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Sammanfattning 

Mängden elavfall ökar och kommer att fortsätta att öka en tid framöver. Elektriska och 
elektroniska produkter innehåller en mängd olika ämnen, i vissa fall upp till 60 olika grundämnen. 
En del av ämnena är giftiga eller farliga och en del är väldigt värdefulla. I t.ex. mobiltelefoner står 
ädelmetallerna för 93 % av värdet. Pga. den snabbt växande volymen av elavfall och den stora 
variationen av innehållande ämnen har mycket fokus riktats på området. Inom EU läggs ansvaret 
på producenterna, med hjälp av olika direktiv. Andra studier visar att produkter som designas med 
hänsyn till demontering får sänkta återvinningskostnader. Andra koncept som Design for 
Environment och EcoDesign är vitala strategier för utvecklingen av hållbara produkter. 

Syftet med denna studie är att ta fram riktlinjer för design för återvinning av elektriska och 
elektroniska produkter. 

Riktlinjerna har identifierats genom att undersöka: EU-direktiv och det krav som, genom dem, 
ställs på producenterna; hur återvinning går till idag för att identifiera svårigheter i 
återvinningsarbetet som uppstår pga. produkternas konstruktion eller design. 

Riktlinjer för Design för återvinning: 

 anpassa produkterna till bästa tillgängliga behandlings- och återvinningstekniker 
 se till att produkterna uppnår procentuella återvinningsmål enligt WEEE-direktivet 
 märk produkterna med WEEE-symbolen 
 undvik farliga ämnen, så som: bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom och bromerade 

flamskyddsmedel 
 designa stryktåliga produkter 
 gör dyrbara och farliga ämnen eller komponenter åtkomliga 
 använd så få skruvsorter som möjligt 
 tillgängliggör relevant produktinformation 

 

Abstract 

The amount of electrical waste is increasing and will continue to increase for some time. 
Electrical and electronic equipment contain a wide variety of substances, in some cases up to 60 
different elements. Some of these substances are toxic or hazardous and some are very valuable. 
E.g. in mobile phones the precious metals for make out 93% of the value. Due to the rapidly 
growing volume of electronic waste and the large variety of containing substances, much focus 
has been directed to the area. Within EU, the responsibility is placed on the producers, using 
various directives. Other studies show that products are designed with respect to removal may 
lower recycling costs. Other concepts such as Design for Environment and EcoDesign strategies 
are vital for the development of sustainable products. 
The purpose of this study is to develop guidelines for design for recycling of electrical and 
electronic products. 
The guidelines have been identified by examining: the EU Directive and the requirements that, 
through them, are the producers, the waste is, until today to identify the difficulties in recycling 
the work required as a result. product design or design. 
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1. Inledning  



I detta kapitel beskrivs varför Design för återvinning är intressant att undersöka. Syfte och 
problemformulering till studien ges. Slutligen presenteras den metod som har använts i denna 
studie. 

1.1 Bakgrund  

Förbrukningen av råvaror, energi och andra resurser har accelererat kraftigt de senaste åren. 
Mycket pga. att det ökade globala ekonomiska välståndet och konsumtionen av bl.a. elektriska 
och elektroniska produkter har ökat. En del produkter används idag som modeaccessoar och byts 
allt oftare ut vilket gör att även volymen av elavfall ökar i en snabbare takt.(Goosey 2009) Studier 
visar att mängden elavfall från elektriska och elektroniska produkter kommer att fortsätta att öka 
en tid framöver, tack vare uppkomsten av ny teknik och prisvärda elektronikprodukter.(Ongondo, 
Williams & Cherrett 2011) Enligt Dalrymple et al. (2007) kommer mängden elavfall att ha ökat 
med 16-28 % vart femte år.  

Elektriska och elektroniska produkter innehåller en mängd olika ämnen, i vissa fall upp till 60 
olika grundämnen. En del av ämnena är giftiga eller farliga och en del är väldigt värdefulla. Plast 
och stål brukar dominera när det kommer till vikt, men när det gäller värde är det guld och andra 
ädelmetaller som dominerar. I t.ex. mobiltelefoner står ädelmetallerna för 93 % av värdet. 
(Hagelüken & Corti 2010) Den genomsnittliga koncentrationen av guld i ett ton mobiltelefoner är 
betydligt större än ett ton malm från guldgruvor.(Takahashi 2009) Dessutom krävs det vid 
återvinning endast 10-15 % av den energi som går åt för att utvinna metaller ur malm.(Boliden) 

Pga. den snabbt växande volymen av elavfall och den stora variationen av innehållande ämnen, 
har mycket fokus riktats på hantering, generering och förebyggandet av elavfall. Inom EU läggs 
ansvaret, med hjälp av olika direktiv, på producenterna. Men många länder utanför Europa har 
fortfarande inga, eller är långsamma med att initiera, utarbeta och anta 
elavfallsregleringar.(Ongondo, Williams & Cherrett 2011) 

Designern har en central roll och kan redan i designstadiet underlätta återvinningen av uttjänta 
produkter.(Kriwer, Zussman & Seliger 1995) Produkter som designas med hänsyn till 
demontering får t.ex. sänkta återvinningskostnader. Studier visar att koncept som Design for 
Environment och EcoDesign är vitala strategier för utvecklingen av hållbara produkter. 
(Nakamura & Kondo 2006) 

1.2 Problemformulering  

Mängden elavfall fortsätter att öka. Dessutom är elavfallet en påtaglig källa för värdefulla ämnen. 
Med tanke på detta är det rimligt att anta att högre krav kommer att ställas på producenterna i 
framtiden. Speciellt i länder där man fortfarande inte har eller är långsamma med att initiera, 
utarbeta och anta elavfallsregleringar. Därför är det av intresse att undersöka hur man redan vid 
designstadiet kan anpassa elektriska och elektroniska produkter till slutet av produkternas 
livscykel. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta fram riktlinjer för design för återvinning av elektriska och 
elektroniska produkter. 

Riktlinjerna kommer att framställas baserat på dessa frågeställningar: 

 Vilka krav ställer direktiv och förordningar på produkternas konstruktion eller design? 



 Hur ser återvinningen av elektriska och elektroniska produkter ut idag och hur kan 
produkternas konstruktion eller design underlätta återvinningen av dem? 

Resultatet av denna studie kan användas vid produktutveckling. Även importörer och andra 
producenter kan använda riktlinjerna för att undersöka om deras produkter når upp till de krav 
som ställs på den Svenska marknaden.  

1.4 Avgränsningar 

Med producent avses i denna studie någon som tillverkar och säljer, exporterar, importerar eller 
distribuerar elektriska och elektroniska produkter. 

Produkter betyder i denna studie elektriska och elektroniska produkter, om inte annat anges. En 
avgränsning har gjorts till det som El-kretsen, se avsnitt 4.1.1, kallar för diverse elektronik: 

”Det är också den grupp som har den mest varierande produktfloran. Gruppen omfattar små och 
medelstora produkter som exempelvis TV-apparater, mikrovågsugnar, dammsugare, leksaker, 
verktyg, telekom-produkter m.m.” (El-kretsen, A) 

I diverse elektronik ingår inte belysningsutrustning som t.ex. glödlampor. Även dessa avgränsas 
bort. Ett undantag görs för lampor som är inbyggda eller utgör en del av produkten. 

Andra koncept som Design for Environment fokuserar på hela produktlivscykeln, från design till 
tillverkning sedan användning, recycling osv. Engelskans recycling inkluderar material- och 
energiåtervinning samt återanvändning av komponenter eller hela produkter. Pga. detta används i 
denna studie begreppet Design för Återvinning i stället för Design for Recycling. Design för 
återvinning inkluderar material- och energiåtervinning men i denna studie görs en avgränsning till 
endast materialåtervinning. Dock kan energiåtervinning nämnas där det är relevant. 
Återanvändning och reparering av uttjänta produkter avgränsas bort. Med begreppet Design för 
Återvinning kan även demontering beaktas, vilket annars inte inkluderas i Design for Recycling 
utan i Design for Disassembly. 

Studien avgränsar sig även till de svenska återvinningssystemen och de krav som ställs på svenska 
producenter. 

1.5 Metod 

Studiens fokus har legat på att identifiera riktlinjer genom att: granska direktiv och förordningar; 
undersöka hur återvinning går till idag för att identifiera svårigheter i återvinningsarbetet som 
uppstår pga. produkternas konstruktion eller design. 

De undersöka direktiven har varit: 

 EU direktiv 2002/95/EG, s.k. RoHS-direktivet 
 EU direktiv 2002/96/EG. s.k. WEEE-direktivet 
 Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, 2005:209 

En kartläggning av flödet av uttjänta elektriska och elektroniska produkter har utförts. För att 
kartläggningen ska var så aktuell som möjligt har tillgänglig information från relevanta hemsidor 
sammanställts. Naturvårdsverkets hemsidor och El-kretsens hemsida har legat som grund för 
insamlingen av information och rapporter.  

Kungliga tekniska högskolans databas har används för att samla in information från böcker och 
artiklar till litteraturstudien. Böcker och artiklar från databaserna har används i flera delar av 



studien för att komplettera informationen. Informationssökning har även gjorts hos Stockholms 
universitets bibliotek.  

Två intervjuer har utförts för att komplettera och aktualisera studien, se bilaga 1. En intervju 
gjordes med Pär Ängerheim hos Naturvårdsverkets EE- & Batteriregistret rörande direktiven och 
förordningar. Den andra intervjun gjordes med Rainer Andersson som är terminalchef för 
Kuusakoski Recycling i Spånga, Stockholm. Intervjun med Rainer Andersson fokuserade mer på 
återvinning och hantering av uttjänta elektriska och elektroniska produkter. 

2. Litteraturstudie 

Detta kapitel inleds med en kort introduktion till begreppet Design for X. Därefter presenteras 
andra tidigare framtagna riktlinjer som i designstadiet tar hänsyn till slutet av produktlivscykeln. 
Riktlinjer för demonteringsvänlighet, Design for Recycling och relevanta delar av EcoDesign 
konceptet presenteras. 

2.1 Design for X 

Design for X (DFX) är ett samlingsnamn för alla metoder, strategier och verktyg som gör det 
möjligt för produktutvecklare att i ett tidigt skede ta hänsyn till de olika faserna i produktens 
livscykel. ”X” i DFX kan bytas ut mot Manufacturing (DFM), Assembly (DFA), Recycling 
(DFR), Envirnonment (DFE) osv.(Raffaeli, Mengoni & Germani 2010) 

DFE är ett större begrepp som genom hela produktlivscykeln tar hänsyn till produktens påverkan 
på miljö och människans hälsa. Från tillverkning till det att produkten återvinns. DFE innefattar 
bl.a. Design for Disassembly (DFD) och Design for Recycling (DFR). Effektiv demontering 
tillsammans med återvinning har många fördelar. Om komponenterna är i ett hyfsat bra skick kan 
de plockas ut och återanvändas innan resten av produkten krossas och återvinns; plaster kan enkelt 
plockas ut och återvinnas; giftiga ämnen och dyrbara metaller kan separeras.(Santos & Ferrão 
2005) 

Tanken med DFX är att om hänsyn tas till alla designmål och tillhörande begränsningar tidigt i 
designstadiet, leder det till bättre produkter. DFA och DFM leder till att produkten blir enklare att 
tillverka och med sänkta kostnader. DFD och DFR får designern att planera för framtiden då 
produkten blivit uttjänt. DFE fokuserar på miljöfrågorna som t.ex. säkerhet och hälsa, och kan på 
så sätt sänka de indirekta kostnaderna.(Kuo, Huang & Zhang 2001). 

2.2 Design som underlättar återvinning  

Demontering och återvinning går hand i hand. För att underlätta återvinning bör produkterna vara 
enkla att demontera. Demontering ger högre koncentration av rent material efter återvinning än 
om t.ex. hela produkten skulle krossas. Detta har större betydelse för plaster, som nedgraderas av 
orenheter.(Schnauber 1995) 

För att designa demonteringsvänliga produkter bör enligt Schnauber (1995) bl.a. följande beaktas: 

 få demonteringssteg 
 minska demonteringskostnaderna 
 åtkomliga delar 
 använd standardverktyg vid montering för att underlätta demontering 
 undvik fogningsmetoder som är svåra att lossa 
 tillämpning av riktlinjer för demontering 



Valet av material påverkar också demonteringen. En stor variation av material leder till att det tar 
längre tid att sortera dem. Farliga ämnen och annat som är svår behandlat ökar kostnaden för 
återvinning.(Schnauber 1995) 

Eftersom DFR inte har några formella regler presenterar många egna riktlinjer, se tabell 1 för ett 
exempel på DFR riktlinjer. Riktlinjerna anges med avseende på komponenter, underenheter, 
demontering, hela produkten och logistik. 

Tabell 1. Riktlinjer för DFR.(Kriwer, Zussman & Seliger 1995) 

Med avseende på Kriterier 

Individuella 
komponenter 

 undvik farliga och miljömässigt skadliga material 
 undvik material och komponenter som inte kan hanteras av 

standard återvinningsprocesser 
 använd material som lätt kan återvinnas 
 gör det möjligt att återanvända komponenterna 

Underenheter 
(subassemblies) 

 gruppera liknande (kompatibla) material 
 gör det möjligt att återanvända underenheterna 

Demontering  

 förbind underenheter som består av inkompatibla material med 
fogar som är lätta att demontera 

 designa lättåtkomliga sammanfogningar  
 använd fogningar som inte kräver specialverktyg 
 skydda fogningar från korrosion och slitage 
 undvik behovet av destruktiva demonteringsmetoder om det kan 

leda till vassa kanter 

Produkten som en 
helhet 

 minimera variationen av material 
 minimera antal och variation av fogar  
 gör farliga/värdefulla komponenter/material lättåtkomliga 

Logistik 

 förse med information som är relevant för återvinning: material, 
demonteringsprocedur, tillgängliga återvinningsalternativ och 
processer, etc. 

 designa på ett sätt som underlättar transport av den uttjänta 
produkten dvs. möjliggör fördemontering 

 uppmuntra konsumenterna att börja återvinnings-
/återanvändningsprocessen 

 

2.2 Tio gyllene regler för Ecodesign 

Ecodesign är att designa med hänsyn till produktens miljöpåverkan över hela dess livscykel. Det 
gör det till ett väldigt brett koncept. Luttropp & Lagerstedt (2006) har sammanfattat Ecodesign till 
tio regler, s.k. ten golden rules in EcoDesign. Reglerna har sitt ursprung i en mängd olika 
riktlinjer plockade från olika källor. De är inte menade som riktlinjer utan varje regel pekar mot 
viktiga områden där riktlinjer behöver anpassas beroende på företaget och produkten. Budskapet 
liknar det som redan har nämnts i avsnitt 2.1.1, fast här tas mer hänsyn till energibesparingar, som 
inte ingår i denna studie. Utöver det säger Ecodesign att produkterna bör designas så att de får 
lång livstid. På så sätt skjuts hanteringen av den uttjänta produkten fram. Framtida mer 



miljövänliga återvinningsprocesser kan då förhoppningsviss ta bättre hand om 
produkten.(Luttropp & Lagerstedt 2006)  

Av de tio reglerna är det fem som är relevanta för denna studie, se figur 1. Toxic, structure, mix, 
information och protect vilket kan översättas till giftig, struktur, blandning, information respektive 
skydda. Kortfattat säger dessa fem att: 

 Giftiga eller farliga ämnen ska undvikas. Om de måste användas bör de ske i slutna 
kretslopps.  

 En genomtänkt struktur förenklar sortering och återvinning. Använd så få 
sammanfogningar som möjligt, vare sig det gäller skruvar eller lim. 

 Undvik material av blandade ämnen eftersom det försvårar identifieringen och 
återvinning. 

 Tillgängliggör information om produktens innehåll och utformning t.ex. genom märkning. 
 Skydda produkten mot smuts, korrosion och utslitning. 

 

Figur 1. De tio gyllene reglerna. Lånad bild.(Luttropp & Lagerstedt 2006) 

3. Ställda krav på producenterna 

I detta kapitel undersöks aktuella direktiv och förordningar, som berör elektriska och elektroniska 
produkter enligt studiens avgränsningar. I slutet av kapitlet ges exempel på vad konsekvenserna 
kan bli för företag som inte tar hänsyn till ställda krav. 

3.1 EU-Direktiv och förordningar 

Efter att det blev erkänt att mängden elavfall i Europa var stort och växande försökte EU-
kommissionen bekämpa detta med en mängd olika direktiv. De två huvuddirektiven är Waste 
Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE-direktivet) och Restriction of Hazardous 
Substances Directive (RoHS-direktivet). WEEE-direktivet är dock del av en större 
policymekanism inom EU-kommissionen som har som mål att introducera producentansvar. 
(Goosey 2009) 

3.1.1 WEEE-direktivet 



WEEE-direktivet (direktiv 2002/96/EG) trädde i kraft i början av 2003 och riktar sig till alla EU:s  
medlemsstater, för direktivet i sin helhet se bilaga 2. 

I Sverige är direktivet lagstiftat genom förordningen om producentansvar för elektriska och 
elektroniska produkter (2005:209). Naturvårdsverket ansvarar för att uppgifter från producenterna 
sammanställs och ser till att producenterna följer kraven som ställs.(Naturvårdsverket, A) 

20:e december 2011 enades man om att förnya direktivet och det nya direktivet väntas vara 
införlivat i svensk lagstiftning sommaren 2012 efter att direktivet formellt har 
antagits.(Naturvårdsverket, B) Nedan beskrivs WEEE-direktivet och kompletteras med tillgänglig 
information om kommande förändringar i direktivet. 

”Syftet med detta direktiv är i första hand att förebygga uppkomsten av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) och att det dessutom sker 
återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning av sådant avfall för att 
minska bortskaffandet av avfall. Det syftar också till att förbättra miljöprestandan hos alla 
aktörer som berörs under de elektriska och elektroniska produkternas livscykel, t.ex. tillverkare, 
distributörer och konsumenter, särskilt de aktörer som är direkt berörda av behandlingen av 
avfall från sådana produkter.” (WEEE-direktivet) 

Utformning av produkter  

Medlemstaterna ska uppmuntra att utformningen och tillverkningen av produkter görs på ett sätt 
som tar hänsyn till och underlättar demontering och återvinning. De ska även se till att lämpliga 
åtgärder vid tas så att tillverkarna genom särskilda konstruktionsegenskaper eller 
tillverkningsprocesser, inte förhindrar att elavfallet återanvänds. Med undantag för 
konstruktionsegenskaper eller tillverkningsprocesser som ger fördelar med hänsyn till miljön och 
säkerhetskrav.(WEEE-direktivet) Hur medlemstaterna ska utföra detta rent praktiskt framgår 
varken i det gamla eller nya direktivet.(Ängerheim, Pär) 

Separat insamling 

Ett system ska inrättas som gör det möjligt för slutanvändare och distributörer att återlämna 
elavfall från privathushåll. Det ska i förhållande till befolkningstätheten finnas ett nödvändigt 
antal insamlingsanläggningar som är lättillgängliga. Producenter kan antingen inrätta och driva 
enskilda och/eller kollektiva system för återlämnande av elavfall från privathushåll. För det som 
inte kommer från privathushåll ska medlemsstaterna säkerställa att producenterna eller en tredje 
part som handlar för deras räkning ser till att avfallet samlas in.(WEEE-direktivet) Kommunerna 
och El-kretsen har hand om den största delen av insamlingen i Sverige, se vidare avsnitt 4.1. 

I genomsnitt ska det separat samlas in 4 kilo elavfall per invånare och år.(WEEE-direktivet) I 
Sverige samlade man 2011 in 16,3 kilo elavfall per person.(El-kretsen, B) Enligt Rainer 
Andersson terminalchef hos Kuusakoski Recycling behöver man tänka om och räkna på ett annat 
sätt. Det genomsnittliga kilot kommer att sjunka i och med att tekniken går mot mindre och lättare 
produkter. Andersson förklarar även att en jämförelse i kilo av ländernas insamling inte är rimligt 
pga. att produkterna på de olika marknaderna skiljer sig åt. I Sverige såldes den sista TV-
apparaten med katodstrålerör (CRT), i en större mängd, mellan 2002 och 2003. I England sålda 
man den sista mellan 2006 och 2007. Med kravet om 4 kilo per invånare görs antagandet att alla 
medlemsstaterna har exakt samma produkter och tekniknivåer på sina marknader.(Andersson, 
Rainer) 

I det nya direktivet har kravet på 4 kilo tagits bort. Till en början ersätts den av ett krav som 
innebär att den insamlade mängden elavfall ska stå i proportion till mängden sålda produkter, s.k. 



Put on market. Ett annat alternativ som idag inte är tillräckligt utarbetat är att insamlad mängd 
elavfall ska stå i proportion till mängden genererad elavfall, s.k. WEEE 
generated.(Naturvårdsverket, B) 

Finansiell garanti 

”Varje tillverkare bör när den släpper ut en produkt på marknaden lämna en finansiell garanti 
för att förhindra att kostnader för hanteringen av WEEE som härrör från övergivna produkter 
övervältras på samhället eller de resterande tillverkarna.”(WEEE-direktivet) 

I Sverige måste alla producenter lägga undan pengar (F) för att säkerställa att produkterna som 
sätts på marknaden kan återvinnas ifall företaget t.ex. går i konkurs. En bedömning görs utifrån 
vad det kan kosta att återvinna produkten i framtiden (K), hur många produkter som sätts på 
marknaden (M) och hur lång livslängd produkten har (L).(Naturvårdsverket, C) 

𝐾 × 𝐿 × 𝑀 = 𝐹  (1) 

Behandling 

Producenterna eller den tredje parten som handlar för deras räkning måste även inrätta system för 
behandling av elavfall och använda bästa tillgängliga behandlings-, återvinnings-, och 
materialåtervinningsteknik. Direktivet säger även vilka preparat, ämnen och komponenter som 
måste avlägsnas innan behandling, t.ex. batterier, alla vätskor och komponenter som innehåller 
kvicksilver. (WEEE-direktivet) 

Återvinning   

Elavfall är uppdelat i tio kategorier, se tabell 2. Alla produkter som innefattas av direktivet finns 
beskrivet i någon av dessa kategorier. Direktivet säger att medlemstaterna ska se till att 
producenterna återvinner och återanvänder minst en viss procent av den genomsnittliga vikten för 
varje produktkategori.(WEEE-direktivet)  

Tabell 2. Produktkategori och återvinningsmål för elavfall. Lånad tabell.(Naturvårdsverket 2012) 

 



I det nya direktivet kommer de tio kategorierna att ersättas av sex kategorier. Istället för att 
beskriva alla produkter som omfattas, kommer det nya direktivet med en exempellista på 
produkter som kan placeras i någon av de sex kategorierna.(Naturvårdsverket, B) 

Information till användare 

Privathushållen ska informeras om hur och var de kan bortskaffa sitt elavfall. De ska förstå sin 
egen roll i processen och ska även informeras om de potentiella effekterna på miljö och 
människors hälsa till följd av förekomsten av farliga ämnen i produkterna. En förklaring, WEEE-
symbolen, ska finnas på alla produkter, se figur 2.(WEEE-direktivet) 

 

Figur 2. Symbol för märkning av elektriska och elektroniska produkter. Symbolen skall tryckas på 
ett synligt ställe, vara tydligt läsbar och outplånligt. Lånad bild.(WEEE-direktivet) 

Enligt det gamla direktivet ska det även gå att identifiera ansvarig producent utifrån märkningen 
på produkten. För företag som Elgiganten skulle det kunna innebära att de blir tvungna att öppna 
alla förpackningar och märka produkterna. Det finns inga företag som gör detta idag och den 
delen av direktivet har försvunnit i den kommande nya versionen. Överkryssade soptunnan 
kommer fortfarande att gälla.(Ängerheim, Pär) 

Information och rapportering 

Medlemsstaterna ansvarar för att föra register över tillverkare och insamla information om vilka 
kvantiteter och kategorier som släpps ut på marknaden, samlats in, återanvänts, och återvunnits 
inom landet samt exporterad elavfall. Det ska rapporteras till Europeiska kommissionen.(WEEE-
direktivet) 

3.1.2 RoHS-direktivet 

RoHS-direktivet (direktiv 2002/95/EG) säger att elektriska och elektroniska produkter som släpps 
på marknaden inte får innehålla ämnen som är farliga för miljön och människors hälsa. De ämnen 
som nämns är bl.a. bly, kvicksilver, kadmium och sexvärt krom. Samt två bromerade 
flamskyddsmedel: polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar 
(PBDE).(RoHS-direktivet) Bromerade flamskyddsmedel är en stor grupp ämnen där alla 
innehåller brom. De används för att hindra brand eller sakta ner brandförloppet.(Folkhälsoguiden) 
Direktivet anger även en del undantag där viss användning av ämnena godkänns men där de 
specifika nivåerna inte får överskridas, för direktivet i sin helhet se bilaga 3. 



Störst påverkan har direktivet haft på lödning. Istället för bly används silver, koppar, eller andra 
ämnen som legering i lodet. Dessa ämnen ger högre smältpunkter. Höga smältpunkter kan skada 
komponenter och kretskort.(Stevens & Goosey 2009) 

3.2 Vilka kan konsekvenserna bli 

Under 2010-2011 köpte Kemikalieinspektionen in och analyserade bl.a. ett par elektriska och 
elektroniska leksaker och hemelektronikprodukter för att se om produkterna uppfyller kraven i 
RoHS-direktivet. För höga halter av bly hittades i 17 av 79 leksaker och 8 av 29 
hemelektronikprodukter. De höga halterna förekom främst i lödpunkter och kablar. De företag 
som importerade produkterna polisanmäldes. Projektet lede till att de produkter som inte 
uppfyllde kraven i RoHS-direktivet togs bort från marknaden.(Kemikalieinspektionen)  

Ett annat exempel på vilka konsekvenserna kan bli för ett företag som i sin design inte tar hänsyn 
till slutet av produktlivscykeln, brukar Brent Spar oljeplattformen nämnas. Dock handlar inte 
exemplet om elektriska och elektroniska produkter, men det förtydligar hur människor tänkte förr 
och hur det resonerar idag. 

1995 bestämde sig oljeföretaget Shell för att sänka den föråldrade oljeplattformen Brent Spar till 
havs, strax utanför den skotska västkusten. Plattformen fungerade som en temporär förvaringstank 
för råolja. Den var designad på 1960-talet långt innan ett Design for recycling tänk 
existerade.(Graedal & Allenby 2010) 

Greenpeace och andra miljöorganisationer uppmärksammade händelsen. De lyckades få stöd från 
tusentals människor och flera regeringar. I flera veckor cirkulerade Greenpeacebåtar plattformen 
och Shell bojkottades. Debatten pågick i flera veckor och Shells bensinförsäljning sjönk kraftigt. 
Shell sa sig ha förlorat miljontals med dollar under den här perioden.(BBC News, A) 

Till slut gav Shell efter och bestämde sig för att ta in plattformen för styckning, behandling av 
bensinresterna och återvinning av metallerna. Hela processen kostade Shell ca 10 gånger mer än 
vad en sänkning till havs skulle ha kostat.(BBC News, B)  

4. Kartläggning av elavfallet 

I detta kapitel görs en kartläggning av flödet av uttjänta produkter; vad som händer på vägen från 
insamling tills materialet är återvunnet. Slutligen presenteras några vanliga processer som idag 
används vid återvinning. 

4.1 Insamling av elavfall 

När produkterna når slutet av sin livscykel, dvs. blir elavfall, hamnar de först på en av de olika 
mottagningsplatserna. En mottagningsplats kan t.ex. vara en återvinningscentral (ÅVC), en butik 
eller en plats i anslutning till ett företag där företaget lämnar sitt elavfall för hämtning. I nästa steg 
samlas elavfallet in och transporteras till en återvinningsanläggning där förbehandling kan ske. 
Vid en förbehandling demonteras och sorteras miljöfarliga komponenter och ämnen ut innan 
resten av produkten behandlas vidare för återvinning, se vidare avsnitt 4.2.(El-kretsen, C) 

4.1.1 Kollektiva insamlingssystem  

I Sverige kan producenter av elektriska och elektroniska produkter ansluta sig till två olika 
kollektiva insamlingssystem: El-kretsen och Elektronikåtervinning i Sverige ekonomisk 
föreningen (EÅF). Det går även att upprätta ett individuellt insamlingssystem. Då rör det sig om 
speciella ”professionella” produkter dvs. industriprodukter. Kunden erbjuds då att returnera 



produkten när den ska skrotas men ibland hamnar produkten ändå i ett kollektivt 
insamlingssystem. Båda insamlingstyperna måste dock uppfylla kraven som ställs i förordning 
2005:209, vilket WEEE-direktivet är lagstiftat genom, och måste finnas i alla kommuner. Svensk 
miljöemissionsdatas (SMED:s) kartläggning visade bl.a. att alla producenter av 
konsumentprodukter väljer att ansluta sig till ett av de kollektiva alternativen.(Hemström, et al. 
2012) 

El-kretsens insamlingssystem  

El-kretsens är det största kollektiva insamlingssystemet i Sverige. De har ca 950 
mottagningsplatser för elavfall.(Hemström, et al. 2012) Insamlingssystemet består av två delar: ett 
för hushållen och ett för verksamheter.(El-kretsen, D) 

Hushållsinsamlingen kallas för Elretur och är ett samarbete mellan El-kretsen och Sveriges 
kommuner. Samarbetet inleddes samtidigt som producentansvaret infördes i Sverige 2001.(El-
kretsen, D) Avtalet säger att kommunerna ordnar och bekostar bemannade återvinningscentraler 
(ÅVC) där hushållen utan kostnad kan lämna in sitt elavfall. El-kretsen i sin tur ordnar och 
bekostar transport av elavfall från ÅVC till återvinningsanläggningar och säkerställer behandling 
och återvinning enligt gällande lagar.(Hemström, et al. 2012) 

Verksamhetsinsamlingen innefattar insamling från bostäder, s.k. fastighetsnära insamling (FNI), 
och insamling från verksamheter som t.ex. privata företag eller organisationer, s.k. Business-to-
Business (B2B). Dessa kan mot ett ”avlämnarintyg” lämna in elavfall till El-kretsens 
kontrakterade förbehandlare eller hyra lastbärare från El-kretsen och bli en privat 
mottagningsplats.(Hemström, et al. 2012) 

El-kretsens insamlingssystem använder ca 20 transportbolag och ca 30 återvinningsanläggningar 
för insamling och behandling av elavfall.(Hemström, et al. 2012) STENA Technoworld, 
Kuusakoski, SIMS recycling solutions behandlar den största mängden av El-kretsens 
elavfall.(Andersson, Rainer) 

Elektronikåtervinning i Sverige ekonomis förening – EÅF:s insamlingssystem 

EÅF introducerades som producentorganisation 2008. Deras medlemmar är framför allt 
elektronikkedjor samt ett antal mindre företag. Insamlingssystemet består av ca 200 
mottagningsplatser som finns ute i medlemmarnas butiker. EÅF har inte tillgång till elavfall från 
ÅVC:er dem tar EL-kretsen hand om.(Hemström, et al. 2012) 

När det gäller elavfall från hushåll kräver producentansvaret att insamlingssystemet täcker alla 
Sveriges kommuner. Eftersom EÅF:s butiker inte finns i alla kommuner har man tecknat ett avtal 
med El-kretsen. Avtalet är ett finansiellt clearingavtal. Det innebär att EÅF betalar samma avgift 
för det insamlade elavfallet som El-kretsens andra medlemmar.(Hemström, et al. 2012) Utöver det 
sköter återvinningsföretaget STENA Technoworld all hämtning och behandling av EÅF:s 
elavfall.(EÅF) 

4.1.2 Annan insamling 

FNI-, B2B- och butiksinsamlingen görs även till en viss del utanför de kollektiva 
insamlingssystemen. Avfalls- eller återvinningsbolagen tecknar direktavtal med t.ex 
fastighetsbolag, företag, butiker, serviceverkstäder, organisationer, offentlig sektor om insamling 
och behandling av elavfallet. Den mängden som samlas in och behandlas den vägen rapporteras 
inte till Naturvårdsverket. Alla de företag som kontaktades av SMED för deras kartläggning, 



uppgav att de hade uppgifter om flödet men i många fall valde man att inte lämna in dem till 
SMED pga. att de var affärshemligheter.(Hemström, et al. 2012) 

”Att storleken på detta flöde är okänt gör det svårt att få en totalbild av flöden av elektriska och 
elektroniska produkter och avfall.”(Hemström, et al. 2012) 

En del av elavfallet hamnar fel och kommer inte in för behandling på rätt sätt. Det handlar då om 
smått elavfall som hamnar i hushållssopporna och i förpackningsinsamlingen. Plockanalyser 
visade att de främst rör sig om glödlampor och batterier men att ficklampor, klockor och leksaker 
också är vanliga.  Även små hemelektronikprodukter som t.ex. rakapparater, hårtorkar, 
miniräknare, kretskort och CD-spelare förekommer. Uppskattningsvis rör det sig om ungefär 1,3 
kg per invånare.(Avfalls Sverige 2008) 

Det sker även till en viss del export och import av obehandlad och förbehandlad elavfall i 
Sverige.(Hemström, et al. 2012) 

4.2 Förbehandling och återvinning 

Elavfallet sorteras på mottagningsplatserna innan de transporteras till återvinningsanläggningarna 
för förbehandling. De transporteras i lastbärare dvs. antingen containrar eller burar. Gamla TV-
apparater med CRT-skärmar hanteras alltid i burar för att undvika att bildrörsglaset som 
innehåller bly krossas.(El-kretsen, E) 

På återvinningsanläggningen tippas elavfallet ut och förflyttas med hjälp av en grip, 
”ruffhantering”, till ett transportband där produkterna demonteras och sorteras manuellt. Uttjänta 
produkter som är i ett bra skick är lättare att behandla än de som är i spillror.(Andersson, Rainer) 
Det förekommer även automatiska förbehandlingsprocesser för en del produkter. T.ex. hos 
återvinningsföretaget STENA Technoworld använder man sig av en automatisk sluten process 
speciellt framtagen för LCD-skärmar. Dessa skärmar innehåller kvicksilverlampor som lätt går 
sönder vid demontering. Den slutna processen hindrar att människor kommer i kontakt med det 
skadliga kvicksilvret.(STENA Technoworld) 

För vissa produkter räcker det med att kabeln klipps av innan den går vidare till nästa steg. Andra 
produkter behöver demonteras ner till detalj, se figur 3.(Andersson, Rainer) Miljöfarliga ämnen 
och komponenter t.ex. batterier som kan innehålla kadmium, de kondensatorer som innehåller 
polyklorerade bifenyler (PCB) och kvicksilverreläer avlägsnas och sorteras ut.(El-kretsen, F) 
Delar som kan innehålla värdefulla metaller behöver vidare behandling innan de kan 
materialåtervinnas. Det som främst utskiljs eller återvinns efter vidare behandling är en del 
plaster, glas, guld, aluminium, palladium, koppar, järn och silver. Det förekommer även andra 
”exklusiva” metaller men i väldigt små mängder. Det lönar sig inte att försöka få ut de små 
mängderna med dagens tekniker poängterar Andersson.(Andersson, Rainer) 



 

Figur 3. Demontering och sortering. Baserat på information från Andersson och från El-
kretsen.se 

Tre exempel som enligt Andersson försvårar förbehandlingen av elektriska och elektroniska 
produkter: 

- Produkter som är sammansatta med hjälp av många skruvar och dessutom kräver olika bits 
försvårar demonteringsarbetet, se figur 4.  

 
- En del mobiltelefoner och surfplattor har inbyggda batterier. Vid demonteringen måste 

produkten mer eller mindre klämmas isär när batteriet ska avlägsnas. 
 
- I dammsugare är alla komponenter ingjutna i plast. Det gör det nästan omöjligt att få ut och 

sortera de olika delarna utan att slå sönder produkten. Då är det lättare att slänga in hela 
dammsugaren i en krossanläggning och sen sortera krossblandningen. 

 

Figur 4. Ett par olika bits som passar till olika skruvar. 

4.2.1 Kretskortsmix 

Kretskort och mobiltelefoner behandlas vidare tillsammans. De fragmenteras ner till en s.k. 
”kretskortsmix” dvs. ner till mindre oigenkännliga bitar som är ungefär lika stora som en 
tummnagel eller mindre. Aluminiumbitar, plast, och glas sorteras ut från kretskortsmixen. Sen 



upprepas fragmentering, sortering och till sist mals mixen ner innan den skickas till, i 
Kuusakoskis fall, Bolidens anläggning i Skellefteå där materialet återvinns.(Andersson, Rainer) 

 Kretskortsmixen kan vara en blandning av kretskort från en mängd olika produkter. Kretskort 
från datorer, servrar, mobiltelefoner och andra IT-produkter innehåller mer guld, silver, palladium 
och koppar än kretskort från andra produkter.(Andersson, Rainer) 

4.2.2 Plaster 

Andelen plast i insamlat elavfall uppskattas i genomsnitt vara ca 15 %. Akryl-butadien-
styrensampolymer (ABS) och high impact polystyrene (HIPS) är de vanligaste plastsorterna. 
Andra plastsorter kan vara polypropen (PP) och polycarbonate (PC). Den största mängden 
kommer från bakdelen av TV-apparater och monitorer. Det finns även en stor mängd plast i 
kaffebryggare, dammsugare, skrivare, scanners och kopiatorer.(El-kretsen, G) 

En del av plastdelarna innehåller bromerade flamskyddsmedel. Andelen HIPS-plaster som 
innehåller brom är ca 10-15 % medan andelen av ABS-plasterna är ca 50 %. Dessa delar sorteras 
ut och förbränns. Sorteringen görs med hjälp av röntgenteknik eller att kunskap finns om vilka 
årsmodeller som kan innehålla brom. I dagsläget går det att återvinna ca två tredjedelar av all plast 
från elavfall, se figur 5. En tredjedel kommer från demontering och en tredjedel kommer från 
vidarebehandling av blandfraktioner.(El-kretsen, G) 

 

Figur 5. Andelen plast som återvinns och förbränns. 

Plaster som demonteras manuellt skickas inom EU eller till Asien för återvinning. Oftast skickas 
de till Kina eftersom de betalar bäst för plasterna.(Andersson, Rainer)  

4.3 Vanliga processer 

Processerna kan se olika ut för olika återvinningsföretag. För en förenklad bild över vilka 
processer elavfallet kan behöva gå genom för metallåtervinning, se figur 6. Huvudsakligen 
handlar det om att reducera storleken på elavfallet genom fragmentering, fraktionering och 
separering.(Holmes 2009) Fragmentering innebär att bitarna innehåller blandade ämnen, medan i 
fraktionering innebär att beståndsdelarna är separerade till rena substanser. Metallerna skickas 
sedan till t.ex Bolidens smältverk i Rönnskär där koppar, silver, guld, palladium, bly och nickel 
återvinns.(Cui & Roven 2011) 



 

Figure 6. En förenklad bild över hur metallåtervinning från elavfall kan gå till. ”Ferrous metals” 
betyder järnhaltiga metaller. ”shredder” och ”shredding” innebär fragmentering. Lånad 
bild.(Holmes 2009) 

Hammarkvarn (Hammer mill) 

En hammarkvarn är det vanligaste verktyget när det kommer till att krossa eller fragmentera 
elavfall i ett tidigt skede efter demontering och sortering.(Holmes 2009) Elavfallet matas in vid 
maskinens övre del, se figur 7. Inne i maskinen träffas elavfallet av roterande hammare som 
reducerar dess storlek. De bitar som är tillräckligt små filtreras ut. Filterhålens storlek och 
hammarnas rotationshastighet avgör hur stora bitar som kommer ut ur maskinen.(Holmes 2009) 

 

Figur 7. En hammarkvarn kan användas till att fragmentera elavfallet. Lånad bild.(Feed 
machinery) 



Magnetisk separator 

Det finns en mängd olika maskiner som med hjälp av olika tekniker kan separera ut magnetiska 
material från icke-magnetiska material (Cui & Roven 2011) t.ex. en s.k. Roller type magnetic 
separator, se figur 8. De blandade fraktionerna matas till ett transportband. Vid slutet av 
transportbandet alstras ett magnetiskt fält, till höger i figuren, som gör att icke-magnetiska 
fraktioner fortsätter framåt över stupet, medan magnetiska fraktioner följer med bandet en bit 
under tills det magnetiska fältet släpper materialet. 

 

Figur 8. Hur en Roller type magnetic separator fungerar. Omgjord bild.(The magnet guide) 

Densitet separation 

Olika ämnen har olika densitet. Detta utnyttjas för att separera tunga fraktioner från lätta 
fraktioner. De huvudsakliga metoderna som används innefattar vatten eller luft. Vattenmetoderna 
drar nytta av att tunga fraktioner sjunker och att motståndskraften för lättare fraktioner uppåt. 
Luftmetoderna använder samma principer men då skapas motståndskraften med hjälp av 
luftströmmar.(Holmes 2009) 

Virvelströmseparation (Eddy current separation) 

När icke-järnhaltiga metaller passerar ett magnetiskt fält med skiftande poler, uppstår det en s.k. 
virvelström i metallen som genererar ett magnetisktfält runt metallen. Detta utnyttjar man i en 
virvelströmseparator, se figur 9. Upplägget liknar det som presenterades ovan hos en Roller type 
magnetic separator, med skillnaden att vid slutet av transportbandet sitter det en snabbt roterande 
magnet. När den passerande partikelns polaritet är den samma som den roterande magnetens, stöts 
den bort. Precis som hos en magnetisk separator följer järnhaltiga metaller med under bandet men 
här slungas andra metaller en bit fram medan andra icke-metaller fortsätter ner i mitten hålet.(Cui 
& Roven 2011) 

 

Figur 9. En virvelströmseparator. Omgjord bild.(Cogelme)  



5. Analys och resultat 

I detta kapitel görs en analys av studien för att enligt syftet och frågeställningen sammanställa 
riktlinjer för Design för återvinning. Resultat jämförs sedan med de riktlinjer som presenterades i 
litteraturstudien. 

Med hänsyn till direktiven 

I WEEE-direktivet säger att medlemstaterna ska uppmuntra att produkterna designas på ett sätt 
som tar hänsyn till och underlättar demontering och återvinning. I Sverige finns det idag inga 
specifika krav som påverkar hur produkterna designas. LCD-skärmar, som har nämnts tidigare i 
denna studie, är väldigt svåra att demontera. Bakom skärmarna sitter det lysrör som innehåller 
kvicksilver och lätt går sönder vid demontering. Trots detta finns dessa skärmar tillgängliga på 
marknaden dvs. denna del av direktivet bidrar inte med något konkret till riktlinjerna. 

WEEE-direktivet säger även att producenterna måste inrätta system för behandling av elavfall 
som använder bästa tillgängliga behandlings- och återvinningsteknik. Direktivet talar även om att 
en del komponenter och ämnen måste avlägsnas innan vidare behandling sker. Eftersom nästan 
alla producenter är anslutna till kollektiva insamlingssystem, har ett företag ingen kontroll över 
systemet. Systemet är anpassat till all elavfall och alla företagens produkter. Det går då inte heller 
att tvinga fram en anpassning till en specifik produkt och på grund av detta bör produkterna 
anpassas till de bästa tillgängliga behandlings- och återvinningsteknikerna. Då måste även de 
komponenter, preparat och ämnen som nämns i WEEE-direktivet kunna avlägsnas. T.ex. batterier, 
alla vätskor och komponenter som innehåller kvicksilver.  

Produkterna bör även anpassas till de krav som ställs angående hur många procent av produkten 
som skall vara återvinningsbar. Producenten bör säkerställa att åtminstone minimikraven kan nås. 

Produkterna måste märkas med WEEE-symbolen (den överkryssade soptunnan) enligt WEEE-
direktivets anvisningar. Däremot behöver inte ansvarig producent kunna identifieras med tanke på 
att ingen kontroll görs idag och att det nya direktivet inte kräver det. Idag identifieras inte 
producenten genom märkning eller varumärke. Det omgjorda direktivet kräver att producenten 
ansvarar för mängden elavfall baserat på mängden sålda produkter. Oavsett om produkten 
återvinns eller inte får producenten betala för återvinningen. 

Farliga ämnen bör undvikas, speciellt de som nämns i RoHS-direktivet, t.ex. bly, kadmium, 
kvicksilver, sexvärt krom och bromerade flamskyddsmedel. Om de inte går att undvika skall 
designern säkerställa att de angivna nivåerna enligt RoHS-direktivet inte överskrids. 

Med hänsyn till kartläggningen av elavfall 

För att underlätta återvinningen bör produkterna vara stryktåliga. Speciellt de produkter som 
innehåller farliga ämnen eller komponenter. Produkterna måste kunna utstå transport och 
ruffhantering för att vara i ett så bra skick som möjligt, eftersom det underlättar 
demonteringsarbetet. 

Med hänsyn till demonteringsarbetet bör även produkterna designas på ett sådant sätt som 
underlättar åtkomligheten av värdefulla komponenter samt batterier och andra farliga 
komponenter.  

Inbyggda och ingjutna komponenter leder oftast till att hela produkten hamnar i en 
krossanläggning. Fragmenten från produkten måste passera fler processer innan materialet kan 
urskiljas. Återvinningen underlättas av att komponenter inte byggs eller gjuts in. 



För många olika sorters skruvar i en produkt saktar ner demonteringsarbetet. Skruvar som inte 
kräver olika bits vid demonteringen bör användas.  

Demonteringsarbetet underlättas även om information om produkten finns tillgänglig vid 
återvinning. Vid t.ex. plastsortering använder man röntgenteknik för att kontrollera efter brom. 
Om kunskap om produkten och innehållande material finns behövs inte kontrollåtgärder vidtas 
och därmed effektiviseras sorteringen.  

Det är väldigt tydligt att demontering har en väldigt stor betydelse för återvinning av elavfall. 
Underlättas och effektiviseras demonteringsarbetet, görs det även för sorteringen och därmed även 
återvinningen av produkterna. 

Jämfört med tidigare riktlinjer 

Något som tas upp i alla tidigare berörda riktlinjer är giftiga och skadliga ämnen. Dessa bör 
undvikas, vilket även denna studie visar. 

Precis som hos tidigare riktlinjer ligger mycket fokus på demontering. Även åtkomlighet och 
fogningsmetoder är ett återkommande fenomen. 

Nått som inte nämns i tidigare riktlinjer är direktiven. 

6. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel presenteras det sammanfattade resultatet i form av riktlinjer. Därefter följer en 
kritisk reflektion på studien och slutligen förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsats 

Riktlinjer för Design för återvinning: 

 anpassa produkterna till bästa tillgängliga behandlings- och återvinningstekniker 
 se till att produkterna uppnår procentuella återvinningsmål enligt WEEE-direktivet 
 märk produkterna med WEEE-symbolen 
 undvik farliga ämnen, så som: bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom och bromerade 

flamskyddsmedel 
 designa stryktåliga produkter 
 gör dyrbara och farliga ämnen eller komponenter åtkomliga 
 använd så få skruvsorter som möjligt 
 tillgängliggör relevant produktinformation 

6.2 Kritisk reflektion 

Denna studie har endast skrapat på ytan. För att kunna användas vid produktutveckling behöver 
ytterligare avgränsningar göras, t.ex. mot en specifik produkt. Studien kan som bäst användas som 
en förstudie och ligga som grund för vidare forskning av uttjänta elektriska och elektroniska 
produkter. För att förbättra studien borde fler intervjuer ha gjorts med aktörer inom 
återvinningsbranschen. Företag som idag följer liknande riktlinjer borde ha kontaktats för att få en 
bild över hur man går till väga idag. Även en fältstudie skulle kunna ha utförts för att på så sätt 
komma in djupare i ämnet. 



I denna studie ifrågasätts inte kraven som kommer från direktiven. Det antas att om kraven från 
direktiven möts så leder det automatiskt till att produkterna blir lättare att återvinna. Producenter 
borde ha kontaktats för att komplettera studien med deras åsikter om direktiv och förordningar. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Enligt WEEE-direktivet måste alla producenter lämna en finansiell garanti för att säkerställa 
framtida återvinningskostnader. Hur denna garanti påverkar produkterna framgår inte i denna 
studie. Det skulle vara intressant att undersöka hur producenterna tar till sig detta krav. Kan det 
leda till att det importeras eller tillverkas fler produkter med kortare livstid, för att företagen vill 
sänka de finansiella garantierna.  

För att produkten ska kunna återvinnas måste den först samlas in. Förslag till vidare forskning är 
att undersöka hur konsumenterna kan uppmanas till att lämna in produkterna. Det skulle vara 
intressant att undersöka om det är möjligt att införa ett pantsystem, liknande det som idag finns 
för aluminiumburkar. 

Genom att fråga sig ”Hur?” vid varje riktlinje kan samtliga riktlinjer, förutom ” märk produkterna 
med WEEE-symbolen”, ligga som grund för vidare forskning. T.ex. hur kan produkterna 
anpassas till bästa tillgängliga behandlings- och återvinningstekniker? eller, hur kan farliga 
ämnen undvikas? Finns det ersättningar? 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor till Ängerheim, Pär, Naturvårdsverkets EE- & Batteriregistret 

Hur tycker du att producentansvaret fungerar idag? 

Har direktiven påverkat företagen till att designa mer återvinningsbara produkter? 

Hur kan kraven komma att se ut i framtiden? 

Finns det exempel på företag som inte har mött kraven, och i så fall vad blev konsekvenserna? 

 

Intervjufrågor till Andersson, Rainer, terminalchef, Kuusakoski recycling, Spånga. 

Var får ni elavfall från, samlar ni in själva eller är det någon annan som gör det? 

Hur ser elavfallets bana ut hos er, vilka processer eller metoder använder ni? 

Vilka svårigheter möter ni som uppstår pga. produktdesignen? 
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Vad bör man tänka på i designstadiet för att underlätta ert arbete? 

Är en del produkter lättare att återvinna, i så fall varför? 

Hur stor del av det ni får in återvinns? 

Vilka metaller får man ut, finns det värdefulla sällsynta metaller som man inte får ut idag? 

Är det någon skillnad på äldre och nyare produkter vad gäller återvinning? 
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