ansvaret bör ligga på producenterna.
Den föreslog även att någon form av ekonomiskt styrmedel bör införas, till exempel
en statligt styrd avgift om inte en frivillig lösning kan nås. Miljömärkta produkter
skulle då kunna undantas från avgiften för att på så sätt påskynda utvecklingen mot
mer miljöanpassade produkter (Kretsloppsdelegationen 1995, s. 29). Delegationen
ansåg vidare att besluten i många avseenden bör läggas på framtiden för att invänta

                                                
5 Miljörådet för elektriska och elektroniska produkter (MEEP) gick tidigare under namnet miljörådet
för elektronikprodukter (MEP). 
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rekommendationer från EUs arbete med harmoniseringen av de olika medlems-
staternas regelverk. I sin rapport skriver den att:

En svensk modell för producentansvar för elektr(on)iska produkter
måste i hög grad vara internationellt anpassad.
(Kretsloppsdelegationens 1995, s. 16)

4.6 EU förenar medlemsstaternas arbete med elavfallsansvar 

Inom det Europeiska samarbetet drevs arbetet med avfallshanteringen framåt genom
de så kallade PWS-programmen som drevs av Priority Waste Stream Group. De
arbetade med tillämpning av principerna om en avfallshierarki där det mest fördel-
aktiga alternativet för att minska uppkomsten av avfall ansågs vara att återanvända
uttjänta produkter och det minst fördelaktiga var att deponera avfall6. För avfall inne-
hållande elektr(on)iska komponenter ansågs på samma vis att återanvändning var det
bästa alternativet i de fall avfallsproduktion inte kan undvikas. Materialåtervinning
ansågs bättre än energiåtervinning och deponi ansågs även här vara det olyckligaste
alternativet (KOM(96) 399 slutgiltig; Naturvårdsverket 1995, s. 49-50). Inom PWS-
gruppen instiftades år 1994 en projektgrupp för att arbeta med frågorna rörande
elektr(on)iskt avfall med syfte att nå konsensus kring så många ställningstaganden
som möjligt. Projektgruppen bestod av totalt cirka 60 representanter för miljö-
myndigheter, producenter, konsumentorganisationer, miljöorganisationer och åter-
vinnare arbetade fram till år 1995. Då den presenterade ett beslutsunderlag för EG-
kommissionen (Kretsloppsdelegationen 1995, s. 15). Kommissionen instämde i ett
meddelande från den 30 juli 1996 i PWS-gruppens åsikter och framhöll att åter-
användning och material- respektive energiåtervinning av avfall bör ske i de fall
avfallsproduktion inte kan undvikas.

I en resolution från 1996 uppmanar Europaparlamentet kommissionen att utarbeta
flera förslag till direktiv om olika avfallsslag enligt den så kallade PP-principen,
förorenaren betalar (eng. polluter pays principle). Däribland uppmanade parlamentet
kommissionen att lägga fram ett förslag till ett direktiv för omhändertagandet av
avfall som utgörs av eller innehåller elektr(on)iska komponenter7 (EGT C 362,
2.12.1996, s. 241). Detta var tre år efter att den svenska regeringen biföll tillsättandet
av en kretsloppsdelegation med samma syfte att lägga fram ett förslag om producent-
ansvar för elektr(on)iska produkter (dir. 1993:67).

Kommissionen instämde i Europaparlamentets idé att de grundläggande principerna
avseende finansieringen och hantering borde fastställas i ett direktiv på gemenskaps-
nivå för att harmonisera medlemsstaternas arbete med elavfall (EGT C 365 E,
19.12.2000, s. 184). Regionkommittén höll med i ett yttrande till Europaparlamentet
och Europeiska unionens råd i maj 2001 om att införandet av ett producentansvar för
elektr(on)iska produkter bör regleras på samma sätt över hela Europa, detta med
anledning av att minimera risken för snedvriden konkurrens (EGT C 148, 18.5.2001,
s. 1). Efter fyra års arbete, den 28 juli år 2000, lade kommissionen fram sitt förslag till
Europaparlamentet och rådets direktiv. I förslaget tog kommissionen fasta på idén att
                                                
6 Inom PWS-gruppen kallas detta för prevention, re-use and re-cycling.
7 Avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska komponenter benämns i internationella
sammanhang populärt som WEEE, Waste of Electrical and Electronic Equipment. Det omnämnda
direktivet kallas i dessa sammanhang WEEE-direktivet.  
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förorenaren ska betala och föreslog därför att tillverkarna skulle finansiera
omhändertagandet, återvinningen och bortskaffandet av allt elektr(on)iskt avfall som
kan tänkas hamna i de kommunala avfallsströmmarna. I sitt förslag fordrade de även
att medlemsstaterna skulle se till att det inrättades system för att säkerställa att ett
nödvändigt antal lättillgängliga insamlingsanläggningar tillgängliggjordes så att
privata hushåll avgiftsfritt skulle kunna lämna tillbaka uttjänta elprodukter. I förslaget
introducerades även ett konkret mål för insamlingsarbetet, minst fyra kilo per person
och år skulle samlas in från hushållen. Detta mål ska vara uppnått till årsskiftet
2005/2006, sedan ska man sätta nya mål för år 2008 och framåt. Jämför man detta
förslag med de svenska reglerna vid denna tid skärpte EU insamlingskraven genom
att deras regler även krävde att alla kylar och frysar skulle belastas av producent-
ansvaret. I Sverige gick detta fortfarande under kommunernas ansvarsområde (EGT C
365 E, 19.12.2000, s. 184). Kommissionens förslag ändrades dock redan året efter
genom kommissionens nya förslag från den 7 juni 2001. Där de bland annat ansåg att
elavfall borde kunna lämnas tillbaka direkt till producenter eller återförsäljare (enligt
den så kallade ”gammal-för-ny-vara principen” se nedan) (EGT C 240 E, 28.8.2001,
s. 298).

4.7 Kretsloppsdelegationens förslag om producentansvar för
elektr(on)iska produkter

I Sverige överlämnade Kretsloppsdelegationen i april 1996 sitt färdiga förslag om
producentansvar till Miljödepartementet. Kretsloppsdelegationen hade vid den
tidpunkten mottagit ytterligare tre förslag om producentansvar, nu sammanlagt fem
från berörda branschorganisationer. Dock ansåg delegationen att alla fem förslagen
fortfarande var alltför svaga och att de endast täckte spridda områden/varugrupper
och således var oförmögna att duga som helhetslösning (Kretsloppsdelegationen
1996, ss. 4, 11). Delegationens egna förslag byggde i högre grad vidare på Natur-
vårdsverkets rapport från år 1995 och deras egna tidigare slutsatser att vidareutveckla
tankarna om ett kollektivt återtagningsansvar (Kretsloppsdelegationen 1996, s. 11).
Återtagningsansvaret skulle regleras via den så kallade säljregeln eller gammal-för-ny
regeln. Genom den blev återförsäljaren skyldig att ta emot en vara som lämnats till
denne i samband med försäljning av en ny vara som är av samma typ. När en
konsument exempelvis köper en ny TV ska denne kunna lämna tillbaka sin gamla TV
till återförsäljaren kostnadsfritt (Kretsloppsdelegationen 1996, s. 7-8).

För att säkerställa en hög insamlingsgrad föreslog även Kretsloppsdelegationen en
kommunregel som i grova drag innebar att kommunerna blev skyldiga att ta emot
uttjänta varor som använts för privat bruk. Där tog dock deras ansvar slut,
kommunerna blev inte belagda med ansvaret att transportera iväg eller låta för-
behandla avfallet. Det ansvaret liksom ansvaret för finansieringen skulle
fortsättningsvis ligga på producenterna (Kretsloppsdelegationen 1996, s. 9-10). Vad
gäller avfall som uppkommer i butiker och serviceverkstäder skulle de själva belastas
med hela ansvaret för transport, återvinning och finansieringen av uttjänta produkter
(Kretsloppsdelegationen 1996, s. 7). Producentansvaret skulle även helt förbjuda
deponering, förbehandling och fragmentering av produkter som ej genomgått före-
gående behandling, av auktoriserade förbehandlare, enligt Naturvårdsverkets före-
skrifter, vilka var under utveckling (Kretsloppsdelegationen 1996, s. 7). Dessa
åtgärder skulle dels skapa drivkrafter för producenterna att utveckla mindre miljö-
belastande produkter och åstadkomma en mer miljöanpassad hantering av de uttjänta
produkterna. Detta skulle också förhindra spridningen av vissa särskilt miljöfarliga
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ämnen då Naturvårdsverkets föreskrifter skulle reglera förbehandlarnas ansvar att
sanera allt avfall från just detta (Kretsloppsdelegationen 1996, s. 7). Kretslopps-
delegationen skrev också i sitt förslag att alla återförsäljare måste vara anslutna till
ett, av länsstyrelsen godkänt, insamlingssystem, antingen ett eget eller ett kollektivt
system. Detta för att kunna samla upp och transportera uttjänta produkter till någon
förbehandlare (Kretsloppsdelegationen 1996, s. 8).

För varugruppen kylar och frysar ansåg Kretsloppsdelegationen i motsats till EU att
ansvaret fortsättningsvis skulle vara en kommunal angelägenhet då kommunerna
redan hade fungerande insamlingssytem. De ansåg vidare att detta beslut borde
omprövas senare när framtidens kylskåp och frysar inte innehöll freoner.
Kommunernas ansvar skulle också täcka så kallat ”föräldralöst skrot”, alltså skulle
kommunerna på sina återvinningscentraler fortfarande kostnadsfritt ta emot elavfall
från privatpersoner (Kretsloppsdelegationen 1996, s. 9-10). Finansieringen av
ansvaret skulle skötas mellan producenterna och den eller de organisationer som
sköter insamlingen (Kretsloppsdelegationen 1996, s. 10). Producenterna kan i och
med detta ta ut en frivillig avgift för återvinningskostnaderna på varupriset till
konsumenterna. 

4.7.1 Aktörernas synpunkter på Kretsloppsdelegationens
lagförslag

Remissinstanserna kunde delas upp i tre grupper. Första gruppen utgjorde myndig-
heter under regeringen som var skyldiga att svara på remissen, dessa avgjorde dock
själva om de hade synpunkter att redovisa eller ej. För den andra gruppen innebar
resmissen en inbjudan att lämna synpunkter. Den tredje gruppen var de som inte
fanns med bland remissinstanserna utan på eget initiativ svarade på remisserna. Det
sändes ut ett utkast till förordning 1996:12 för remissläsning till 69 remissinstanser
(se bilaga 2). Dessa tre grupper delades in i sex kategorier. De sex kategorierna var
producentorganisationer, producentföretag, kommuner/kommunala entreprenörer,
övriga entreprenörer, andra myndigheter samt forskningsinstitutioner.

Det kan sägas att det finns en blandad inställning till rapporten. Även här ser
producentorganisationerna, men också kommuner/kommunala entreprenörer och
andra myndigheter, att man bör vänta in EU regler, miljömärkning och miljö-
deklarationer så att alla följer samma standard. Bland producentföretagen och
kommuner/kommunala entreprenörer kan man se att det fanns en skeptisk inställning
till hur de ekonomiska medlen skulle fördelas mellan de inblandade parterna. Andra
myndigheter och forskningsinstitutioner ville belysa risken för snedvriden
konkurrens. Andra myndigheter ansåg att utformningen av rapporten är för krånglig
då tillämpningssvårigheter kan uppstå. Kategorierna kommuner/kommunala
entreprenörer, producentorganisationer samt andra myndigheter ansåg att införandet
bör ske i samförstånd med dels renhållningslagen och miljöbalken men också med
stöd av Agenda21 och EUs femte miljöhandlingsprogram. Oenighet fanns till stor del
om ansvaret skulle ligga hos kommunerna eller producenterna (Kretslopps-
delegationen 1996). 

Värt att notera kan vara att vägverket inte har kommenterat någonting angående
transporter. De enda som sa något om transporterna var Telia och Gotthard Rang-Sell.
Telia ansåg att teletjänster/teleproduktion hade miljöfördelar jämfört med fysiska
transporter (brev, fax, persontransport, telefoni) även om teletekniken inte var helt fri
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från miljöbelastning. Miljöfokus borde således kanske snarare riktas mot fysiska
transporter än mot hjälpmedel, som kan eliminera sådana transporter. Gotthard Rang-
Sell Elektronikåtervinning (och transport) tyckte att totalt sett torde transporterna bli
mindre miljöbelastande från en större återvinningsanläggning med ett antal
insamlingsplatser, betjänade i sin tur av ett antal uppsamlingsplatser jämnt fördelade
över landet och volymmässigt stora transporter till underleverantörer som kan ta emot
fraktionerna som faller i anläggningen. Detta skulle jämföras med nära transporter till
en mindre anläggning med många små transporter till underleverantörer (Kretslopps-
delegationen 1996).

4.8 Verktyg för en hållbar utveckling
I april 1999 antog den svenska regeringen 15 miljökvalitetsmål (se bilaga 3). Målen
beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö-, natur- och kulturresurser
som är ekologiskt hållbart på lång sikt (Prop. 1997/98:145, s. 44-162). Tanken är att
de stora miljöproblemen ska vara lösta till nästa generation år 2020 och att målen ska
fungera som riktlinjer för miljöarbetet både regionalt, lokalt, i näringslivet och i orga-
nisationer (Prop. 1997/98:145, s. 31-33). 

De 15 miljökvalitetsmålen har efter de antagits 1999 brutits ner i delmål. Emellertid
märkte regeringen att ett fåtal aktiviteter som till exempel transporter, flöden av
material, kemikalier och varor orsakar flera av dagens miljöproblem. Dessa problem
var komplexa till sin karaktär och spände över flera miljökvalitetsmål. För att lösa
detta har riksdagen även fastställt tre strategier som ska vara vägledande i arbetet med
miljökvalitetsmålen:

1. En strategi för effektivare energianvändning och transporter - för att minska
utsläppen från energi- och transportsektorerna.

2. En strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp som innefattar en miljöorienterad
produktpolitik - för att skapa energi- och materialsnåla kretslopp och för att minska
de diffusa utsläppen av miljögifter.

3. En strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö - för ökad hänsyn till
biologisk mångfald, kulturmiljö och människors hälsa, för god hushållning med mark
och vatten, miljöanpassad fysisk planering och hållbar bebyggelsestruktur.

I rapporten Tänk nytt, tänk hållbart! skriver Miljövårdsberedningen att minskade
mängder avfall till deponi, och alltså en ökad grad av återanvändning och återvinning,
har stor potential att bidra till att nå miljökvalitetsmålen, t.ex. målen om giftfri miljö
respektive god bebyggd miljö (SOU 2001:20A, s. 96). Vidare kan en god struktur
med avseende på insamlingen minska transporternas miljöbelastning och på så vis
även bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö (Kallunki & Eknor
2005, s. 39-40). Emellertid kan just transporternas miljöbelastning vara det svåraste
området att stävja då transportbehovet inom tätbefolkade områden ständigt ökar. I
Sverige är detta tydligast i Stockholmsregionen där trängseln på vägarna i rena tids-
kostnader beräknas uppgå till miljardbelopp varje år (regeringens proposition
2001/02:20, ss. 57, 59). Samtidigt är Sveriges infrastrukturproblem relativt små
jämfört med övriga Europas. I Aalborgdeklarationen om europeiska städer för en
hållbar stadsutveckling (1994) konstaterades att den nuvarande resursförbrukningen i
industriländerna på sikt riskerar att ödelägga de naturliga resurserna. Samtidigt som
man måste åstadkomma en miljömässigt hållbar stadsutveckling vilket bland annat
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kräver ett minskat transportbehov och investeringar för miljövänligare stads-
transporter.

4.9 El-Kretsen bildas
Som en direkt följd av lagstiftningen bildade berörda branschföreningar år 2001 ett
servicebolag kallat El-Kretsen AB för att utföra de plikter som lagstiftningen givit
producenterna. För att få så stor uppslutning som möjligt är El-Kretsen öppet för alla
företag. Medlemskap i branschförening krävs inte. Bolaget organiserar och finan-
sierar ett rikstäckande system för återtagning och återvinning av uttjänta elprodukter.
År 2004 samlade El-Kretsen in knappt 90 % av allt elavfall i Sverige8 (El-Kretsen
2005). Insamlingen finansieras av ett avgiftssystem som beror av elproducenternas
försäljningsvolym och vilka produkter det gäller. El-Kretsen drivs heller inte i vinst-
syfte. En liten del av intäkterna avsätts dock till att bygga upp en ekonomisk buffert
som skall komplettera det egna kapitalet. El-Kretsen har en minimal fast administ-
ration för att sköta dessa bitar. Allt annat såsom återvinning och transporter
upphandlas i öppen konkurrens.

El-Kretsen och landets samtliga kommuner har skapat ett samarbete kallat Elretur.
Samarbetet innebär att kommunerna förbinder sig att ordna lämpliga insamlings-
system för kommuninnevånarnas elavfall. Producenterna genom El-Kretsen förbinder
sig att transportera bort, förbehandla d.v.s. dela upp produkten i dess olika material-
slag, och informera om resultatet av återvinningen till Naturvårdsverket (Första året
med El-kretsen 2002). El-kretsen tillhandhåller olika kärl och burar till dem som
samlar in elavfall. Dessa är anpassade beroende på vilken kategori elavfall det rör. De
olika kategorierna elavfall delas upp mellan lysrör, glödlampor, lågenergilampor,
diverse elektronik och vitvaror. Burarna för diverse elektronikavfall är även anpas-
sade för att kunna fällas ihop och därigenom ta mindre plats vid returtransporten av
dessa.

4.10  Förordning om producentansvar för elektr(on)iska
produkter

Förordning SFS 2000:208 trädde i kraft 2001-07-01 och här regleras för första gången
producentansvaret för elektr(on)iska produkter i en egen förordning. Förordningen
reglerar producenternas skyldighet att ta hand om avfall som utgörs av elektr(on)iska
produkter, att informera om sitt ansvar, att lämna upplysningar som rör produkterna
samt att samråda om skyldigheternas fullgörande. I förordningen definierades vilka
som räknas till producenter. Här räknas även produkterna upp som innefattas av
förordningen men också områden som undantas, som batterier samt elektr(on)iska
produkter från bilar. En producent skall utan ersättning ta emot en elektr(on)isk
produkt som lämnas till producenten i samband med att producenten säljer en
elektr(on)isk produkt, och som i normal användning fyller väsentligen samma
funktion som den sålda produkten. Denna skyldighet att ta emot produkter avser vid
varje försäljningstillfälle lika många produkter som omfattas av försäljningen.
Undantag från ovan är om den produkt producenten säljer är begagnad, gäller endast
om den produkt som säljs inte tidigare har sålts av en producent i Sverige.
 
I producentansvaret ingår även att informera om möjligheterna att enligt denna
förordning lämna elektr(on)iska produkter till producenten eller till någon som
                                                
8 Beräknat på uppgifter från El-Kretsen och Miljödepartementet.
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producenten anlitat. Informationen skall utformas och lämnas på ett sätt som är
lämpligt för att kunna nå de hushåll och andra som kan antas vilja lämna
elektr(on)iska produkter till producenten. Producenten får även fullgöra sin skyldighet
genom att anvisa en lämplig plats där elektr(on)iska produkter tas emot för
producentens räkning. En mottagningsplats skall anses lämplig om producenten eller
den producenten anlitat har samrått med den kommun där skyldigheten skall
fullgöras. Platsen ska också vara lämplig från såväl konsument- som miljösynpunkt
efter vad som vid samrådet kommit fram om förhållandena i kommunen. Vidare ingår
det skyldighet för producenten att produkter som har tagits emot av producenten, eller
av någon som producenten anlitat, återanvänds, återvinns eller hanteras på ett annat
sätt som är godtagbart från miljösynpunkt. 
 
Producenten skall även lämna de upplysningar om innehållet i en elektr(on)isk
produkt som från miljö- eller hälsosynpunkt behövs för att underlätta sådan
förbehandling som avses i avfallsförordningen (2001:1063). Upplysningarna skall på
begäran lämnas till dem som enligt avfallsförordningen yrkesmässigt förbehandlar
avfall av elektr(on)iska produkter. Med undantag om det, med hänsyn till producen-
tens möjligheter, är oskäligt att kräva att en viss upplysning lämnas, är producenten
inte skyldig att lämna upplysningen. Förordning (2001:1077). Om en berörd kommun
begär det, skall producenten samråda med kommunen om hur de skyldigheterna skall
fullgöras. Ett samråd skall syfta till att med hänsyn till de lokala förhållandena i
kommunen finna ändamålsenliga sätt att samordna producentens ansvar enligt denna
förordning med kommunens renhållningsskyldighet. Till sist ska producenterna
lämna uppgifter till Naturvårdsverket om fullgörandet av sina skyldigheter enligt
denna förordning som Naturvårdsverket behöver för att kontrollera att förordningen
följs.

4.11  EU enas om gemensamma regler
EU utfärdade i januari 2003 genom Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd
sitt direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektr(on)iska produkter, det så
kallade WEEE-direktivet. För att medlemsstaterna skulle leva upp till direktivet hade
de till augusti nästkommande år på sig att utfärda de lagar och författningar som
behövdes för att fullgöra direktivet. Den 27 augusti 2004 trädde alltså direktivet i
kraft i alla EUs medlemsländer (EGT L 37, 13.2.2003, s. 24). Sverige och de svenska
producenterna hade vid den här tidpunkten redan – som tidigare nämnts – bestäm-
melser om producentansvar för elektr(on)iska produkter. Producenterna hade alltså
redan erfarenheter av och ett system för att samla in och återvinna sina produkter. EU
menade dock att en effektiv hantering av elektr(on)iskt avfall måste styras på gemen-
samhetsnivå. De skrev i direktivets åttonde paragraf att:

En bättre hantering av WEEE kan inte på ett effektivt sätt uppnås av
medlemsstaterna var för sig. Särskilt det förhållandet att medlems-
staterna tillämpar principen om tillverkarens ansvar olika kan leda till att
de ekonomiska aktörerna belastas olika hårt. Medlemsstaternas politik
avseende hantering av WEEE är olika, vilket gör de nationella åter-
vinningsstrategierna mindre effektiva. De väsentliga kriterierna bör
därför fastställas på gemenskapsnivå.
(EGT L 37, 13.2.2003, s. 24)

Den riktigt stora skillnaden mellan det europeiska direktivet och den svenska
förordningen var att EU specificerade ett individuellt producentansvar för
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produkterna som släpps ut på marknaden. Detta innebar en koppling mellan
konstruktion/tillverkning av en produkt och återanvändning/återvinning av densamma
och var tänkt att ge starkare incitament för producenterna att utveckla bättre miljö-
anpassade produkter (Miljödepartementet 2004, s. 93).

WEEE-direktivet höjde även kraven på miljöarbetet genom att parlamentet och rådet
introducerade en ny typ av återvinningsmål. Förutom insamlingsmålet att från privat-
personer samla in i genomsnitt minst fyra kg per innevånare år före utgången av år
2006 fastlades kvoter för återvinningen. Mellan 70 och 80 % av varje produkts
genomsnittliga vikt ska återvinnas, beroende på produktkategori och mellan 50 och
75 % av den genomsnittliga vikten för varje produkt med avseende på komponenter,
material och ämnen (EGT L 37, 13.2.2003, s. 24). 

EU introducerade även vid den här tiden det så kallade RoHS-direktivet9 som
begränsar och i vissa fall även förbjuder användningen av vissa farliga ämnen som
ofta förekommer i elektr(on)iska produkter (EGT L 37, 13.2.2003, s. 19). Även till
detta fanns en svensk motsvarighet, EUs direktiv var dock på flera punkter mer långt-
gående än de svenska bestämmelserna (Miljödepartementet 2004, s. 100-101). I maj
2004 föreslog Miljödepartementet i en promemoria att WEEE-direktivet skulle
genomföras i huvudsak genom en ny svensk förordning, det vill säga ersätta den
gamla förordningen (2000:208) med en ny (Miljödepartementet 2004, s. 1).

4.12  Nya svenska lagen från år 2005
Den nya lagen SFS 2005:209 som Miljödepartementet föreslog i maj 2004 kommer
att träda i kraft 2005-08-13. I och med den kommer kommunernas ansvar begränsas
till att upplåta mark för insamling av WEEE på en Återvinningscentral per kommun.
Dock endast för privatpersoner, naturligtvis utan något övrigt ekonomiskt ansvar. I
övrigt är det en mer specificerad definition av vad som avses med elektr(on)iska
produkter. I denna förordning avses produkter som är avsedda att användas med en
spänning på högst 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström. Vidare finns det
tillägg med vad som är nytt i producentansvaret angående berörda produkter, från och
med 2005-08-13 ingår även kylskåp och frysar. Det sätts också upp nya åter-
vinningsmål som skall ha nåtts senast den 31 december 2006. Det är en specificerad
lista där det beskrivs hur stor viktprocent som skall ha samlats in inom respektive
produktkategori. 

Skyldighet att ta hand om produkter kommer att skilja sig åt. Efter den 12 augusti
2005 skall en producent ta hand om elektr(on)iska produkter som blir avfall, till
skillnad om han före den 13 augusti 2005 släpper ut elektr(on)iska produkter på
marknaden skall han ta del i omhändertagandet av produkterna. Naturvårdsverket
skall fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering till Europeiska kommissionen som
framgår av artikel 12 i direktiv 2002/96/EG, och organisera det samarbete för utbyte
av information med andra länder i Europeiska unionen som följer av denna
förordning och direktiv 2002/96/EG.

                                                
9 RoHS är förkortningen för Reduction Of Hazardous Substances.
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4.13  Sammanfattning för viktiga händelser
Beslutsprocessen inför reglerna om elektr(on)iska produkter har varit långtifrån rak.
Idéer och argument har över tiden uppstått och försvunnit. För att skapa lite ordning
följer nedan en kort sammanfattning av de viktigaste rapporterna, händelserna och
beslutspunkterna i kronologisk ordning.

1992 FN konferens i Rio de Janeiro
Kretsloppsprincipen och principen om att förorenaren betalar anges. På
samma konferens antogs även Agenda 21 programmet. 

1993 Kretsloppsdelegationen skapas
Miljödepartementet tillsatte Kretsloppsdelegationen för att driva på och
samordna arbetet med ett nytt producentansvar för elektr(on)iska
produkter. 

1994 EUs WEEE –grupp tillsätts
Gruppens syfte var att arbeta med frågorna rörande elektr(on)iskt avfall
och att nå konsensus kring så många ställningstaganden som möjligt.

Aalborgdeklarationen om europeiska städer för en hållbar stads-
utveckling

Under FN-konferensen enades delegaterna om att man måste åstad-
komma en miljömässigt hållbar stadsutveckling vilket bland annat
kräver ett minskat transportbehov och investeringar för miljövänligare
stadstransporter. Man framhöll också om att detta krävde lokalt
anpassade Agenda 21-program för varje stad i Europa. 
 

1995 Naturvårdsverkets rapport, ett första utkast till förordning
Naturvårdsverket redovisar i sin rapport Förutsättningar för ett
producentansvar det första utkastet till en ny svensk förordning om
elektr(on)iska produkter.

Kretsloppsdelegationen offentliggör sina idéer om ett producentansvar
I sin delrapport presenterar delegationen sina idéer om hur en gångbar
svensk modell för producentansvar om elektr(on)iska produkter kan
fungera. 

1996 Europarlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta förslag till EUs
gemensamma direktiv

I resolutionen uppmanas kommissionen att lägga fram förslag till ett
direktiv enligt principen om att förorenaren betalar för varugruppen
avfall som utgörs av elektr(on)iska komponenter.

Kretsloppsdelegationens slutrapport
Kretsloppsdelegationen överlämnar sitt färdigarbetade förslag om
producentansvaret till Miljödepartementet. 

1999 Regeringen antar de 15 miljökvalitetsmålen
Miljökvalitetsmålen skulle vara ett verktyg för att nå en hållbar ut-
veckling i Sverige.

2000 Kommissionen lägger fram sitt förslag till EUs direktiv
Det första förslaget till EU parlamentets och rådets direktiv om avfall
som innehåller elektr(on)iska komponenter offentliggörs. Det så
kallade WEEE-direktivet.
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2001 El-Kretsen AB bildas
Servicebolaget El-Kretsen AB startas för att finansiera och administrera
de svenska producenternas insamlings- och återvinningssystem.

Det svenska producentansvaret träder i kraft
Den svenska förordningen om elektr(on)iska produkter träder i full
kraft.

2003 EUs WEEE-direktiv och RoHS-direktiv utfärdas
EU parlamentets och rådets direktiv om avfall som innehåller
elektr(on)iska komponenter och direktivet som begränsar användningen
av farliga ämnen utfärdas. 

2004 Miljödepartementet föreslår ny svensk förordning
Miljödepartementet anser att EUs direktiv skiljer sig så mycket från
den svenska regleringen att en ny förordning måste skapas för att lösa
WEEE-direktivet.

WEEE-direktivet träder i kraft
WEEE-direktiv träder i kraft i alla EUs medlemsstater.
 

2005 Den nya svenska förordning träder i kraft
Den nya svenska förordningen om producentansvar för elektr(on)iska
produkter träder i kraft för att lösa EUs WEEE-direktiv.



5. Analys

35(52) 

5. Analys
Kapitel 3 avslutades med en summering av rapportens teoretiska utgångspunkter
nämligen att dagens forskning bytt fokus från det rationella beslutsfattandet till vad
som kan kallas det idéstyrda eller intentionsstyrda beslutsfattandet. Komplexa
beslutsprocesser präglas av den ”historiska” idéutvecklingen, aktörernas roller och
intentioner samt vilken framtid man velat skapa. I detta kapitel kommer författarna
att tolka dessa faktorer för att ytterligare belysa vilka idéer som format förordningen
om producentansvar för elektr(on)iska produkter. 

I arbetet med insamling av empirin har författarna fått en god bild av hur besluts-
processen för producentansvaret om elektr(on)iska produkter framskridigt. Det kan
sägas att det inte fanns något definitivt datum när processen startade och inte heller
något när den kommer att sluta då det är en fortlöpande process. Nästa steg blir den
13 augusti då nya förändringar i producentansvaret leder till den nya förordningen.

5.1 Statsmakterna organiserar och reglerar
beslutsprocessen

I Sverige har man länge ansett det bäst att de intressenter som berörs av ett beslut
även ska vara med och utforma det. Regeringens roll ska endast vara att utforma de
mål, riktlinjer och det regelsystem som de olika aktörerna ska verka inom. Det
bekräftas i proposition 1992/93:180 där det står ”Statlig detaljreglering skall helst
inte tillgripas”. I beslutsprocessen om elavfall tog sig detta utryck i de direktiv som
Miljödepartementet utfärdade och regeringen antog. Dessa direktiv innehöll de
förhoppningar Miljödepartementet hade om en hållbar framtid, deras vilja att tillsätta
en kretsloppsdelegation, vilka kompetenser som skulle ingå i delegationen och vilka
instanser som skulle rådfrågas. För att regeringen som vid tiden för beslutet var
borgerlig, skulle få sin politiska vilja igenom bemyndigade de Miljödepartementets
chef Olof Johansson (C) att tillsätta deltagarna i Kretsloppsdelegationen. Nämnvärt är
att den nya regeringen efter regeringsskiftet 1994 ändrade gruppens sammansättning
genom att tillsätta flera nya socialdemokratiska ledamöter och sakkunniga i delega-
tionen. Tanken med Kretsloppsdelegationen var förutom att representera regeringens
politik även att ta in alla intressenters åsikter i arbetet. Detta gjorde de genom att
tillsätta valda delar av näringslivet och forskarvärlden i form av experter och
sakkunniga. 

5.2 De dominerande aktörernas roller och intentioner
Redan i direktivet till Kretsloppsdelegationen stod det att Naturvårdsverket skulle ha
en tydlig roll i arbetet. Det var också de som först presenterade ett förslag till ett
producentansvar om elektr(on)iska produkter. I deras förslag ansåg de att starka
marknadskrafter, alltså konsumenterna, förvisso var pådrivande för producenternas
miljöarbete men att takten var för långsam. De ansåg därför att tvingande styrmedel i
form av en svensk förordning var nödvändig.

Den generella inställningen till Naturvårdsverkets förslag var bland producenter,
myndigheter och organisationer i allmänhet positiv. Producenterna måste för sin
överlevnad ta hänsyn till de ekonomiska aspekterna. De reagerade på att Sverige
skulle föregå övriga EU med ett eget producentansvar, med detta menade de att
konkurrensen på EUs inhemska marknad skulle bli snedvriden genom att produ
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centerna i Sverige skulle få kostnader även för insamling och återvinning av elavfall.
Vad gällde det historiska skrotet ansåg många intressenter att producenterna skulle ta
även dessa kostnader medan producenterna ansåg att det skulle vara svårt att få
täckning för insamlingskostnaderna. De ville inte förbehållslöst ta det ansvaret.
Miljörådet för elektr(on)iska produkter (MEEP) som var den starkaste producent-
organisationen hade egna förslag på hur ett sådant system kunde finansieras. Dessa
gick bland annat ut på kollektiva uttag på den befintliga renhållningstaxan alternativt
att kostnaden borde belasta den sista ägaren av avfallet. Förslagen visar på hur produ-
centernas ekonomiska intressen fått styra deras argumentation. De ville inte se några
prisökningar då detta skulle leda till minskad försäljning som i sin tur skulle leda till
minskad lönsamhet. Om Sverige skulle invänta gemensamma regler för hela EU
skulle kostnaderna drabba alla lika inom EU. 

Kretsloppsdelegationen sa att producenternas förslag var alltför svaga. De var inte
heltäckande utan löste endast begränsade delar av problemet. Vad Kretslopps-
delegationen menade var att förslagen gick emot de direktiv regeringen slagit fast om
PP-principen, det vill säga att förorenaren ska betala. Deras förslag var istället att
producenten skulle betala för att få kretsloppet slutet. De var helt eniga med Natur-
vårdsverket om att målet på kort sikt borde vara att snabbt upprätta ett insamlings-
system för elektr(on)iska produkter med en hög insamlingsgrad. Tyngdpunkten ligger
i det kortsiktiga målet att snabbt nå en hög insamlingsgrad, man kunde sedan trimma
systemet. Stora och komplexa system tenderar emellertid att ”stelna” snabbt.
Systemen för andra producentansvar hade redan uppvisat monopolliknande tendenser
(SOU 2001:102, s. 16). Båda dessa faktorer gör att system blir svåra att förändra när
de väl är implementerade. 

Då Länsstyrelsen i Hallands län uttryckte att en långt driven återvinning är möjlig
endast under förutsättning att manuell demontering ökar på de olika återvinnings-
centralerna, kan man se att detta är förenligt med det regionalpolitiska målet full
sysselsättning i kommunen. Boliden Mineral AB som är en återvinningsanläggning
anser att påståendet att förbränning av tungmetaller generellt leder till problem med
tungmetallutsläpp inte är sant. Det kan finnas fördelar med att kombinera förbränning
av avfall och upparbetning av tungmetaller.  Däremot tycker de att förbränning av
plaster och bränslen med tungmetaller endast ska ske i anläggningar som är anpassade
för ändamålet. De föreslår också att man skiljer på demonteringsanläggning som
förbehandlar skrot och återvinningsanläggning som återför material och energi. Även
detta är förenligt med vad de själva klarar av i sin anläggning.

De allra flesta aktörer framhöll att införandet av producentansvaret borde ske i
samförstånd med dels renhållningslagen och miljöbalken men också med stöd av
Agenda 21 och EUs miljöprogram. Detta visar att det svenska miljöarbetet haft en
tydlig prägel på hur man ska lösa producentansvaret om elektr(on)iska produkter.
Under hela beslutsprocessen fanns ett tydligt fokus på insamlingsmål, förbehandling
och finansieringen av systemet. Trots att de flesta aktörerna var positivt inställda till
de svenska och europeiska miljömålen sades det väldigt lite om hur transporterna
skulle regleras. Det som nämndes om transporter överhuvudtaget var att Telia ansåg
att teletjänster/teleproduktion får anses ha miljöfördelar jämfört med fysiska
transporter (brev, fax, persontransport, telefoni) även om teletekniken inte är helt fri
från miljöbelastning. Miljöfokus borde således kanske snarare riktas mot fysiska
transporter än mot hjälpmedel som kan eliminera sådana transporter. Med detta vill
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Telia framhäva att miljöbelastningen är mindre med de elektr(on)iska hjälpmedlen än
med de fysiska transporterna. Vidare tyckte transportbolaget och återvinnaren
Gotthard Rangsells att transporterna borde bli mindre miljöbelastande om man valde
ett fåtal automatiska förbehandlare jämt fördelade över landet. Detta kan jämföras
med nära transporter till en mindre anläggning med många små transporter till under-
leverantörer.

5.3 EUs gemensamma regler påverkar Sverige
Den svenska förordningen om producentansvar för elektr(on)iska produkter infördes
vid halvårsskiftet 2001. EUs regler infördes ungefär tre år senare med intentionen att
harmonisera de nationella reglerna mellan EUs medlemsstater. Då WEEE-direktivet
innebar ett mer omfattande producentansvar än det som krävdes enligt den svenska
förordningen (2000:208) om elektr(on)iska produkter kommer den att ersättas av en
ny förordning som träder ikraft under augusti 2005.

5.4 Miljökvalitetsmål
Då den svenska regeringen i april 1999 antog de 15 miljökvalitetsmålen var det ett led
i den statliga verksamhetens målstyrda arbete som började under slutet av 1980-talet.
Målen sätts för verksamhet och genomförarna ges större frihet när det gäller sättet att
nå dessa inom en viss tidsram (Nationalkommittén för Agenda21 och Habitat 2002, s.
42). När aktörer inför producentansvaret tagit hänsyn till miljökvalitetsmålen har det i
första hand varit mot mål 4, giftfri miljö. Där regleringen av kemikalier och andra
farliga ämnen som förekommer i elektr(on)iska produkter. Detta stämmer bra överens
med strategin för giftfria och resurssnåla kretslopp som innefattar en miljöorienterad
produktpolitik. Det diskuterades nästan inte alls om de mer transportrelaterade strate-
gierna, varken från producenterna eller från myndigheterna sida. Dessa var strategier
för effektivare energianvändning och transporter samt hållbar bebyggelsestruktur. En
god struktur med avseende på insamlingen kan minska transporternas miljöbelastning
och på så vis även bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö
(Kallunki & Eknor 2005, s. 39-40). Kanske just för att transporternas miljöbelastning
kan vara det svåraste området att stävja då transportbehovet inom tätbefolkade
områden ständigt ökar borde den beaktas med ett större allvar. 

Samtidigt är Sveriges infrastrukturproblem relativt små jämfört med övriga Europas. I
Aalborgdeklarationen om europeiska städer för en hållbar stadsutveckling (1994)
konstaterades att den nuvarande resursförbrukningen i industriländerna på sikt
riskerar att ödelägga de naturliga resurserna. Det konstaterades också att man måste
åstadkomma en miljömässigt hållbar stadsutveckling vilket bland annat kräver ett
minskat transportbehov och investeringar för miljövänligare stadstransporter. 

5.5 Logiskt handlande aktörer
Matrisen nedan har grupperats genom att se till vilka idésystem de olika aktörerna
representerar. Här kommer en jämförelse mellan de olika aktörernas starka idéer
sättas i perspektiv till de tre logikerna. De olika aktörernas idéer beskrivs först utifrån
regelföljandets logik där idéerna bygger på historien och på det som finns. Den
betonar de historiskt framvuxna reglerna. Sedan belyses samma aktörers idéer utifrån
regellogiken vilket innebär att man uppfattar sig som någon och att man befinner sig i
en viss belägenhet, finns det en viss regel att följa/ett lämpligt sätt att handla. Den
sista av de tre logikerna som används i denna studie är konsekvenslogiken som
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bygger på att det går att precisera framtida värderingar och konsekvenser. Här styr
intentioner och bedömningar vårat handlande. Med en sådan logik ställer vi andra
frågor: vad kommer jag att tycka om framtiden, vilka handlingsalternativ har jag,
vilka konsekvenser får olika handlingsalternativ och vilket handlingsalternativs
konsekvenser passar bäst mina framtida önskemål?

Regelföljandets logik Regellogik Konsekvenslogiken

FN & EU  Utgår från det globala
samt europeiska
perspektiv genom
kretsloppsprincipen
och PP-principen för
att värna om miljön

 Skapar direktiv utifrån
kretsloppsprincipen
och PP-principen för
att harmonisera de
nationella reglerna

 Jobbar mot en hållbar
samhällsutveckling

Sveriges regering  Reglerar besluts-
processen

 Organiserar besluts-
processen

 Utgick ifrån idéer om
att  lagar och
ekonomiska styrmedel
ska vara verktyg

 Handlar genom att
med direktiv styra
Kretslopps-
delegationen

 Antar förordningar

 Jobbar mot en hållbar
samhällsutveckling

 Dock bara utifrån två
av de 15 svenska
miljömålen

Miljöorganisationer  Sprider information,
propagerar för miljön

 Argumenterade för
sina miljöfrågor  

 Jobbar mot en hållbar
samhällsutveckling

Myndigheter  Ålägges med vissa
plikter av regeringen

 Sprider information 

 Sköter arbetet med
Kretslopps-
delegationen

 Skapar lagförslag

 Arbetar utifrån sitt
tillsynsansvar

Kommuner  Vill skydda de
kommunala intressena
(främst arbetstillfällen)

 Agerar i miljöfrågor
utifrån de lokala
Agenda 21
programmen

 Argumenterar för det
kommunala närings-
livet

 Agerar utifrån det
lokala Agenda 21
programmet

 Vill ha ett starkt
näringsliv utan arbets-
löshet

 Jobbar mot en hållbar
samhällsutveckling
enligt Agenda 21

Producenter  Jobbar mot att säker-
ställa ekonomisk
lönsamhet

 Värjer sig mot
ofördelaktig
konkurrens för att
säkerställa ekonomisk
lönsamhet

 Organiserat sig i
producent-
organisationer

 Arbetar mot ekonomisk
lönsamhet för över-
levnad på en konkur-
rensutsatt marknad

Tabell 6:1 Logiskt handlande aktörer. Källa: Egen bearbetning.
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5.6 Konkurrerande idésystem
Av tabellen ovan framgår att en mängd olika aktörer som rör sig i nätverket var
involverade i arbetet med utformandet av lagen. Dessa grupper har som tidigare
nämnts haft olika intentioner, mål och idéer, men de representerade också olika
beslutsnivåer. FN och EU påverkar från en hög nivå regeringen vilken i sin tur styr
över myndigheterna och de statliga verken och så vidare ner till producentnivå och
kundnivå.  

I den svenska beslutsprocessen var regeringen bärare av FN:s och EUs miljöprinciper
och förhoppningar om en hållbar utveckling. Dessa idéer infördes i beslutsprocessen
via de svenska myndigheterna, främst genom Miljödepartementet och Naturvårds-
verket men även av andra myndigheter. Man kan uttrycka det som att detta var den
dominerande växtidén, det ekologiska intresset. Den hade utvecklats och förfinats
sedan början av 1970-talet och vunnit en bred acceptans samtidigt som idén alltjämt
var aktuell och fortfarande en god vision för framtiden.

Denna växtidé delades förvisso i stort av producenterna och deras producent-
organisationer som likafullt insåg att en hållbar utveckling borde uppnås genom en
ökad kretsloppsanpassning. Emellertid tvekade de inför idén om ett lagstadgat
producentansvar utifrån förorenaren betalar principen då de befarade kostnads-
ökningar med snedvriden konkurrens som följd. Producenterna förordade istället
idéer om producentansvar som inte skulle synas på deras prislappar och argumente-
rade utifrån ett lönsamhetsintresse, ett ekonomiskt intresse. 

5.7 Resultat
Som konstaterat har de svenska myndigheterna skapat en lag som löser problemet
med insamling av uttjänta elektr(on)iska produkter, samtidigt som lagen inte tar
hänsyn till att följderna blir onödigt stora när den går emot vissa av de miljömål som
finns uppsatta. Nedan vill författarna visa på faktorer som påverkat beslutsprocessen
vid skapandet av lagen om producentansvar för elektr(on)iska produkter. 

Det ekonomiska intresset och det ekologiska intresset var de i särklass starkaste
spänningspolerna under hela den svenska beslutsprocessen. Dock förkläddes
intressena ofta bakom andra ord, ett slags överlegitimation. Det ekonomiska intresset
kunde när det passade ta fäste i ekologiska termer som exempelvis producenternas
förslag om att en hög återvinningsgrad bäst kan uppnås genom ökade uttag på
renhållningstaxan eller genom att den siste ägaren av avfallet skulle betala åter-
vinningen. De verkliga intentionerna kunde också gömmas bakom argument som att
invänta EUs direktiv när någon aktör egentligen försökte förhindra ett beslut. 

Spänningarna mellan idésystemen förstärktes också genom regeringens sätt att låta de
som påverkas av ett beslut få utforma det. När regeringen överlät ansvaret att sätta
målen för producentansvaret på Kretsloppsdelegationen bestående av alla olika
aktörsgrupper uppstod intressekonflikten mellan de ekonomiska och ekologiska
intressena. Lösningen blev i god svensk anda en kompromiss. Målet på lång sikt
skulle i enlighet med regeringens direktiv till Kretsloppsdelegationen och den
dominerande växtidén bli att skapa ett system med minimal miljöpåverkan. Men det
kortsiktiga målet blev att snabbt upprätta ett rikstäckande insamlingssystem med så
hög insamlingsgrad som möjligt. I och med detta stöttes transportfrågorna bort helt,
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de uteslöts från nätverket som arbetade med lagen, alltså löstes ett problem men ett
nytt skapades. När El-Kretsen bildades för att lösa insamlingsproblematiken var alltså
den geografiska täckningen och en hög insamlingsgrad de enda målfaktorerna.
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6. Kritisk granskning
I kapitlet redogörs för författarnas åsikter och utgångspunkter om källornas
trovärdighet, tillgången till grundmaterial samt förförståelsens betydelse för
resultaten. Detta åtföljs av en diskussion om slutsatserna generaliserbarhet. 

6.1 Validitet
Studier av historiska företeelser som denna bygger allt som oftast på stora delar
skriftlig information från olika bibliotek och arkiv. Samtidigt har Internet inneburit
nya möjligheter för dels arkivering av material i databaser men även förenklade och
nya möjligheter till informationssökning. Sverige har en ovanligt stark offentlighets-
princip som gynnar denna typ av studier. Trots dessa möjligheter till information har
det varit omöjligt att skaffa sig ett fullständigt grepp om hela beslutsprocessen om
producentansvar för elektr(on)iska produkter. Det vill säga hela informationsflödet är
på grund av tillgängligheten omöjlig att processa inom ramen för studien. 

Det svåra är dock inte att hitta de dokument som legat till grund för arbetet och
besluten utan att förstå det som aldrig fästs på papper. Det handlar om informella
möten, diskussioner och telefonsamtal. I rapporten framhålls också att idéer förändras
över tiden. Dessa idéers kan endast spekulativt anas vid analyser av de dåtida idéer
som dominerat och utifrån de intentioner aktörerna kan tänkas haft.

Under insamlingsarbetet har författarna utgått från en viss metod, skulle denna metod
ha kompletterats med fler intervjuer är det inte omöjligt att annan information skulle
ha kunnat samlas in vilket i sin tur kunnat påverkat resultatet. 

6.2 Reliabilitet
Studier som grundar sig i både ett beskrivande och ett förklarande kunskapsintresse
bygger givetvis mycket på författarnas egna förförståelse. Detta faktum påverkar
rapporten både på gott och ont. Desto mer insatt och påläst författaren är desto
sanningsenligare blir tolkningarna, men risken att fastna i tankebanor ökar. Denna
rapports studie grundar sig till stora delar på slutsatser från arbetet med rapporten
Insamling och återvinning av elektroniskt avfall (2005) där strukturerna för åter-
tagning och återvinning av elektr(on)iskt avfall kartläggs och analyseras. I rapporten
konstateras bland annat att transportstrukturerna i många avseenden kan förbättras om
systemet skiftas från ett centraliserat system till ett system regionalt decentraliserat
system. Med andra ord från ett system där transporterna sker med tunga lastbilar i
slingtrafik till ett system där kommunerna tilldelas ett större ansvar för insamlingen
samtidigt som transporterna till återvinning samordnas i transportkorridorer.

6.3 Generalisering
Då resultaten av rapporten bygger på analyser och tolkningar av den empiriska
studien av beslutsprocessen inför den svenska förordningen om producentansvar för
elektr(on)iskt avfall kan resultaten inte sägas vara generellt giltiga. De påvisar endast
konsekvenserna av de olika idésystemen och spänningarna mellan dem. Emellertid
kommer efterföljande kapitel belysa studiens betydelse för svenskt beslutsfattande i
ett vidare sammanhang.
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7. Slutsatser om beslutsprocesser  
I kapitlet presenteras de slutsatser om beslutsprocesser rapporten pekar mot samt
förslag på hur beslutsprocessen borde ha organiserats av regeringen.

Kompromissen mellan det ekologiska intresset och det ekonomiska intresset
resulterade som tidigare nämnts i en svensk modell för producentansvar om
elektr(on)iska produkter med en hög insamlingsgrad men med ett ineffektivt
transportsystem. För att den svenska modellen ska kunna implementeras i något annat
europeiskt land måste den lyckas lösa transportfrågan. Dagens modell skulle öka
deras transportbehov oproportionerligt mycket vilket är helt otänkbart ur ett
europeiskt perspektiv. Detta då övriga Europa är avsevärt mer tätbefolkat än Sverige
och följaktligen lider av betydligt större transport- och infrastrukturproblem.

Producenternas miljöarbete är som tidigare nämnts drivet av kundkrav, kundernas
önskan om miljöanpassade produkter. Även om anpassningen av varor inte utvecklas
lika fort som om de styrs av ekonomiska eller andra styrmedel. I vissa fall då
konsumenternas intresse för miljön saknas, till exempel vid köp av elektronik med
extremt lång livslängd, ibland längre än tio år, måste miljön vara en myndighetsfråga
för att överhuvudtaget få producenterna att kretsloppsanpassa sina produkter. Detta då
producenternas huvudintresse i grunden är ekonomiskt.

En demokratisk beslutsordning är givetvis att föredra men när regeringen överlåter
ansvaret att sätta strategier och konkreta mål på en arbetsgrupp som representerar mer
än en beslutsnivå och där målen sinsemellan inte är konvergenta kommer besluten bli
felriktade om de saknar full förankring i ovanstående beslutsnivå. Detta kommer
automatiskt att generera kompromissartade lösningar vilka per definition varken är
särskilt bra eller särskilt dåliga, även i de fall kompromisserna grundar sig i en god
vilja. 

Genom att styra besluten med ”hårdare” formulerade direktiv, förslagsvis mål, som
tar fasta på alla miljömål kan regeringen styra besluten att passa bättre i en europeisk
kontext. En balanserad växtkultur uppnås inte enbart med färgstarka visioner utan
behöver tydliga ramar för att utvecklas i önskad riktning. 
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8. Framtida forskning
Kapitlet belyser författarnas förslag och idéer till framtida forskning.

Det är författarnas åsikt att det är av hög vikt att analysera om beslut tagits på rätt sätt
och vilka följder det fått. Därför håller författarna med Miljörådsberedningen (2005)
om att en viktig bas för en förståelse om hållbar utveckling är forskning om samspelet
mellan demografi, ekonomi, sociala institutioner och miljö. Vi måste utveckla bättre
framtidsscenarier med kopplingar också till empirisk forskning om historiska
förändringsprocesser. Det är angeläget med breda analyser av samspelet mellan det
mänskliga samhället och naturen i olika tidsskalor och på alla nivåer från globalt till
lokalt. Det behövs således forskning om samband mellan samhälle och ekosystem
lokalt, regionalt och globalt. För att klara de breda analyserna måste även djupgående,
relevanta data produceras inom en rad vetenskapsområden. Det handlar om att arbeta
med systemförutsättningarna, att fundera över hur politiska, institutionella och sociala
system behöver förändras för att de ska gynna hållbar utveckling. En utmaning för
forskningen blir alltmer att istället bättre förstå dynamiken i komplexa system, där
förändring är en regel.

Vidare borde också studier för att titta på hur beslut i Sverige ska kunna anpassas till
Europa genomföras. Detta kan exempelvis göras genom regionala ”fält-projekt” i
Sverige som på så vis skulle kunna visa på skillnader mellan dagens system och de
system som testas, i både miljö- och ekonomiska vinster regionalt men även för
Sverige som land. Skulle detta visa på positiva skillnader skulle det i förlängningen
kunna leda till export av kunskap till EU. Historien visar på många exempel där
grundforskning genererat kunskap som senare blivit avgörande för samhällets
utveckling.
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9. Diskussion
I kapitlet diskuteras de insikter som framkommit under arbetet med rapporten.
Diskussionen berör förändringar som kan bidra till att få till stånd justeringar i
systemen för återtagning och återvinning av elektr(on)iskt avfall.
 
Under år 2004 samlades elva kilo elavfall per person in i Sverige. Detta är den högsta
insamlingsgraden i världen, knappt slaget av Norge. Sverige har alla chanser i världen
att bli ett ekologiskt föregångsland både vad gäller hållbara transportsystem som
återvinning av elektr(on)iskt avfall.

Under arbetet med rapporten har det dock visat sig att den svenska modellen för
producentansvar inte lyckats bli den förebild som den torde kunna vara för EU. Detta
beror på den kompromiss mellan olika aktörers mål och visioner som lösningen
bygger på. När systemet för återtagning och återvinning skapades var målet att på
kort sikt snabbt skapa ett rikstäckande system med en hög insamlingsgrad. Detta kort-
siktiga mål nåddes men grundlade också de transportproblem som blev följden.

När väl systemen för insamling, transport, förbehandling och återvinning är
implementerade stelnar de komplexa strukturerna snabbt. Det blir svårare och svårare
att åstadkomma förändringar i en mer miljömässig riktning då föreställningar och
idéer blir allmänt erkända. För att åstadkomma förändringar i dagens system krävs
samlade krafttag för att utmana de etablerade strukturerna. Komplexiteten i
processerna kräver med andra ord en bred uppslutning eller en stark uppbackning från
myndighetshåll. 

I takt med den Europeiska gemenskapens utveckling regleras Sveriges handlingsfrihet
på allt fler områden. Det är av den anledningen viktigt att svenska idéer får en stark
ställning i europeiska sammanhang. Detta är inte minst viktigt i miljöfrågor där
Sverige redan har ett av världens mest miljömedvetna folk och kan bli ett tydligt
föregångsland. Men för att skapa system som är väl anpassat för både EU och Sverige
måste alla miljömål som är uppsatta i både Sverige och EU beaktas under besluts-
processerna. Som konstaterat är miljömål främst en myndighetsfråga och bör därför
organiseras in i beslutsprocesserna av regeringen som har till uppgift att styra
myndigheterna och de statliga verken.  
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Bilaga 1

Remissinstanser för Naturvårdsverkets rapport 4394

Producentorganisationer
Grossistförbundet Svensk Handel
Industriförbundet
Kraftverksförbundet
Leverantörsföreningen Kontor och
Data
Miljörådet för elektronikprodukter
Sveriges Verkstadsindustrier

Producentföretag
Asea Brown Boveri AB
Philips Norden AB
Svenska Kraftnät AB
Telefon aktiebolaget LM Ericsson
Vattenfall AB

Kommuner/kommunala
entreprenörer
JAFAB
Nordvästra Skånes Renhållnings AB
SKAFAB
Sollefteå Energi AB
Svenska Renhållningsverksföreningen
Tekniska Förvaltningen Helsingborg

Övriga entreprenörer
Boliden Mineral AB
Elektronik & Återvinning AB
Gotthard Rangsells Elektronik-
återvinning AB
Technoworld AB
WMI sellbergs AB

Andra myndigheter
Kemikalieinspektionen
Konkurrensverket
Länsstyrelsen i Hallands län
NUTEK
Nämden för Offentlig Upphandling
ÖCB

Forskningsinstitutioner
Institutet för tillämpad miljöforskning

Myndigheter i andra länder
Miljöstyrelsen i Danmark
Det kongelige Miljöverndepartementet
i Norge
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Bilaga 2

Remissinstanser för Kretsloppsdelegationens rapport 1996:12

Svea hovrätt
Kammarrätten i Sundsvall
Kommerskollegium (tredje utrikes-
handelsbyrån)
Vägverket
Stadskontoret
Statistiska centralbyrån (SCB)
Riksrevisionsverket (RRV)
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Lunds Universitet (Juridiska
Fakulteten styrelsen)
Högskolan Luleå
Chalmers Tekniska Högskola
Arbetarskyddsstyrelsen
Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
Närings och teknikutvecklingsverket
(NUTEK)
Konkurrensverket
Boverket
Byggforskningsrådet
Styrelsen för teknisk ackreditering
(Swedac)
SIS- standardiseringskommissionen i
Sverige
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus
län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Statens naturvårdsverk
Koncessionsnämnden för miljöskydd
Kemikalieinspektionen
Statens lantmäteriverk
Stockholms kommun
Norrtälje kommun
Mörbylånga kommun
Tomelilla kommun
Helsingborg kommun
Malmö kommun
Göteborgs kommun
Borås kommun
Örebro kommun
Sundsvalls kommun
Luleå kommun
Älvsbyns kommun
Svenska kommunförbundet

Landstingsförbundet
Naturskyddsföreningen
Sveriges industriförbund
Föreningen Skogsindustrierna
Branschorganisationen för kontors-
elektronik (SITO)
Svenska Petroleum Institutet
Tjänstemännens Centralorganisation
Sveriges Akademikers Central-
organisation (SACO)
Landsorganisationen i Sverige
Svenska arbetsgivarföreningen (SAF)
Elektriska Installatörsorganisationen
Föreningen Sveriges Energirådgivare
Sveriges Radio- och Hemelektronik-
leverantörer (SRL)
MobilTeleLeverantörerna (MTL)
Miljörådet för elektriska och
elektroniska produkter (MEEP)
Greenpeace
Göteborgsregionens Avfalls AB
(GRAAB)
Kemikontoret
Maskinentreprenörerna
Miljöfarligt avfall i Sverige AB
Miljöförbundet
Plast- och kemibranscherna
Plaståtervinningsgruppen
Rang-Sellsföretagen AB
Svenska Renhållningsverks-
föreningen (RVF)
Svenska Åkeriförbundet
Svensk Industriföreningen
Svensk Plaståtervinning
Sydvästra Skånes Avfalls AB
(SYSAV)
WMI Sellbergs A



50(52) 

Bilaga 3

Översikt mål och delmål – kortversion 
Här nedan visas en kortfattad översikt över de 15 miljökvalitetsmål och 71 nationella
delmål som riksdagen beslutade om år 1999. Målen är hämtade från Miljömåls-
portalen (050603). 

Miljömål

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet 

Hav i balans samt levande kust och
skärgård

Nationellt delmål (med årtal då delmålet ska
vara uppnått)

Minskade utsläpp av växthusgaser (2008-2012)
Halter av svaveldioxid (2005)
Halter av kvävedioxid (2010)
Halter av marknära ozon (2010)
Utsläpp av flyktiga organiska ämnen (2010) 
Färre försurade vatten (2010)
Trendbrott för markförsurningen (2010)
Minskade svavelutsläpp (2010)
Minskade kväveutsläpp (2010)
Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper
(2010)
Miljö- och hälsoinformation om varor (2010)
Utfasning av särskilt farliga ämnen (2003-2015)
Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med
kemikalier (2010)
Riktvärden för miljökvalitet (2010)
Förorenade områden identifierade (2005)
Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen
Utsläpp av radioaktiva ämnen (2010)
Hudcancerfall orsakade av solen (2020)
Risker med elektromagnetiska fält (ska ske löpande)
Åtgärdsprogram för sjöar, vattendrag och kustvatten (2009)
Minskade utsläpp av fosforföreningar (2010)
Minskade utsläpp av kväveföreningar till havet (2010)
Minskade utsläpp av ammoniak (2010)
Minskade utsläpp av kväveoxider till luft (2010)
Åtgärdsprogram för natur- och kulturmiljöer (2005-2010)
Åtgärdsprogram för restaurering av vattendrag (2005-2010)
Upprättande av vattenförsörjningsplaner m m (2009)
Utsättning av djur och växter som lever i vatten (2005)
Åtgärdsprogram för hotade arter och fiskstammar (2005)
Åtgärdsprogram för god ytvattenstatus (2009)
Skydd av geologiska formationer (2010)
Konsekvenserna av förändringar i grundvattennivån (2010)
Kvalitetskrav för grundvatten (2010)
Åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2009)
Skydd för kust och skärgårdsområden (2005-2010)
Strategi för hur kustens och skärgårdens kulturarv och
odlingslandskap kan bevaras och brukas (2005)
Åtgärder för hotade marina arter (2005)
Minskning av bifångster (2010)
Anpassning av uttaget av fisk (2008)
Störningar från båttrafiken (2010)
Utsläpp från fartyg (2010)
Åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2009)
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Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Strategi för skydd och skötsel (2005)
Långsiktigt skydd för våtmarker (2010)
Skogsbilvägar över våtmarker (2004)
Anläggning och återställning av våtmarker (2010)
Åtgärdsprogram för hotade arter (2005)
Långsiktigt skydd av skogsmark (2010)
Förstärkt biologisk mångfald (2010)
Skydd för kulturmiljövärden (2010)
Åtgärdsprogram för hotade arter (2005)
Skötsel av ängs- och betesmarker (2010)
Bevarande och nyskapande av småbiotoper i
odlingslandskapet (2005)
Skötsel av kulturbärande landskapselement (2010)
Genetiska resurser hos domesticerade växt- och djurarter
(2010)
Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper (2006)
Lantbrukets ekonomibyggnader (2005) 
Begränsa skador på mark och vegetation (2010)
Minskat buller i fjällen (2010)
Skydd av områden med höga natur- och kulturvärden (2010)
Åtgärdsprogram för hotade arter (2005)
Planeringsunderlag (2010)
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (2010)
Buller (2010)
Uttag av naturgrus (2010)
Minskning av avfallsmängder (2005)
Enhetlig standard på deponier (2008)
Energianvändning m.m. i byggnader (2010)
Byggnaders påverkan på hälsan (2020)
Matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker
(2010)
Matavfall från livsmedelsindustrier m.m. (2010)
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