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Förord
Detta projekt har genomförts inom det strategiska forskningsprogrammet RE:Source
med finansiering från Energimyndigheten och deltagande företagspartners. Ett varmt
tack riktas till samtliga deltagare för deras engagerade deltagande under projektet!
Det har varit roligt och givande att arbeta med er och utan era insatser hade
åtgärderna inte kunnat utföras med så gott resultat.
Tack också till referensgruppen och finansiärerna: det behövs stora insatser på detta
viktiga område och vi ser fram emot många framtida initiativ kring återbruk och
konsumentbeteende!
Hanna Ljungkvist Nordin, projektledare
Göteborg, augusti 2018
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Sammanfattning
Den stora och snabba konsumtionen av elektronikprodukter i Sverige idag är inte
hållbar över tid. Nya beteenden, tjänster och marknader behövs för att underlätta en
mer resurseffektivt användning av elektronik. I ELAN-projektet ville vi undersöka
hur marknaden för återanvändning ser ut idag, både i Sverige och i andra länder, och
sedan testa olika åtgärder för ökad insamling och återanvändning i verkligheten.
Projektets omvärldsanalys identifierade flera framgångsfaktorer för ökat återbruk,
såsom kvalitetscertifiering, märkning och garanti, tydlig och harmoniserad
lagstiftning, funktionskontroll vid insamling och datasäker hantering av produkterna.
Vi genomförde också stora enkätundersökningar med svenska konsumenter.
Utifrån inledande analys valdes fem åtgärder ut som har potential att öka insamling
och återanvändning av elektronikprodukter:
•

Returfraktsedel för att skicka in begagnad elektronik vid nyköp

•

Anpassade lastbärare för elektronik på återvinningscentraler (ÅVC)

•

Insamling och funktionstest av elektronik i butik

•

Insamling och funktionskontroll av vitvaror

•

Informationsåtgärder, till exempel debattartikel, pressmeddelanden,
radioinslag, konferenspresentationer och facebook-kampanj

Åtgärderna testades sedan i samarbete med projektpartners och utvärderades med
avseende på miljöprestanda, genomslag och ekonomi. En förenklad sammanfattning
av utvärderingen visas i tabellen nedan:
Kriterier för
utvärdering

Flöden till insamling och
återvinning

Systemeffekter
(kvalitativ analys)

Miljöpåverkan
(grov
skattning)

Nya affärsmöjligheter

Detaljkriterier

Ökning av
insamlat
EEE
(påverkan
)

Ökad förberedelse
för återvinning
(ökning)

Återanvändning
(ökning)

Flöden omdirigeras
/förändras

Konsumtion ökar/
minskar

+/- GHG
2
[kg CO e]

Potentiell
affärsnytta

Potentiell
lönsamhet

Kundförtroen
de

Returfraktsedel

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

Hög

Medel

Oklart

Anpassad
lastbärare
ÅVC
Insamling &
test i butik
Insamling av
vitvaror med
funktionskontroll

Liten

Medel

Medel

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

Oklart

Liten

Liten

Liten

Stor

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

Medel

Medel

Stor

Svårt att
mäta

Ca 300-400
kg/ vitvara*

Hög

Medel

Hög

Information

Svårt att
mäta

Svårt att
mäta

Svårt att
mäta

Svårt att
mäta

Svårt att
mäta

Svårt att
mäta

Svårt att
mäta

Svårt att
mäta

Svårt att
mäta
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Funktionskontroll av vitvaror bedöms ha störst potential, då det verkar finnas hög
acceptans bland konsumenterna och konceptet relativt enkelt borde kunna införas i
dagens system. Eftersom gamla vitvaror använder mycket mer energi än nya bör man
dock inte återanvända vitvaror som är äldre än 7-10 år.
Insamlingen i butik har mindre potential för återbruk, eftersom de produkter som
samlas in där ofta har ett lägre värde och inte lämpar sig för återanvändning. De
produkter som lämnades i säkerhetslastbäraren på ÅVC var fler mobiltelefoner,
laptops och liknande, som har högre potential för återbruk. Det verkar som att
konsumenterna känner sig tryggare med att lämna den typen av produkter i en säker
lastbärare, vilket är positivt. Det behövs dock en mer noggrann utvärdering av
produkterna för att analysera den verkliga potentialen för återbruk.
Gällande returfraktsedel är potentialen idag relativt låg, men om man kan förmå
konsumenter att ändra sitt beteende och skapa enkla, säkra lösningar för returfrakt
har modellen potential att växa över tid. Viktiga faktorer för att förverkliga detta är
tydlig kommunikation om hur returnerade produkter behandlas, speciellt med
avseende på säker datahantering. Att kommunicera miljöargument är också
värdefullt, kanske genom direkt återkoppling till de konsumenter som skickar in sina
gamla produkter.
Information om mer hållbar konsumtion av elektronik bedöms ha relativt god
potential att förändra människors beteende. Projektets informationsinsatser har, sett
till insatsen, fått mycket god spridning. Information om problematiken med
elektronikskrot och nyttan med återanvändning har exponerats i många olika kanaler
och till en bred och varierad målgrupp. Även om det är svårt att mäta effekter av
kommunikation är det viktigt att lyfta frågan i samhällsdebatten och inspirera till en
mer hållbar konsumtion och livsstil. Den ökade medvetenheten om
hållbarhetsaspekter kring elektronikanvändning är ett av de viktigaste resultaten som
projektet bidragit till, och alla fortsatta initiativ på området fyller en viktig roll!
Två av de testade åtgärderna, Facebook-kampanjen Circular Electronics Day och
returfraktsedeln, kommer att fortsätta i projektpartners regi efter avslutat projekt.
Utöver dessa två åtgärder vore det intressant att gå vidare med ett verkligt
insamlings- och funktionstest av vitvaror, för att ytterligare utreda potentialen i
denna åtgärd. Man skulle då låta SIMS eller likanande part utföra funktionstest och
man skulle även kunna värdera varorna och testa att sälja dem i butiker.
Andra intressanta uppföljningsprojekt skulle kunna vara kopplade till
konsumentbeteende, för att utreda hur man kan förenkla för människor att bryta
invanda mönster och konsumera begegnat istället för nytt i större utsträckning.
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Summary
The large and rapid consumption of electronics products in Sweden today is not
sustainable over time. New behaviors, services and markets are needed to facilitate
more resource-efficient use of electronics. In the ELAN project, we wanted to
explore what the reuse market looks like today, both in Sweden and in other
countries, and then test different measures for increased collection and reuse in
reality.
The international outlook analysis identified several success factors for increased
reuse, such as quality certification, labeling and warranty solutions, clear and
harmonized legislation, functionality checks of collected appliances and safe data
management of the used products. We also conducted major surveys with Swedish
consumers. Based on initial analysis, five measures were identified to have the
potential to increase the collection and reuse of electronic products:
• Return shipment note to enable return of used electronics when purchasing new
products online
• Customized collection boxes/cargo carriers for electronics at recycling centers
• Collection and testing of used electronics in store
• Collection and functionality testing of appliances
• Information measures, such as opinion pieces, press releases, radio clips,
conference presentations and a facebook campaign
The measures were then tested in cooperation with project partners and evaluated
with respect to environmental performance, impact and economy. A simplified
summary of the evaluation is shown in the table below:
Criteria for
evaluation

Flows to collection and
recycling

System effects
(qualitative analysis)

Environmental
impact
(estimate)

New business opportunities

Detailed
criteria

Increased
collection
of EEE
(impact)

Increased
preparation for
recycling
(increase)

Reuse
(increase)

Flows are
redirected
/changed

Consumption
increases/
decreases

+/- GHG
2
[kg CO e]

Potential
business
utility

Potential
profitabi
lity

Customer trust

Return
shipment

Small

Small

Small

Small

Small

Small

High

Medium

Unclear

Specialised
cargo carrier
ÅVC
In store
collection
and test
Collection of
white goods
with
functionality
test

Small

Medium

Medium

Small

Small

Small

Small

Small

Unclear

Small

Small

Small

Large

Small

Small

Small

Small

Small

Small

Medium

Medium

Large

Hard to
measure

~300-400 kg
/product*

High

Medium

High
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Information

Hard to
measure

Hard to
measure

Hard to
measur
e

Hard to
measure

Hard to
measure

Hard to
measure

Hard to
measure

Functionality tests of appliances is the measure considered to have the greatest
potential, as there seems to be high consumer acceptance and the concept could
relatively easily be introduced into today's system. However, since old appliances
use a lot more energy than new ones, appliances older than 7-10 years should not be
reused.
The collection in stores has less potential for reuse, because the products collected
there often have a lower value and are not suitable for reuse. Products placed in the
security carriers at recycling centers were more often mobile phones, laptops and the
like, which have higher potential for reuse. It seems consumers feel safer to leave
that kind of product in a safe cargo carrier, which is positive. However, a more
thorough evaluation of the products is needed to analyze the real potential for reuse.
Current return shipment volumes of used electronics are currently relatively low, but
if consumers can change their behavior and companies can create simple, safe return
services, the model has the potential to grow over time. Important factors for
achieving this are clear communication about how returned products are processed,
especially with regard to secure data management. Communicating environmental
arguments is also valuable, perhaps through direct feedback to consumers who
submit their old products.
Information on more sustainable consumption of electronics is estimated to have
relatively good potential for changing people's behavior. The project's information
measures have been widely distributed with regard to the related effort. Information
about the problem with electronic waste and the benefits of reuse and recycling has
been exposed in many different channels and to a broad and varied target audience.
While it is difficult to measure the effects of communication, it is important to raise
the issue in the public debate and inspire a more sustainable consumption and
lifestyle. The increased awareness of sustainability aspects of electronics use is one
of the most important results that the project has contributed to, and all further
initiatives in this area play an important role!
Two of the tested actions, the Facebook campaign Circular Electronics Day and the
return shipment note will be continued by project partners after completion of the
project. In addition to these two measures, it would be interesting to proceed with a
real collection and functionality test of appliances, to further investigate the potential
of this measure. One would then let SIMS or a similar partner perform functionality
tests and also try to value the goods and sell them in stores.
Further interesting follow-up projects could be created related to consumer behavior,
to investigate how to enable people to break old habits and chose used products
instead of new to a greater extent.

Hard to
measur
e

Hard to
measur
e
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Inledning och bakgrund
I Sverige konsumeras stora mängder elektronik, konsumtionen har ökat stadigt under
de senaste två decennierna, så även elavfallet. Enligt en kartläggning från 2010 av
elektronikflöden var nettoinflödet ca 178 000 ton, eller 19 kg/person1. Samtidigt var
den kända insamlade mängden elavfall runt 140 000 ton, eller 15 kg/person.
Mängden elektronik i säck- och kärlavfallet, där det inte ska hamna, var i
kartläggningen 0,6 kg/person.
Elektronikprodukter är komplexa och innehåller många värdefulla material, till
exempel ädla och knappa metaller. Dagens återvinningsprocesser kan inte återvinna
alla dessa material, vilket gör att resurser går förlorade. Avfallsmängderna i sig är
också ett problem. Det gäller både produkternas direkta, synliga avfall, men också de
stora mängder avfall som produktionen av produkter ger upphov till, något som
ibland kallas ”avfallsfotavtryck” och illustreras i Figur 1.
Jämfört med andra produkter som mat, kläder och skor har elektroniska produkter det
högsta avfallsfotavtrycket (kg avfall/ produkt), en bärbar dator 1200 kg, en
mobiltelefon 86 kg och en borrmaskin 52 kg. För elektronik kommer de största
avfallsmängderna från gruvdrift och anrikning av metaller. Motsvarande
klimatpåverkan från produktion var 210 kg koldioxidekvivalenter (CO2eq) för datorn,
110 kg CO2eq för telefonen och 10 kg CO2eq för borrmaskinen.2

Figur 1: Illustration av en produkts avfallsfotavtryck (Laurenti och Stenmarck 2015)

1

SMED (2012) Kartläggning av flöden och upplagrade mängder av elektriska och elektroniska
produkter i Sverige 2010
2
Laurenti & Stenmarck (2015) Produkters totala avfall – En studie om avfallsfotavtryck.
IVL-rapport 2444.
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Andra studier visar på resultat i samma storleksordning. Produktionen av en bärbar
dator ger enligt Circular computing upphov till 1 700 kg gruvavfall och 380 kg
CO2eq3. Farligheten hos avfallet varierar stort, från relativt ofarligt gråberg till mer
problematiska fraktioner som slagg och kemikalier från olika anriknings- och
produktionsprocesser.
Den största mängden elavfall samlas in på återvinningscentraler (ÅVC:er), där
samlades det in 13,3 kg/person under 20164. Sverige ligger därmed i tätpositionen i
jämförelse med övriga länder i Europa5. I Sverige är trenden en minskning med 10 %
av vikten mellan 2010 och 2016. Däremot ökar antalet produkter som samlas in,
eftersom produkterna blir allt lättare, t.ex. platt-TV istället för tjock-TV. 34 % av de
produkter som lämnas för återvinning på återvinningscentraler (ÅVC) uppges av
besökarna att de fungerar enligt den enkätundersökning som har gjorts.
För att få ner mängderna elavfall behöver vi förändra vårt sätt att konsumera
elektronik. En högre grad av återanvändning skulle kunna minska mängden elavfall
och bidra till ökad resurseffektivitet genom att produkter används under längre tid
och därför minskar behovet av nyköp.
Projektet vill undersöka hur marknaden för återanvändning ser ut idag, både i
Sverige och i andra länder. Utifrån studerade bästa praxis väljs ett antal åtgärder ut
som har potential att öka insamling och återanvändning av elektronik. Åtgärderna
testas i samarbete med projektpartners och utvärderas med avseende på
miljöprestanda, genomslag och ekonomi.
Genom kunskapskartläggning och verkliga tester bidrar projektet med ny kunskap
kring hur insamling och återanvändning kan öka och vad som är viktigt att tänka på
vid utformning av olika åtgärder. Dessutom sprids kunskap om nyttan med
återanvändning effektivt genom projektets många informationsinsatser till en bred
målgrupp.

3

4
5

Circular Computing (2017) Carbon Footprint Comparison – New Laptops vs Circular Laptops.
Elkretsen (2017) ”Nu tömmer vi landet på tjock-TV” Insamlingsstatistik 2016.

Eurostat (2018) Waste electrical and electronic equipment (WEEE) by waste operations.
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Genomförande
Arbetet indelades i fem arbetspaket (AP). IVL och CIT i form av forskningsutövare
har utfört merparten av arbetet i AP1 och 2, samt analyserat resultaten från AP3, som
planerats och utförts av projektets näringslivspartners. Samtliga partners har arbetat
aktivt med kommunikation i AP4. Nedan beskrivs arbetspaketen i korthet.
•

1: Nuläges- och omvärldsanalys:
I detta arbetspaket kartlades i vilken omfattning och hur återanvändning av
EEE sker idag, För att undersöka den svenska återanvändningsmarknaden
skickades ca 4 500 enkäter till besökare på Kompletts och Elgigantens
Facebooksidor. Enkäter besvarades även av säljare och köpare på Blocket,
samt av besökare på återvinningscentraler (ÅVCer). Blocket, Tradera och
Facebook som är marknadsplatser för återanvändning studerades. Projektet
intervjuade återanvändningsaktörer och personal på ÅVCer.
En omvärldsanalys i form av en litteraturstudie genomfördes för att
undersöka hur insamlingssystem för WEEE och andra produktgrupper byggts
upp eller anpassats i andra länder för att främja återanvändning och
identifiera framgångsfaktorer.

•

2: Förutsättningar, möjligheter och utmaningar:
Parallellet med AP1 identifierades förutsättningar för ökad återanvändning.
Förutsättningar kan vara till exempel tekniska, strukturella (lagar, regler och
normer), beteenderelaterade och marknadsmässiga. Projektet använde sig av
samma enkäter, intervjuer och litteratur som AP1 för denna analys. De
identifierade förutsättningarna, möjligheterna och utmaningarna summerades
och diskuterades med inbjudna experter.

•

3: Utformning och utvärdering av insamlingssystem:
Baserat på AP1 och AP2 föreslogs ett antal åtgärder för att öka
insamlingsgraden och underlätta återanvändning i befintliga
insamlingssystem. Åtgärderna testades och utvärderades kvalitativt och
kvantitativt med avseende på fördelar, nackdelar, möjligheter och
utmaningar. Utvärderingen omfattade resurseffektivitet, miljöpåverkan, samt
sociala och ekonomiska effekter.

•

4: Kommunikation:
Projektet har arbetat med ett brett spektra av kommunikations- och
informationsåtgärder, såsom populärvetenskapliga artiklar, sociala media,
pressmeddelanden, information på hemsidor och presentation på konferenser.
Projektets resultat presenteras förutom i denna slutrapport även i en kort och
lättillgänglig version.
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•

5: Projektledning:
Projektledningen från IVL har hållit ihop projektets olika delar och ansvarat
för att kommunikation och samverkan fungerat. Exempel på uppgifter är
avtalsskrivning, planering och genomförande av projektmöten och
workshops, samt ansvar för rapportering och kommunikation med
Energimyndigheten.

Figur 2 visar hur de olika arbetspaketen förhåller sig till varandra och hur de utförts
under projekttiden.

Figur 2: Översikt över projektets arbetspaket.
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Resultat
1. Nulägesanalys

Målet med nulägesanalysen var att illustrera återanvändning av elektronik idag, med
fokus på mobiltelefoner, laptop, datorskärmar, TV, tvättmaskiner och kylskåp.
Dessutom har vi gjort en utblick i form av en litteraturstudie där vi studerat vad som
sker i andra länder och vad vi eventuellt kan lära av dem för att öka insamling och
återanvändning av elektronik.
Efterfrågan i Sverige idag: Många kan tänka sig att köpa begagnad elektronik

Det finns en stark vilja hos privatpersoner att köpa begagnad elektronik. Enligt
enkätsvar (se bilaga 2 för utförliga svar) från en undersökning som gjorts inom
ramen för projektet skulle 70 till 95 % av de tillfrågade köpa begagnad elektronik.
Flertalet skulle köpa begagnad elektronik från en butik eller tillverkare (56 %) och
något färre från privatpersoner (25 %). Detta indikerar att det finns en större potential
om dessa produkter skulle säljas via detaljhandeln. Undantaget är köpare på Blocket
som i större utsträckning skulle köpa från privatpersoner (95 %). Den främsta
anledningen till att köpa begagnad elektronik är av ekonomiska skäl. En femtedel
menar att miljöskäl är den främsta anledningen, se Figur 3 nedan.

Figur 3. Främsta anledningen att köpa begagnad elektronik. Enkätsvar från kunder hos
Komplett (e-handel elektronik), Elgiganten (butikskedja elektronik) samt köpare på Blocket
(marknadsplats på nätet).

Det kan finnas en tendens att vid enkäter ange ett mer positivt svar än vad som
faktiskt i praktiken sker. Den positiva inställningen till begagnad elektronik
bekräftades även genom att ungefär tre fjärdedelar uppger att de köpt begagnad
elektronik, ungefär hälften av de svarande de senaste fem åren (Figur 4). Det framgår
även att en dryg femtedel aldrig har köpt begagnad elektronik. Det syns även tydligt
att de enkäter som skickats ut till köpare på Blocket sticker ut då endast 1 % aldrig
köpt begagnad elektronik och 80 % har köpt begagnad elektronik.
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Figur 4. När köpte du senast en begagnad elektronisk produkt? . Enkätsvar från kunder hos
Komplett (e-handel elektronik), Elgiganten (butikskedja elektronik) samt köpare på Blocket
(marknadsplats på nätet). (notera att Komplett enkäten inte innehöll alternativet mindre än ett
år sedan.)

Det finns alltså en vilja hos privatpersoner att köpa begagnad elektronik. De
återanvändningsaktörer som intervjuats uppger att de helst tar in begagnad elektronik
från företag då de vill nå större produktströmmar och högre kvalitet, handel med
privatpersoner kräver mer tid per produkt och blir då mindre lönsam.
På Blocket som är Sveriges största handelsplats för begagnat på internet är fem av de
tio snabbast säljande kategorierna elektronik6:
1. Biljetter
2. Telefoner
3. Vitvaror (flera underkategorier av husgeråd)
4. Surfplattor
5. TV & Projektor
6. Cyklar
7. Uteplatsmöbler och trädgårdsartiklar
8. Tv-spel
9. Spis och Micro
10. Jolle & Roddbåt

6

Pressmeddelande från Blocket 2017-01-30
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En del av denna elektronik kan förstås vara nytillverkad, det har undersökts av
Blocket genom att söka på om orden ”nyskick, oöppnad, obruten eller inplastad”
används i annonser, vilket bör ge en uppfattning om hur vanligt det är. För
kategorierna surfplattor och telefoner återfanns de orden i cirka sex % av annonserna,
medan övriga kategorier låg på en eller två %. Det verkar alltså inte förekomma i
större omfattning.
Efterfrågan: Mobiltelefoner och bärbara datorer återanvänds – men även TV
efterfrågas

Toppkategorin för försäljning av elektronik på sidor som Blocket, Tradera och
Facebooks köp och säljsidor är mobiltelefoner, följt av bärbara datorer och TV på
Blocket. Bärbara datorer är även näst störst på Tradera medan TV säljs betydligt
mindre där. Vitvaror och TV-apparater är skrymmande och handlas sannolikt mer
lokalt än mobiltelefoner och bärbara datorer. Även om antalet annonser är relativt
högt blir därmed utbudet för köparen betydligt lägre.
Enligt enkätsvaren är de populäraste produktgrupperna att köpa begagnat TV följt av
dator. Det är en jämn spridning mellan de andra produktkategorierna kyl/frys,
tvättmaskin, mobiltelefon och annat. För just köpare på Blocket hamnar dock
mobiltelefoner på samma popularitetsnivåer som TV och datorer.
Det är alltså en bra fördelning mellan utbud och efterfrågan sett till produktgrupper,
förutom för TV där logistiken kan utgöra ett problem men som kan hanteras med
lokal handel.
De återanvändningsaktörer som intervjuats fokuserar också främst på mobiltelefoner
och datorer. Begagnade Vitvaror säljs främst av små lokala handlare.
Snittpriserna på Blocket för de vanligaste elektronikprodukterna ligger på några
tusenlappar, till exempel 1 500 kr för kyl och frys, 2 900 kr för telefoner och 4 600 kr
för bärbara datorer. Vitvaror skänks bort i viss utsträckning och det finns personer
som hämtar dessa för att kunna sälja vidare, men det är inte känt i vilken utsträckning
detta sker.
Osäkerhet om prestanda och tryggt köp förhindrar återanvändning

Prestanda är den största anledningen till att inte köpa använd elektronik enligt
enkäten (40-60%)). Det stämmer väl överens med bilden av svenska konsumenter
som teknikmedvetna och intresserade av det allra senaste.
Återanvändningsaktörerna uppgav att förtroende var viktigt vid både försäljning och
inköp av produkter. Förtroende kan skapas genom att berätta vad som händer med
varan som lämnas in t.ex. att den rensas på data, samt garanti på produkter som säljs.
Enkäterna visar också att det finns ett större förtroende för att köpa produkter via
företag än privatpersoner. Blocket har sedan länge identifierat att ett stort hinder för
privathandel, framförallt dyrare saker som elektronik, är just otrygghet. Många
konsumenter känner sig oroliga för:
•

Rena bedrägerier. Att någon får betalt utan att leverera eller tar emot varor
utan att betala.
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•

Att saker de köpt i befintligt skick visar sig ha mycket lägre kvalitet än vad
som utlovas, dolda problem.

Att köpa begagnad elektronik kan innebära mer arbete för konsumenten då det ofta
innebär nya och ovana köpvanor. Nudging är något som ofta diskuteras som en
möjlighet att få konsumenter att göra mer hållbara val. Nudging kan beskrivas som
en förändring av valsituationen som puffar konsumenten åt ett mer hållbart val.
Försök med mobiltelefoner visar att konsumenter mellan 19-28 år genom nudging
väljer reparation, begagnade telefoner eller leasingalternativ vid en valsituation om
dessa alternativ lyfts fram7.
All återanvändning sker inte genom försäljning, produkter kan lämnas vidare till
familj och vänner. Enkätsvaren skiljer sig åt när det gäller vad som görs med
elektronik som inte längre används. Att spara elektronik som inte används som reserv
var det vanligaste svaret i enkätsvaren från Komplett och Elgiganten. Det var en
jämn fördelning mellan de andra alternativen att ge till vänner och familj, sälja eller
lämna till återvinning. Att skänka till välgörenhet var det mycket få som svarade.
Besökare på återvinningscentraler (ÅVC) svarade att de lämnar elektronik de inte
använder till återvinning, medan säljare på Blocket svarade att de säljer den. Båda
dessa svar är att vänta från de olika tillfrågade grupperna.
Köpare på Blocket tillfrågades mer specifikt vad de skulle göra med olika typer av
elektronik som de inte längre använder. Hela 66 % uppger att de sparar
mobiltelefoner hemma som reserv jämfört med endast 4 % för vitvaror. Det är
kanske inte så förvånande med tanke på skillnaden i storlek. Återigen sticker att
skänka till välgörenhet ut som en ovanlig handling. För en dator eller TV är det jämn
fördelning mellan att ge till familj eller vänner, lämna till återvinning eller sälja den.
För mobiltelefon är alternativet att ge till familj eller vänner vanligt medan
återvinning och försäljning är något mindre vanligt.
Drivkrafter bland säljare är främst ekonomiska, men även miljömässiga.
Anledningen till att sälja produkter på Blocket var till största delen ekonomi (57 %),
cirka en femtedel uppgav att det var av miljöskäl de sålde produkten. Mobiltelefon,
dator och TV var efter kategorin annat de största produktkategorierna som såldes.
Anledning att inte behålla produkten var främst på grund av att en uppgradering hade
gjorts eller skulle ske.
När det gäller hinder bland säljare uppgav nästan hälften av det tillfrågade att
ingenting skulle förmå dem att sälja fler begagnade elektronikprodukter. En dryg
tredjedel efterfrågade en praktisk tjänst för att sälja en begagnad vara till butiken i
samband med nyköp, alternativt få rabatter. En dryg tredjedel uppgav att det tar för
lång tid att få varan såld på Blocket.

7

TemaNord 2016:511,Nudging för hållbar konsumtion av elektronikprodukter, 2016.
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Potential och initiativ – återanvändningen borde öka

En närmare blick på enkäten från återvinningscentraler (ÅVCer) visar att 66 % av
produkterna som återvinns är trasiga medan 34 % uppges fungera. De flesta ÅVCer
anger också att produkterna skadas vid inlämning då kunder är olika försiktiga vid
inlämning. Baserat på ett funktionstest8 som El-Kretsen utförde 2015 på elavfall som
samlats in via så kallade burar på ÅVCer, så är det 3 % av de insamlade produkterna
som går att återanvända utan reparation, 6 % går att återanvända efter en enkel
reparation. En betydligt större del 30 % kan användas efter tillägg av saknade delar.
På de nio ÅVCer som tillfrågades erbjöd fyra stycken sina besökare att lämna
elektronik för återanvändning. Dessa produkter lämnades ofta i containrar. Däremot
gick det inte att lämna stora vitvaror till återanvändning. Insamlingen av elektronik
för återvinning skedde för det mesta under tak i burar eller containrar. På vissa
ÅVCer samlades skärmar in i separata burar. Stora vitvaror lämnas i container eller
på mark. De ÅVCer som erbjöd att lämna för återanvändning informerar besökarna
när de lämnar elektronik och det sker då en översiktlig visuell kontroll över de varor
som lämnas till återanvändning. De produkter som lämnas för återvinning
kontrolleras inte. De flesta ÅVCer ansåg att ingen särkskild artikel återkommer
oftare vid insamling för återanvändning.
I enkäterna framkom även att det ofta är enklare och ofta även mer ekonomiskt att
köpa en ny produkt istället för att reparera en befintligt. Det efterfrågades en
möjlighet till att kunna reparera billigare. Här kan den nya möjligheten att få
rutavdrag för reparation och underhåll av vitvaror och IT-elektronik ge viss effekt9,
liksom förslaget om avdrag för bland annat reparationer i utredningen cirkulär
ekonomi som presenterades i mars 201710. Utredningen ger också förslag som ska
möjliggöra för kommuner att öka insamling och återanvändning av
konsumentprodukter. Eco-design direktivet från EU kommer också att inkludera
aspekter som kan främja ökad återanvändning och här finns fokus på
elektronikprodukter. Så det finns redan på gång ett flertal politiska initiativ som
syftar till att främja återanvändning av elektronik.
I utredningen cirkulär ekonomi listas också viktiga hinder mot förlängd användning
och ökad återanvändning, inte specifikt för elektronik utan generellt. De
sammanfattas i följande punkter som kopplar väl till de hinder som identifierats i vår
studie:

8

•

”Prisrelationerna mellan att köpa nytt och att hyra, reparera eller köpa
begagnat, premierar nyköp.

•

Efterfrågan på begagnade varor är begränsad på grund av preferenser för nya
saker och nya modeller.

Elkretsen (2015) Functionality test http://www.el-kretsen.se/sites/elkretsen_se/files/media/Dokument/ELK_Functionality_test_2015.pdf?370, 2015
9
Skatteverket (2017)
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f9501208000
2966.html (besökt 2017-04-05)
10
SOU 2017:22 Från värdekedjan till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi.
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•

Reparationer och begagnathandel är tidskrävande för konsumenten.

•

Marknaderna för begagnade varor, reparationstjänster och hyra/delning hålls
tillbaka bland annat av bristande regelverk och förtroenden.

•

Bristande genomslag för cirkulär design vid tillverkning av nya produkter.”

2. Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen genomfördes för att identifiera framgångsrika åtgärder kring
elektronikåteranvändning. Analysen baserades på en litteratursökning och läsning av
rapporter från framförallt länder inom EU. Rapporterna som har lästs är endast
rapporter publicerade på engelska, därför kan projekt och åtgärder som har
rapporterats på lokala språk ha missats.
När det gäller återanvändning av elektronik inom EU identifierades sex
framgångsområden när det gäller fokus för åtgärder: marknad, insamling, kvalitet,
lagstiftning, kommunikation mellan aktörer och datasäkerhet.
Varumärkesstrategi leder till högre status, högre acceptans och lockar nya
målgrupper

Marknaden anses som den primära framgångsfaktorn11. Sociala normer eller
okunskap om möjligheten att köpa begagnade varor och dess positiva miljöpåverkan,
ses som betydande hinder för återanvändning12. Hur begagnade vitvaror
presenterades till konsumenterna var en kritisk faktor för återanvändning i
Storbritannien13. Butiker som säljer begagnade vitvaror hade traditionellt ansetts som
välgörenhetsaffärer. En aktör inom försäljning av begagnade varor renoverade sina
butiker och presenterade sina varor i ett visningsrum där konsumenterna kunde se
varorna som såg ”nästan lika bra ut som nya”. Det gjorde att organisationen kunde
byta målgrupp, till en med högre inkomst, och fick ett ökat intresse för begagnad
elektronik.
Belgiska Komosie, ett flamländskt nätverk av ideella organisationer inom
återvinning, identifierade att deras varumärkessystem för begagnade vitvaror var den
mest framgångsrika faktorn13. Denna varumärkesstrategi går ut på att alla deras cirka
hundra butiker har samma utseende, samma organisation och samma logo och
varumärke. Det ledde till en högre acceptans bland konsumenterna.
Försäljning mellan privatpersoner är etablerat i många länder, det mesta sker via
sociala medier och/eller genom specialiserade online kanaler. Dessutom finns det en
betydande sektor som fokuserar på återanvändning business-to-business, främst för
IT-utrustning.

11

Flash Eurobarometer 316, “Attitudes of Europeans towards resource efficiency – Analytical
report”, Mars 2011
12
Solving the E-Waste Problem (StEP), “Reuse Potential: Evaluation of Reuse Opportunities within
WEEE Compliance Schemes”, Step Green Paper, 07.01.2016
13
StEP 2016
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I Sverige finns ingen etablerad aktör för återbruk av vitvaror i nationell skala. Det
finns några aktörer som agerar lokalt som reparerar och säljer vitvaror och vissa
erbjuder även en viss tidsgaranti. De har dock inget stort varumärke som
återbruksaktörer och kopplas ofta till välgörenhetsorganisationer. Det finns en
väletablerad andrahandsmarknad, med försäljning mellan privata personer via sociala
medier och andra kanaler. Om man kollar på resultatet av enkäten i nulägesanalys
kan man säga att svenska konsumenter är medvetna och villiga att köpa begagnad
elektronik, och en stor andel av de intervjuade påstår att de har köpt begagnad
elektronik inom de sista åren.
Ökad kvalitet genom förenklad insamling med kvalitetskontroll

I Flandern nämndes vikten av hantering under insamlingen. På återvinningscentraler
samlas vitvaror in en och en och först efter att produkter för återanvändning sorterats
ut läggs de återstående i en container och transporteras till återvinning13. Detta bidrar
till att bevara kvaliteten på de vitvaror som ska återanvändas.
Återanvändningssektorn är välorganiserad i Flandern. Komosie har samlat in
textilier, möblerelektronik, m.m. och återanvänt samt förberett för återanvändning i
20 år. Regionen är indelad i 31 områden, var och en med sitt eget
återanvändningscentrum, vilket krävs enligt lag. Dessa centrum samlar in elektronik
från hushåll genom egen inlämning samt insamlingsservice.
Återanvändningscentrumen är uppdelade i två typer: de som tar in återanvändbara
produkter (selektiv insamling) som inte behöver tillstånd för transport och lagring av
avfall, och de som samlar in allt (integrerad insamling) och behöver tillstånd.
Elektronik samlas oftast in genom integrerad insamling14 (behållare vid
insamlingsplatser, hos återförsäljare, etc.).
I Storbritannien betonades vikten av att samla in produkter så långt bort som möjligt
från återvinningscentraler, eftersom kvaliteten på produkter som hamnar där tenderar
att vara låg15. Vädret i landet i kombination med lagring vid ÅVCer lyftes fram som
problematiska. Sortering av produkter när de kommer in till ÅVCer och efterföljande
lagring i vädersäkra platser är nödvändigt. Bättre produkter för återanvändning
tenderar att komma från detaljister och återförsäljare som plockar upp produkter
direkt från hushåll.
Återanvändning är mycket väl utvecklat i Nederländerna14. Godkända
återanvändningscentrum har avtal med kommunerna. Vissa är sociala organisationer,
medan andra är vinstdrivande företag. Kommuner eller återanvändningscentrum
samlar in elektronik från hushåll eller via insamlingspunkter. Hushållen uppmuntras
att sortera elektronik och kontrollera om den kan återanvändas, sen gör
återanvändningscentrum ytterligare en bedömning. De produkter som bedöms som
olämpliga för återanvändning transporteras till en återvinningsanläggning.
Sverige har en hög insamlingsgrad av elektronikavfall. Trots det, vitvarorna som
samlas in på återvinningscentraler genomgår inte en funktionskontroll för att se om
14

Solving the E-Waste Problem (StEP), “Reuse Potential: Evaluation of Reuse Opportunities within
WEEE Compliance Schemes”, Step Green Paper, 07.01.2016
15
StEP 2016
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de fungerar och är användningsbara. Det finns inget lagkrav för att kolla
funktionalitet av vitvarorna som lämnas på ÅVC, och alla vitvaror som lämnas där
körs därefter till återvinningsaktörer. Det finns inga etablerade flöden till återbruk
efter att WEEE har samlats in på ÅVC.
Kvalitetscertifiering, märkning och garanti ökar förtroendet

Kvaliteten nämns också som en framgångsfaktor för återanvändning av vitvaror och
övrig elektronik. British Standard Institution publicerade 2011 standarden PAS 141
om behandlingsprocesser relaterade till återanvändning av elektronik. Denna
standard säkerställer att varorna är fullt fungerande och säkra att använda. Kvaliteten
på renoveringsprocesserna och kvaliteten på produkterna är likvärdiga faktorer när
det gäller återanvändning16. WRAP publicerade 2011 en ”best practice” riktlinje för
återanvändning av elektronik17. Det ger vägledning om hur
återanvändningsaktiviteter kan förbättras för att uppnå högsta värde.
I Belgien finns Revisie, en kvalitetsmärkning för begagnad elektronik som riktas till
konsumenter. Märkningen visar att produkten är begagnad, testad och säker. Belgien
har gått lite längre än Storbritannien och har lagkrav på försäljare av begagnad
elektronik, de är skyldiga att ge tolv månaders garanti på sina vitvaror18. Komosie
implementerar ett kvalitetsstyrningssystem för produkter som ska förberedas för
återanvändning. De har även utvecklat en så kallad ”ecoscore” som mäter
energianvändning och som sen styr prissättningen (ju mer energikrävande desto
billigare produkt).
Det tyska Naturvårdsverket (UBA) genomförde under 2010 en studie för att bedöma
möjligheterna att kommersialisera förberedelse för återanvändnings-branschen19.
Framförallt genom att införa en kvalitetsmärkning och utveckla en mobil
testanläggning för återanvändning att använda vid insamlingsplatser. Studien visade
att testning på insamlingsplatser är ekonomiskt fördelaktigt om mängden produkter
är ganska begränsad och om inte alltför många stora apparater måste testas på samma
dag.
Lagstiftning och uppföljning främjar bästa praxis

Tyskland har lagstiftat kring återanvändning bland annat i ElektroG (lagen om
elektrisk och elektronisk utrustning). Ett av målen av ElektroG är att öka
återanvändning för att förhindra uppkomsten av elavfall. ElektroG innebär
huvudsakligen fyra typer av skyldigheter i fråga om återanvändning20, inom design
(för producenter), take-back (för producenter, återförsäljare och kommuner),
bedömning av återanvändningsbarhet på produkter (för ÅVC) och rapportering (för
producenter).
16

WRAP (2011) Trialling the re-use of used EEE from Leeds City Council recycling centres
WRAP (2011) WEEE guidance: 5.0 Treatment for Reuse
18
StEP 2016
19
European Commission (2015) Study on WEEE recovery targets, preparation for re-use targets
and on the method for calculations of the recovery targets, Final Report.
20
Brüning, R. (xx) WEEE: Recommendations on ReUse for the concerned parties - The
guideline VDI 2343
17
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Den belgiska WEEE-lagstiftningen omfattar riktlinjer för bästa praxis för
återanvändnings som pekar ut särskilda återanvändningskriterier för varje
produktkategori. Lagstiftningen summerar också alla de åtgärder som måste vidtas
under processen för förberedelse för återanvändning. Det diskuteras om dessa
riktlinjer, som baseras på OVAMs riktlinjer för god praxis, ska omvandlas till
lagkrav i framtiden21.
Lagstiftning kring WEEE skiljer sig åt på många sätt mellan medlemsländerna. Detta
skapar otydligheter och gör det svårt för aktörer som verkar i flera länder. En
jämförande studie mellan Sverige, Norge och Danmarks implementering av WEEEdirektivet visade på stora skillnader i både lagstiftning och praxis22.
Kommunikation, samverkan och utbildning ökar insamling och återanvändning

I Belgien lyfter OVAM fram att den goda kommunikationen mellan
producentansvarsorganisation och Komosie möjliggör att återanvändningsaktören får
tillgång till den begagnade elektronik som har potential att återanvändas. Recupel,
den enda producentansvarsorganisationen i Belgien och som samlar producenter från
sju branscher, menar att ”återanvändningsaktiviteter är politiskt drivna med det
sociala entreprenörskapet som en av de viktigaste delarna”. Den belgiska
branschorganisationen för vitvarutillverkare (FEE) påstår att trots att deras
medlemmars mål är att sälja mer vitvaror har de också det sociala ansvaret att stödja
återanvändning av miljömässiga och sociala skäl.23 De identifierade lagstiftning som
en av de viktigaste faktorerna när det gäller återanvändning, men även utbildning av
personer som jobbar inom återanvändning, både reparatörer och de som jobbar med
insamling och transport, försäljning, m.m. Även belgiska OVAM identifierade
utbildning av personer som jobbar med reparation för återanvändning som en
nyckelfaktor. De påstår att den höga återanvändningsgraden för vitvaror i landet
beror delvis på den utbildning som medarbetarna får, framförallt från sina kollegor.
Utbildningen måste, enligt OVAM, vara kopplat till riktlinjer för god praxis. Den
tredje faktorn som identifierades av FEE var samarbetet mellan
återanvändningsaktörer och producenter samt spårbarhet och transparens i
värdekedjan. Vissa tillverkare har erbjudit utbildning av reparatörer hos
återanvändningsaktörer och utvecklat en online plattform där kunder, reparatörer och
andra kan köpa reservdelar.
Datasäkerhet för IT-utrustning är nyckel till återanvändning

I de flesta av de rapporter som studerats betonas också vikten av att erbjuda en god
service som inte äventyrar kundens datasäkerhet. Säkerhetsstandarder som ISO/IEC
27002 spelar en viktig roll när det gäller korrekt datahantering24.

21

European Commission (2015) Study on WEEE recovery targets, preparation for re-use targets
and on the method for calculations of the recovery targets, Final Report.
22
Kjellsdotter et.al. 2015
23
StEP 2016
24
European Remanufacturing Network (ERN). (2015) Remanufacturing Market Study, For
Horizon 2020, grant agreement No 645984
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Öppenhet och erbjudande av en helhetstjänst anses vara viktigt. Även för business to
consumer (B2C) utrustning är det viktigt, till exempel kan erbjudanden om garanti
vara avgörande för att vinna konsumenternas förtroende för andrahandsmarknaden.

3. Test av åtgärder

På inledande projektmöte togs en bruttolista med åtgärder fram, som skulle kunna
testas och utvärderas i projektet. Förslagen sträckte sig från mjuka åtgärder som
information till konsumenter och tävlingar om återbruk till mer handfasta åtgärder
som märkning, certifiering och garanti för återbrukade produkter.
Med hjälp av ett antal kriterier valdes sedan fem åtgärder från bruttolistan.
Kriterierna såg ut såhär:
•

Genomförbarhet inom ramen för projektet med avseende på
- involverade aktörer
- tidsram (april/maj 2017 – februari 2018)
- rimlig arbetsinsats

•

Relevans för projektet, med fokus på
- insamling av större mängder EEE
- ökade flöden till förberedelse för återanvändning
- ökad återanvändning av EEE

•

Skalbarhet

De utvalda åtgärderna listas i Tabell 1 nedan och beskrivs i detalj i kommande
avsnitt.
Tabell 1: Översikt utvalda åtgärder, deltagare och tidsperiod för genomförande
Åtgärd

Deltagande aktörer

Tidsperiod

Returfraktsedel

Komplett Services Sweden AB, Inrego AB, TCO
Development, IVL
El-kretsen, CIT

maj 2017 – jan 2018

Elgiganten & Recipo, CIT
(SIMS)
Elgiganten, EÅF, CIT

nov 2017 – jan 2018
maj 2017 – jan 2018

Alla

jan 2018

Anpassade lastbärare
ÅVC
Insamling och
funktionstest i butik
Insamling och
funktionskontroll
vitvaror
Informationsåtgärder

nov 2017 - maj 2018

Följande kriterier för utvärdering av åtgärderna togs fram:
•

Flöden till insamling och återanvändning, helst mäta förändring:
- insamlad mängd EEE (kvantitativ bedömning om möjligt)
- flöden till förberedelse för återanvändning
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(kvantitativ bedömning om möjligt)
- återanvändning EEE (kvantitativ bedömning om möjligt)
•

Kvalitativ analys av systemeffekter:
- om flöden omdirigeras från lagring, återvinning eller återanvändning
- om konsumtionen av nya produkter ökar/minskar.

•

Miljöpåverkan:
- utsläpp av växthusgaser – grov skattning (effekt av eventuella förändringar
enligt ovan)

•

Nya affärsmöjligheter:
- kvalitativ beskrivning av potentialen för affärsnytta, vad är
kostnadsdrivande t.ex. rekonditionering och logistik, arbetskraft i olika
platser i kedjan.
- kvantitativ, grov kalkyl över lönsamhet
- kunders förtroende för tjänsten

3.1 Åtgärd Returfraktsedel

Åtgärden gick ut på att skicka med en extra fraktsedel vid nyförsäljning hos
Komplett. Med hjälp av fraktsedeln kan kunden välja att skicka den gamla varan till
Inrego som undersöker om varan är i tillräckligt gott skick för att rekonditioneras och
vidareförsäljas eller om den ska återvinnas. Inrego använder följande värdehierarki
vid bedömning av produkter:
1. Försäljning av produkt
2. Reparation
3. Material till reparation av andra produkter
4. Sälja som reservdelar
5. Materialåtervinning
Den förväntade nyttan med åtgärden är att dels att få in mer varor för
återanvändning, men även att förhindra att varor blir liggande hemma som reserv när
de hade kunnat återanvändas eller återvinnas istället.
TCO Development såg att de eventuellt hade möjlighet att be sina kunder lägga en
fraktsedel för återanvändning av den gamla produkten i lådan vid produktionen. De
var därför intresserade av utfallet av åtgärden och var med i de inledande mötena.
Åtgärden delades in i tre aktiviteter: planering, test av fraktsedeln samt inkommande
produkter och utvärdering. För att kunna utföra åtgärden med kort varsel kunde vi
inte skapa en fraktsedel att lägga med i paketet ut till kund. Istället valdes alternativet
att använda en hemsida där utvalda kunder fick möjligheten att skapa en fraktsedel
som de kunde skriva ut och skicka in sina gamla produkter. De utvalda kunderna fick
ett mejl med erbjudandet att skicka in sina gamla produkter och en länk till
hemsidan.
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Fraktsedeln skapades med kundens ordernummer hos Komplett. Detta möjliggjorde
att de kunder som skapade en fraktsedel sedan kunde tillfrågas med enkät om vad de
tyckte. Fraktsedeln var adresserad till Inrego så att de kunde bedöma de inkommande
produkterna. Däremot var det inte möjligt att se vilka kunder som hade läst mejlet
med erbjudandet.
För vidare studier vore det önskvärt att se vilka som faktiskt läste mejlet om
erbjudanet då det finns en misstanke att mejlet till kunderna lätt kan förbli oläst.
Inget incitament för att skicka in produkterna såsom ekonomisk ersättning erbjöds till
kunderna.
Utfall
Erbjudandet skickades ut i två omgångar. Ett första test skickades ut 2017-11-07 till
500 utvalda kunder med rubriken ”Komplett vill hjälpa till att skydda miljön” (se
mail i bilaga 1). Nio kunder besökte hemsidan samma dag eller dagen efter att mailet
skickades, men ingen av dem skapade eller skrev ut någon fraktsedel. En kund
mailade dock en fråga om vilket skick på produkter som kunde skickas in.
En ny omgång mail skickades med ny rubrik ”Skicka din gamla elektronik för
återanvändning och minska ditt miljöavtryck!”. 500 mejl skickades per vecka mellan
den 18 december 2017 och 15 januari 2018 alltså totalt 2500 mejl. Tre fraktsedlar
skrevs ut, en i december och två i januari. Hemsidan fick fem unika besök under
januari månad. Fyra kunder skickade in produkter till Inrego, totalt fem stycken
produkter; en skärm, 3 bärbara datorer och en mobiltelefon.

Utvärdering
Det låga antalet svar kan ha många anledningar. En av anledningarna är den lösning
som valdes för att generera fraktsedeln. En färdig fraktsedel som medföljde direkt i
paketet med den nya produkten hade varit att föredra, men det var svårt att etablera
denna rutin i Kompletts befintliga system inom tidsramarna för projektet. Ett mail
som uppmanar till att besöka en hemsida där man kan skriva ut en fraktsedel kan
innebära för många steg för kunden att genomföra. Alla kunder kanske inte heller har
tillgång till en skrivare i hemmet. Mailet kan också ha uppfattats som långt och
invecklat, vilket kan ha minskat tendensen att läsa det.
Tre av de fem produkter som skickades in gick att återanvända, se
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Tabell 2 nedan. En produkt kunde användas för reservdelar, och den femte var i för
dåligt skick för att repareras och skickades till materialåtervinning.
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Tabell 2: Sammanfattning av hur de inskickade produkterna hanterades av Inrego.
Produkt

Kan
återanvändas

Behöver reparation

Skärm 20”

Nej, trasig

Ej värd att reparera

Bärbar dator

Ja, i sin helhet

Mobiltelefon

Ja, i sin helhet

Bärbar dator

Ja, i sin helhet

Bärbar dator

Nej, dåligt skick

Kan säljas som
reservdelar

Total vinst eller
kostnad (SEK)
nej

-159

Nej

-

+341

Komplettering med
laddare
Byte till fungerande
begagnat batteri
-

-

+141

-

-259

Ja, RAM-minnen
såldes som
uppgradering

+541

Det ekonomiska utfallet i tabellen motsvarar summering av hanteringskostnader,
fraktkostnader och eventuella försäljningsintäkter som Inrego haft för produkterna.
Tre av kunderna som skickade in produkter svarade på en enkät om vad de tyckte om
erbjudandet och vad de brukar göra med sin begagnade elektronik. Alla tre uppgav
miljöskäl som svar på frågan varför de valde att skicka in produkter. En av dem
svarade att det även var av praktiska skäl, då hen tyckte att det var ett lätt sätt att bli
av med en defekt produkt. Svaren finns sammanställda i bilaga 2. Den fjärde kunden
som skickade in kunde inte identifieras då den inte uppgivit sitt ordernummer.

3.2 Åtgärd anpassade lastbärare på ÅVC

El-kretsen genomförde november 2017 en insamlingsaktivitet på ÅVC Mellringe och
ÅVC Hovsta, båda i Örebro. Målet var att undersöka förutsättningar för en modell
för inlämning av elektronik för återbruk. Testen gick ut på att få direktkontakt med
avfallslämnare av elektronik. Personal klädd med varselväster mötte avlämnaren och
frågade om de ville delta i testet genom att lämna sin elektronik till dem. Personalen
var på plats åtta timmar på varje ÅVC.
Åtgärden innehåll även test av en säkerhetlastbärare (se Figur 5) som skyddar mot
stölder och kan bidra till att produkterna inte skadas samt att det känns tryggare för
kunder att lämna ifrån sig datakänslig utrustning. Säkerhetslastbärare testades på
ÅVC Flygstaden i Halmstad under perioden april-maj 2018. El-Kretsen vill testa om
säkerhetslastbäraren förbättrar arbetsmiljön, eftersom ÅVC kan vara offer för inbrott
då de samlar in material och elektronik som har ett visst marknadsvärde. De ville
också testa om flödet av insamlad datakänslig elektronik ökar med
säkerhetslastbäraren, då det ger en viss trygghet åt kunderna.
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Figur 5: Säkerhetslastbärare på ÅVC Flygstaden i Halmstad

Utfall
Under 16 timmar i Mellringe och Hovsta lämnades endast en enhet (en platta) in.
Enheten var en gammal modell med lågt försäljningsvärde, men bedömdes som
återanvändningsbar då den fungerade.
I säkerhetsburen på ÅVC Flygstaden i Halmstad samlades totalt 792 artiklar in. De
tre vanligaste artiklarna var mobiltelefoner, laptops och hårddiskar. Artiklarna
kontrollerades sedan på El-Kretsens testanläggning i Arboga för att bedöma dess
potential för återanvändning. I detta fall bedömdes artiklarna utifrån skick och inte
utifrån värde. Om artikeln inte var skadad bedömdes den som potentiellt
återanvändningsbar medan om artikeln var skadad bedömdes den som inte lämpad
för återanvändning. De tio mest representativa artiklarna (97%) visas i Figur 6Figur
6. Detaljerad data för insamlade produkter och potentiell återanvändningsbedömning
kan ses i Bilaga 9.

Figur 6: Mest representativa artiklar insamlade i säkerhetsburen.
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Utvärdering
Liknande insamlingsaktiviteter som de som genomfördes i Örebro bör testas på ÅVC
med större flöden av avlämnare. Enheten som samlades in under den tiden aktiviteten
pågick är tillverkad 2012, fungerar men har låg prestanda och batteriet laddas ur
snabbt. Ägaren berättade vid inlämning att enheten fungerade men att den var seg
och slö. Hen hade inga problem med att lämna den till återbruk men
rekommenderade den inte för vidare bruk.
Insamlingen i säkerhetsbur visade en stor andel av datakänsliga och potentiellt
högvärdiga produkter. Andelen som potentiellt lämpar sig för återanvändning är hög
för artiklar som mobiltelefoner (64%), laptops (46%) och surfplattor (24%).
Artiklarnas lämplighet för återanvändning borde dock även bedömas efter värde och
inte endast efter skick.

3.3 Åtgärd insamling och funktionstest i butik

Idag är elektronikbutiker över 400 kvm tvungna att ta emot elektronikavfall. I
Elgigantens butiker kan kunder lämna sina gamla elektroniska produkter till
personalen, som i sin tur placerar produkterna i lastbärarna, eller lämna in dem i
Elgigantens returstationer (se Figur 7), där produkter lämnas i olika märkta hål som
leder dem till lastbärarna. Lastbärarna körs sen till en återvinningsaktör. Elgiganten
och Recipo använder tre olika lastbärare (se figur 8, 9 och 10)Figur 8: EÅL Figur
10 är speciellt framtagna för lagring och transport av elektronik.

Figur 7: Elgigantens returstation
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Figur 8: EÅL-lastbärare

Figur 9: Lastbärare ”Gråbox”

Figur 10: GT-lastbärare

Syftet med åtgärden var att testa en ny lastbärare som är säkrare mot transportskador,
och därmed undvika skador vid insamling och transport av mobiltelefoner,
surfplattor och bärbara datorer. Man ville även testa en lastbärare som är säkrare mot
stöld vilket kan öka trygghetskänslan både för personel och för avlämnare av
datakänsliga produkter. För detta ändamål har Elgiganten och Recipo beslutat att
testa en säkerhetslastbärare som kallas Safe Collect. Dessa lastbärare var försenade
och kunde därför inte utvärderas under projektets tidsram.
Åtgärden fokuserade därför på att mäta återbruksbarhet av den nuvarande insamlade
flödet av elektronik. Återbruksbarhetstester genomfördes av en tredje part (SIMS) på
uppdrag av Recipo. Projektet beslutade att kontrollera ett representativt prov av
flödet, och under december 2017 och januari 2018 testades produkter från totalt två
EÅL, fyra GT och åtta gråboxar (se figurer ovan), motsvarande ca 4% av den totala
insamlingen under dessa månader. Kriteriet för återbruksbarhet var i detta fall främst
försäljningsvärdet, vilket varierar kraftigt beroende på marknaden. Om
försäljningsvärdet är högre än kostnader för rekonditionering bedömdes produkterna
som återbruksbara.
Utfall
Totalt testades 512 produkter. Det fanns en stor mångfald av produkter, men de
femton mest representativa antalsmässig (52%) ses i Fel! Hittar inte referenskälla..

Figur 11: Mest representativa produkter vid elektronikinsamling i butik.

Av de femhundratolv artiklar som testades bedömdes inga som återbruksbar. Data av
insamlade produkter och resultat av återbrukstester kan ses i Bilaga 8.
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Utvärdering
De produkter som samlas in i nuvarande flöde har ett mycket lågt värde. Produkter
med högre värde är ofta datakänsliga och kunden är kanske inte så villig att lämna
ifrån sig dessa om det inte känns tryggt. En annan, mer positiv förklaring kan vara att
det redan finns en etablerad andrahandsmarknad, via olika kanaler, där konsumenten
kan sälja sina varor som möjligtvis har högre värde till andra konsumenter villiga att
köpa genom etablerade kanaler. I både fall är det en beteendefråga som går inte att
mäta genom denna åtgärd. För att få en bättre bild av återbruksbarhet bland
insamlade produkter skulle man kunna analysera en större del av flödet.

3.4 Åtgärd funktionskontroll

Denna åtgärd mäter potentialen för återbruk av vissa typer av vitvaror. Vid köp av ny
kyl- och/eller frysskåp med hemleverans och hämtning av gamla kyl och frysskåp
frågar fraktbolaget (anlitade av Elgiganten) kunderna om avhämtade varor fungerar
och om de vill de vill lämna varorna till återanvändningsändamål. På så sätt
uppskattas det potentiella flödet av återanvändbara varor från kund.
Elgiganten tog fram en enkel enkät med två frågor som skulle besvaras av kunden
vid hemleverans och avhämtning. Fraktbolaget genomförde enkäten på uppdrag av
Elgiganten. De två frågorna i enkäten var:
•
•

Fungerar produkten?
Är det OK att produkten säljs på andrahandsmarknaden med garanti?

Kunden fick svarsalternativen ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet inte”.
Åtgärden genomfördes i Stockholmsområdet då Elgiganten bedömde att deras
samarbete med fraktbolaget där fungerar bra samt att det är där det utförs flest hemavhämtningar. Kunderna erbjöds ingen ersättning för sina gamla varor.
Utfall
Under perioden februari till mars 2018 tillfrågades totalt 81 kunder. På första frågan
svarade 22 kunder (27%) att produkterna fungerade, 48 kunder (59%) de inte
fungerade och 11 (14%) att de inte visste om produkterna fungerade. När kunderna
tillfrågades om de kunde tänka sig att produkten skulle säljas på
andrahandsmarknaden med garanti svarade 42 (52%) ja, medan 20 (25%) svarade nej
och 19 (23%) vet ej.
Av de som var positiva till möjligheten att Elgiganten skulle sälja de gamla varorna
på andrahandsmarknaden svarade 18 kunder att varorna fungerade, 17 svarade att
varorna inte fungerade och 7 visste inte om varorna fungerade. Av de som svarade att
de inte ville att Elgiganten skulle sälja de gamla varorna på andrahandsmarknaden
svarade 2 att produkten fungerade, 16 att produkten inte fungerade och 2 att de inte
visste om produkten fungerade eller inte. Av de 19 som inte visste om det var ok med
andrahandsförsäljning svarade 2 att produkten fungerade, 15 att produkten inte
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fungerade och 2 att de inte visste om produkten fungerade. Resultaten sammanfattas i
Tabell 3 och Figur 12.

Figur 12: Resultat av enkät för åtgärden ”Funktionskontroll”.
Fungerar
produkten?
Är det OK att
sälja?
Av totalen

JA
22

NEJ
27%

48

VET EJ
59%

11

14%

JA

NEJ

VET EJ

JA

NEJ

VET EJ

JA

NEJ

VET EJ

18

2

2

17

16

15

7

2

2

82%

9%

9%

35%

33%

31%

64%

18%

18%

22%

2%

2%

21%

20%

19%

9%

2%

2%

Tabell 3: Sammanfattning av enkätsvar kring funktionskontroll.

Utvärdering
Om man utgår ifrån att det är upp till kunden att bestämma om deras gamla produkter
ska kunna säljas som begagnade av tredje part (Elgiganten i detta fall) så är
majoriteten (52%) positiva till detta. Av dessa positiva kunder påstår 43% att
produkterna fungerar, 40% att produkterna inte fungerar och 17% vet inte om
produkten fungerar.
Å andra sidan, om det är upp till mottagaren av produkterna att bestämma om de kan
säljas på andrahandsmarknaden så ser vi ett potentiellt flöde där 27% av produkterna
sägs fungera vid hämtning hos kund, 59% fungerar inte och 14% vet inte om
produkten fungerar, om man frågar kunden. I båda fallen behöver den part som ska
sälja produkten på andrahandsmarknaden först utföra en kontroll av
återbruksbarheten. Enklare reparationer skulle kunna öka antalet produkter som kan
säljas på andrahandsmarknaden, och en kontroll och bedömning av produkterna är
nödvändig om någon sorts garanti ska lämnas.
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3.5 Åtgärd Information och kommunikation

Projektet har arbetat med ett flertal olika kommunikationsinsatser för att nå en bred
allmänhet. Huvudbudskapet har varit att lyfta fördelarna med ökad insamling,
återbruk och återvinning av elektronik och förmedla tips om vad man som
privatperson kan göra. Informationsåtgärden bestod huvudsakligen av följande delar:
•

Debattartikel
Majoriteten av projektets partners skrev en debattartikel i NyTeknik som
publicerades 24 januari online och 25 januari i papperstidningen. Artikelns
huvudsyfte var att nå ut med fördelarna med insamling och återanvändning
samt att informera om initiativet ”Circular Electronics Day”, som lanserades
på Facebook 24 januari. På nätet kommenterades artikeln av 5 personer.
Artikeln med tillhörande kommentarer finns i bilaga 5.

•

Facebooksida: ”Circular Electronics Day”
Tanken med initiativet var att 24 januari, den dag då många har tomma
plånböcker efter jul och nyår, förorda återanvändning av elektronik genom att
instifta en nationell dag för återbruk av elektronik. En Facebooksida sattes
upp och ett flertal inlägg om miljönytta och praktiska tips kopplade till
återbruk delades. Recipo tog fram en speciell logotyp till sidan med hjälp av
en designer, se Figur 13.

Figur 13: Logotypen till Circular Electronics Day, framtagen på uppdrag av Recipo.

•

Pressmeddelanden
IVL gick ut med pressmeddelanden 10 januari och 24 januari som
informerade om projektet och om Circular Electronics Day.
Inrego, Blocket och TCO Development gick också ut med pressmeddelanden
i samband med debattartikeln.

•

Presentation av projektet på konferenser
Projektet presenterades av IVL på konferensen ”Circular Materials” på
Chalmers Tekniska Högskola 7 mars, samt på RE:Source resultatdag i
Linköping 17 april. Vid båda tillfällena bestod publiken av ett 50-tal åhörare,
främst från näringsliv, institut och akademi. En presentation av projektet hölls
också för Avfall Sverige Yngres årliga träff den 28 maj i Skellefteå (via
Skype). Avfall Sverige Yngre är Avfall Sveriges nätverk för unga i
avfallsbranschen.
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•

Medverkan i P4 Västernorrland
Den 18 januari hade P4 Västernorrland i sitt morgonprogram en diskussion
om värdefulla material i elektronik och projektledaren för ELAN blev
inbjuden att berätta om projektet och vad man som konsument kan göra för
att minska miljöeffekterna av elektronikskrot. Ett kortfattat manus för
inslaget finns i bilaga 7.

•

Kortfattad projektbroschyr
Utöver slutrapporten togs ett fyrasidigt, lättläst material fram med
information om projektets motiv, utförande och resultat. Målet är att sprida
materialet via sidor som sopor.nu och Hallå Konsument, samt via IVL:s
hemsida.

Utöver ovanstående insatser har projektet presenterats på partners hemsidor i olika
format och även genom de övriga åtgärder som testats. IVL:s projektledare citeras
också i en artikel på forskning.se den 2 januari 2018. Denna artikel var orsaken till
att P4 hörde av sig. Expressens nätbilaga skrev också om arbetet den 18 januari
2018.
Utvärdering
Det är svårt att veta exakt hur många som nåtts av de olika åtgärderna. Debattartikeln
fick mycket god spridning tack vare stort engagemang från flera av projektets
partners, främst TCO Development, Inrego och Blocket.
En lista över websidor där projektet, debattartikeln och pressmeddelande nämns finns
i bilaga 6.
Facebooksidan uppdaterades aktivt med nya inlägg under några veckor, men fick
bara 48 följare. Totalt gjordes 12 inlägg av projektpartners och ett externt inlägg.
Inlägget om debattartikeln nådde flest personer, 254 st enligt Facebooks utvärdering.
Inget av inläggen delades vidare i någon större utsträckning.
P4 Västernorrlands morgonprogram har i medeltal 70 000 lyssnare dagligen, vilket
gör att projektet potentiellt har nått en bred allmänhet med inslaget.
Sammantaget har projektet, sett till insatsen, fått mycket god spridning. Information
om problematiken med elektronikskrot och nyttan med återanvändning har
exponerats i många olika kanaler och till en bred och varierad målgrupp. Men den
faktiska effekten som informationen har fått på systemnivå i form av ökade flöden
till insamling, ökat återbruk och minskad miljöpåverkan är sannolikt mycket låg. Det
låter sig inte mätas inom ramarna för projektet.
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Diskussion
De flesta åtgärderna som testats, med undantag av informationsåtgärden, fokuserar
på insamling med efterföljande kontroll av potentialen för återanvändning. Utfallet
har inte varit så positivt ur återbrukssynpunkt, på grund av att för få eller lågvärdiga
produkter samlades in. Därför visar utvärderingen mot de framtagna kriterierna inte
heller på särskilt stora effekter, möjligen med undantag för insamling och kontroll av
vitvaror.
I fallet med returfraktsedel är utfallet för litet för att ha någon påverkan på flöden,
konsumtion eller miljöpåverkan. Givet den låga responsen finns det i nuläget heller
ingen stor affärsnytta. Generellt sett är reparation och återförsäljning av vissa sorters
elektronik uppenbarligen lönsam idag, eftersom flera företag har detta som
affärsmodell. Många av dessa företag riktar sig främst till företagskunder för att få
större volymer och därmed en bättre förutsägbarhet i flöden och kvalitet (man känner
till ålder, märken och liknande på produkterna och har långa avtal med kunderna).
Att enbart samla in privatkunders elektronik utan bindande avtal är troligen svårt att
få lönsamt, då variationen blir mycket stor och kvaliteten lägre än för företagskunder.
Däremot kan det vara ett intressant komplement till befintliga affärsmodeller, som i
teorin kan innebära en extra intäkt och/eller tillgång till reservdelar m.m.
Enligt Inrego skulle insamling av privatpersoners oanvända elektronik kunna bli
lönsam i framtiden och vidare försök skulle kunna bygga på hypotesen att tre
huvudfaktorer är avgörande:
1) Volym på inflöde för att kunna nyttja skalekonomi. Detta kan åstadkommas
genom:
a. Konsumentbeteendeförändring. Hitta rätt incitament för ägare av
oanvänd IT-utrustning att lämna till återanvändning. Rätt incitament
ger högt totalvärde räknat i ekonomiskt värde, nöje och mentalt värde
minus ekonomisk kostnad, arbete och mental kostnad)
b. Distributörer eller tillverkare har möjlighet att styra returinflöde av
likartade produkter i volym, och antingen själva eller via partner
hantera och rädda kvarvarande värden.
2) Låg processkostnad (hantering, testning, administration, försäljning, samt
transport). Detta kan åstadkommas genom:
a. Digitalisering.
b. Samtransporter med andra transportsyften. Till exempel som i
returfraktsedelfallet med egen transport till poststället när man ändå
ska till mataffären, men också utveckling av upphämtning av varor på
utdelningsadressen med transporter som ändå rör sig i dessa områden.
3) Enkel avsättningskanal (och därmed låg försäljningskostnad).
Detta kan åstadkommas genom:
a. Digitalisering
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b. Konsumentbeteendeförändring. Öka acceptansen av begagnade
produkter som är funktionellt likvärdiga.
Returfraktsedel är följaktligen ett första försök att hitta rätt incitament för en
beteendeförändring. Många faktorer kan ändras för att skapa nya försök bara inom
returfraktsedel. Till exempel ersättning, förenkling av arbetsinsatsen, ökning av
nöjet, och förtydligande av erbjudandet för att minska mentala kostnaden, men också
användande av nudging-tekniker.
Bland de produkter som samlades in och testades i butik hade majoriteten ett lågt
marknadsvärde. Detta behöver inte vara negativt, ifall de högvärdiga produkterna
istället når en fungerande andrahandsmarknad. I ett väl fungerande resursflöde ska ju
endast uttjänta produkter hamna i insamlingen för återvinning. Problematiken
uppstår om fungerande, relativt högvärdiga produkter lagras hos konsumenter istället
för att användas så länge som möjligt, för att det finns oro över t.ex. datasäkerhet.
Man ska dock komma ihåg att insamlingsgraden för elektronik är hög i Sverige, och
att endast en liten andel av totalt insamlade mängder testades under försöket. Mer
detaljerade undersökningar om hur upplagringen ser ut vore intressant för att dra
bättre slutsatser.
Testerna med anpassade insamlingsbehållare på ÅVC blev inte så omfattande som vi
hade önskat, men de produkter som lämnades i säkerhetslastbäraren på ÅVC var i
större utsträckning mobiltelefoner, laptops och andra datakänsliga produkter som
hårddiskar och surfplattor. Denna typ av produkter har högre potential för återbruk
jämfört med de produkterna som samlades in i butik. Det verkar som att
konsumenterna känner sig tryggare med att lämna datakänsliga produkter i en säker
lastbärare, vilket är positivt. Det behövs dock ett mer omfattande
återanvändningsbarhetstest av de produkter som samlades in i säkerhetslastbäraren,
då deras potential för återanvändning bedömdes endast baserad på fysiskt skick.
Insamling och funktionskontroll av vitvaror fick positiv respons, och har därmed en
hög potential att få genomslag. Hur stor andel av produkterna som faktiskt kan
återanvändas skulle behöva kontrolleras av tredje part, men är enligt de tillfrågade
kunderna 22 %. Detta skulle innebära betydande miljövinster ifall de återbrukade
varorna ersatte nyköp. Lönsamheten beror på ifall försäljningsvärdet av de
begagnade produkterna täcker logisitk-, lager- och kontrollkostnader. Det finns
företag som säljer begagnade vitvaror i Sverige idag, t.ex. BVV med varuhus i Arlöv.
De tar dock in sina vitvaror från företag och fastighetsägare, inte från
privatpersoner. Vitvarorna repareras sedan, med begagnade reservdelar då det är
möjligt, testas och säljs med sex månaders garanti25.
Information är svårt att mäta det faktiska utfallet av, men kan göra mycket för att
upplysa och underlätta för allmänheten att hantera elektronik på ett mer
resurseffektivt och miljövänligt sätt. Man kan mäta hur många man når ut till, men
inte alltid vilken typ av människor man når eller om de förändrar sitt beteende till
följd av informationen. För att uppnå ökade flöden krävs en större långsiktighet och
25

BVV Begagnade vitvaror: https://www.begagnadevitvaror.se/processen (2018-06-01)
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en budget för att skapa innehåll som exempelvis engagerar, höjer statusen på
begagnad elektronik, skapar trygghet hos köparen och som triggar säljaren. Med en
budget finns också andra möjligheter att nå ut i sociala kanaler och
målgruppsanpassa spridningen.
Det finns redan många goda initiativ som syftar till att stävja nykonsumtion (två
exempel är konsumentverkets sajt ”Forum för miljösmart konsumtion” och
Naturskyddsföreningens ”grön guide”26) och en insikt framåt är att alliera sig med
dessa för att uppnå en större effekt än att starta fler mindre som alla kämpar för att nå
ut genom bruset. Jämfört med andra initiativ är informationsinsatser mot konsument
det som är svårast att mäta effekten av. En viktig diskussion är att bedöma vad som
har störst effekt – att ändra svenska folkets beteende till att föredra återbruk eller att
åtgärda ett system som idag är linjärt till att bli mer cirkulärt oavsett konsumentens
preferenser eller attityder. Tabell 4 sammanställer utvärderingen av åtgärderna enligt
de utvalda kriterierna.

Tabell 4: Översiktlig utvärdering av åtgärderna enligt de utvalda kriterierna.
Kriterier för
utvärdering

Flöden till insamling och
återvinning

Systemeffekter
(kvalitativ analys)

Miljöpåverkan
(grov
skattning)

Nya affärsmöjligheter

Detaljkriterier

Ökning av
insamlat
EEE
(påverkan)

Ökad förberedelse
för återvinning
(ökning)

Återanvändning
(ökning)

Flöden omdirigeras
/förändras

Konsumtion ökar/
minskar

+/- GHG
2
[kg CO e]

Potentiell
affärsnytta

Potentiell
lönsamhet

Kund
förtr

Returfraktsedel

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

Hög

Medel

Okla

Anpassad
lastbärare ÅVC

Liten

Medel

Medel

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

Okla

Insamling i
butik
Insamling/funk
tionskontroll
av vitvaror

Liten

Liten

Liten

Stor

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

Medel

Medel

Stor

Svårt att
mäta

Hög

Medel

Hög

Information

Svårt att
mäta

Svårt att
mäta

Svårt att
mäta

Svårt att
mäta

Svårt att
mäta

Ca 300400 kg/
vitvara*
Svårt att
mäta

Svårt att
mäta

Svårt att
mäta

Svår
mät

26

https://www.forummiljosmart.se/ , https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gronguide
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Varför blev utfallet som det blev och hur kan det förbättras?
Returfraktsedel:
Det kan upplevas krångligt att själv läsa ett långt mail och att själv behöva skriva ut
en fraktsedel. Det är dock inte hela förklaringen. Även Inregos egna kampanjer har
låg respons, trots att de skickar med en fraktsedel och erbjuder ekonomisk
kompensation i form av 500 kr rabatt i webshopen. Responsen för Inregos initiativ
var till och med något lägre än projektets kampanj: ca en produkt i veckan, eller 55
produkter per år, skickades in. Kunderna verkar helt enkelt vara ovana vid denna typ
av hantering, och det är svårt att veta vad som skulle få fler att skicka in gamla
produkter. Kanske är det en mognadsprocess, där det måste bli mer vanligt och
synligt att returnera elektronik. Datasäkerhet är troligen en knäckfråga, och returfrakt
i denna form lämpar sig bäst för mindre produkter som kan skickas med postpaket.
Att förändra beteenden tar tid. En rapport från Konsumentverket pekar på olika sätt
att åstadkomma beteendeförändringar27. Av åtta framgångsfaktorer som listas verkar
följande fyra extra relevanta i samband med returfraktsedeln (punkterna i kursiv stil
nedan är ett utdrag ur Konsumentverkets rapport):

27

-

Förenkla och tillgängliggör
Människor väljer av naturen det som är enklast och ger minst motstånd. Vill
man få människor att frivilligt byta ett beteende mot ett annat, bör det nya
kännas enklare än det gamla. Ett nytt beteende kan annars kännas som en
tröskel i sig. Om man på sikt vill att människor ska göra på ett nytt sätt, kan
det vara bra att först låta dem prova. Gärna under guidning av någon annan
som redan är bekant med det nya beteendet. En beteendeförändring uppstår
sällan av sig själv, det behövs lite hjälp på traven för att inte steget ska
kännas så stort.

-

Synliggör effekten
En förändring kan kännas mer motiverande och begriplig om den synliggörs.
Visualisering kan användas under olika faser av ett beteende, till exempel
genom att synliggöra miljöpåverkan eller samspelet med andra inför ett val
eller visa effekten medan man gör något eller resultatet efter en handling.

-

Gör det attraktivt
Forskning visar att positiva känslor gör oss mer nyfikna och
lösningsinriktade. När vi upplever att vi har handlingsutrymme/kan påverka
är det troligare att vi kommer agera. Därför är det ofta mer framgångsrikt att
locka istället för att hota om man vill ändra ett beteende långsiktigt. Om man
kan ge ett beteende högre status eller göra det till norm, är också
sannolikheten högre att det är ett beteende som fler anammar.

-

Återkoppla
Genom att tacka eller återkoppla till den som gjort en förändring eller
handlat på önskat sätt, får man bekräftelse och blir sedd. Det gör att
beteendet känns mer meningsfullt och gör det mer troligt att beteendet

Konsumentverket (2018) Inventering av beteendeinsatser. 2018:9
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upprepas. Sociala medier och digitala plattformar, kan vara till stor hjälp
när man vill bygga relationer och skapa gemenskap kring en fråga.
Särskilt enkelheten och återkopplingen kan förstärkas i framtida returerbjudanden,
vilket kan ge ett bättre utfall.
Insamling i butik & ÅCV fungerar bra i Sverige idag, men potentialen för återbruk
beror av vilken typ av produkter som samlas in. Det finns inte stor återbrukspotential
i hårtorkar och hörlurar. Detta visar på det faktum att alla produkter inte lämpar sig
för återbruk. Detta är viktigt att komma ihåg när man räknar på volymer som går till
återvinning kontra återanvändning för att inte ha orealistiska förväntningar.
Insamling med funktionskontroll verkar vara en bra lösning för vitvaror, som är
otympliga och svåra för många kunder att göra sig av med själva. Det är troligen en
av förklaringarna till att många kunder är positiva till denna typ av återbruk.
Systemet är mer utvecklat och fungerar väl i Norge och borde därför ha potential att
fungera även i Sverige. Särskilt i storstadsregioner, där större volymer kan samlas in
i ett begränsat geografiskt område, borde lösningen kunna fungera väl. Det finns
dock en relativt stor kvalitetsskillnad på olika vitvaror, och kvalitetsprodukter med
lång garantitid har troligen högre potential för återbruk. Vitvarornas ålder har också
stor betydelse för deras miljöpåverkan, eftersom elanvändning under
användningsfasen har större miljöpåverkan än produktionen. Energieffektiviteten har
förbättrats mycket snabbt för vitvaror (se Tabell 5). När det gäller kyl- och frys bör
man därför inte återanvända produkter som är äldre än 7-10 år. För äldre kylar och
frysar motsvarar ett års användning (med svensk elmix) ungefär samma
klimatpåverkan som tillverkning av en ny produkt. Svensk elmix har dock mycket
låg klimatpåverkan, 0,02 kg CO2/kWh, medan genomsnittet inom OECD är 0,432
kg CO2/kWh 28.

Tabell 5: Medelförbrukning av el för kyl- och frysskåp fördelat på årsmodell
(källa: Energimyndighetens mätningar i svenska hushåll29).
Genomsnittlig energianvändning, kWh/dag
Produkt/produktionsår

<= 1990

1991-1995

1996-2000

2001- 2005

>2006

2018*

Kylskåp

1,06

0,8

0,53

0,49

0,44

0,31

Frysar

1,57

1,7

1,31

0,97

0,91

0,65

Kyl&frys (kombinerad)

-

1,51

1,32

1,34

1,26

0,72

*Sökning på electrolux.se efter produkter med god prestanda (energiklass A++) 2018-06-13

28

https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/miljo-och-klimat/elen-och-miljon/klimatpaverkanoch-vaxthusgaser/
29
Naturskyddsföreningen (2013) Undersökning miljöbelastning kyl och frys.
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Informationsåtgärden visade hur svårt det är att komma igenom bruset i sociala
medier! Det krävs stor arbetsinsats för att få god spridning. En dedikerad resurs för
att marknadsföra Facebooksidan hade kunnat få större spridning, särskilt till yngre
som är vana att hämta inforation på sociala medier. Det fanns dock inte medel till
detta i projektet. Man hade sannolikt kunnat nå en annan typ av läsare genom sociala
medier än de som nåddes via debattartiklar och pressmeddelanden. Dessa mer
traditionella informationskanaler fick en bättre spridning, liksom inslaget i radio.
Informationsinsatser kommer att spela en stor och viktig roll i omställning av
beteenden framöver. Projektet har utforskat olika kanaler och bidragit till att lyfta
frågan såväl hos allmänheten som bland forskare och företag. Framtida upplagor av
Circular Electronics Day har potential att lyfta frågan till en bred allmänhet på ett
lättillgängligt sätt, och projektet har inte identifierat någon verkligt ”konkurrerande”
dag. Den USA-baserade ”Reman day” som drivs av Remanufacturing Industries
Council är liknande, men har ett mycket bredare scope som förutom elektronik även
omfattar bilar och däck, flygteknik och möbler30.

30

https://remanday.org/
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Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg
Var finns störst potential för ökat återbruk?
Bland de testade åtgärderna bedöms funktionskontroll av vitvaror ha störst potential,
då det verkar finnas hög acceptans och konceptet inte borde vara alltför svårt att
införa i dagens system. Lärdomar kan dras från det norska systemet, och samarbeten
med logistikfirmor/speditörer utvecklas.
Insamlingen i butik har mindre potential för återbruk, eftersom de produkter som
samlas in där ofta har ett lägre värde och inte lämpar sig för återanvändning. De
produkter som lämnades i säkerhetslastbäraren på ÅVC var fler mobiltelefoner,
laptops och liknande, som har högre potential för återbruk. Det verkar som att
konsumenterna känner sig tryggare med att lämna den typen av produkter i en säker
lastbärare, vilket är positivt. Det behövs dock en mer noggrann utvärdering av
produkterna för att analysera den verkliga potentialen för återbruk.
Gällande returfraktsedel verkar potentialen idag relativt låg, men om de man kan
förmå konsumenter att ändra sitt beteende och skapa enkla, säkra lösningar för
returfrakt har modellen potential att växa över tid. Det är inte omöjligt att
konsumenter i framtiden använder returtjänster för elektronik på liknande sätt som
man idag returnerar andra varor man beställt på distans, såsom till exempel kläder
och skor. Då skulle produkter som idag lagras upp i människors hem enkelt kunna få
förlängd användningstid och därmed minska miljöbelastningen om de ersätter nyköp.
Viktiga faktorer för att få detta att hända är att tydlig kommunikation om hur
returnerade produkter behandlas, speciellt med avseende på säker datahantering. Att
kommunicera miljöargument är också värdefullt, kanske genom direkt återkoppling
till de konsumenter som skickar in sina gamla produkter.
Information om mer hållbar konsumtion av elektronik har god potential att förändra
människors beteende. Påverkan blir tydligare ju fler aktörer som förmedlar
informationen och om den utformas på ett välgrundat, tillförlitligt och lättillgängligt
sätt. Även om det är svårt att mäta effekter av kommunikation är det viktigt att lyfta
frågan i samhällsdebatten och visa upp goda exempel som kan inspirera till mer
hållbar konsumtion och livsstil. Den ökade medvetenheten om hållbarhetsaspekter
kring elektronikanvändning är ett av de viktigaste resultaten som projektet bidragit
till, och alla fortsatta initiativ på området fyller en viktig roll.
Vilken nytta kan uppnås?
Utöver ökad medvetenhet i samhället kan ökad insamling, återanvändning och
återvinning ge stora miljövinster. De största vinsterna uppkommer när
återanvändning av elektronikprodukter ersätter nyköp, men även återvinning av
material leder till stor miljönytta genom att ersätta produktion av primära material.
Som tumregel ger återanvändning och återvinning av komplexa produkter som
innehåller sällsynta och värdefulla metaller störst miljönytta, eftersom nyproduktion
av dessa material är förenad med stor miljöpåverkan och ofta även hälsorisker.
Ökad insamling är en potentiell nytta med projektet som kan bidra till att större andel
elektronik kan återanvändas eller återvinnas snarare än att lagras eller slängas med
restavfall. Speciellt ökad insamling och miljöriktig hantering av gamla kyl- och

40 (60)

frysskåp är viktigt ur miljösynpunkt, då dessa kan innehålla freoner. Sådana
produkter är inte lämpliga att återanvända, utan ska tas omhand av seriösa aktörer
som kan tömma dem på rätt sätt och skicka övrigt material till återvinning. Även
dålig energiprestanda på äldre vitvaror är en orsak att undvika återbruk.
Separat insamling i säkerhetslastbärare har potential att öka insamlingen av
datakänsliga produkter, som annars riskerar att bli liggande hos konsumenterna.
Detta är positivt eftersom datakänsliga produkter har högre potential för återbruk och
ger stor miljönytta när de återanvänds. Säkerhetslastbärarna kan dessutom skapa en
tryggare arbetsmiljö för de anställda på ÅVC, vilket kan ses som en möjlig
bonusnytta av projektets åtgärder. Lösningen bör utredas vidare av berörda aktörer,
då arbetsmiljö inte har varit i fokus för detta projekt.
Hur ska resultaten från projektet användas och finns förslag till fortsättning?
Två av de testade åtgärderna kommer att fortsätta i projektpartners regi efter avslutat
projekt:
Circular electronics day kommer att fortsätta i TCO Developments regi 2019,
eftersom man såg att kampanjen fick bra genomslag i både svenska och utländska
medier 2018. Mer resurser och planering kommer att läggas på nästa upplaga, som
infaller 24 januari. Övriga partners välkomna att bidra för att ge denna kampanj
större slagkraft och legitimitet.
Inrego har valt att fortsätta med sin egen version av returfraktsedel till utvalda
kunder under ett antal månader andra halvåret 2018. Man erbjuder fortsatt 500 SEK i
kompensation, men förändrar erbjudandet från att gälla webshopen till att bli avdrag
på nyköp. Detta innebär större ingrepp i Inregos system och processer, vilket visar att
man ser positiva möjligheter med åtgärden.
Utöver dessa två åtgärder vore det intressant att gå vidare med ett verkligt
insamlings- och funktionstest av vitvaror, för att ytterligare utreda potentialen i
denna åtgärd. Man skulle då låta SIMS eller likanande part utföra funktionstest och
man skulle även kunna värdera varorna och testa att sälja dem i butiker.
Andra intressanta uppföljningsprojekt skulle kunna vara kopplade till
konsumentbeteende, för att utreda hur man kan förenkla för människor att bryta
invanda mönster och konsumera begegnat istället för nytt i större utsträckning. Några
uppslag till sådana projekt är:
-

31
32

Nya sätt för konsumenter att lämna ifrån sig/samla in produkter:
Det dyker idag upp fler och fler tjänster som hjälper konsumenter att hämta
och sälja oönskade produkter på begagnatmarknaden. Två exempel är
Tiptapp31 och Sellpy32. Ett samarbetsprojekt med sådana tjänster skulle kunna
öka antalet kanaler för andrahandsköp av elektronik och utvärdera hur
kunderna ser på dessa kanaler. Idealt vore att även samarbeta med någon typ
av garanti- eller certifieringsaktör.

http://www.tiptapp.com/sv
https://www.sellpy.se/
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-

Test med insamling och reparation i köpcentrum:
En annan idé är att testa och utvärdera större försök med insamling och
reparation, möjligen även certifiering eller garanti, i köpcentrum där nya
produkter säljs. Genom att finnas där kunderna är vana att handla kan man
göra andrahandskonsumtion lika enkel och tillgänglig som nykonsumtion. Då
faller argumentet att det är ”krångligt” att handla begagnat, och de båda
typerna av varor kan konkurrera mer jämställt på marknaden.
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Bilaga 1: Kundmail om fraktsedel

Har du en eller flera bärbara
datorer/telefoner/skärmar/surfplattor som du inte längre behöver
och som fortfarande fungerar? Vi kan se till att den kommer till
nytta igen. Det är enkelt och du gör en viktig miljöinsats
Komplett är med i ett forskningsprojekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet där
vi försöker öka återanvändning av elektronik. Som en del i projektet erbjuder vi nu
några utvalda kunder möjlighet att skicka sin gamla produkt för återanvändning via
Inrego, en deltagare i projektet som arbetar med att återanvända elektronik.

VARFÖR ÄR ÅTERANVÄNDNING BRA?
På det här sättet bidrar vi tillsammans till en cirkulär ekonomi där produkter
används längre, vilket både minskar förbrukningen av råvaror och utsläppen av
koldioxid. Det finns dessutom ett stort behov av begagnade IT-produkter i skolor,
småföretag och hushåll över hela Europa där din utrustning kan komma till nytta
igen.
Om utrustningen är för gammal eller trasig för att kunna återanvändas ser vi till att
den återvinns på ett miljöriktigt sätt. På så vis kan råvaror och material användas
igen vid tillverkning av nya produkter.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
1. Kopiera/överför information från din gamla utrustning till din nya
2. Packa den gamla utrustningen inklusive AC-adapter och andra ev. tillbehör i
kartongen som du fick med din nya utrustning från Komplett.
3. Återanvänd packmaterialet så att utrustningen skyddas. Skriv ut en fraktsedel
från länken nedan. Skriv ditt ordernummer från Komplett på paketet och lämna in
till närmsta postombud. Det är kostnadsfritt.
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Skicka in din tidigare dator, telefon, skärm eller surfplatta:
Klicka här för att få en fraktsedel för att återvinna din produkt
När utrustningen kommer till Inrego övergår den i deras ägo. De kommer radera
all information på hårddisken för att sedan testa utrustningen och bedöma om den
kan få ett nytt liv eller ska återvinnas.

Med vänliga hälsningar,
Komplett.se

För frågor kring återanvändningen, ta kontakt med Inregos supportavdelning:
support@inrego.se
Tel. 08-501 090 11
För frågor kring projektet, ta kontakt med IVL:
tova.andersson@ivl.se
hanna.ljungkvist@ivl.se
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Bilaga 2: Enkätsvar fraktsedel
Till de tre kunder som genererade en fraktsedel skickades en enkät (survey
monkey). Svaren är sammanställda nedan.
Svarande

1

2

3

1. Vad tyckte du om erbjudandet att skicka in din gamla elektronik
Bra

x

x

x

Dåligt
Otydligt
Annan

”Bra initiativ”

2. Har/kommer du skicka in en gammal produkt?
Ja

x

x

x

Nej
Annan
3.Vad är anledningen till att du har/kommer att skicka in?
Miljöskäl

x

x

Praktiska skäl

Annan

3: Det är av både miljöskäl och praktiska skäl. Skärmen jag skickade
in fungerar inte längre till 100%. Den skulle bli svår att sälja
och bli av med på ett bra sätt.

4. Andelning till om du inte kommer skicka in en produkt (inga svar)
Svarsalternativ: krångligt, saknas skrivare för att kunna skriva ut fraktsedel, ingen
ekonomisk ersättning, vill behålla min gamla produkt, Annan
5.Vad brukar du göra med dina gamla produkter i vanliga fall?
Behålla som reserv
Återvinna
Ge eller sälja till
familj/vänner

x
x

x
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Ge till välgörenhet
Annan
6.Har du några andra kommentarer kring erbjudandet med fraktsedel?
Fritext:

1: Nej bara att det är ett bra o enkelt sätt att göra detta
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Bilaga 3: Pressmeddelande IVL 10 januari 2018

IVL Svenska Miljöinstitutet
Mycket elektronik i byrålådan kan återanvändas
IVL Svenska Miljöinstitutet - 2018-01-10 08:00 CET
Nästan varannan svensk har elektronik hemma som de inte använder. Lika många uppger att
de någon gång har slängt elektronik trots att den var fullt användbar. Det visar en Sifoundersökning utförd på uppdrag av Blocket. Nu lanserar det IVL-ledda forskningsprojektet
ELAN tillsammans med branschaktörer #CircularElectronicsDay för att främja återbruket av
elektronik.
– Jag tror inte att alla känner till att man kan lämna in gammal elektronik, såväl trasig som
fungerande, hos de stora elektronikbutikerna. Att så mycket användbar elektronik inte når
andrahandsmarknaden är en stor resursförlust, säger Hanna Ljungkvist, projektledare på IVL
Svenska Miljöinstitutet.
Att återanvända elektronik är både klimatsmart, ekonomiskt och resurseffektivt. En tidigare studie
utförd av IVL visar att en mobiltelefon som väger 169 gram ger upphov till 86 kg avfall i
produktionsledet.
– Det finns många bra kanaler för återanvändning redan i dag, vilket också syns i Sifoundersökningen. Hälften av de svarande har någon gång sålt elektronik vidare, och ytterligare 25 %
skulle kunna tänka sig att göra det, säger Hanna Ljungkvist.
Utöver sajter för andrahandsmarknaden finns flera seriösa företag som uppgraderar och säljer vidare
begagnad elektronik i större skala, efter att först ha raderat gammal data på ett säkert sätt. Det gör att
även kontor, skolor och andra större verksamheter både kan lämna in och köpa begagnat med god
kvalitet.
Forskningsprojektet ELAN, Elektronik ska återanvändas, testar olika åtgärder som information,
returlogistik och specialanpassade insamlingsbehållare för att ge fler elprodukter ett nytt liv.
Produkter som är för gamla eller olämpliga att återanvända ska samlas in för återvinning. Under
hashtaggen #CircularElectronicsDay har projektet samlat information och tips på vad konsumenter
kan göra för att bidra till mer återbruk av elektronik.
ELAN finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas via det strategiska
innovationsprogrammet Resource. Projektdeltagare är IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers
Industriteknik, Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Samsung, Lenovo, Komplett och
Elgiganten.
För mer information kontakta:
Hanna Ljungkvist, hanna.ljungkvist@ivl.se, tel. 010-788 68 99
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Bilaga 4: Pressnotis IVL 24 januari 2018

IVL Svenska
Miljöinstitutet
#CircularElectronicsDay uppmärksammar vinsterna
med att återbruka elektronik
IVL Svenska Miljöinstitutet - 2018-01-24 10:11 CET
Varannan svensk har kastat fullt användbar elektronik, trots att den kan återbrukas.
Produkter som fungerar borde få en andra chans innan de skrotas. Det skriver
företrädare för IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers, elektronikbranschen och Blocket
i en debattartikel i Ny Teknik i dag.
I dag, den 24 januari, infaller #CircularElectronicsDay för första gången för att lyfta fram
vinsterna med återanvändning av IT- och elektronikprodukter. Bakom initiativet står
forskningsprojektet ELAN och ett flertal branschaktörer.
– Jag tror inte att alla känner till att man kan lämna in gammal elektronik, såväl trasig som
fungerande, hos de stora elektronikbutikerna. Att så mycket användbar elektronik inte når
andrahandsmarknaden är en stor resursförlust, säger Hanna Ljungkvist, projektledare på IVL
Svenska Miljöinstitutet.
Elektronik är den snabbast växande avfallsströmmen i Europa, avfall som innehåller både
värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen. Därtill genererar tillverkningen i sig stora mängder
avfall, utöver många andra avtryck som den har på miljön.
”Såväl privatpersoner som företag och lagstiftare kan påverka till en större resurshushållning
av elektroniska produkter”, skriver debattörerna i Ny Teknik. Läs debattartikeln här: Låt ratad
elektronik få ett andra liv
Samtliga undertecknare är deltagare i projektet ELAN, Elektronik ska återanvändas. Projektet
testar och utvärderar åtgärder för ökad återanvändning av elektronik inom ramen för det
strategiska forskningsprogrammet Resource. Projektets Facebook-sida hittar du här:
https://www.facebook.com/circularelectronicsday2018
För mer information kontakta:
Hanna Ljungkvist, hanna.ljungkvist@ivl.se, tel. 010-788 68 99
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Bilaga 5: Debattartikel Ny Teknik

”Låt ratad elektronik få ett andra liv”
2 0 1 8 -0 1 -2 4 0 7 : 0 0

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Varannan svensk har kastat fullt användbar elektronik, trots att den kan
återbrukas. Produkter som fungerar borde få en andra chans innan de skrotas, skriver
företrädare för IVL, Chalmers, elektronikbranschen och Blocket.
Elektronik är den snabbast växande avfallsströmmen i Europa, avfall som innehåller
både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen. Därtill genererar tillverkningen i sig
stora mängder avfall, utöver många andra avtryck som den har på miljön.
Det finns en vilja att göra rätt och många återbrukar redan. En färsk Kantar/Sifoundersökning utförd på uppdrag av Blocket visar att hälften av de svarande i
undersökningen någon gång sålt elektronik vidare, och ytterligare 25 % skulle kunna
tänka sig att göra det.
Det flesta säljer vidare via säljsidor på nätet, men det finns fler sätt att återbruka. På
många håll i landet anordnas bytesdagar för elektronik. Andra sätt att öka
användningsgraden är via ”verktygspooler”, där man kan dela eldrivna verktyg i
stället för att köpa nytt. Det finns också väl utvecklad business-to-business-handel
med återbrukad elektronik via företag som uppgraderar begagnad elektronik och
raderar all gammal data på ett säkert sätt.
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Sedan den 1 oktober 2015 måste butiker som säljer elutrustning också ta emot
uttjänta elprodukter. Alla känner inte till dessa tjänster, därför måste de stärkas,
synliggöras och bli fler. När konsumenter får enklare tillgång till återbrukade
produkter med hög kvalitet kan vi minska dagens resursslöseri.
Den 24/1 – då julhandeln tömt mångas plånböcker – utropar vi till
#CircularElectronicsDay, en dag då vi uppmärksammar nyttan med återbruk och
delar med oss av tips och idéer. Vi hoppas att detta kommer att bli en årlig tradition.
Såväl privatpersoner som företag och lagstiftare kan påverka till en större
resurshushållning av elektroniska produkter.
Redan i dag kan vi med enkla steg hjälpas åt att återbruka mera:
När du ska köpa elektronik, undersök om produkten du behöver finns begagnad eller
om det finns hållbarhetscertifierade produkter.
Sälj din gamla elektronik så att den får ett andra liv, och se till att radera gammal
data.
Om du inte vill sälja dina gamla produkter, lämna dem till en återvinningscentral
eller större elektronikbutik. Låt dem inte ligga i hemma i byrålådan.
Men utmaningen att köpa redan använda produkter och återbruka ligger inte enbart
hos enskilda konsumenter. Stora företag och offentliga aktörer som kommuner och
myndigheter kan driva på utvecklingen. Vid inköp av elektronik går det att ställa
krav på att produkterna ska vara återbrukade eller designade för återbruk.
Man kan också ställa krav på att farliga ämnen ska fasas ut vid produktionen och
ersättas med bättre alternativ. Hållbarhetscertifieringar för datorer och annan
elektronik är bra verktyg för att åstadkomma detta. Det bidrar till ökade volymer och
skapar en stabil marknad för återbrukad elektronik. Dessutom kan företag visa upp
återbruket som positiva poster i sina hållbarhetsredovisningar.
Lagstiftningen behöver också för-ändras för att främja återbruk. EU:s
ekodesigndirektiv har fokuserat ensidigt på produktens energianvändning, men det är
inte där de största miljövinsterna kan göras. Det vore önskvärt att även få in
ekodesign ur ett livscykelperspektiv där uppgradering, återbruk och
materialåtervinning är viktiga aspekter.
Genom att öka insamling och återanvändning av elektronik kan vi tillsammans
hjälpas åt att minska miljöpåverkan, elektronikavfallet och resursförbrukningen.
Hanna Ljungkvist, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet
Joan Torres, projektledare, Chalmers Industriteknik
Andreas Rehn, Certification Developer, TCO Development
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Erik Pettersson, miljöchef, Inrego
Josef Tapper, vd, Recipo
Thomas Hedin, miljö- och hållbarhetschef, Lenovo
Fredrik Benson, tf. vd, El-Kretsen
Vebjørn Eilertsen, Director Environmental Affairs, Elgiganten
Linnéa Aguero, hållbarhetsansvarig, Blocket

Resource – testar åtgärder
Samtliga debattörer är deltagare i projektet ELAN, Elektronik ska återanvändas.
Projektet testar och utvärderar åtgärder för ökad återanvändning av elektronik inom
ramen för det strategiska forskningsprogrammet Resource.
5 Kommentarer på artikeln:
1: Det är inte hårdvaran, som ger upp. Utan det är i regel mjukvaran som "ruttnar".
Antingen pga brist på support ( inkompabilitet ) alternativt pga "uppgradering", vilket gör hårdvaran
oanvändbar. ...
"Uppgradering" av mjukvaran är verkligen något man skall hålla sig borta från, om man vill att
hårdvaran skall få ett långt liv, tyvärr går det på tvärs med kompabilitet och säkerhet.
"....if you do, and ....if you don´t"
2: Sony har ju lovat att uppdatera sina toppmodeller i hela två år...
https://www.androidauthorit...
3: Hmm... och just nu, i andra artiklar, så uppmärksammas att mobiltillverkare avsiktligen sänker
prestandan på äldre mobiler.
4: Men OM vi ska återbruka gammal hårdvara borde flera lagar skrivas om för soprum och
återvinningsstationer så de med kunskap kan återanvända trasiga eller fullt fungerande produkter. Idag
är det ett brott att gå in i ett soprum och återanvända gamla fullt fungerande produkter.
Värre är det när gamla produkter överges, eller är inlåsta med medvetna hinder att återanvända dem.
Vi kan ta detta med Windows XP, trots giltig licensnyckel så vägrar Microsoft en att installera
operativsystemet, man borde få lov att använda det trots det är gammalt på egen risk.
Att överge produkter borde tvinga tillverkare att släppa all info så den kan återanvändas och inte
direkt skrotas, först då kan vi minska det årliga elektronik skrotberg som produceras varje år.
5: Alternativet är att producenten bygger in fel som när de kommer gör att alla delar av hårdvaran blir
obrukbar, det hände just min multifunktionsskrivare från Canon inte fullt tre år gammal. Felet
indikerade att skrivhuvudet eller ev. ett elektronikkort slutat fungera. Eventuellt skulle skannern
kanske ha kunnat fungera.
Men allt är nu bara elektronikskrot, dyrare att reparera än att köpa nytt.
Jag skulle tro att Canon är helt ointresserade av att återvinna skrotet, man bygger skrotberg världen
över med sina elektronikprodukter med inbyggd livstidsberänsning.
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Bilaga 6: Kanaler som spridit information om ELAN och #CircularElectronicsDay:
https://www.forskning.se/2018/01/02/guldlage-for-allt-elskrot/
https://www.aktuellhallbarhet.se/sa-atervinner-du-din-elektronik-4-tips/
https://www.recyclingnet.se/article/view/578535/mycket_elektronik_kan_ateranvandas?r
ef=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
Sidor som spridit info om debattartikeln/Circular Electronics Day:
https://www.industritorget.se/nyheter/circularelectronicsday+uppm%C3%A4rksammar+vi
nsterna+med+att+%C3%A5terbruka+elektronik+/17165/
https://www.voister.se/artikel/2018/01/miljodag-for-it-och-elektronik/
https://inkop24.se/elektronikatervinning-far-egen-dag/
https://www.mynewsdesk.com/se/tco-development/pressreleases/it-produkter-boeraateranvaendas-goer-en-insats-paa-nummer-circularelectronicsday-2388551
http://tcocertified.com/news/circularelectronicsday/
https://www.presse-radar.de/2018/01/24/circular-electronics-day-unterstreicht-nutzender-nachhaltigen-verwendung-von-it-und-elektronikprodukten/
https://resource-recycling.com/e-scrap/2018/01/25/group-spreads-word-recycling-reuse/
https://www.channelweb.co.uk/crn-uk/news/3025186/partners-urged-to-invest-insustainable-it-as-50-million-metric-tons-of-products-scrapped-every-year
https://www.blocket.se/inspiration/elektronikguide/circularelectronicsday
https://www.inrego.se/sv-se/press#/pressreleases/en-dag-foerelektronikaateranvaendning-2386699
https://itbranschen.idg.se/2018/01/24/i-dag-ar-det-circularelectronicsday/’
https://www.aktuellhallbarhet.se/ny-dag-ska-uppmarksamma-behovet-av-att-atervinnaelektronik/
http://resource-sip.se/aterbruk-av-elektronik-far-en-egen-dag/
http://mccpubs.blogspot.se/
https://www.altinget.se/miljo/rssitem.aspx?id=92112
http://forvaltarforum.se/2018/01/24/oka-aterbruk-av-ratad-elektronik/
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https://www.expressen.se/nyheter/klimat/hanna-jobbar-for-att-ateranvanda-elektronik/

(se artikel nedan)

Hanna jobbar för att återanvända elektronik
Publicerad 18 jan 2018 kl 20.20

Miljöfarliga och dyrbara ämnen används i våra telefoner.
Nu vill både elektronikföretaget Apple och Hanna Ljungkvist på Svenska
miljöinstitutet att vi tar till vara på teknikskrotet bättre.
– Det vore kul om det kom nya trender och affärsmodeller som gör att vi i högre
utsträckning uppgraderar mjukvara så att vi inte behöver köpa nytt, säger hon.

Teknikprylar innehåller ofta sällsynta ädelmetaller och mineraler som är kostsamma
att gräva fram ur jorden.
Gruvdriften är i vissa länder smutsig och enligt Amnesty förekommer barnarbete.
Samtidigt ökar mängden elektroniskt avfall enligt FN:s miljöprogram, något som kan
vara en källa till farliga ämnen.
Om avfallet inte tas om hand på rätt sätt kan det skada miljön och människors hälsa,
skriver Naturvårdsverket.
Därför höjs nu röster från olika håll för att mer teknik ska återvinnas eller
återanvändas.
I april 2017 meddelade teknikföretaget Apple att de har som mål att sluta bryta
metaller och mineraler till sina produkter och i stället förlita sig på återvunnet
material, skriver forskning.se.

Största anläggningen finns i Sverige
En som jobbar för att förbättra hanteringen av gammal elektronik är Hanna
Ljungkvist, forskningsingenjör och projektledare IVL Svenska miljöinstitutet.
– Det är ju synd att det ligger massa resurser i våra byrålådor som hade kunnat
återvinnas och bli nya saker, säger hon.
Enligt henne finns det många alternativ för den som inte vill slänga sin elektronik –
antingen kan den säljas begagnad, repareras eller uppdateras av ett specialiserat
företag, eller återvinnas.
Världens största anläggning för elektronikåtervinning ligger dessutom i Sverige,
Rönnskärsverken i Skelleftehamn som är en del av Boliden Ab, berättar hon.
– Det behöver inte vara så krångligt att lämna in teknik, man behöver inte ta sig till
någon återvinningscentral, det kan man göra på alla stora elektronikbutiker i dag,
säger hon.

Efterlyser nya trender
Svenska miljöinstitutet har testat flera olika sätt för att öka återanvändningen, Hanna
Ljungkvist nämner bland annat informationsspridning, bättre insamlingsbehållare
och möjligheter att skicka tillbaka prylar när man köper nya.
Många är positiva, mer än 70 procent sa att de kan tänka sig att köpa begagnad
teknik och 50 uppgav att de hade gjort detta i en undersökning av IVL.
– Det vore kul om det kom nya trender och affärsmodeller som gör att vi i högre
utsträckning uppgraderar mjukvara så att vi inte behöver köpa nytt, säger Hanna
Ljungkvist.
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Ytterligare spridning av Circular Electronics Day
(sammanställt av TCO Development, se bilaga för att läsa artiklarna)
IT-produkter bör återanvändas — gör en insats på #CircularElectronicsDay!
(IT Kanlen)
Channel needs to sort out electronic waste (Channel EYE – News)
Återvinn 24 januari (Voister – Home)
Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und
Elektronikprodukten (Fair News – Startseite)
IT pushed toward refurbishing after tossing over 50 million metric tons a year
(Channelnomics – Home)
Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und
Elektronikprodukten (openPR.de - Energie & Umwelt)
January 24 is #CircularElectronicsDay! (Recycling Magazine – Metal scrap)
Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und
Elektronikprodukten (DVZ24.NET)
Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und
Elektronikprodukten (Initiative Mittelstand – Mittelstandspresse)
Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und
Elektronikprodukten (Ititpro.com - Pressemeldungen)
Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und
Elektronikprodukten (Presseservice Pressrelations.de)
Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und
Elektronikprodukten (klamm – News)
Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und
Elektronikprodukten (prcenter.de - Startseite)
Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und
Elektronikprodukten (PresseBox)
Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und
Elektronikprodukten (PresseBox.de - Dienstleistungen)
Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und
Elektronikprodukten (Internet Intelligenz

57 (60)

Circular Electronics Day unterstreicht Nutzen der nachhaltigen Verwendung von IT- und
Elektronikprodukten (Firmenpresse – Dienstleistung)
Did you know it is Circular Electronics Day? (Recycling technology – Home)
It’s the circle of IT products (Electronic Specifier – Home)
Reuse IT products – make a difference on #CircularElectronicsDay
(Recycling Portal – Home)
IT-produkter bör återanvändas—gör en insats på #CircularElectronicsDay! (MyNewsdesk SE
– Arkiv 4)
”Låt ratad elektronik få ett andra liv” (Johansen)
”Låt ratad elektronik få ett andra liv” (Ny Teknik – Opinion)
En dag för elektronikåteranvändning (MyNewsdesk SE – Arkiv 4)
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Bilaga 7:Manus för inslaget i P4 Västernorrlands morgonprogram 2018-01-18
MANUS
Världens stora mobiltelefontillverkare säger att dom gärna vill använda återvunna material,
men kunskapen om hur det ska gå till är det sämre med. Svenska forskare har däremot
kommit fram till att det går att utvinna både guld, silver och sällsynta jordartsmetaller ur
tidigare värdelöst avfall.
Men allt styrs som vanligt av ekonomin. Så länge det är dyrare att köpa återvunna
ädelmetaller än metaller utvunna ur gruvor så är drivkraften låg för återvinning. I Sverige
slänger vi i dag drygt 22,3 kilo elavfall per person och år.
Hur sjutton skall vi då få snurr på det här?
Hanna Ljungkvist är projektledare för ELektronik ska återANvändas, ELAN vid Svenska
Miljöinstitutet, godmorgon!
(Manus)
- Om problemet är att återvunnet är dyrare än att bryta nytt, hur vänder man på det?
- Hur stor är viljan bland konsumenterna att köpa elektronik som är tillverkad av återvunnet
material?
Hur många mobiltelefoner eller annan uttjänt elektronik har du liggande hemma, tex i en
byrålåda? Berätta på FB. Hur får vi bort dom från byrålådorna och ut till
återvinningsstationerna pratar vi strax med Hanna om.
LÅT
- Vilka idéer har ni för att tex telefonen skall hamna på återvinning i stället för bli kvar i någon
byrålåda?
- Hur långt borta är vi för att en riktigt effektiv återvinnings cykel på elektronik skall vara
igång tror du?
- Tack

59 (60)

Bilaga 8: Sammanställning insamlade produkter under åtgärden ”Insamling i butik”
Vara
antal Andel Subtotal
Hörlurar
86 17%
17%
Rakapparater
33
6%
23%
Kaffebryggare
27
5%
29%
Skrivare
21
4%
33%
Mobiltelefoner
20
4%
37%
Dammsugare
11
2%
39%
Bläckpatroner
10
2%
41%
Stereo
9
2%
42%
Handkontroll
8
2%
44%
Laptop
8
2%
46%
Blender
7
1%
47%
Hårtrimmer
7
1%
48%
Led tv
7
1%
50%
Matberedare
7
1%
51%
Mobilskal
7
1%
52%
Subwoofers
7
1%
54%
Tangentbord
7
1%
55%
Handdamsugare
6
1%
56%
Högtalare
6
1%
57%
Mikrovågsungnar
6
1%
59%
Nästrimmer
6
1%
60%
Strykjärn
6
1%
61%
Surfplattor
6
1%
62%
Eltandborstar
5
1%
63%
Headset
5
1%
64%
Router
5
1%
65%
Soda stream
5
1%
66%
TV
5
1%
67%
Datamus
4
1%
68%
Datormus
4
1%
69%
Locktång
4
1%
69%
Plattång
4
1%
70%
Thinkcenter
4
1%
71%
Blu-ray spelare
3
1%
71%
Brödrost
3
1%
72%
Digitalbox
3
1%
73%
Hårfön
3
1%
73%
Juicepress
3
1%
74%
Mixer(Sandström)
3
1%
74%
Perkulator
3
1%
75%
Powerbank
3
1%
76%

Vara
antal Andel Subtotal
Airblow
1
0%
87%
Apple kontroll
1
0%
88%
Bordsfläkt
1
0%
88%
Brightlight
1
0%
88%
BT Hörlur
1
0%
88%
CD-rom
1
0%
88%
Chrome cast
1
0%
88%
Dator
1
0%
89%
Dropskydd Diskamaskin
1
0%
89%
dvd-spelare
1
0%
89%
Elgrill
1
0%
89%
Elvisp
1
0%
89%
Espressomaskin
1
0%
90%
Fotfil
1
0%
90%
Fotmassage
1
0%
90%
Fruktpress
1
0%
90%
Grenuttag
1
0%
90%
Handsfree
1
0%
91%
Handväska
1
0%
91%
HDD
1
0%
91%
Hemtelefon
1
0%
91%
Hyperx hörlurar
1
0%
91%
Hårbortaggningslaser
1
0%
92%
Hårddisk
1
0%
92%
Högtalare(BT)
1
0%
92%
Högtalarsystem
1
0%
92%
Induktionshäll
1
0%
92%
JVC högtalare
1
0%
93%
Kapselmaskin
1
0%
93%
Kokplatta
1
0%
93%
Kolsyremaskin
1
0%
93%
Kylare till laptop
1
0%
93%
LCD tv
1
0%
94%
Ledlist
1
0%
94%
Logitec headset
1
0%
94%
Luftfuktare
1
0%
94%
Lysrör
1
0%
94%
massage
1
0%
95%
Micro
1
0%
95%
Mixer
1
0%
95%
Moderkort
1
0%
95%
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Vara
Skyddsglas mobil
Skäggtrimmer
Smartphone
Soundbar
Trådlös telefon
Vattenkokare
Våffeljärn
CD spelare
DVD till bil
Element
Gamingstol
Grill
Handmixer
HDMI-kabel
Hårtork
Kamerastativ
Massagekudde
Personvåg
Skärmar(tv)
Stationär dator
Stavmixer
Tandborste
tv-antenn
Ventilationsrist
Vågar
Ångstrykjärn

antal Andel Subtotal
3
1%
76%
3
1%
77%
3
1%
77%
3
1%
78%
3
1%
79%
3
1%
79%
3
1%
80%
2
0%
80%
2
0%
80%
2
0%
81%
2
0%
81%
2
0%
82%
2
0%
82%
2
0%
82%
2
0%
83%
2
0%
83%
2
0%
84%
2
0%
84%
2
0%
84%
2
0%
85%
2
0%
85%
2
0%
86%
2
0%
86%
2
0%
86%
2
0%
87%
2
0%
87%

Vara
Musikkåpor
Nas
Nvidiashield streaming
Playstation 4
Potatisskalare
Pressbryggare
Pulsklocka
Radio
Smörgåsgrill
Soundtouch bose
Stabilitetsram
Stativ
Stekpanna
Strykbräda
Termos
Trådlös högtalare
Tvättmaskin
Universalladdare
usb-hubb
Usb-kabel
Vinkyl
Väggfäste till TV
Värmeborste
Värmefläkt
Äggkokare

antal Andel Subtotal
1
0%
95%
1
0%
96%
1
0%
96%
1
0%
96%
1
0%
96%
1
0%
96%
1
0%
96%
1
0%
97%
1
0%
97%
1
0%
97%
1
0%
97%
1
0%
97%
1
0%
98%
1
0%
98%
1
0%
98%
1
0%
98%
1
0%
98%
1
0%
99%
1
0%
99%
1
0%
99%
1
0%
99%
1
0%
99%
1
0%
100%
1
0%
100%
1
0%
100%

61 (61)

Bilaga 9: Sammanställning insamlade produkter under åtgärden
”Insamling på ÅVC”
Artikel

Mobiltelefoner
Hårddiskar
Laptop
Modem/Router
Kameror
Trådlösa Hemtelefoner
Digitalbox
Surfplatta
CD-Rom
Moderkort/Rika Kretskort
I pod
Dockningsstation
Server
GBS
Stationär dator
Nintendo Wii
ps4
ps3
Extern hårddisk
Strippade datorer
ICT, Sladd, Hörlurar
Fjärkontroll, spelhandkontroll, telefonsvarare
Blandade hushåll (el
tandborste, rakapparat, mm)
1200 material (Ej godkänt
material)
Sopor
Lösa batterier
Medicin

Antal
(st)

Andel Ack.

276
152
123
55
52
48
25
17
17
7
6
4
3
2
1
1
1
1
1
0
0

35%
19%
16%
7%
7%
6%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Vikt
(kg)

Potentiellt
Andel
återanvändning
(st)

35%
54%
70%
77%
83%
89%
92%
94%
97%
97%
98%
99%
99%
99%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

28,782
74
297,2
21
11,5
6,2
24,5
8,74
7
5,5
0,68
3,43
22
0,32
15
1,15
2,72
3,14
1,07
5,5
25,5

179
0
57
0
0
0
0
4
0
0
6
4
3
2
1
0
0
0
1
0
0

0

0% 100%

9,5

0

0

0

0% 100%

12,5

0

0

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

6,5
6,2
1,51
0,02

0
0
0
0

0
0
0
0

100%
100%
100%
100%

65%
0%
46%
0%
0%
0%
0%
24%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
100%

Potentiell
åter. Vikt
18,852
0
155,52
0
0
0
0
1,84
0
0
0,68
3,43
22
0,32
15
0
0
0
1,07
0
0

