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Abstract 

To meet the growing amount of waste from electronic and electrical equipment (WEEE) EU 

developed, year 2002, a directive (2002/96/EG) with the objective to govern the management 

and reduce the amount of WEEE. The directive is based on producer responsibility which 

makes the producer responsible for collection and dispose of WEEE. In 2012 a new revised 

directive (2012/19/EU), with tougher collection targets, was developed. Both the old and the 

new directive states that the approach to tackle WEEE should be prioritized in order of 

prevention, reuse and then recycling. Hitherto the amounts of WEEE has increased every 

year, making it relevant to examine which type of preventive measures the directive contains 

and how effective they are. I have also examined how the EU wants Member States to 

interpret and promote the measures of reuse and also discussed the consumption and 

production of electronic products in the context sustainable development. The study is mainly 

a literature review in which scientific articles and books on environmental policy have been 

used to create theoretical framework. In order to study how the prevention and reuse has 

worked out in practice five interviews has been conducted with actors that are working with 

issues related to the context of WEEE and electronic recycling. The study shows that all of the 

preventive measures outlined in the directive are linked to the stage of manufacture in 

productdesign where eco-design is a well-known and broad field. The empirical material in 

this study also shows that reuse is an implicit section in the directive with no clear strategy of 

how to implement it. The general conclusion is that the preventive measures on a large scale 

have been absent and that the outcomes from the measures that have been implemented have 

not met the objectives. The reason why reuse is difficult to promote is primarily explained by 

that there are obstacles in terms of laws and regulations that make the measures of reuse hard 

to implement in the Member States. 

Keywords: Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE, Prevention, Reuse, 

Sustainable development, Eco-design, Producer Responsibility, Sustainable consumption, 

Sustainable production. 
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Sammanfattning 

För att bemöta de växande mängderna el-avfall utformade EU, år 2002, ett direktiv 

(2002/96/EG) som reglerar hur hanteringen av el-avfall ska se ut. Direktivet bygger på 

producentansvaret som gör producenterna ansvariga att samla in och ta hand om de uttjänta 

elektronikprodukterna. År 2012 kom ett nytt omarbetat direktiv (2012/19/EU) som bland 

annat innehåller skarpare insamlingsmål. Både i det gamla och i det nya direktivet står det att 

man i första hand ska arbeta med att förebygga uppkomst av el-avfall samt främja 

återanvändning och därefter genom materialåtervinning. Eftersom mängderna el-avfall 

fortfarande ökar för varje år finns det anledning att undersöka vilka förebyggande åtgärder 

som finns och hur effektiva de är. I denna studie har jag även undersökt hur EU vill att 

medlemsstaterna ska främja återanvändning samt även diskuterat konsumtion och produktion 

av elektronikprodukter i kontexten hållbar utveckling. Studien är huvudsakligen en 

litteraturstudie där vetenskapliga artiklar och böcker som behandlar miljöpolitik har använts 

för att skapa ett teoretiskt ramverk. För att undersöka hur de förebyggande åtgärderna och 

återanvändning har fungerat i praktiken har även fem intervjuer utförts med aktörer som 

arbetar med frågor kopplade till el-avfall och elektronikåtervinning. Studien visar att samtliga 

av de förebyggande åtgärder som tas upp i direktivet är kopplade till stadiet vid 

produktutformning, där eco-design är ett välkänt och brett område. Empirin i studien visar 

även att återanvändning är en implicit punkt i direktivet och saknar en tydlig strategi. Den 

övergripande slutsatsen är att de förebyggande åtgärderna i stor utsträckning har uteblivit och 

att de utförda åtgärderna verkar sakna önskad effekt. Orsaken till att återanvändning är svårt 

att främja, förklaras i första hand genom att det finns hinder i form av lagar och regler. 

Nyckelord: El-avfall, WEEE, Förebyggande åtgärder, Återanvändning, Hållbar utveckling, 

Eco-design, Producentansvaret, Hållbar konsumtion, Hållbar produktion. 
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1.  Introduktion 

Avfall från elektriska och elektroniska produkter är idag den avfallskategori som växer allra 

snabbast i världen (Herat, 2007, s.305). Utvecklingen av ett modernare samhälle innebär ett 

ökat behov av teknologiska produkter vilket i sin tur genererar stora mängder elavfall, även 

kallat waste electrical and electronic equipment (WEEE). Det råder osäkerheter kring exakt 

hur mycket el-avfall som produceras varje år men enligt United Nations Environment 

Programmes beräkningar produceras det globalt cirka 40 miljoner ton WEEE varje år (UNEP, 

2009). I Sverige samlade vi år 2011 in 154 185 ton el-avfall vilket motsvarar 16,27 kg i snitt 

per person (EL-kretsen, 2011). Eftersom el-avfallinnehåller många farliga ämnen som 

exempelvis kadmium, kvicksilver, bly och bromerade flamskyddsmedel så kan det innebära 

negativa konsekvenser för både människa och miljö om el-avfallet hanteras på ett felaktigt 

sätt (Tsydenova, 2011, s.46). Återvinningssystemet för el-avfall i Sverige regleras av ett EU-

direktiv, WEEE-direktivet (2002/96/EG), vars syfte är att minimiera den påverkan på miljön 

som el-avfallet orsakar samt att hantera el-avfallet på ett hållbart och miljömässigt korrekt 

sätt. Direktivet tillkom år 2003 men trädde först i kraft år 2005. År 2012 antogs ett nytt 

omarbetat direktiv (2012/19/EU) med nya insamlingsmål och hårdare krav på hanteringen av 

el-avfallet. WEEE-direktivet kompletteras av RoHs-direktivet (2002/95/EG) som mer 

specifikt reglerar vilka ämnen och substanser som elektronikprodukterna tillåts innehålla. 

Sverige framställs ofta som ett land som ligger i framkant i hanteringen av el-avfall. Att vi 

kan titulera oss som världsledande inom elektronikåtervinning baseras många gånger på den 

stora mängden el-avfall som vi samlar in. Jämför vi Sveriges insamlingsstatistik med övriga 

EU länder så är Sverige det land som samlar in mest el-avfall per invånare, vilket man kan se i 

figur 1 nedan som visar statistik från år 2010. Så här säger Ulrika Eliason, informations- och 

marknadschef på El-Kretsen, om statistiken på 2011 års insamlade mängder. 

”Återigen har vi ett resultat som gör oss världsledande inom elektronikåtervinning. 

Svenskarna är otroligt bra på att lämna in sina uttjänta elektronikprodukter istället för att 

låta de bli liggande hemma. Den höga siffran visar att merparten av svenskarna tar sitt 

ansvar, och dessutom ökar engagemanget att återvinna från år till år.” (Ulrika Eliason, El-

kretsen, 2012) 

Eftersom insamlingsmålen från det äldre WEEE-direktivet inte tar hänsyn till storleken på 

konsumtionen av elprodukter har man i det reviderade direktivet omarbetat målen så de står i 

relation till hur mycket elektronikprodukter som sätts ut på marknaden. Detta bör ge en 

tydligare bild över hur stor andel av allt el-avfall som egentligen återvinns och därigenom få 

en mer rättvis bild över hur bra vi i Sverige är på att hantera uttjänta elektronikprodukter. Det 

råder dock stora oklarheter i hur mycket elektronikprodukter som idag sätts ut på marknaden. 
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Figur 1. Figuren visar hur mycket el-avfall per invånare i snitt som samlades in i varje EU-medlemsland år 2010. 

Mängden insamlat el-avfall anges i kilo. Sveriges stapel är markerad i grönt. Diagrammet baseras på data från 

Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu, 2012). 

 

Till produktionen av elektronikprodukter behövs det stora mängder naturresurser. Vid 

utvinningen av dessa resurser påverkas miljön negativt och den ökande konsumtionen av 

elektronikprodukter innebär att den redan höga utvinningshastigheten måste ökas ytterligare. 

Ett sätt att minska miljöpåverkan är att genom effektivare materialanvändning förebygga att 

avfall uppstår men även genom återanvändning av begagnade produkter. Idag innehar vi även 

en teknik och kunskap som möjliggör att vi kan återvinna viktiga och dyrbara metaller ur vårt 

el-avfall. Genom att återinföra materialet från el-avfallet till produktionen av nya 

elektronikkomponenter minskar vi vår miljöpåverkan eftersom vi då inte i lika stor omfattning 

behöver ta jungfruliga resurser i anspråk (Kahhat, et al, 2008, s.962). Även energiåtgången 

minskar om begagnade produkter återanvänds och återvunnet material återinförs i 

produktionen (Cui och Forssberg, 2003). De dyrbara metallerna i el-avfallet har även gjort att 

återvinningsbranschen har blivit en lönsam affärsverksamhet för företag som demonterar och 

utvinner dessa metaller. Ett tydligt exempel på det är gruvbolaget Boliden som de senaste åren 

har investerat 1,3 miljarder kronor i en ny återvinningsanläggning som årligen kan behandla 

120 000 ton elektronikskrot (www.boliden.com, 2010).  Detta exempel belyser att det, 

förutom ur ett miljörelaterat perspektiv, finns stora ekonomiska intressen inom 

elektronikåtervinningsbranschen. 

Insamlingsstatistiken visar att vi i Sverige ligger långt fram när det gäller att samla in el-

avfall, däremot säger statistiken ingenting om hur bra vi i Sverige är på att minska mängderna 

el-avfall med hjälp av förebyggande åtgärder. I det reviderade direktivet (2012/19/EU) står 
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det att syftet med direktivet bland annat är att bidra till en hållbar utveckling genom att i 

första hand förebygga uppkomsten av WEEE, därefter genom återanvändning och sedan 

återvinning (6.) Med anledning av att förebyggandet av uppkomst av avfall är den åtgärd som 

har högsta prioritet samtidigt som avfallsmängderna ökar i påtaglig takt, ligger det i intresse 

att undersöka om och hur WEEE-direktivet kan fungera som ett slagkraftigt instrument i 

arbetet med att minska avfallsmängderna och bidra till en hållbar utveckling. En orsak till 

varför det kan vara svårt att minska mängderna el-avfall trots tydliga riktlinjer och krav i 

WEEE-direktivet kan bero på att det är marknadskrafterna som sätter diskursen för hur 

utvecklingen av el-avfallsmängderna tar vid.  

1.1 Syfte 
Eftersom avfallsmängderna ökar kraftig för varje år går det anta att det finns stora utmaningar 

i att uppfylla ett av WEEE-direktivets syfte att minska mängderna el-avfall. Syftet med denna 

studie är att undersöka om och i vilken utsträckning WEEE-direktivet, i ett svenskt 

sammanhang, har för inflytande hos myndigheter, producenter och övriga inblandade aktörer i 

att kunna minska el-avfallet med hjälp av förebyggande åtgärder och främjande av 

återanvändning. I studien kommer även hållbar utveckling och hållbar produktion- och 

konsumtion att diskuteras i kontexten EU och el-avfall. 

1.1.2 Avgränsningar 
Eftersom WEEE-direktivet gäller för samtliga medlemsstater inom EU kommer jag vid 

diskussion kring direktivets syfte att diskutera EU:s miljöpolitik som helhet och inte bara hur 

det påverkar Sverige. När jag däremot hämtar exempel på hur WEEE-direktivet fungerar i 

praktiken har jag avgränsat mig till ett svenskt sammanhang. I studien kommer jag även att 

förklara och diskutera begrepp som t.ex. eco-design, hållbar utveckling-, konsumtion och 

produktion, då kommer jag att använda mig av tidigare forskning som gjorts på ett 

internationellt plan. 

1.1.3 Frågeställning  
 Vilka föreslagna åtgärder finns med i WEEE-direktivet som kan förebygga att el-

avfall uppstår? 

 Vilka problem finns det med att tillämpa de förebyggande principerna? 

 Hur vill EU, genom WEEE-direktivet, främja återanvändning? 

1.2 Definition av WEEE 
I direktivet (2012/19/EU) är den övergripande definitionen på WEEE: ”Avfall som utgörs av 

eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning”. Förutom den övergripande definitionen 

finns det i Artikel 3 mera detaljerade definitioner på specifika produktkategorier. Allmänt och 

i vardagliga sammanhang finns det olika begrepp för WEEE där E-waste är en vanligt 

förekommande term i internationella sammanhang. Det kan dock förekomma skillnader 

mellan begreppen. Brett H. Robinson förklarar att E-waste vanligtvis har en smalare 

definition som enbart inkluderar elektroniska produkter som exempelvis datorer och 

mobiltelefoner medan WEEE även inkluderar icke-elektroniska produkter som exempelvis 
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kylskåp och ugnar (Robinson, 2009, s.2). I denna studie kommer det svenska begreppet el-

avfall användas där även icke-elektroniska produkter är inkluderade. 

Elektronikprodukterna är uppdelade i 10 produktkategorier (Bilaga I.): 

1. Stora hushållsapparater  

2. Små hushållsapparater  

3. It- och telekommunikationsutrustning  

4. Hemutrustning och solcellspaneler  

5. Belysningsutrustning  

6. Elektriska och elektroniska verktyg (med undantag för storskaliga, fasta 

industriverktyg)  

7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning  

8. Medicintekniska produkter (med undantag för alla implantat och infekterade 

produkter)  

9. Övervaknings- och kontrollinstrument  

10. Automater 

 

2. Bakgrund WEEE-direktivet 

En av orsakerna till varför det inom EU fanns behov att reformera en specifik lagstiftning för 

el-avfall var att den befintliga lagstiftningen av kommunalt avfall, av flera olika skäl inte var 

tillräckligt stark för att kunna hantera el-avfall. Ett av dessa skäl var att el-avfall växte i en så 

expansiv takt att det blev en för stor belastning för kommunerna. Ett annat skäl var att flödena 

av el-avfall skiljer sig väsentligt från övrigt avfall, främst genom att el-avfall innehåller 

skadliga ämnen för både människa och miljö, men även att det innehåller viktiga och dyrbara 

resurser som kan ersätta jungfruliga resurser som används vid produktion av nya produkter 

(Khetriwal, et al., 2011, s.955). 

I det nya WEEE-direktivet (2012/19/EU) anges flera skäl till varför ett nytt direktiv har 

antagits. I ett av skälen (3.) hänvisas det till EU:s femte miljöhandlingsprogram där det 

konstaterades att: 

”Det krävs betydande förändringar i dagens utvecklings-, produktions-, konsumtions- och 

beteendemönster om en hållbar utveckling ska kunna uppnås. Det rekommenderas därför 

bland annat att slöseriet med naturresurser minskas och att föroreningar förebyggs. I 

programmet angavs att avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk 

utrustning (WEEE) är ett av de viktigaste målområdena för reglering med tillämpning av 

principerna om förebyggande, återvinning och säkert bortskaffande av avfall. (EGT C 138, 

17.5.1993, s.12)” 

Eftersom det står skrivet att WEEE är en avfallskategori som är ett av de viktigaste 

målområdena vittnar det om att el-avfall började prioriteras tidigt med tanke på att femte 

miljöhandlingsprogrammet (EGT C 138, 17.5.1993) tillkom redan 1993. 
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I det nya WEEE-direktivet lyfts det också upp att ett av skälen (16.) till varför det var 

nödvändigt att revidera det gamla direktivet var att insamlingsmålen behövdes fastställas på 

nytt så att de baseras på hur mycket WEEE som genereras. 

2.1 Avfallshierarkin 
EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) beskriver de grundläggande koncepten och definitionerna 

kring avfallshanteringen inom EU. Några viktiga definitioner är när avfall upphör att vara 

avfall samt definitioner mellan avfall och bi-produkter. Ett annat syfte med avfallsdirektivet 

(2008/98/EG) är att ge riktlinjer över hur lagstiftningen och politiken ska se ut kring 

avfallshanteringen. Riktlinjernas utgångspunkt är en avfallshierarki som beskriver 

prioritetsordningen för hur de växande avfallsmängderna ska angripas. Prioritetsordningen 

står nedskriven i Artikel 4 i avfallsdirektivet (2008/98/EG): 

1. Förebyggande. 

2. Förberedelse för återanvändning. 

3. Materialåtervinning. 

4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning. 

5. Bortskaffande. 

Högst upp i avfallshierarkin med högsta prioritet är att förebygga att avfall uppstår, sista 

alternativet inom prioritetsordningen är bortskaffande, vilket vanligtvis brukar vara deponi. 

När prioritetordningen tillämpas är utgångspunkten alltid vad som är bästa alternativet för 

miljön som helhet. Det betyder att det kan vara nödvändigt för vissa avfallsflöden att avvika 

från hierarkin om det är motiverat i form av hänsyn till teknisk genomförbarhet, ekonomisk 

livskraft eller miljöskydd (Langlet och Mahmoudi, 2011, s.295). Avfallshierarkin ska 

appliceras på alla avfallskategorier vilket betyder att den även ska ligga till grund för hur 

hanteringen av el-avfall ska struktureras. 

2.2 Producentansvaret 
Producentansvaret är själva kärnan i WEEE-direktivet som bygger på principen om att 

förorenaren betalar. Den principen innebär att när det uppstår miljöförstöringar eller 

föroreningar ska dem som förorsakat dessa stå för dess kostnader vilket inkluderar 

kostnaderna för att återställa de uppkomna skadorna på miljön. Genom denna princip blir det 

inte skattebetalarna eller samhället i sin helhet som belastas för skadorna som förorenaren 

orsakat (Langlet och Mahmoudi, 2011, s.79). Vilka är det då som räknas som producenter? 

Definitionen på en producent är enligt § 3 i förordningen (SFS 2005:209) den som tillverkar 

eller säljer elektriska eller elektroniska produkter. Med producent räknas också de som genom 

ett yrkesmässigt sätt importerar elektriska och elektroniska produkter till Sverige eller 

exporterar sådana produkter till något land inom den Europeiska Unionen. Detta betyder alltså 

att både de företag, som tillverkar och säljer sina produkter i en egen butik och de företag som 

inte tillverkar sina egna produkter men som har importerat och sålt andra produkter på den 

svenska marknaden, räknas som producent i lagens mening och omfattas därför av 

producentansvaret. Ett exempel på ett sådant företag som importerar och säljer andra 

elektroniktillverkares produkter är Elgiganten (www.elgiganten.se, 2013). 
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Enligt WEEE-direktivet får den som är producent välja om den vill verkställa sina 

skyldigheter med producentansvaret individuellt eller genom ett kollektivt system 

(2012/19/EU). Direktivet föreskriver inte heller någon speciell struktur över hur avgifterna för 

insamlings- och återvinningssystemen måste se ut, vilket innebär att utformningen på 

avgifterna kan variera för de olika systemen (Khetriwal, et al., 2011, s.958). En stor skillnad 

mellan avgifterna på de kollektiva och individuella systemen är att avgiften för det kollektiva 

systemet är baserad vid marknadsvärdet på nya produkter medan de individuella avgifterna 

brukar vara fixerade på när produkten övergår till el-avfall (Gottberg, et al., 2006, s.40). Den 

stora fördelen med en kollektiv organisering av producentansvaret är att det blir en billig 

lösning för producenterna då alla använder sig av ett och samma system. Nackdelen är att det 

kan uppstå friåkare (s.k. free-riders) då produkterna från en producent som inte är med i den 

kollektiva organisationen hamnar i systemet (Naturvårdsverket, 2009, s.23). 

2.2.1 Märkning 
Enligt förordningen (SFS 2005:209) har även producenterna skyldighet att se till att 

produkterna som de säljer är märkta med en speciell symbol (Figur 1.) som visar att det är en 

produkt som är elektriskt eller elektronisk och som därför ska samlas in separat. I artikel 15 i 

nya direktivet (2012/19/EU) står det även att det ska framgå genom märkning att produkten 

har släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005. Produkter som är släppta på 

marknaden före det datumet tillhör en kategori som kallas för historiskt avfall och för den 

typen av avfall gäller andra regler kring producentansvaret. I Artikel 11 i det gamla direktivet 

(2002/96/EC) står det: 

”Medlemsstaterna skall se till att tillverkare av elektriska eller elektroniska produkter som 

släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005 är tydligt identifierbara genom märkning 

av produkterna”. 

Tanken med denna märkning var att möjliggöra så att kostnaderna för producentansvaret 

skulle bli individuellt men denna punkt har tagits bort i det nya direktivet (2012/19/EU). 

Orsaken till det är att det blir praktiskt svårt, för producenter som säljer flera olika märken, att 

kunna märka om varje produkt till deras eget märke (Personlig kommunikation, Isak Öhrlund, 

EÅF, 2013-02-12). Naturvårdsverket beslutade år 2010 att elektronikkedjan Elgiganten hade 

en skyldighet att identitetsmärka alla de produkter som de importerade trots att produkterna 

redan var märkta med ursprungstillverkarens namn och de hävdade också att de skulle betala 

5 miljoner kronor i vite om de inte åtog sig denna skyldighet. Mark- och miljödomstolen 

beslutade dock i februari 2012 att upphäva Naturvårdsverkets beslut vilket innebar att 

Elgiganten inte behöver tilläggsmärka sina produkter (http://www.elektronikbranschen.se, 

2012). 
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Figur 2. Symbolen med den överkryssade soptunnan visar att produkten är eller utgörs av elektrisk eller 

elektronisk utrustning (Bilaga IX i 2012/19/EU). 

2.3 Det nya WEEE-direktivet 
Diskussionerna om att WEEE-direktivet behövde omarbetas startade redan år 2008. Det 

resulterade i att EU-kommissionen i december 2008 lade som förslag om att direktivet skulle 

omarbetas (Naturvårdsverket, 2010). Under de nästkommande fyra åren har det sedan arbetats 

med att revidera och plocka fram ett nytt direktiv. I Sverige har det varit Miljödepartementet 

som har varit det organ som har varit med i förhandlingarna om hur direktivet skulle 

utformas. I december 2011 gjorde Rådet och EU-parlamentet en överenskommelse med 

varandra och enades därigenom om ett nytt direktiv som den 24 juli 2012 antogs 

(http://eeb.naturvardsverket.se, 2012a). 

2.4 Det svenska återvinningssystemet 
I ett direktiv är det resultat som direktivet avser att uppnå bindande för varje medlemsstat. Det 

är däremot upp till varje nationell myndighet att själva bestämma vilket tillvägagångssätt som 

resultatet ska uppnås genom (Langlet och Mahmoudi, 2011, s.33). Eftersom det är upp till 

varje medlemsstat att själva bestämma hur WEEE-direktivet ska implementeras har det 

resulterat i 27 olika typer av lagstiftning i medlemsstaterna med varierande 

överenskommelser, skyldigheter och definitioner (Khetriwal, et al., 2011, s.956). Detta i sin 

tur har gjort att det totalt finns över 150 olika kollektiva insamlingssystem i EU:s 

medlemsstater. Redan år 2001, alltså före WEEE-direktivets uppkomst, fanns det i Sverige ett 

producentansvar för el-avfall (Avfall Sverige, 2012, s.15). 

2.4.1 Aktörer 
I Sverige finns idag flera olika organisationer som erbjuder kollektiva insamlingssystem för 

producenterna. Den absolut största organisationen är El-kretsen som är ett icke vinstdrivande 

bolag som ägs av 21 branschföreningar. Verksamheten är rikstäckande och har ett nära 

samarbete med Sveriges kommuner. Enligt producentansvaret är producenterna ansvariga att 

omhänderta allt elavfall som de sätter ut på marknaden. För att på ett effektivt sätt få ett 

insamlingssystem som fungerar har El-kretsen upprättat ett samarbete med Sveriges alla 

kommuner i form av ett avtal som kallas för Elretur (El-kretsen, Avfall Sverige och SKL, 

2009). Samarbetet innebär att det är kommunerna som inrättar och bekostar 

mottagningsplatser där invånarna gratis kan lämna in sitt el-avfall. Mottagningsplatserna är 

ofta strukturerade i form av återvinningscentraler. Det är även kommunerna som har ansvar 
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över att informera invånarna var mottagningsplatserna är lokaliserade. Även fast det finns 

flera återvinningscentraler är ett problem att de ofta är lokaliserade i utkanten av städerna 

vilket betyder att invånarna måste ha tillgång till bil för att kunna ta sig dit. För att underlätta 

insamlingen har kommunerna därför börjat införa insamlingsmöjligheter i flerbostadshus samt 

infört speciella insamlingsfordon som på schemalagda tider åker efter bestämda rutter så att 

hushållen direkt kan lämna sitt elavfall i närheten av sin bostad (Bernstad, Jansen, och 

Apegren 2001, s.537). Elektronikåtervinningsföreningen (EÅF) är precis som El-kretsen en 

organisation som erbjuder elektronikproducenter ett kollektivt insamlingssystem. 

Insamlingsplatserna som föreningen bedriver är lokaliserade i ett stort antal av Sveriges 

butiker. Transporten från butikerna bekostar EÅF. Eftersom EÅF:s system inte är 

rikstäckande har de tecknat avtal med El-kretsen som samlar in el-avfallet från EÅF:s 

medlemmar på de platser där EÅF inte har någon butik med insamling. Enligt avtalet, som är 

ett finansiellt clearingavtal, betalar EÅF samma avgift som övriga medlemmar av El-kretsen 

betalar för hanteringen av sitt el-avfall (Naturvårdsverket, 2009, s.17). Vid de kommunala 

insamlingsplatserna är det El-kretsen som bekostar och ser till att el-avfallet som samlas in 

transporteras till en specialiserad behandlingsanläggning som El-kretsen har avtal med (El-

kretsen, Avfall Sverige och SKL, 2009, s.2). Behandlingen och återvinningen på dessa 

anläggningar regleras både av gällande lagstiftning samt av ett förbehandlingsavtal mellan El-

kretsen och återvinningsföretagen som innehåller standarder och en uppförandekod (El-

kretsen, Avfall Sverige och SKL, 2009, s.6). 

I Sverige är Naturvårdsverket ansvarig tillsynsmyndighet som övervakar att producenterna 

uppfyller sina åtagande enligt förordningen (SFS 2005:209) om producentansvar för 

elektriska och elektroniska produkter. Innan en producent börjar sin försäljning måste 

producenten anmäla sin verksamhet till Naturvårdsverket. Producenterna måste sen rapportera 

in uppgifter till Naturvårdsverket om de produkter som de har sålt. I uppgifterna ska det ingå 

vilken typ av produkt det är samt vilken kvantitet de är sålda i, beskrivet i vikt och antal. 

Registret som Naturvårdsverket har upprättat kallas för EE-registret 

(http://eeb.naturvardsverket.se, 2012b) Naturvårdsverket sammanställer sedan alla uppgifter 

över de sålda produkterna och rapporterar sedan sammanställningen vidare till EU. Figur 3 

visar ett flödesschema över hur el-avfallet och de ekonomiska flödena rör sig mellan 

aktörerna i återvinningssystemet. 
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Figur 3. Flödesschema över el-avfall och ekonomiska flöden. Röda pilar visar flöden på el-avfall och de blåa 

streckade pilarna visar de ekonomiska flödena. Figuren baseras på flödesschemat i Naturvårdsverkets rapport 

5969 (Naturvårdsverket, 2009, s.18). 

För att El-kretsen ska kunna finansiera insamlings- och transportkostnaderna betalar 

medlemmarna in både fasta och rörliga avgifter till El-kretsen. De fasta avgifterna är en 

inträdesavgift samt en årsavgift. Den rörliga avgiften skiljer sig mellan varje produktkategori i 

och med att behandlingskostnaderna är olika för varje produkt och varierar beroende på 

rådande metall- och råvarupriser (www.el-kretsen.se, 2010). Hur mycket varje producent 

betalar i avgift baseras därför på den totala kostnaden för den produktkategori som 

producenten tillhör och hur många marknadsandelar d.v.s. vilken mängd av produkter som 

producenten har satt ut på marknaden (El-kretsen, 2007). 

 

3. Teoretiskt ramverk 

Tidigare studier kring el-avfall (WEEE) har främst varit inriktad på insamling och hantering 

av det redan genererade avfallet (t.ex. Bernstad, Jansen, och Apegren, 2001; Ongondo, 

Williams och Cherrett, 2011). Fokus har då främst legat på att undersöka vilka möjligheter det 

finns i att öka insamlingsgraden samt vilken toxisk påverkan som el-avfall kan medföra vid en 

felaktig hantering av materialet (t.ex. Tsydenova och Bengtsson, 2011). Det har även forskats 

mycket kring illegala exporter av el-avfall (t.ex. Widmer, et al., 2005; Robinson, 2009). 

Denna studie kommer att behandla frågan om vilka åtgärder det idag finns för att förebygga 

och minska mängderna av el-avfall. Den tidigare forskning som dock har fokuserat på 

förebyggande åtgärder har oftast enbart haft en specifik inriktning mot eco-design och dess 

tekniska aspekter (t.ex. Gottberg, et al., 2006). Även i denna studie kommer eco-design att 
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diskuteras men den analytiska ansatsen i studien kommer att vara ett ramverk som beaktar en 

mer övergripande bild som kopplar samman förebyggande åtgärder och inblandade aktörer 

med EU:s politiska regelverk. För att enklare kunna beskriva hur EU:s strategier för hantering 

av elektronikavfall ser ut, där WEEE-direktivet har en ledande roll, behövs det en förklaring 

av vad det är som vill uppnås med strategin. En övergripande målsättning för WEEE-

direktivet är att det ska bidra till en hållbar utveckling.  

Eftersom avfallsfrågor är högt prioriterat i EU:s miljöpolitik, samt att ett uttalat syfte med 

WEEE-direktivet är att direktivet ska bidra till en hållbar utveckling, anser jag att det är högst 

väsentligt att använda sig av diskussionen kring begreppet hållbar utveckling i det teoretiska 

ramverket. Precis som hållbar utveckling kommer hållbar produktion- och konsumtion att 

användas när jag diskuterar el-avfall i en större kontext. Fångarnas dilemma och Jevons 

paradox kommer i min analys att användas för att förklara specifika problem kopplade till 

förebyggande åtgärder och återanvändning. En svaghet med det teoretiska ramverket är att 

jag inte har hittat tidigare forskning där dessa teorier specifikt har använts i sammanhanget el-

avfall och därför kan det vara svårt att veta hur de fungerar i detta sammanhang. 

3.1 Hållbar utveckling och ekologisk modernisering 
För att kunna diskutera hur arbetet med el-avfall kan bidra till en hållbar utveckling inom EU 

har jag i detta avsnitt valt att förklara bakgrunden till begreppet samt även hur tolkningen av 

begreppet framhålls inom EU. Hållbar utveckling kan beskrivas som ett paraply begrepp 

innehållande olika visioner och idéer om miljö och utveckling. Tillämpningen av begreppet 

sker inom oräkneliga internationella organisationer, nationella institutioner, transnationella 

företag och icke-statliga organisationer (Parris och Kates, 2003). Idag går det också att 

konstatera att begreppet har nått en central position inom den globala miljöpolitiken 

(Connelly och Smith, 2002, s.6). Idén om hållbar utveckling låg bland annat bakom EU:s 

femte miljöhandlingsprogram, men även i olika fördrag och strategier har hållbar utveckling 

utgjort centrala roller (Langlet och Mahmoudi, s.64-68). Diskussionen över vad hållbar 

utveckling egentligen innebär och vad som vill uppnås med hållbar utveckling är något som 

ständigt har varit under förändring och förhandling. Begreppet fick sitt genomslag i samband 

med Brundtlandskommissionens rapport Our Common Future som publicerades 1986. 

Debatten handlade då om att koppla samman begreppets ekologiska dimension med de 

ekonomiska och sociala dimensionerna (Adams, 2001, s.79). Alla dessa dimensioner 

interagerar med varandra och diskussionen om hållbar utveckling kretsar mycket kring att vi 

måste tänka både holistiskt och långsiktigt så att vi kan nyttja jordens resurser och kapital 

även i framtiden. Vilket kapital är det då som ska förvaltas på ett bra sätt? Det går att dela upp 

kapitalet i tillverkat kapital och naturligt kapital. Tillverkat kapital kan exempelvis vara 

byggnader och infrastruktur medan naturligt kapital är tillverkat av bio-geofysiska processer 

som även kan beskrivas som råvaror exempelvis timmer och grödor, som vi behöver för att 

tillfredsställa våra behov (Adams, 2001, s.118). I vissa samanhang kan även ytterligare en 

kategori av kapital räknas in, det mänskliga kapitalet, vilket kan beskrivas som arbetskraft och 

kunskap (Connelly och Smith, 2002, s.209). Hur vi ska nyttja och förvalta kapitalet för att 

utvecklingen ska få kallas för hållbar skiljer sig beroende på vilken filosofi det är som ligger 

som utgångspunkt. Inom forskningsfältet kring begreppet hållbar utveckling brukar forskare 
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dela upp begreppet två huvudsakliga inriktningar: stark hållbarhet (egen översättning av 

strong sustainability) och svag hållbarhet (egen översättning av weak sustainability). Om 

uppfattning är att både tillverkat och naturligt kapital inte ska minska över tiden brukar det 

kallas för stark hållbarhet (Adams, 2001, s.118). Denna typ av koncept utmanar den 

traditionella synen på ekonomisk utveckling, som alltid har inneburit en strävan att öka 

kapitalet. Om det därför sker en ökning av tillverkat kapital på bekostnad av att det naturliga 

kapitalet minskar så kan den utvecklingen, under konceptet stark hållbarhet, inte kallas för 

hållbar (Adams, 2001, s.118). Om uppfattningen däremot är att en minskning av naturligt 

kapital går att ersättas med motsvarande värde av tillverkat eller mänskligt kapital kallas 

tolkningen för svag hållbarhet. Det kapital som vi lämnar över till kommande generationer 

måste dock, oavsett fördelning mellan kapitalen, motsvara det totala värdet av det naturliga, 

det tillverkade och det mänskliga kapitalet (Connelly och Smith, 2002, s.210).  

Eftersom hållbar utveckling är ett brett och värdeladdat begrepp går det också att tolka på 

många olika sätt, vilket har lett till att det finns flera olika strategier och synsätt på den 

politiska nivån i hur hållbar utveckling ska uppnås. Dessa strategier speglar i vissa fall i 

någon form av politisk ideologi som vi kan se i samhället idag. Vilken roll den ekonomiska 

dimensionen ska ha inom hållbar utveckling tolkas också olika. Det finns de som hävdar att 

hållbar utveckling utmanar den traditionella uppfattningen om att vi måste ha en fortsatt 

ekonomisk tillväxt medan andra hävdar att ekonomisk tillväxt är en absolut förutsättning för 

att kunna skydda miljön (Connelly och Smith, 2002, s.48). Uppfattningen att den ekonomiska 

tillväxten är en förutsättning för att kunna skydda miljön är en populär tolkning av begreppet 

hållbar utveckling som kallas för ekologisk modernisering. Enligt många framstående inom 

forskningsfältet om hållbar utveckling så är det konceptet den ledande strategin idag. 

Ekologisk modernisering brukar även vanligtvis placeras inom kategorin svag hållbarhet. 

Hajer hävdar att ekologisk modernisering blev den dominerande strategin i mitten av 1980-

talet och har sedan fortsatt att vara det över Brundtlands- och Rio toppmötena samt även 

under arbetet med Agenda 21 (Hajer, 1996 citerad i Adams, 2001, s.110). Även Connelly och 

Smith är inne på samma linje och skriver att ekologisk modernisering den senaste tiden har 

blivit den dominerande tolkningen i debatten om hållbar utveckling och att det har lett till ett 

stort intresse och stöd från aktörer inom näringslivet, myndigheter, internationella 

organisationer och traditionella miljöföreningar (Connelly och Smith, 2002, s.5). 

Även om det finns en del skillnader inom ekologisk modernisering så är det övergripande 

syftet att globala miljöproblem kan lösas genom befintliga eller något modifierade sociala, 

politiska och ekonomiska institutioner utan att avstå från den ekonomiska tillväxten och 

ytterligare globalisering (York, Rosa och Dietz, 2003, s.285). Med andra ord så är 

uppfattningen att den ekonomiska utvecklingen och miljöskydd inte utesluter varandra 

(Connelly och Smith, 2002, s.5). Men hur ska det kunna uppnås? En stor del i begreppet med 

ekologisk modernisering handlar om att ta hjälp av tekniska lösningar för att kunna uppnå en 

mer ekologiskt hållbar produktion och konsumtion. Genom att rationalisera industrin och söka 

efter renare, effektivare och mindre resurskrävande teknologier kan påverkan på miljön 

minskas. Förutom industrin så är institutionella rekonstruktioner, marknadskrafter och insatser 

från sociala rörelser viktiga faktorer i ekologisk modernisering (York, Rosa och Dietz, 2003, 
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s.285). Trots att det råder en enighet om att moderna samhällen har orsakat väsentliga 

miljöproblem så anser förespråkare av ekologisk modernisering att ytterligare modernisering 

kan lösa de problemen. Det kan sägas att förespråkare av ekologisk modernisering anser att 

det enda sättet att ta sig ut ur de ekologiska problemen är att gå ännu längre in i processen av 

moderniseringen (York och Rosa, 2003, s.273-274). Denna typ av lösning har därför fördelen 

att vi inte behöver ge upp den livsstil som vi idag i konsumtionssamhällena har blivit vana vid 

(Connelly och Smith, 2002, s.5). EU:s tolkning av begreppet hållbarhet kan klassificeras som 

ekologisk modernisering.  

Eftersom det rådande paradigmet idag i EU idag är ekologisk modernisering kommer därför 

det konceptet att ligga som utgångspunkt när jag tolkar hållbar utveckling i EU:s miljöpolitik. 

De principer som EU grundar sin miljöpolitik på kommer att fungera som verktyg för en 

fortsatt analytisk diskussion. För denna studies syfte lämpar det sig att avgränsa sig till två av 

dessa principer, principen om förebyggande åtgärder och principen om att förorenaren 

betalar. Syftet med principen om förebyggande åtgärder är att istället för att hantera en redan 

inträffad miljöskada försöka förekomma miljöskadan så den inte uppstår. Förebyggande av 

skador på miljön är oftast ett bättre alternativ sett både ur en miljöaspekt samt utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv eftersom det i vissa fall kan vara svårt att helt återställa miljön samt att 

kostnaderna oftast är lägre då förebyggande åtgärder tillämpas (Langlet och Mahmoudi, 2011, 

s.76). Om principen om förebyggande åtgärder är den principen som beskriver när i arbetet 

som åtgärderna, mot att minska el-avfallsmängderna, ska riktas så beskriver principen om att 

förorenaren betalar vilket verktyg som ska användas, alltså hur dessa åtgärder ska tillämpas. 

Syftet med den principen är att den ska fungera som ett ekonomiskt styrmedel där förorenaren 

får ett incitament till att inte förorena (Connelly och Smith, 2002, s.161-164). 

En viktig fråga som dock måste tas med i diskussionen kring ekologisk modernisering är om 

och på vilket sätt det kan vara en lyckad strategi för att kunna skydda miljön. Är tekniska 

lösningar, energieffektiviseringar och en innovativare industri en utveckling som alltid leder 

till ett ökat miljöskydd och ett minskat utnyttjande av naturens resurser? Eller finns det 

forskning som visar exempel på andra effekter? 

3.2 Jevons paradox 
Ett känt begrepp vid diskussionen om och hur teknikutveckling och 

produktionseffektiviseringar kan bidra till en minskad miljöpåverkan är Jevons paradox. 

Begreppet kommer från William Stanley Jevons som i mitten på 1800-talet i Storbritannien 

observerade att markanta energieffektiviseringar av koldrivna ångmaskiner, vars syfte var att 

minska kolkonsumtionen, hade motsatt effekt som istället ledde till en ökad kolkonsumtion 

och ett hårdare tryck på Storbritanniens kolresurser. Observationen sammanställde han i ett 

verk som publicerades år 1865 under titeln: ”The Coal Question; An Inquiry concerning the 

Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of our Coal-mines”. Året efter, 1866, 

publicerades en andra utgåva med några förtydliganden kring publikationens syfte och slutsats 

(Jevons, 1866). Den andra utgåvan från 1866 har sedan använts frekvent som utgångspunkt 

vid forskning och debatter kring effektiviseringar i användandet av naturresurser. 

Forskningsfälten som Jevons paradox använts inom har främst varit inom de ekonomiska, 

teknologiska och ekologiska fälten där en stor del av forskningen handlar om hur dessa fält 
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relaterar till varandra. I ”The Coal Question” (1866) behandlar observationen kolresurser, 

idag används begreppet Jevons paradox vid diskussionen av andra fossila bränslen som olja 

och gas men begreppet har även applicerats på andra hållbarhetsfrågor som exempelvis 

effektiviseringar av matproduktionen, som än idag inte har löst hungerproblemen som finns i 

vissa delar av världen (Polimeni, et al., 2009). Oavsett om det är olja eller matproduktion som 

diskuteras så är kärnan i begreppet att förklara varför de tekniska innovationerna och 

produktionsförbättringarna ibland kan innebära en motsatt effekt. I denna studie kommer 

Jevons paradox att användas i analysdelen för att förklara resultat av tekniska och innovativa 

effektiviseringar som inte har inneburit minskade mängder el-avfall. 

 

I WEEE-direktivet är de förebyggande åtgärderna främst kopplade till Artikel 4 som handlar 

om produktutformning, där tekniska lösningar och effektiviseringar är de verktyg som ska 

förebygga att el-avfall uppstår. Det går dock ifrågasätta ifall tekniska och innovativa 

effektiviseringar i slutändan leder till minskade mängder el-avfall. Under mitten av 1800-talet 

observerade Jevons att efterfrågan på kol ökade i takt med att mer energieffektiva 

ångmaskiner utvecklades (Jevons, 1866). Även om observationen har sitt ursprung från 1800-

talet så går de grundläggande mekanismerna bakom paradoxen att hitta även i dagens 

samhälle; om konsumtion av en viss produkt innebär att trycket på resurserna ökar, skapar det 

incitament i att söka efter lösningar för att bevara och minska trycket på de resurser som finns 

kvar. Vid en sådan lösning bör det mest logiska vara att resurserna ökar, men fungerar det 

alltid så i praktiken? För att illustrera den frågan kan Robbins exempel med bränslesnåla 

hybridbilar användas. Han menar på att resultatet av att hybridbilar är bränslesnåla inte 

nödvändigtvis innebär en minskad användning av petroleumprodukter utan det kan även leda 

till att längre sträckor körs och att fler har råd att köra bil, vilket i sin tur leder till en total 

ökning av bensinkonsumtionen bland landets befolkning (Robbins, Hintz och Moore, 2010, 

s.32). Detta exempel kan förklaras som en s.k. direkt-”rebound” effekt. I debatten kring 

Jevons paradox diskuteras även indirekta-”rebound” effekter. En sådan effekt kan 

exempelvis vara att pengarna som sparas in på att använda sig av en bränslesnål hybridbil 

läggs på andra varor och tjänster som också kräver energi vid både produktion och 

införskaffande (Sorrell, 2009, s.1457).  

Även fast det pågår en diskussion om att teknikutveckling och produktionseffektiviseringar i 

vissa fall får en motsatt effekt innebär det inte att det går att utesluta att teknikutveckling och 

effektiviseringar inte kan bidra till ett ökat miljöskydd. Idag pågår det en utbredd forskning 

över hur tekniken kan utvecklas på hållbart sätt och hur teknikutvecklingen kan bidra till att 

minska påverkan på miljön. Ett exempel på sådan forskning är att Kungliga Tekniska 

högskolan (KTH) har 50 forskargrupper som arbetar med att utveckla, förbättra, analysera 

samhällets och industrins resurser genom att ställa om till hållbara tekniska och sociala system 

(www.kth.se, 2013). Ett känt begrepp inom forskningsfältet som utvecklar industrin är hållbar 

produktion som betyder att företag och industrier bör minimera användandet av råvaror och 

energi för att minska påverkan på miljön. Ett annat sätt att undvika att innovation och 

effektiviseringar av tekniska produkter leder till en motsatt effekt är att tillämpa hållbar 

konsumtion som innebär att konsumtionen sker på ett sätt som tillfredsställer våra behov 

samtidigt som användandet av naturens resurser minimeras. 
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Eftersom både begreppet hållbar konsumtion och begreppet hållbar produktion går att 

applicera på användandet av elektronikprodukter och el-avfall kommer begreppen att 

förklaras djupare i följande avsnitt för att sedan användas i analysdelen i studien. 

3.3 Hållbar konsumtion och hållbar produktion 
I inledningen i WEEE-direktivet anges det i ett av skälen (6.) att ett syfte med direktivet är att 

bidra till en hållbar produktion- och konsumtion. För att kunna diskutera hållbar produktion 

och hållbar konsumtion i sammanhanget el-avfall har jag därför valt att ta med och förklara 

dessa två begrepp i det teoretiska ramverket. De två begreppen är relaterade med varandra 

eftersom de ingår i samma kedja, där varor och tjänster är den gemensamma nämnaren. En 

tidig definition på hållbar konsumtion, som även finns med i Oslo deklarationen lyder:  

”Sustainable Consumption is the use of goods and services that respond to basic needs and 

bring a better quality of life while minimizing the use of natural resources, toxic materials 

and emissions of waste and pollutants over the life cycle, so as not to jeopardize the needs of 

future generations” (OECD, 1997 citerad i Caeiro, Ramos och Huising, 2012, s.72). 

Denna definition liknar Brundtlandskommissionens definition på hållbar utveckling och likt 

det begreppet så handlar hållbar konsumtion om att konsumera på ett sätt som tillfredsställer 

våra behov samtidigt som vi minimerar användandet av naturens resurser. En tolkning som 

Tim Cooper har gjort är att vi lever i ett ”Throwaway society” och att vi måste sakta ner 

konsumtionstakten för att konsumtionen ska kunna klassas som hållbar (Cooper, 2005). Han 

antyder bland annat att en av orsakerna till varför vi konsumerar så mycket är produkternas 

korta livslängd (Cooper, 2005, s.52). En annan aspekt under hållbar konsumtion är att 

konsumenter, när möjlighet finns, väljer miljövänliga produkter. Robbins beskriver denna typ 

av val som grön konsumtion och han menar även att konsumenterna, genom denna typ av 

värderingar, kan påverka producenterna och produktionssystemen då man väljer gröna 

produkter (Robbins, Hintz och Moore, 2010, s.40). Likt debatten kring hållbar utveckling så 

dyker det hela tiden upp nya tolkningar och nya diskurser kring vad hållbar konsumtion 

innebär. Några av frågorna som diskuteras är; hur praktiserar man hållbar konsumtion? Vems 

ansvar är det att hållbar konsumtion uppnås, individen, staten eller samhället som helhet? För 

att sammanfatta konceptet med hållbar konsumtion kan man säga att det inte finns någon 

definition som det råder konsensus bakom. Det finns aktörer som hävdar att hållbar 

konsumtion är en produktionsfråga och att de miljöproblem som är kopplade till 

konsumtionen, går att överkomma med eco-effektiviseringar i produktionsprocessen. Andra 

aktörer jämställer hållbar konsumtion med att skapa en grön marknad medan mer radikala 

aktörer förespråkar att konsumtionsnivån måste minska i rika länder och att en mer förenklad 

livsstil praktiseras (Mont och Plepys, 2008, s.532). 

Precis som med hållbar konsumtion är syftet med hållbar produktion att minska påverkan på 

miljön, skillnaden är att fokus då, istället för konsumenter, ligger på företag och 

organisationer som tillverkar produkter eller säljer tjänster (Veleva och Ellenbecker, 2001). 

Inom forskningen kring hållbar produktion är Lowell Center for Sustainable Production 

(LCSP), University of Massachusetts Lowells definition på hållbar produktion allmänt 

förekommande:  
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“the creation of goods and services using processes and systems that are non-polluting; 

conserving of energy and natural resources; economically viable; safe and healthful for 

employees, communities and consumers; and socially and creatively rewarding for all 

working people” (Veleva och Ellenbecker, 2001, s.520). 

Utifrån denna definition blir det tydligt att konceptet med hållbar produktion, förutom 

miljöaspekten, även innehåller ekonomiska och sociala dimensioner. Men om man ska utgå 

ifrån miljöaspekten så finns det några viktiga kännetecken för vad hållbar produktion innebär. 

Företag bör bland annat minimera alla typer av avfall och minska användandet av naturens 

resurser som råvaror och energi. Produkterna som man tillverkar måste även designas, 

produceras, distribueras och kasseras eller återvinnas på ett sätt som innebär att miljöpåverkan 

och resursanvändandet inte överstiger jordens ”carrying capacity” (Sikdar, SK., Glavic, P., 

Jain, RK., 2004, s.398). Idag pågår det mycket forskning kring att utveckla och ta fram olika 

ramverk som ska underlätta arbetet med att kunna mäta hur långt företag har kommit i 

utvecklingen med hållbar produktion. Det finns för närvarande inget enskilt ramverk som 

innehåller alla de indikatorer som behövs för att bedöma hållbar produktion i sin helhet. 

Några exempel på kända ramverk som används internationellt är: International Organization 

for Standardization (ISO 14031), Global Reporting Initiative (GRI), World Business Council 

for Sustainable Development (WBCSD) och Center for Waste Reduction Technologies 

(CWRT) (Sikdar, SK., Glavic, P., Jain, RK., 2004, s.399).  

Hållbar konsumtion- och produktion är stark kopplade med varandra där båda sidor kan 

hjälpa till och dra varandra framåt i utvecklingen. Det diskuteras även mycket om vems 

ansvar det är att koppla samman konsumtionen med produktionen så att hållbar utveckling 

slutligen kan uppnås. Candice Stevens, som tidigare har jobbat som rådgivare åt OECD 

Sustainable Development, anser att myndigheterna måste ta ett mycket större ansvar i att 

koppla samman dessa två sidor (Stevens, 2010). Hon menar att myndigheter indirekt kan 

främja hållbar produktion genom att motivera konsumenter och uppmuntra hållbar 

konsumtion. Genom konsumenternas inköp och beteende går det att sätta press på att 

företagen måste arbeta efter hållbara strategier som sedan kan leda till att det skapas 

marknader för hållbara produkter. Men myndigheterna kan även direkt åberopa hållbar 

produktion genom att reglera marknaden och beskatta företag (Stevens, 2010).  

Ett incitament som har skapats för att se till så att elektroniktillverkare tar initiativ till hållbar 

produktion är genom införandet av producentansvaret, som innebär att producenterna blir 

skyldiga att ta hand om det genererade el-avfallet. Om produkterna utformas så att de 

innehåller mindre material och blir enklare att demontera så minskar även kostnaderna för 

omhändertagandet av el-avfallet. För att producentansvaret ska kunna vara praktiskt möjligt 

att efterfölja är det i det närmaste en nödvändighet att det finns ett kollektivt system som 

producenterna kan ansluta sig till. En situation som dock kan uppstå i system med kollektiva 

avgifter är att initiativ till att minska kostnaderna uteblir när det krävs att flera aktörer tar 

initiativen för att det ska bli lönsamma satsningar. Det kan med andra ord uppstå friåkare i 

systemet som väljer att inte ta initiativ till att minska de kollektiva kostnaderna eftersom det är 

mer rationellt för den enskilda aktören att avstå från dessa satsningar. För att kunna undersöka 
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varför initiativen uteblir behövs det en förståelse över vilka faktorer som ligger bakom 

aktörernas beslut. 

3.4 Fångarnas dilemma 
En vanligt förkommande metod för att förklara orsaken bakom aktörers beslut är att använda 

sig av beslutsteorier. Bland beslutsteorier är spelteori en gren som beskriver aktörers 

beteenden i organisationer eller sammanhang där flera aktörer samspelar med varandra. 

Spelteorin har sitt ursprung i John von Neumanns och Oskar Morgensterns verk”Theory of 

Games and Economic Behavior” (1944). Ett stort forskningsområde för spelteorier är inom 

nationalekonomi men de senaste decennierna har spelteorier använts flitigt vid forskning 

kring miljöfrågor eftersom många miljöproblem är globala och flera länder då blir inblandade 

i beslutsprocessen. Ett exempel på det är den tyska forskargrupp från Potsdam Institute for 

Climate Impact Research som i samband med FN:s klimatförhandlingar år 2011 i Durban, 

Sydafrika, publicerade en studie i Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America som beskriver hur problemen med klimatförhandlingarna eventuellt 

kan lösas med hjälp av spelteorier (Heitzig, Lessmann och Zou, 2011). En av de mest använda 

spelteorierna är teorin om fångarnas dilemma som utvecklades på 1950-talet i USA (Dodge, 

2012). Det klassiska exemplet, som teorin även fått sitt namn genom, är en fiktiv historia som 

handlar om två fångar som blir arresterade och satt i häktet för ett brott som polisen 

misstänker att de utfört. Båda fångarna placeras i varsin isoleringscell utan möjligheter att 

kommunicera med varandra. Polisen har inte tillräckligt med bevis för att kunna åtala dem för 

det allvarligare brottet men ändå tillräckligt med bevis för att kunna få dem fällda för mindre 

anklagelser. Enda sättet för polisen att få dem dömda för det allvarligare brottet är att båda 

fångarna vittnar mot varandra, båda fångarna får därför ett individuellt erbjudande om att 

samarbeta med polisen. Om fången väljer att samarbeta och vittna mot hans kompanjon, 

samtidigt som hans kompanjon inte väljer att samarbeta, går han fri och hans kompanjon får 

då tre års fängelse. Om båda väljer att vara tysta och inte vittna mot varandra blir de bara 

dömda för ett års fängelse men om båda vittnar mot varandra blir de dömda för två års 

fängelse. Eftersom båda fångarna enbart är intresserade av sitt eget välbefinnande och inte vill 

riskera det längsta straffet så slutar det oftast med att de båda vittnar mot varandra och de 

döms för två års fängelse (Dodge, 2012, s.138-139).  

Även fast det är ett förenklat exempel med enbart två deltagare så går grundantagandet att 

applicera på flera olika nivåer; från personliga situationer till samverkan på global nivå 

(Dodge, 2012). Modeller av spelteorier har därför ofta använts inom forskning kring 

miljöfrågor för att visa att aktörer ofta baserar sina beslut på hur de förväntar sig att andra 

aktörer kommer att basera sina beslut (Jagers, 2005, s.74). Fångarnas dilemma har bland 

annat använts för att förklara bakomliggande faktorer till överfiske och utsläpp av 

växthusgaser. Kontentan av fångarnas dilemma är att aktörer ofta vinner på att samarbeta med 

varandra men att de ändå väljer att inte samarbeta eftersom de inte litar på varandra (Jagers, 

2005, s.76). Om exempelvis alla aktörer inom ett kollektivt system har möjlighet att minska 

sina kostnader genom att ta en viss typ av initiativ och den möjligheten förutsätter att alla 

aktörer måste ta initiativet för att kostnaderna ska minska, är risken stor att många aktörer 

väljer att avstå från att ta de initiativen. Orsaken till det utfallet kan förklaras genom att alla 

http://www.pik-potsdam.de/pik-frontpage
http://www.pik-potsdam.de/pik-frontpage
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aktörer tänker rationellt och inte väljer att riskera att anstränga sig i onödan eftersom de inte 

är säkra på att alla kommer att ta samma beslut som de själva. En viktig del i konceptet med 

teorin om fångarnas dilemma är dock att, beslut som är rationellt ur ett individuellt perspektiv 

och beslut som är rationellt för en hel grupp, kan skilja sig åt (Dodge, 2012).  

Eftersom en stor del i arbetet med producentansvaret sker kollektivt kommer jag att använda 

mig av teorin kring fångarnas dilemma för att kartlägga rationaliseringen bakom de strategier 

och samarbeten som sker kollektivt. 

3.5 Sammanfattning av hur det teoretiska ramverket kommer att 

integreras med analys och diskussion 
Samtliga teorier kommer att användas som stöd i analysen för att förklara de problem, 

kopplade till förebyggande åtgärder och återanvändning, som jag i mitt empiriska material 

identifierat. Teorin om fångarnas dilemma och Jevons paradox kommer jag att använda för 

att förklara varför effekten av de förebyggande åtgärderna i vissa fall kan bli utebli. Ett 

incitament till varför producenter bör satsa på eco-design t.ex. att minska materialet i 

produkterna är att insamlings- och återvinningskostnaderna minskar. När detta incitament sker 

kollektivt kan ett problem vara att initiativen att satsa på eco-design uteblir. För att förklara 

dessa problem kommer teorin om fångarnas dilemma att användas som verktyg eftersom den 

teorin beskriver hur aktörer agerar vid beslutsfattande. Jag kommer även identifiera att det 

finns indikationer på att innovativa lösningar kan ha en motsatt effekt i arbetet med att minska 

mängderna el-avfall. För att kunna ge stöd till förklaringen av denna utveckling kommer jag 

att lyfta fram likheter med de exempel som finns kring diskussionen av Jevons paradox. Även 

diskussionen kring hållbar produktion är lämplig att användas vid denna analys i och med att 

problemet föreligger vid produktionsstadiet. Den övergripande frågan som genomsyrar hela 

studien är hur de växande mängderna el-avfall ska bemötas. I den avslutande diskussionen 

kommer jag att använda mig av begreppen hållbar konsumtion- och produktion tillsammans 

med begreppet hållbar utveckling för att knyta samman den frågan med förebyggande 

åtgärder och återanvändning. Det jag dock vill belysa är att detta är en övergripande 

indelning i hur teorierna kommer att användas och att det finns avsnitt i analysen där teorierna 

interagerar med varandra. 

 

4. Metod 

Eftersom det övergripande syftet med studien är att få en djupare förståelse kring hur arbetet 

med el-avfall fungerar, har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Studien kommer 

att bestå av både litteraturstudier och intervjuer. Litteraturstudierna kommer till största del att 

användas för att erhålla bakgrundsmaterial om WEEE-direktivet samt för att undersöka vilka 

förutsättningar det finns för EU:s medlemsstater och dess aktörer att kunna arbeta med 

förebyggande åtgärder och återanvändning av el-avfall. Intervjuerna har gjorts för att få en 

förståelse över hur arbetet med förebyggande åtgärder och återanvändning fungerar i 

praktiken och vad det kan finnas för problem med att kunna minska mängderna el-avfall. 
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Motivet till att jag valde att utföra en kvalitativ studie framför en kvantitativ är att det är ett 

lämpligare val när syftet är att på ett djupgående sätt ta reda på om och hur vissa processer 

fungerar (Repstad, 2007). Om jag exempelvis i studien valt att ta reda på hur omfattande 

återanvändning av el-avfall är hade det möjligen varit mer lämpligt med en kvantitativ metod. 

Men när jag nu vill förstå hur EU vill att återanvändning ska fungera i medlemsstaterna och 

om det fungerar i praktiken faller det sig naturligt att välja en kvalitativ metod. 

Bakgrundsmaterialet har till stor del utgjorts av EU-dokument samt vetenskapliga artiklar 

inom området el-avfall och avfallshantering. Den statistik som har använts i inledningen och 

bakgrunden i arbetet har främst hämtats från både svenska och internationella webbsidor och 

databaser. Till det teoretiska ramverket har jag uteslutande använt mig av böcker som handlar 

om miljöpolitik samt även vetenskapliga artiklar. Vid valet av böcker har strävan varit att hitta 

böcker som ger en generell bild av EU:s miljöpolitik och hållbar utveckling. Det har däremot 

varit svårt att hitta böcker med en specifik koppling till avfallsfrågor, både inom ett EU och i 

ett svenskt sammanhang. Datamaterialet som beskriver el-avfallssituationen i Sverige har 

sökts fram genom myndigheters dokument och databaser. De vetenskapliga artiklarna som 

beskriver vilka möjligheter och problem det finns med förebyggande åtgärder och 

återanvändning har främst sökts fram genom databasen Web of Science som täcker cirka 

10 000 etablerade vetenskapliga tidsskrifter. Vid sökningen på relevanta artiklar har sökord 

som WEEE, E-waste, waste management, reuse, waste prevention använts för att sondera 

terrängen av artiklar. Det fanns ett stort utbud av artiklar som beskriver och diskuterar el-

avfall däremot uppdagade jag att det dock fanns relativt få artiklar som specifikt beskrev 

områdena förebyggande åtgärder och återanvändning av el-avfall. Jag var därför tvungen att 

lägga till nyckelord som eco-design, innovation, recovery, production, consumption för att 

hitta artiklar som hade en relevant koppling till min forskarfråga. För att kunna veta om det är 

tillförlitliga litteraturkällor har jag främst utgått ifrån att leta efter artiklar som är publicerade 

genom etablerade plattformar, t.ex. Elsevier. Det som däremot har varit svårt i bedömningen 

om hur tillförlitliga artiklarna har varit är att det dock fanns relativt lite artiklar att välja bland 

som var relevant till min forskarfråga. Även om de flesta artiklar var publicerade av en 

etablerad tidsskrift så var det många gånger samma författare som återkom i flera av 

artiklarna, vilket gjorde det svårt att bedöma artikelns objektivitet eftersom det fanns få 

artiklar att jämföra innehållet med. 

För att göra texten mer levande har jag i empirin valt att interagera intervjumaterial med 

litteraturstudier. En alternativ struktur av empirin hade varit att dela upp litteraturstudier och 

intervjumaterialet i separata avsnitt. Anledningen till varför jag inte valde det alternativet är 

att jag tror att det hade kunnat bli många upprepningar och att empirin då skulle ha kunnat 

uppfattas som oregelbunden.  

4.1 Intervjuer 
Fem intervjuer av semistrukturerad karaktär har utförts. För att få relevanta svar på mina 

frågor har valet av intervjupersoner varit aktörer som har olika roller eller kopplingar till hela 

spektrumet av elektronikåtervinningsbranschen. De intervjuade var Isak Öhrlund på 

Elektronikåtervinningsföreningen (EÅF), Pär Ängerheim på Naturvårdsverket, Charlie 

Aronsson på Fair Trade Center, Jessica Christiansen på Avfall Sverige och Martin Alehem på 
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Stena Technoworld. Genom detta urval har jag fått reflektioner från en organisation som 

erbjuder ett kollektivt insamlingssystem för att underlätta producentansvaret för producenter 

samt reflektioner från myndigheter, en NGO och ett privat återvinningsbolag. Att det endast 

var fem intervjuer som utfördes med en intervju per roll kan innebära en svaghet eftersom det 

inte går att jämföra responsen med andra aktörer som har exakt samma roll. Tillförlitligheten 

kan man dock bedöma i det här fallet genom att jämföra responsen från de andra intervjuerna 

eftersom de ger beskrivningar av en och samma situation, trots att de har olika roller. Men jag 

har även försökt att undvika intervju-utsagor genom att triangulera resultaten från intervjuerna 

med andrahandskällor i form av dokument och rapporter som beskriver samma ämne.  Min 

strävan var att alla intervjuer skulle ske via personligt möte men på grund av att det inte var 

praktiskt möjligt, då vissa intervjupersoner var lokaliserade på annan ort, skedde några 

intervjuer via telefon. Att det var skillnad i hur intervjuerna i praktiken genomförders 

upplevde jag dock inte som något problem. De intervjufrågor som användes finns bifogade 

som bilaga i slutet av studien. Till fyra av intervjuerna användes samma frågor medan några 

av intervjufrågorna som användes vid intervjuen med Martin Alehem på Stena Technoworld 

skiljde sig åt från de övriga intervjuerna. Anledingen till det var att jag sökte svar på frågor 

som, mer specifikt, var kopplat till det område som Stena Technoworld arbetade med. 

Några av de intervjuade ansåg att de inte var tillräckligt insatta i detaljer för att kunna besvara 

vissa specifika frågor. Vid sammanställningen av empirin och vid analysen av empirin blev 

det också tydligt att några av intervjufrågorna inte var relevanta till forskningsfrågan och 

frågeställningen. Även fast jag inte fick svar på alla frågor gav intervjuerna mig ett täckande 

material som jag har haft stor användning av i studien. Jag anser dock att intervjuerna hade 

kunnat bli bättre om jag utfört intervjuerna efter litteraturstudierna. 

 

5. Att minska ma ngderna el-avfall: 
fo rutsa ttningar i teori och praktik 

5.1 Ökande mängder el-avfall 
Att mängden el-avfall ökar råder det ingen tvekan om. År 2011 samlade El-kretsen totalt in 

154 185 ton i deras system. Det motsvarar att varje person i Sverige i snitt samlade in 16,27 

kilo (El-kretsens årsrapport 2011, s.4). Trenden har dessutom varit att det samlas in mer och 

mer för varje år. Det visar att vi i Sverige samlar in stora delar av våra uttjänta 

elektronikprodukter, men det är även en indikator på att vi genererar stora mängder el-avfall i 

samband med den höga konsumtionen av elektronikprodukter. Detta är något som de 

intervjuade aktörerna också verkar vara väl medvetna om och belyser att de gamla 

insamlingsmålen, på 4 kg per invånare, inte längre fyller någon större funktion i Sverige. 

”Det som kommuniceras utåt är att vi samlar in 16 kg per person. Men man berättar inte hur 

mycket som har satts på marknaden i jämfört med det och vi säljer ju ganska mycket 

elektronik i Sverige i jämförelse med andra länder. Man måste sätta de två aspekterna i 
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relation till varandra för att förstå om vi har en bra eller dålig insamling.” (Isak Öhrlund, 

EÅF, 2013-02-12) 

Att ställa de elektronikprodukter som sätts ut på marknaden i relation till det som samlas in är 

ett sätt att ta reda på hur bra vi i Sverige är på att samla in uttjänta elektronikprodukter. Under 

intervjun med Jessica Christiansen från Avfall Sverige så nämner hon även att man genom 

plockanalyser får en bra bild över hur effektiva insamlingssystemen är. Det är kommunerna 

som tar prover och analyserar hushållsavfallet för att ta reda på vad det innehåller. I Sverige är 

det främst smått el-avfall som man hittar i hushållsavfallet, men det är relativt lite och det 

ligger också på en konstant nivå (Personlig kommunikation, Jessica Christiansen, Avfall 

Sverige, 2013-02-19).  

För att kunna veta hur man ska minska mängderna el-avfallunderlättar det om man vet vilka 

mekanismer som ligger bakom att mängderna el-avfall ökar. I direktivet (2012/19/EU) ges en 

kort förklaring till orsaken där man förklarar att det beror på att marknaden expanderar och att 

innovationscyklerna blir ännu kortare som i sin tur leder till att produktera byts ut allt 

snabbare och resulterar i el-avfall (5). Om man ska sätta det i ett större perspektiv kan man 

även se elektronikprodukterna som en statussymbol för individer och som en del i identiteten 

av ett modernt samhälle. I utvecklingsländer används ibland statistik över exempelvis datorer 

och mobiltelefoner som en indikator för hur långt länderna har kommit i utvecklingen 

(Lauridsen och Jørgensen, s.488). 

De intervjuade var även inne på samma förklaring, som nämndes i början av direktivet, till 

varför mängden el-avfall ökar. Förutom de korta innovationscyklerna så belyste man även att 

allt fler nya produkttyper används i hushållen, som exempelvis surfplattor och minidatorer, 

vilket på sikt resulterar i mer el-avfall. Det är inte bara i hushållen som elektronikanvändandet 

ökar utan det sker inom de flesta sektorer inom samhället. Charlie Aronsson på Fair Trade 

Center tar under intervjun upp den gemensamma upphandlingen om elevdatorer som exempel 

på en kommande ökning av användandet av elektronikprodukter inom de kommunala 

verksamheterna. Det är Sveriges Kommuner och Landsting som tillsammans med SKL 

Kommentus Inköpscentral (www.sklkommentus.se, 2012) arbetar med att plocka fram en 

upphandling vars syfte är att varje elev ska få tillgång till en egen dator eller surfplatta 

(www.skl.se, 2012). En annan orsak till den ökande mängden el-avfall är att vissa produkter 

har en kort livslängd. Produktens livscykel är starkt kopplat till både hållbar produktion och 

hållbar konsumtion. Den korta livslängden kan man adressera till olika faktorer. En faktor är 

helt enkelt att produkterna går sönder och slutar fungera i ett allt för tidigt skede för vad som 

kan kallas för hållbart. Livslängden på produkterna beror även på att vissa produkter har korta 

innovationscykler som gör att de inte är kompatibla under någon längre tid. Även trender i 

design kan vara en faktor till varför man, istället för att behålla en fullt fungerande produkt, 

kasserar den och köper en ny produkt. Nedan är en sammanfattning på några av de viktigaste 

orsakerna, som framkom under intervjuerna, till varför strömmarna av el-avfall ökar.  
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Denna lista bekräftas av tidigare gjorda forskningsstudier om avfall (t.ex. Cooper, 2005).  

 Fler produkttyper på marknaden 

 Fragilt material 

 Korta innovationscykler 

 Trender i produktdesign 

5.2 Förebyggande åtgärder och återanvändning i WEEE-direktivet 
Som tidigare nämnts, är första prioritet att minska el-avfall genom förebyggande och därefter 

återanvändning. Hur man definierar förebyggande och återanvändning hänvisas i WEEE-

direktivet (2012/19/EU) till Artikel 3 i Avfallsdirektivet (2008/98/EG): 

“förebyggande: åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall 

och innebär en minskning av mängden avfall, inbegripet genom återanvändning av produkter 

eller förlängning av produkters livslängd, den negativa påverkan av miljön och människors 

hälsa genom det genererade avfallet, eller halten av skadliga ämnen i material och produkter, 

 

återanvändning: varje förfarande som innebär att produkter eller komponenter som inte är 

avfall återanvänds i samma syfte för vilket de ursprungligen var avsedda,” 

5.2.1 Eco-design 
De åtgärder som finns i WEEE-direktivet (2012/19/EU) som beskriver hur man ska förebygga 

uppkomst av el-avfall kan främst härledas till Artikel 4. Kontexten av Artikel 4 är att 

producenterna ska tillämpa en produktutformning som innebär att uppkomst av el-avfall 

förhindras redan vid källan, alltså produktionen, istället för att hantera el-avfallet efter 

genererandet. Produktutformningen ska ske genom eco-design som även ska underlätta till 

återanvändning. Artikel 4 är en summarisk artikel som inte ger någon tydlig beskrivning över 

vilka möjligheter som eco-design kan innebära. Det finns däremot ett kompletterande direktiv 

(2009/125/EG) som man refererar till där man har fastställt vilka krav och ramar det finns 

med eco-design för energirelaterade produkter. Eftersom elektronikprodukter är 

energirelaterade omfattas det av direktivet (2009/125/EG). Det är inte några 

anmärkningsvärda skillnader av innehållet i artikel 4 i det nya direktivet (2012/19/EU) och 

artikel 4 i det gamla direktivet (2002/96/EC). Lauridsen och Jørgensen skriver om Artikel 4, 

gamla direktivet (2002/96/EC), att de saknar tydliga riktlinjer och referenser över hur man ska 

uppnå de fördelar som kan erhållas av eco-design. De belyser även att det är stor skillnad 

mellan artikel 4 och de tre följande artiklarna (artiklar 5-7), som behandlar frågor kring 

hantering av redan uppkommet el-avfall, där man både i större omfattning och mer detaljerat 

beskriver hur man ska agera vid själva hanteringen av el-avfallet (Lauridsen och Jørgensen, 

2010, s.490). 

Även fast det saknas en redovisning i direktivet över vilka områden och beståndsdelar som 

eco-design utgörs av verkar det finnas ett samförstånd hos aktörerna över vad eco-design 

innebär. Alla som intervjuades kände till begreppet. Några exempel på vad det finns för 

möjligheter med eco-design, som togs upp under intervjuerna, var bland annat ökad livslängd 

och bättre hållbarhet hos produkterna. Även fast det råder vissa tveksamheter kring hur eco-

design fungerar i praktiken så är eco-design ett område som funnits med i diskussionen vid 
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produktutformning av tekniska produkter de senaste åren (t.ex. Bovea och Gallardo, 2006). 

Innehållet brukar variera beroende på hur man väljer att kategorisera det. Annika Gottberg har 

sammanfattat möjligheterna med eco-design: Minskad produktstorlek, längre livslängd på 

produkterna, förbättrad återvinningspotential och ökad prestanda vid användning (Gottberg, 

et al., 2006, s.41). Även om alla kategorier är relevant till diskussionen om minskat el-avfall 

så har de två första kategorierna störst koppling till förebyggande av uppkomst av el-avfall. 

Inom EU började diskussionerna om eco-design redan i början på 2000-talet när det första 

WEEE-direktivet utformades. Margot Wallström, som då var EU:s miljökommissionär, hade 

en stor tilltro i att WEEE-direktivet skulle vara en viktig drivkraft för en hållbar innovation 

inom elektronikbranschen. I oktober år 2002 sade Margot följande om WEEE-direktivet: 

”I am particularly happy that we could convince Member States to strengthen the individual 

responsibility of producers for the waste from their products. This will be an important 

incentive to producers to take the environmental consequences into account already when 

they stand around the design table” (Margot Wallström citerad i Lauridsen och Jørgensen, 

2010, s.486) 

Tio år senare kan man dock ställa sig frågan om Margot Wallström hade rätt i sina 

förhoppningar. Har producenterna tagit dessa innovativa initiativ eller har satsningarna på 

eco-design och förebyggande åtgärder uteblivit? Den samlade uppfattningen jag fick från 

intervjuerna är att satsningarna på dessa åtgärder har uteblivit. Martin Alehem, Stena 

Technoworld, tar vid diskussionen om innovativa lösningar upp att det visserligen finns 

projekt mellan tillverkare och återvinnare kring exempelvis eco-design men att de oftast sker 

på en liten skala och att projekten tyvärr brukar komma in ganska sent i tillverkarnas 

produktutveckling (Personlig kommunikation, Martin Alehem, Stena Technoworld, 2013-02-

22). Även Isak Öhrlund nämner under intervjuen att det inte finns någon tillsyn eller särskilda 

krav i nuvarande förordning (SFS 2005:209) om att se till så att företagen faktiskt håller på 

med eco-design. (Personlig kommunikation, Isak Öhrlund, EÅF, 2013-02-12). Isak tillägger 

dock att det finns vissa krav i Ekodesigndirektivet och att det kommer fler krav på tillsyn i det 

nya WEEE-direktivet (2012/19/EU), som senare ska implementeras i svensk förordning 

(kompletterande kommentar av Isak Öhrlund, EÅF, 2013-09-12). 

5.2.2 Återanvändning 
En annan åtgärd som kan minska el-avfallet är en ökad återanvändning av 

elektronikprodukter, som tidigare nämnts i studien så är återanvändning högt prioriterat i 

avfallshierarkin. Hur man ska uppnå en ökad återanvändning kan kopplas till Artikel 4 i 

WEEE-direktivet som handlar om utformning av produkter. I den artikeln står det att 

medlemsländerna ska tillämpa eco-designkrav så att producenter inte genom särskilda 

konstruktionsegenskaper och tillverkningsprocesser förhindrar att återanvändning kan ske 

(Artikel 4 i 2012/19/EU) 

Förutom återvändning så har det i det nya direktivet (2012/19/EU) även tillkommit något som 

kallas för förberedelse för återanvändning som skiljer sig från återanvändning. Pär 

Ängerheim förklarar skillnaden i att återanvändning är då du exempelvis ger bort en 

elektronikprodukt till en loppmarknad som sen säljs vidare. Om du däremot har kasserat din 
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produkt, alltså slängt den för att du anser att den är skrot och det kommer någon och tar 

tillbaka produkten då kallas det för förberedelse för återanvändning. Med andra ord, om en 

produkt en gång har blivit avfall och den tas tillbaka och används igen klassas det inte som 

återanvändning utan som förberedelse för återanvändning (Personlig kommunikation, Pär 

Ängerheim, Naturvårdsverket, 2013-02-14). I direktivet (2012/19/EU) finns det ingen 

målsättning över hur stor del av elektronikprodukterna som ska återanvändas. Däremot finns 

förberedelse för återanvändning med i minimimålen för återvinning. Det finns dock inga 

specifika siffror enbart för förberedelse för återanvändning eftersom man har slagit samman 

det med materialåtervinning. Att det inte finns några specifika mål med förberedelse för 

återanvändning i direktivet kan förklaras med att det finns hinder med att tillämpa 

förberedelse för återanvändning. 

Om man på exempelvis återvinningscentraler har tänkt reparera och sälja produkter som folk 

har slängt så räknas man som producent i lagens mening och måste då leva upp till kraven på 

exempelvis produktsäkerhetslagen, konsumentköplagen och garantier. Isak Öhrlund tar upp 

ett exempel att det har varit förslag på att återanvändningsbranschen skulle få tillgång att fritt 

få gå in på återvinningscentraler och plocka saker för att gynna återanvändning. Men han 

säger att det har varit stort motstånd mot det eftersom det skulle vara svårt att få det att 

fungera i praktiken. En orsak till det är säkerhetsaspekten, vem har ansvar och kan garantera 

att de slängda produkterna inte är farliga, exempelvis strömförande? En annan orsak är att 

kommunerna måste ha kontroll över vad som sker på återvinningscentraler eftersom det har 

varit mycket stölder som i sin tur kan leda till exempelvis svarthandel av el-avfall (Personlig 

kommunikation, Isak Öhrlund, EÅF, 2013-02-12). En aspekt som även lyftes upp under 

intervjuerna är att det är färre personer som väljer att lämna in sina elektronikprodukter på 

reparation idag och i stället väljer att köpa en ny produkt då den gamla har gått sönder. 

Orsakerna till det kanske går att koppla till att det har blivit dyrare att reparera och billigare att 

köpa nytt? 

”Idag då man lämnar in grejer så får man veta att det här är ingen idé att titta på, det kostar 

3000 spänn bara för att felsöka den. Istället för att felsöka så är det billigare att köpa en ny 

teve istället” (Pär Ängerheim, Naturvårdsverket, 2013-02-14) 

Eftersom det i praktiken blir svårt att främja återanvändning kan man ställa sig frågan hur och 

varför EU tar med återanvändning som en viktig punkt i direktivet? 

”Sen när det handlar om återanvändning så har väl vi uppfattat det mer som en politisk 

kompromiss i både Parlamentet och Rådet om att man ville få med det här på ett eller annat 

sätt. Sen när det handlar om det är lämpligt eller ens praktiskt, det är en helt annan fråga.” 

(Jessica Christiansen, Avfall Sverige, 2013-02-19) 

Om man ska sammafatta vilka åtgärder och processer i direktivet (2012/19/EU) som kan 

minska uppkomsten av el-avfall så är samtliga av de åtgärderna kopplade till 

tillverkningsstadiumet av elektronikprodukterna där eco-design är det mest konkreta 

verktyget. Förutom eco-design saknas det riktlinjer över åtgärder på hur man i 

medlemsstaterna ska kunna förebygga uppkomst av el-avfall. Gällande återanvändning kan 

man sammanfatta det i att det finns flera hinder som står i vägen för att man på ett bra sätt ska 

kunna främja återanvändning. Det finns bland annat juridiska hinder i form av 
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produktsäkerhetslagen men även ansvarsfrågor kring kommunernas återvinningscentraler som 

gör det svårt att få återanvändning att fungera i praktiken. 

5.3 Hur vill EU förändra konsumtions- och beteendemönstret? 
I inledningen av direktivet har man angett vilka skäl som ligger bakom direktivets uppkomst. 

I ett av dessa skäl (3.) så har man refererat till EU:s femte miljöhandlingsprogram där man 

konstaterar att det krävs betydande förändringar i dagens utvecklings-, produktions-, 

konsumtions- och beteendemönster om en hållbar utveckling ska kunna uppnås. Eftersom 

man tar med konsumtions- och beteendemönster som viktiga områden kan man också 

förvänta sig att det bör finnas något klarläggande i direktivet över hur konsumtions- och 

beteendemönstret bör förändras i sammanhanget el-avfall. Vid närmare granskning av 

direktivets artiklar finns det dock inget som tyder på några riktlinjer i hur konsumtions- och 

beteendemönstren bör se ut. Jessica Christiansen belyser under intervjun, vid frågor angående 

konsumtions- och beteendemönster att direktivet är ett minimidirektiv vilket betyder att 

direktivet bara sätter ramarna för medlemsstaterna (Personlig kommunikation, Jessica 

Christiansen, Avfall Sverige, 2013-02-19). Detta betyder att medlemsstaterna kan gå några 

steg längre och arbeta vidare med att själva ta med konsumtions- och beteendemönster i 

arbetet kring el-avfall. När det dock inte finns någon explikation över hur dessa konsumtions- 

och beteendemönster ska förändras lämnar det ett stort svängrum för medlemsstaterna att 

själva tolka vilka förändringar som behövs. Men hur jobbar man då med att ändra 

konsumtionsmönstren? Pär Ängerheim beskriver att man kan se det som ett parallellt spår och 

säger att man inte kan bestämma över folk om hur mycket eller hur ofta de får köpa nya 

elektronikprodukter, det man däremot kan se till är att produkterna som de köper inte 

innehåller några ämnen som är hälso- eller miljöfarliga. 

”Där ser vi lite större potential att lyckas som myndighet och nå fram. Det är lättare att tala 

om för någon att köpa en dator utan bromerade flamskyddsmedel än att säga att du får inte 

köpa någon ny dator för du köpte en förra året”. (Pär Ängerheim, Naturvårdsverket, 2013-

02-14) 

Jag tolkar inte att Pär Ängerheim med sitt resonemang menar att en enskild myndighet kan 

kontrollera så att precis alla produkter som släpps ut på marknaden inte innehåller några 

hälso- eller miljöfarliga ämnen. Min tolkning av hans resonemang är att han beskriver den 

strategi som är effektivast för en myndighet i att kunna påverka en hållbarare konsumtion. I 

detta fall genom att reglera elektronikprodukternas innehåll så att konsumenterna köper 

”gröna” produkter. 

5.4 Ansvarsfördelning 
Vem har ansvaret att el-avfallet ska minska? Det övergripande ansvaret har medlemsstaterna 

som omfattas av WEEE-direktivet (2012/19/EU) eftersom de är bundna till de insamlingsmål 

som direktivet innehåller. De gamla insamlingsmålen som innebär att varje medlemsland ska 

samla in minst 4 kg el-avfall per invånare varje år ger dock inget incitament för att man 

behöver minska uppkomsten av el-avfall, det ger snarare en motsatt effekt eftersom det blir 

enkelt att nå de målen om det konsumeras mycket elektronikprodukter. De nya 

insamlingsmålen ger däremot ett incitament till att minska mängderna eftersom de står i 
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relation till hur mycket som sätts ut på marknaden. Ju mer el-avfall som sätts ut på 

marknaden, desto mer el-avfall måste man då samla in. 

Enligt producentansvaret är producenterna inte bara ansvariga över den miljöpåverkan som 

elektronikprodukterna orsakar från det att de blir sålda och genom hela deras livscykel, de är 

även ansvariga över produkterna efter konsumentledet. Detta innebär att när produkterna blir 

el-avfall ligger det inte något ansvar på lokala myndigheter, skattebetalare eller konsumenter 

utan enbart på producenterna (Gottberg, et al., 2006, s.39). Eftersom det är producenterna som 

står för kostnaderna för hanteringen av el-avfallet är det tänkt att innovativa lösningar som 

exempelvis eco-design ska fungera som ett incitament för producenterna att minska 

uppkomsten av el-avfall och därigenom sänka sina ekonomiska kostnader (Gottberg, et al., 

2006, s.40).  

De intervjuade var inne på en och sammalinje att alla inblandade, sett ur ett stort perspektiv, 

har någon del i ansvaret att minska el-avfallet. Isak Öhrlund säger att det bör vara 

producenternas ansvar att designa produkterna på ett sätt som kräver mindre material, mindre 

energi och blir mindre avfall i slutändan medan det bör vara samhällets, politikernas och även 

individernas ansvar att det sker en hållbar konsumtion (Personlig kommunikation, Isak 

Öhrlund, EÅF, 2013-02-12). Jessica Christiansen är inne på samma spår och säger att det 

måste vara delat ansvar mellan producenterna och konsumenterna. Att producenterna 

tillverkar produkter med längre livstid och använder smartare material så det blir enklare att 

återanvända och materialåtervinna medan konsumenterna har ansvaret att konsumera smartare 

(Personlig kommunikation, Jessica Christiansen, Avfall Sverige, 2013-02-19). Martin Alehem 

belyser att det är viktigt att medlemsstaterna med EU som kontrollstation tar ett stort ansvar 

och sätter tydliga riktlinjer hur man ska hantera el-avfallet och vilket material som ska vara 

tillåtet i produkterna. Han säger också att det just nu är mycket fokus på metallåtervinning 

eftersom det är höga metallpriser. Han menar att om det då exempelvis skulle ske en 

finanskrasch som leder till att metallpriserna sjunker markant och medlemsstaterna inte skulle 

ha ansvaret samtidigt som EU inte skulle fungera som en kontrollstation, skulle det kunna 

leda till att allt arbete med el-avfall skulle få negativa konsekvenser (Personlig 

kommunikation, Martin Alehem, Stena Technoworld, 2013-02-22). 

 

6. Analys och diskussion 

Föregående avsnitt beskrev vilka förutsättningar det finns för att minska mängderna el-avfall 

och hur det fungerar i praktiken. I detta avsnitt kommer jag med det teoretiska ramverket som 

stöd förklara varför vissa av dessa förutsättningar inte fungerar i praktiken och vad de 

identifierade problemen beror på. 

6.1 Hur effektiva är de förebyggande åtgärderna som EU förespråkar?  
Det som är tydligt i WEEE-direktivet är att EU har satt innovativa lösningar som riktlinje i 

hur man ska förebygga att el-avfall uppstår. Det vi kan se idag är dock att de innovativa 

åtgärderna i exempelvis designstadiumet, som har som målsättning att minska 
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materialmängden i produkterna och underlätta för reparation, främst sker inom en begränsad 

skala (Lauridsen och Jørgensen, 2010, s.486). Det verkar med andra ord inte finnas någon 

indikation på att tillverkare och producenter tar de initiativ som man från EU:s håll hade 

hoppats på. Varför har initiativen uteblivit? En av anledningarna går att koppla till den 

ekonomiska aspekten. 

De ekonomiska incitamenten som finns för att producenter ska välja att satsa på innovativa 

lösningar och eco-design kan delas upp i två, ekonomiskt olika, motiv. Det ena motivet är att 

tillverkarna kan minska produktionskostnaderna (Gottberg, et al., 2006, s.41). Det finns dock 

några hinder i vägen för att man ska kunna minska produktionskostnaderna genom eco-

design. Annika Gottberg har gjort en fallstudie om eco-design inom belysningsbranschen som 

beskriver dessa hinder. I den studien tar hon tar upp att många företag söker efter lösningar 

för att minska storleken och materialmängden i produkterna i syfte uppnå kostnadsbesparingar 

inom material, förpackningar och transporter. Men i praktiken visade det sig att tekniska och 

moderelaterade krav från kunderna tenderade att överskugga de potentiella 

kostnadsbesparingarna (Ibid, 2006, s.46). Studien visade även på skillnader mellan 

produkttyperna i hur avgörande de tekniska och moderelaterade kraven från kunderna var. 

När det exempelvis handlade om lampor var livslängden ett starkt säljargument men det var 

däremot inte ett säljargument när det handlade om belysningsarmaturer, eftersom de troligtvis 

skulle bli ersatta före slutet av deras livslängd på grund av förändrat mode (Ibid, s.46). 

Samma form av problem kan man även hitta inom andra kategorier av elektronikprodukter där 

t.ex. mobiltelefoner och datorer är bra exempel. 

6.1.1 Innovativa lösningar uteblir eftersom det finns möjligheter för 

friåkare att ta del av de ekonomiska vinsterna 
Det andra motivet är att man ska kunna minska insamlings- och återvinningskostnaderna etc., 

genom eco-design. Om exempelvis produkterna innehåller mindre material bör också 

mängden el-avfall minska och därefter återvinningskostnaderna minska. Men det incitamentet 

blir inte lika självklart för producenterna då insamling och återvinning sker kollektivt. 

Eftersom producenternas avgifter för hanteringen av uttjänta elektronikprodukter är baserade 

på antal marknadsandelar av den totala produktkategori som producenten tillhör, kan inte 

producenterna minska avgifterna på kort sikt genom att utföra eco-design (Gottberg, et al., 

2006, s.42). Om de totala återvinningskostnaderna för en produktkategori skulle minska 

genom att en producent, exempelvis Apple, förbättrade produktdesignen skulle det inte bara 

gynna Apple utan det skulle gynna alla producenter inom den produktkategorin. När eco-

design därför används som ett verktyg för att minska återvinningskostnaderna finns det en risk 

att en ”friåknings”- attityd kan uppstå bland producenterna i ett kollektivt system (Ibid, 2006, 

s.42). Detta problem kan kopplas till teorin om fångarnas dilemma som innebär att om varje 

enskilt företag utgår vad som är bäst för de själva så är det mest rationella att ta beslutet att 

inte samarbeta men om utgångspunkten är vad som är bäst för gruppen i sin helhet, så är det 

mest rationella om alla samarbetar med varandra. Appliceras fångarnas dilemma på 

medlemmarna i det kollektiva systemet hade det bästa naturligtvis varit om alla hade tagit 

initiativ och gjort satsningar på att designa produkterna så att återvinningskostnaderna 

minskar eftersom den totala återvinningskostnaden då skulle minska på mesta möjliga sätt. 
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Men frågan är bara vem som vill ta initiativ först? Sen kan man även fråga sig om en 

producent verkligen tar initiativ, vad är det då som säger att de andra också kommer att göra 

det? En lösning till problemet kan vara att sätta krav på att produkterna måste vara märkta 

med producenternas namn vilket skulle möjliggöra individuella insamlings- och 

återvinningskostnader. Som jag beskrev i avsnitt 2.2 fanns krav, på individuell märkning av 

produkterna, med i Artikel 11 i det gamla direktivet (2002/96/EC) men att man nu har plockat 

bort den punkten eftersom det inte var praktiskt genomförbart. Under intervjun med Isak 

Öhrlund beskriver han att ett företag som exempelvis Elgiganten skulle få det väldigt svårt att 

kunna genomföra individuell märkning. Eftersom Elgiganten importerar och säljer varor från 

hundratals olika tillverkare måste de i så fall öppna upp alla förpackningar och märka om 

varenda produkt som de säljer, vilket skulle vara praktiskt omöjligt (Personlig 

kommunikation, Isak Öhrlund, EÅF, 2013-02-12).  

Liknelsen med fångarnas dilemma, vid problemet att initiativen har uteblivit, är dock en 

förenklad förklaring över situationen. För att kunna hitta en optimal lösning på problemet 

behövs det också vägas in fler faktorer som kan påverka beslutstagandet exempelvis 

företagens storlek på marknaden och företagens ekonomiska förutsättningar att ställa om och 

ändra produktutformningen så att återvinningskostnaderna minskar på ett märkbart sätt. 

6.1.2 Får vi en motsatt effekt av hållbar produktion?  
Inom miljöområdet har innovativa lösningar inte alltid haft den effekt som man har hoppats 

på. Eco-effektivisering vars syfte är att minska påverkan på miljön samtidigt som den även 

minskar de ekonomiska kostnaderna genom ett mer effektivt användande av energi och 

material, har i vissa fall haft motsatt effekt. Det problemet kan i vissa fall förklaras med 

Jevons paradox, som finns beskrivet i det teoretiska ramverket. Ett exempel på det hittar vi i 

energibranschen där OECD 2002 rapporterade att Nederländernas el-konsumtion ökade med 

14 % mellan 1974 och 1994 trots betydande effektiviseringar av el-nät och utrustning 

(Cooper, 2005, s.54). Inom sammanhanget el-avfall finns det samma kopplingar med Jevons 

paradox i form av att effektiviseringarna inom produktionen har lett till att det produceras fler 

produkter och att innovationscyklerna blir kortare istället för att effektiviseringarna leder till 

ökad livslängd och ökad hållbarhet på produkterna. Även fast innovativa lösningar har en 

potential att bidra till en ökad hållbarhet så finns det indikationer på att utveckling går i 

motsatt håll. Exempelvis så har livslängden i snitt för datorer, enligt global statistik, minskat 

från 4-6 år till 2 år mellan åren 1997-2005 (Widmer, et al., 2005). Samtidigt visar statistik 

från Statistiska centralbyrån (SCB) att priserna på elektronikprodukter i Sverige har sjunkit 

markant de senaste åren (www.scb.se, 2012), se figur 4. 

 

Figur 4. Figuren visar utvecklingen av både 

totalt konsumentprisindex (KPI) och 

hemelektronik mellan åren 1980 – 2010. Av 

figuren går det avläsa att det skett ett prisfall 

för hemelektronik de senaste åren. För att göra 

statistiken rättvis har SCB även tagit hänsyn till 

kvalitétsförbättringar på produkterna. Figuren 

är hämtat från SCB (www.scb.se, 2012). 
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Detta tolkar jag som indikationer på en indirekt-”rebound” effekt som Jevons paradox 

beskriver. Innovativa lösningar i produktionsprocessen har gjort att det är billigare att 

producera varorna vilket har resulterat i lägre priser. Utfallet för det hela har dock blivit att 

man istället köper fler elektronikprodukter när priserna har blivit lägre. Det finns trots allt bra 

exempel på elektronikprodukter vars förbättringar har haft en lyckad effekt, men min tolkning 

är att i allmänhet så har förbättringar i elektronikprodukter istället konverterats till en ökad 

konsumtion som i sin tur leder till ökade mängder el-avfall. Lauridsen och Jørgensen visar på 

samma resultat i sin studie om hur producentansvaret kan fungera som incitament i att designa 

elektronikprodukter på ett hållbart sätt. De lyfter fram att det har skett motsatta effekter i form 

av kortare livslängd och lägre priser på elektronikprodukter (Lauridsen och Jørgensen, 2010, 

s.489). De motsatta effekterna går helt i linje med de ”rebound” effekter som beskrivs vid 

diskussionen av Jevons paradox. 

Ett problem vid diskussionen kring hållbar produktion kan även vara att det är svårt, både för 

producenter och också konsumenter, att veta vilka förbättringsåtgärder det är som leder till 

hållbara produkter. Vid diskussionen kring eco-design väljer Isak Öhrlund att använda Apple 

som exempel på ett företag som måste förbättra sina produkter (Personlig kommunikation, 

Isak Öhrlund, EÅF, 2013-02-12). Han påpekar att vissa av deras produkter är dåligt 

konstruerade eftersom sammansättningen av material och komponenter gör att det är svårt att 

demontera produkten, exempelvis att batterierna är centrerade och fastlimmade och att glaset 

är fastlimmat mot displayen (kompletterande kommentar av Isak Öhrlund, EÅF, 2013-09-12). 

När jag diskuterar eco-design med Jessica Christiansen tar även hon upp Apple som exempel. 

Skillnaden är att hon väljer att använda Apple som ett exempel på bra produkter som hon 

upplever håller bra och har en lång livslängd (Personlig kommunikation, Jessica Christiansen, 

Avfall Sverige, 2013-02-19). Även ifall båda har rätt i det de säger så går det att tolka deras 

uppfattning olika, om hur miljövänliga och ”gröna” produkterna är, beroende på vilken aspekt 

av produkten som de väljer att titta på. 

6.2 Prioritera hållbara produkter istället för att ta sig över alla hinder 

med återanvändning 
I artikel 11 och i bilaga V i WEEE-direktivet finns insamlingsmål för el-avfall fastställda. 

Syftet med insamlingsmålen är att ge incitament till medlemstaterna att förbättra hanteringen 

och utvecklingen av materialåtervinningen (Khetriwal, et al., 2011, s.957). Eftersom målen 

för föreberedelse för återanvändning är sammanslaget med materialåtervinning är min 

tolkning att incitamentet för medlemsstaterna att söka efter sådana åtgärder som kan främja 

återanvändning faller bort i samband med sammanslagningen av dessa kategorier. Det verkar 

också finnas en konsensus, inom elektronikåtervinningsbranschen och hos producenter, att det 

finns för mycket regler och hinder i vägen för att förberedelse för återanvändning i praktiken 

ska kunna vara genomförbart. Skäligen kan dessa hinder vara en av anledningarna till varför 

EU inte har ett specifikt mål för just förberedelse för återanvändning.  Jessica Christiansen 

nämnde under intervjun att frågan kanske bör vara om man verkligen ska fokusera på hur man 

ska ta sig förbi alla hinder med återanvändning eller om man istället ska försöka fokusera på 

att tillverkarna verkligen tillverkar hållbara produkter? Tillverkar man produkter som man 

inte behöver göra sig av med i första hand och som man kan använda under en längre tid blir 
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det också tydligt att det verkligen är avfall när man kasserar produkten, det finns då ingen 

mening med att låta det gå en runda till (Personlig kommunikation, Jessica Christiansen, 

Avfall Sverige, 2013-02-19). Detta resonemang är rimligt eftersom EU i dagsläget verkar 

sakna någon utstakad strategi för hur återanvändning ska främjas och därför kan en 

framkomlig strategi istället vara att satsa på att utveckla hållbara produkter i och med att det 

finns potential att kunna göra det. 

6.3 Konsumtions- och beteendemönster 
Att konsumtions- och beteendemönster är något som EU gärna vill ha med i arbetet med el-

avfall är tydligt eftersom de refererar till det i inledningen av WEEE-direktivet (2012/19/EU). 

I arbetet med förebyggande åtgärder har även Kommissionen gett en vägledning till 

medlemsstaterna där de bland annat skriver: 

”Preventing waste by limiting unnecessary consumption and by designing and consuming 

products that generate less waste are forms of strict avoidance of waste.” (Naturvårdsverket, 

2011, s.9) 

Detta citat styrker att konsumtions-mönstren är något som verkligen finns på agendan kring 

avfallsfrågor inom EU. Frågan är ju bara hur man konsumerar hållbart och vad menar de med 

”onödig konsumtion”? Jag tror varken att det är möjligt eller att det är avsikten, att bestämma 

hur mycket folk får konsumera eller att sätta en gräns för när konsumtionen blir ”onödig”. Pär 

Ängerheim beskrev det som att man istället för att bestämma vilken omfattning folk får 

konsumera kan man istället satsa på att skapa incitament till att folk köper hållbara produkter, 

exempelvis datorer som inte innehåller bromerade flamskyddsmedel. Ett hinder i detta vägval 

kan vara att kunna ändra konsumtionsmönstret genom att ställa om produktionen och ändra 

utbudet av produkter. Producenternas grundidé är ju att sälja elektronikprodukter och då de 

flesta producenterna har som mål att öka försäljningen blir det paradoxalt att man har 

förhoppningar att producenterna ska tillverka produkter med lång livslängd eftersom lång 

livslängd och ökad försäljning står i kontrast med varandra. Vill man uppnå hållbara 

produkter är det viktigt att alla aspekter kring eco-design verkligen tas i beaktning och därför 

måste även lång livslängd finnas med för att kunna kalla produkterna hållbara. Ett incitament 

till att producenterna verkligen vill tillverka och sälja produkter som har en lång livslängd är 

om det sker en ökad efterfrågan på sådana produkter. Det vi kan se idag är dock att en sådan 

efterfrågan inte finns eftersom trender i design och mode är viktigare aspekter för 

konsumenterna. Frågan om hur man uppnår hållbar konsumtion känns därför komplex. Är det 

konsumenterna som måste ta ett större ansvar, att medvetet välja hållbara produkter, eller ska 

vi förlita oss på att producenterna tar ansvar och ser till så att utbudet endast består av 

hållbara produkter?  

6.4 Avslutande diskussion - EU, el-avfall och hållbar utveckling 
Att man från EU:s håll gärna vill ha med hållbar utveckling, hållbar produktion- och 

konsumtion i arbetet med el-avfall är tydligt. Man vill att avfallshierarkin ska gälla med 

förebyggande åtgärder som första prioritet följt av återanvändning. Min uppfattning är dock 

att det inte finns några väl genomtänkta strategier för hur man ska främja förebyggande 

åtgärder och återanvändning.  
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Min tolkning är att WEEE-direktivets uttalade syfte, främjande av förebyggande åtgärder och 

återanvändning, hamnar i skuggan av materialåtervinning som i praktiken får stort utrymme i 

direktivet. Den samlade uppfattning jag har fått är att EU har förhoppningar att 

medlemsländerna ska ta egna initiativ som kan främja hållbar produktion. Jag tror att det kan 

vara svårt för medlemsländerna att kunna påverka enskilda tillverkare och producenter att 

enbart tillverka och sälja ”gröna” produkter eftersom det inom EU är marknadskrafterna som 

styr vilka produkter som blir sålda. En annan faktor till varför det är svårt att främja hållbar 

produktion kan vara det som jag förklarade i det teoretiska ramverket: att det idag saknas ett 

erkänt ramverk som kan mäta hållbar produktion i sin helhet, vilket rimligen kan leda till att 

det är svårt att sätta krav och regler på vad som är hållbart. Sedan kan man även ställa sig 

frågan om vilken roll konsumenterna egentligen har? Som det ser ut idag så verkar det inte 

finnas någon betydande efterfrågan på elektronikprodukter som klassificeras som ”gröna”. Ett 

exempel på det kan vara att man bland mobiloperatörer i Sverige upplever en svag efterfrågan 

på ”gröna” alternativ (Aronsson, 2012). Ska man istället lägga ett större ansvar på 

konsumenterna att de tar ansvar och efterfrågar mer hållbara produkter? I så fall bör det 

kanske vara en förutsättning att alla konsumenter känner till kopplingen mellan konsumtionen 

av elektronikprodukter och dess konsekvenser. Men känner vi till den kopplingen som 

konsument idag eller måste tillsynsmyndigheterna för elektronikprodukter och el-avfall bli 

bättre på att informera om dessa frågor? 

”In a market economy, the main responsibility for environmental degradation thus lies with 

the consumer. Realistically, however, ordinary consumers have little knowledge of the links 

between consumption patterns and their consequences, and have little real power to affect the 

market place“. (Heiskanen and Pantzar, 1997. s.409) 

Men är det verkligen viktigt att minska mängderna el-avfall då vi i Sverige har ett väl 

fungerande insamlingssystem och väl utvecklade återvinningsanläggningar? Eftersom vi 

genererar mer el-avfall för varje år samtidigt som det i dagsläget finns material i 

elektronikprodukterna som vi fortfarande inte kan materialåtervinna på ett fullständigt sätt, 

bör det vara ett incitament till att EU måste satsa mer på förebyggande åtgärder då 

målsättningen är uppnå en hållbar utveckling. Att mängden el-avfall ökar kan vara en 

indikator på att vi har en ohållbar relation till elektronikprodukter men det kan även vara 

nödvändigt att titta på rebound-effekter som kan uppstå från eco-effektiviseringar, istället för 

att stirra sig blind på mängden el-avfall. Khetriwal, et al (2011) skriver att det finns produkter 

som har en låg fysisk vikt men en stor påverkan på miljön i jämförelse med produkter som har 

en större fysisk vikt (Khetriwal, et al., 2011, s.957). Även Pär Ängerheim reflekterar över 

detta under intervjun och säger: 

”Sen är det så, att avfallsmängderna ska minska är en sak. Sen en annan fråga är att minska 

farligheten av det el-avfall som uppstår, det kanske är ännu viktigare att minska mängden 

kvicksilver, kadmium och bly, flamskyddsmedel och annat i det avfall som ändå uppstår.“. 

(Pär Ängerheim, Naturvårdsverket, 2013-02-14) 

EU:s nya insamlingsmål går i linje med detta resonemang. De gamla insamlingsmålen, som 

var att man skulle samla in 4 kilo per invånare, gjorde ingen skillnad över de olika 
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produktkategorierna även fast vissa produkter har en högre miljöpåverkan än andra. I det nya 

direktivet är det däremot olika insamlingsmål för de olika produktkategorierna. 

Det verkar råda en koncensus bland de intervjuade att avfallsfrågor ligger högt upp på 

agendan i EU och att el-avfall är en avfallskategori som är högt prioriterat. Hur ser det ut om 

man då ska placera arbetet med el-avfall i kontexten hållbar utveckling? Är vi på väg mot en 

hållbar utveckling trots att mängderna el-avfall ökar idag? Jag tycker att svaret på den frågan 

helt beror på hur man väljer att tolka begreppet. I det teoretiska ramverket skrev jag att 

ekologisk modernisering är en populär tolkning av hållbar utveckling och att den tolkningen 

är det rådande paradigmen inom EU idag. Det kan även vara motiverat att dra kopplingen 

mellan ekologisk modernisering och EU:s strategi kring el-avfall. Med ekologisk 

modernisering är konceptet att miljöproblemen går att lösa med hjälp av den ekonomiska 

utvecklingen. De miljöproblem som uppstår till följd av vår livsstil går att lösa genom att 

investera i teknik som åtgärdar miljöproblemen. Samma strategi gäller vid EU:s hantering av 

el-avfall eftersom huvudsakligt fokus ligger på hur hanteringen ska se ut efter el-avfallet har 

uppstått istället för att satsa på att förhindra att el-avfallet uppstår i första hand. Därför går 

EU:s diskurs att tolka som att vi kan behålla vårt konsumtionsmönster och se 

återvinningssystemet som ”problemlösare” till att vår livsstil orsakar stora mängder el-avfall. 

Med detta resonemang avser jag inte att vi måste lägga mindre resurser på att utveckla det 

återvinningssystem som vi idag har. Rakt motsatt så anser jag att vi måste fortsätta utveckla 

materialåtervinningen eftersom alla delar av samhället idag i stor utsträckning är integrerat 

med elektronikprodukter och därför kräver ett väl utvecklat återvinningssystem. Dit jag vill 

komma med mitt resonemang är att även fast man tolkar hållbar utveckling som ekologisk 

moderninsering så är det nödvändigt att satsa på förebyggande åtgärder eftersom det idag 

saknas sådana åtgärder när det gäller el-avfall. 

6.5 Förslag på fortsatta studier 
Denna studies syfte har främst varit att identifiera vilka förutsättningar det finns med att 

förebygga att el-avfall uppstår samt att identifiera vilka problemen är och hur de ser ut. 

Eftersom jag inte har gjort någon djupgående analys över vilka möjligheter det finns i att 

överkomma dessa problem skulle det kunna ligga till grund för fortsatta studier inom detta 

ämne. Den ekonomiska aspekten var även en återkommande punkt kring mina 

frågeställningar som jag inte valde att fördjupa mig i men som skulle vara av stort intresse att 

forska vidare kring. Vidare behövs det även forskning kring hur EU arbetar med den sociala 

dimensionen av hållbar utveckling i sammanhanget el-avfall. Exempelvis frågor som 

behandlar hur man kan förebygga att konfliktsmineraler används vid tillverkning av 

elektronikprodukter skulle behövas lyftas upp. Jag har i denna studie enbart fokuserat på den 

ekologiska aspekten. Det finns exempelvis många sociala problem, kopplade till 

elektronikprodukter och el-avfall, som även måste lösas för att man från EU:s håll ska kunna 

uppnå hållbar utveckling. Ett exempel på det är gruvbrytningen i DR Kongo där stora 

mängder av de metaller, som behövs för att producera våra elektronikprodukter, utvinns. 

Gruvorna i DR Kongo kontrolleras i stor omfattning av militära grupper där vinsten från 

mineralhandel går till att förstärka de olika militärgrupperna verksamhet istället för att bidra 

till att försörja befolkningen i landet (Aronsson, 2012). 
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7. Slutsats  

Den övergripande frågan som studien har undersökt är hur de växande mängderna el-avfall 

kan bemötas med hjälp av förebyggande åtgärder och återanvändning. För att ta reda på detta 

har jag utgått ifrån en frågeställning som avser att besvara vilka förutsättningar det finns till 

att tillämpa förebyggande åtgärder och främja återanvändning samt hur det har fungerat i 

praktiken. Frågorna som jag har utgått ifrån har jag besvarat på följande sätt: 

Vilka föreslagna åtgärder finns med i WEEE-direktivet som kan förebygga att el-avfall 

uppstår? 

Det man kan konstatera är att de förebyggande åtgärder som finns med i WEEE-direktivet är 

alla kopplade till produktutformning där eco-design är det ledande exemplet på de innovativa 

lösningar som EU vill att producenterna ska söka efter. Detta kan tolkas som ett exempel på 

hållbar produktion som tas upp som en viktig punkt i WEEE-direktivet. Även förberedelse 

för återanvändning kan ses som en förebyggande åtgärd. 

Vilka problem finns det med att tillämpa de förebyggande principerna? 

Att det finns problem med att tillämpa de förebyggande principerna går att fastslå eftersom 

satsningarna på förebyggande åtgärder till stora delar har uteblivit. En förklaring till det är 

den ekonomiska aspekten: 

 De kostnadsbesparingar som tillverkare kan få genom att designa produkterna med 

mindre och hållbarare material överskuggas av tekniska och moderelaterade krav från 

konsumenterna. 

 Incitamentet att designa produkter för att minska återvinningskostnaderna fungerar 

väldigt svagt eftersom företagen hamnar i en situation som kan liknas med fångarnas 

dilemma; då kostnaderna för återvinningen fördelas i ett kollektivt system finns en risk 

att ”friåkare” kan uppstå och därför är det rationella, för det enskilda företaget, att 

avstå från att genomföra satsningarna. 

Det finns även indikationer på att de innovativa lösningar och tekniska förbättringar av 

elektronikprodukter som har nått genomslag, kan ha lett till en motsatt effekt. Slutsatsen kring 

dessa indikationer är främst baserade på kopplingen mellan effektivare produktion, billigare 

produkter och ökad konsumtion av elektronikprodukter. Resonemanget att innovativa 

lösningar och tekniska förbättringar eventuellt har inneburit ökade mängder el-avfall kan 

stödjas av det teoretiska argumentet Jevons paradox som historiskt kan visa på liknande utfall 

av tekniska effektiviseringar inom jämförbara områden. 

Hur vill EU, genom WEEE-direktivet, främja återanvändning? 

En bakomliggande orsak till varför återanvändning är svår att främja kan rimligtvis kopplas 

till den ekonomiska aspekten: Det är billigare att köpa nya elektronikprodukter istället för att 

köpa i andra hand eller lämna in trasiga produkter för renovering. 
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Det finns även praktiska hinder som står i vägen för förberedelse för återanvändning som kan 

sammanfattas: 

 Juridiska hinder, t.ex. produktsäkerhetslagen, om vem som har ansvaret över 

säkerhetsaspekten. 

 Säkerhetsfrågor kring återvinningscentraler – kommunerna måste ha kontroll över vad 

som sker på deras anläggningar.  
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BILAGA I 

 

1. Hur tolkar ni EU:s definition på Hållbar utveckling?  

 

 

2. Hur upplever ni att EU prioriterar avfall i deras miljöarbete?  

 

 

3. Vad anser ni är det huvudgripande syftet med WEEE-direktivet?  

 

 

4. På vilket sätt tycker ni att innehållet i WEEE-direktivet speglar EU:s avfallshierarki?  

 

 

5. Vilka förändringar i det reviderade direktivet ser ni som de viktigaste?  

 

 

6. Vem anser ni har ansvaret i att se till att el-avfallsmängderna minskar?  

 

 

7. Beskriv på vilket sätt ni upplever att WEEE-direktivet kan bidra till förändringar inom 

konsumtions- och beteendemönstren som finns idag?  

 

 

8. I WEEE-direktivet nämner man på flera ställen att innovativa lösningar är ett spår mot en 

hållbarare hantering av elavfall. Hur ser ni på det?  

 

 

9. Hur skulle ni ranka Sveriges hantering och arbete med el-avfall i jämförelse med övriga 

EU- medlemsländer?  

 

 

10. Inom området el-avfall, vilka är enligt er de största utmaningarna som ligger framför oss 

inom den närmaste framtiden?  
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BILAGA II 

 

1. Hur upplever ni att EU prioriterar avfall i deras miljöarbete?  

 

 

2. Vilka EU-dokument är i praktiken mest påtagliga i er verksamhet?  

 

 

3. Vad anser ni är det huvudgripande syftet med WEEE-direktivet?  

 

 

4. Vilka förändringar i det reviderade direktivet ser ni som de viktigaste?  

 

 

5. Vem anser ni bör ha ansvaret i att se till att el-avfallsmängderna minskar?  

 

 

6. Vad anser ni är de största styrkorna med Sveriges återvinningssystem?  

 

 

7. På vilket sätt påverkas er verksamhet av en minskad konsumtion av elektronikprodukter?  

 

 

8. I WEEE-direktivet nämner man på flera ställen att innovativa lösningar är ett spår mot en 

hållbarare hantering av elavfall. Hur ser ni på det?  

 

 

9. Inom området el-avfall och återvinning, vilka är enligt er de största utmaningarna som 

ligger framför oss inom den närmaste framtiden?  
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